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Nieuwsbrief december 2020  
 
Aan onze, sponsors, donateurs. 
Het jaar 2020 is bijna voorbij. Het afgelopen jaar 
is ook voor onze stichting een bijzonder jaar 
geweest. Hierbij denk ik aan een periode waarbij 
wij wegens corona niet in het bos gewerkt heb-
ben. Daarna wel weer op zaterdag werken, 
maar wel zorgen voor afstand houden, handen 
ontsmetten e.d.   Ook het gezamenlijk koffie-
drinken moesten wij  buiten en op afstand doen 
Toch is ondanks deze beperkingen de opkomst 
goed geweest. Hiervoor wil ik alle vrijwilligers 
hartelijk danken. 
Helaas hebben wij, wegens corona, geen bar-
becue kunnen houden om op deze wijze alle 
vrijwilligers voor hun inzet te bedanken. 
Ook het midwinterhoornblazen kan om dezelfde 
reden niet doorgaan. Verder is op een zaterdag 
de burgermeester geweest en heeft Harry 
Moorman een gemeentelijke  onderscheiding 
ontvangen voor o.a. zijn jarenlange inzet voor 
het Wehlse bos.  
Binnen het bestuur zijn in 2020 de nodige wijzi-
gingen geweest. Will Wammes, Harry Moorman 
en Fees Moorman zijn gestopt. Will is verhuist 
en gestopt als vrijwilliger. Fees  is gestopt we-
gens zijn gezondheid en onlangs overleden. 
Fees is al vanaf de oprichting van onze stichting 
betrokken geweest bij onze stichting als vrijwilli-
ger en bestuurslid. Harry blijft nog vrijwilliger en 
adviseur binnen het bestuur. 
Gelukkig hebben wij voor hun goede opvolgers 
gevonden. Gerard Baars volgt Will Wammes op 
als secretaris. Rob Crop en Tonnie Oosterhoff 
zijn nieuwe bestuursleden. Ik wens hun succes 
en plezier in hun nieuwe taak.  
Bij deze wil ik alle donateurs bedanken voor hun 
bijdrage dit jaar en hoop dat wij voor 2021 weer 
op uw financiële steun mogen rekenen. 
Voor de donateurs die een machtiging hebben 
afgegeven zal hun bijdrage over 2021 in februari 
afgeschreven worden 
Indien u onze nieuwsbrief per mail wilt ontvan-
gen, stuur dan even een mailtje naar in-
fo@vriendenwehlsebos.nl. Uw mailadres wordt 
dan aan onze lijst toegevoegd. 
Jan Menting 

 

Parkbos/arboretum/stinzentuin het Jagershuis 

Het parkbos, gelegen aan het eind van de  
oprijlaan, rechts vóór de villa, heeft een enor-
me opknapbeurt ondergaan. 

 
 
 
 
 
Dit hield in: 

- Vellen en afvoeren van een aantal do-
de fijnsparren 

- Vellen en afvoeren van het teveel aan 
abies grandes en esdoorns 

- Verwijderen van bramen en opslag 
esdoorn 

- Toepassen van bodemverrijking d.m.v. 
compost en mineraalrijke kalk, daarna 
frezen 

- Aanplant ontbrekende bomen van de 
Keltisch Boomkalender 

- Uitbreiding arboretum  door aanplant 
met een twaalftal nog niet in het park-
bos voorkomende soorten bomen en 
aanplant diverse soorten heesters 

- Het aanleggen van een stinzentuin. 
Alle hierboven genoemde werkzaamheden zijn 
inmiddels uitgevoerd. 
Daarnaast wordt nog het Frans hekwerk, waar 
nodig, hersteld en worden bij de nieuw geplan-
te bomen nog paaltjes geplaatst met hierop 
een plaatje met de Nederlandse en Latijnse 
naam. In totaal staan er in het Parkbos nu 
meer dan 50 verschillende soorten bomen. 
Hierdoor mogen wij dit Parkbos nu ook rustig 
een arboretum noemen. 

 
Foto van het planten van de nieuwe bomen in het Parkbos 
door de Vrienden 

 
Daarnaast zijn er nu meer dan 6000 bol-
len/knollen en wortelstokjes van 9 verschillen-
de soorten stinzenplanten gepoot waardoor er 
ook een prachtige stinzentuin ontstaat. Het 
betreft de soorten: sneeuwklokje-bosanemoon-
gele anemoon-boshyacint-sterhyacint-
buishyacint-sneeuwroem-boerenkrokus en 
lelietje van dalen. 
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In het voorjaar wordt ook nog op enkele plek-
ken heel lichtjes ingezaaid met een bloemen-
mengsel geschikt voor onderbegroeiing. Het 
aanleggen van een stinzentuin is een vak 
apart, hierbij mochten wij extern advies en hulp 
ontvangen. 
Wat is een stinzentuin 
Het woord stinz (stenen huis) is afkomstig uit 
het Fries.Stinzenplanten is een verzamel-
naam voor een bijzondere groep verwilderde 
voorjaarsbloemen. Het zijn vooral bol-, knol- en 
wortelgewassen die vanaf circa de 16e eeuw 
werden (en worden!) aangeplant op buiten-
plaatsen, rondom kastelen en landhuizen. 
Alles over stinzentuinen, stinzenplanten en 
stinzenbollen op:https://www.sterkebollen.nl/  
de site van De Warande uit Laag-Keppel. 
Het hele voorjaar wordt het genieten, het be-
gint in januari/februari al met de sneeuwklok-
jes. 

 

 
    Een voorbeeldpark met bloeiende stinzenplanten              
 

In september 2019 is door de Rentmeester 
een aanvraag “Integraal natuur- en cultuuront-
wikkelingsplan Landgoed Het Jagershuis” in-
gediend bij het SBNL Natuurfonds/ het van 
Hemertfonds. 
Vanuit dit fonds is geld beschikbaar voor aan-
leg/herstel/beheer van landschapselementen 
en natuur. 
De aanvraag voor een bijdrage uit dit fonds is 
tot stand gekomen na overleg tussen de 
Vrienden en de Rentmeester en bestaat uit 4 

projecten waarvan het project Parkbos er 1 
van is. 
Dank aan rentmeester Piet ‘t Jong voor de 
aanvraag en zijn verdere ondersteuning. 
Het project Parkbos is gefinancierd door een 
gedeelte van de bijdrage van het Natuurfonds 
met daarnaast nog een extra bijdrage van Het 
Jagershuis en een extra bijdrage uit de Stich-
ting van de Vrienden van het Wehlse bos. 
Ook met de uitvoering van dit project dragen 
de Vrienden bij aan het onderhoud en verfraai-
ing van het Wehlse bos en landschap. 
Wij willen U uitnodigen om in het voorjaar te 
komen genieten van het mooie Park-
bos/arboretum en stinzentuin. 
Zonder de financiële ondersteuning van onze 
donateurs en sponsors is dit alles niet moge-
lijk. Hartelijk dank hiervoor. 
Arnold Kremer 
 
Zaterdagmorgen 
Het is even over 8.00 uur als de eerste 
vrijwilligers aankomen bij het Jagershuis. Nog 
even tijd voor een praatje, de spullen 
klaarzetten en werkoverleg. De gasten op de 
camping slapen nog, 
“de oudjes” moeten zich nog even gedeisd 
houden, maar om half negen dan worden de 
trekkers gestart. Het is net een bijenkorf, in 
groepjes van twee, drie of vier personen 
zwermen ze uit over het  landgoed en de 
naaste omgeving. Er wordt hout gekloofd en 
opgeladen wat gehaald of thuis bezorgd wordt. 
In de Kwekerij worden stekjes en zaailingen 
vertroeteld, zodat ze later uitgeplant, uitgroeien 
tot bomen die wel honderd jaar oud kunnen 
worden! De jonge aanplant wordt verzorgd 
door maai en snoeiwerk en in een later 
stadium weer uitdunnen. De toekomstbomen 
worden geselecteerd, moeten opgekroond en 
vrijgesteld worden. De restanten hout dat over 
blijft, dat wordt gezaagd en afgevoerd. Het is 
tien uur, tijd voor een kopje koffie en een 
krentenbol, maar nu in de corona tijd, om 
beurten en op gepaste afstand! In de zagerij 
worden bomen tot balken en planken gezaagd 
voor het maken van een hekwerk, een 
bruggetje of een bankje voor recreatief 
gebruik. 
De wegen en paden worden onderhouden, de 
vuilnisbakken leeg gemaakt, de vijver bijgevuld 
en kikkerpoelen aangelegd. Het is al weer 
twaalf uur, wat vliegt de tijd, nu nog het 
gereedschap schoonmaken en opbergen, 
even napraten en dan gaan ze moe maar 
voldaan huiswaarts. 
Volgende week, weer een Zaterdagmorgen! 
Jozef Giesen
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