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Nieuwsbrief juni 2021 
 
Aan onze sponsors en donateurs. 
Ook in het 1e halfjaar 2021 hebben wij, net zoals 
u, te maken gehad met coronamaatregelen. Op 
de zaterdag hebben wij wel gewerkt, maar ge-
zorgd voor afstand houden, handen ontsmetten 
e.d.   Ook het gezamenlijk koffiedrinken hebben 
wij  buiten en op afstand gedaan. Gelukkig was 
dat, gezien het weer in de winter, de meeste 
zaterdagen goed te doen. De opkomst is on-
danks deze beperkingen goed geweest. Hier-
voor wil ik alle vrijwilligers hartelijk danken. 
Na ongeveer 15 jaar bestuurslid geweest te zijn, 
eerst als secretaris en de laatste jaren als voor-
zitter, heb ik besloten te stoppen als bestuurslid. 
Wel blijf ik als vrijwilliger deel uit maken van 
onze stichting. Tonnie Oosterhoff zal de voorzit-
tershamer van mij overnemen. Ik wens hem veel 
plezier en succes in zijn nieuwe functie. Tonnie 
is sinds zijn pensionering in 2015 actief als vrij-
williger bij de Vrienden van het Wehlse bos en 
Landschap en maakt sinds november 2020 deel 
uit van het bestuur.  
 
Even voorstellen: geboren in het Groningse 
Ezinge en na studie aan de HAS in Ede en 
Dronten, begin jaren 70 van de vorige eeuw 
vanwege werk verhuisd naar Doetinchem. 
Werkzame leven grotendeels doorgebracht in de 
gewasbeschermings-techniek, voornamelijk als 
adviseur/vertegenwoordiger in het buitenland. 
Getrouwd met Anita en groot liefhebber van de 
natuur. Oa actief als IVN-gids en begeleider van 
de kinderactiviteiten ook via IVN. 
Ik heb er zin in deze nieuwe taak op me te ne-
men en samen met de andere bestuursleden ( 
positieve ervaring reeds opgedaan sinds no-
vember) en steun van alle vrijwilligers er een 
mooie tijd van te maken en de stichting blijvend 
te laten bloeien en groeien!  
 
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 en Tonnie Oosterhoff 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Stand van zaken Wehlse bos. 
Het natte voorjaar van 2021 heeft, na de ex-
treem droge maanden april, mei en juni van 
voorgaande jaren, veel goed gedaan aan het 
bos. De jonge aanplant staat er goed bij en de 
oudere bomen zijn zich -voor zover mogelijk- 
aan het herstellen. 
De grondwaterstand is iets verbeterd, maar 
toch nog niet geheel op het oude pijl. 
In het voorjaar van 2009 heeft een hydrolo-
gisch onderzoek van het Wehlse bos plaats-
gehad door Ingenieursbureau Hanhart om te 
kijken of er iets aan de verdroging te doen viel. 
In het rapport staat dat het “verontdiepen ” van 
de 2 zijsloten van de Didamse Leijgraaf die 
door het bos lopen (de zogenaamde A-
watergangen) een van de weinige mogelijkhe-
den is om iets tegen de verdroging te doen. 
Na veel overleg met het Waterschap en een 
subsidie van de Overheid zijn deze watergan-
gen onlangs over een lengte van ca.1300 m. 
met 30 cm. verondiept. Nu maar afwachten of 
het helpt. 
 

 
 
Om tegemoet te komen aan de wens voor 
meer biodiversiteit in het bos hebben we dit 
voorjaar in enkele bospercelen totaal 805 kli-
maatslimme bomen bijgeplant, waaronder 275      
tamme kastanje, gekweekt in eigen kwekerij, 
100 inlandse eik uit eigen kwekerij en 30 beuk 
uit eigen kwekerij. Daarnaast aangekocht door 
het landgoed: 100 haagbeuk, 50 esdoorn, 50 
winterlindes en 200 douglas. 
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De begraafplaats van de vroegere eigenaar 
van landgoed Stilliwald Jonkheer Mr. L.van 
Nispen heeft ook weer een hoognodige op-
knapbeurt gehad en ziet er met 12 bijgeplantte 
rhododendrons weer fraai uit. 
 
 

 
 
In verband met het broedseizoen mogen we 
tussen 15 maart en 15 juli geen bomen vellen 
in het bos en houden wij ons bezig met onder-
houdswerk aan jonge beplanting, we-
gen/paden en recreatieve voorzieningen. Zo is 
en blijft er altijd wat te doen in het bos. 
 
Harry Moorman 
 
Boomkwekerij 
Wist u dat er in het Wehlse Bos een 
boomkwekerij is? 
Jazeker, ook hier zit een boomkwekerij en het 
doel hiervan is kleine boompjes op te laten 
groeien zodat ze na een aantal jaren uitgeplant 
kunnen worden op de plaats van bestemming. 
De kleine boompjes komen uit het bos zelf. 
Zoals u weet zaaien bomen zichzelf uit. Een 
bekend voorbeeld zijn de “vliegdennen” in 
heidegebieden en ieder jaar doen 
natuurorganisaties een beroep op vrijwilligers 
om te helpen deze te verwijderen. 
In de kwekerij worden jonge bomen tijdelijk 
uitgeplant om vervolgens later uitgezet te 
worden in het bosgebied van het Jagershuis.  
Een ander belangrijk voordeel voor het zelf 
kweken van bomen is dat de “grondslag” 
hetzelfde is als waar ze straks worden gepoot. 

Een goede vindplaats van jonge boompjes is 
in de mooie tuin van het huis zelf. De huidige 
bewoners zijn echte enthousiastelingen en 
hebben bij de start meegeholpen de kwekerij 
op te zetten. Samen en in overleg met hen 
wordt er in het najaar gekeken of er nog iets 
staat aan jong plantgoed of zaden of noten 
welke dan uitgezet kunnen worden. 
 

 
 
Ook zijn bij de leden thuis kleine kwekerijen 
waar ze zaden van bomen en heesters 
proberen op te laten groeien in b.v. kleine 
potjes. Deze eigen kweek kan later natuurlijk 
gebruikt worden in bv het bospark. 
In de kwekerij staat een behoorlijk aantal en 
diverse soorten jonge bomen zoals de zwarte 
noot, walnoot, beide uit noten opgekweekt, 
beuken/zomereiken, tamme- kastanje, 
Hemlockspar enz. 
Eenieder zal het wel begrijpen dat veel zorg en 
aandacht nodig is. In de droge zomerperiode 
van vorig jaar is er ook door de week water 
gegeven aan deze jonge boompjes. Onkruid 
moet steeds worden verwijderd en de 
boompjes krijgen steun van stokken uit eigen 
zagerij. Ik werk met veel plezier in de kwekerij. 
 
Chris Nikkels 
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