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1 INLEIDING 
 

 

Vanuit de werkgroep Natuur en Milieu van de Vrienden van het Wehlse Bos en Landschap 

is het idee ontstaan om dit onderzoek te doen naar de vegetatie van het Wehlse Bos 

bestaande uit de landgoederen Het Jagershuis (rood omlijnd op onderstaande kaart) en 

Stilliwald (blauw omlijnd op onderstaande kaart).  

 

    
Het Wehlse Bos bestaande uit de landgoederen Het Jagershuis (rood omlijnd, links) en Stilliwald (blauw 
omlijnd, rechts). 

 

De term “vegetatie” omvat de voorkomende plantensoorten in samenhang met de 

groeiplaats. De groeiplaats wordt bepaald door grondsoort (bodemtype) en door de 

watersituatie. De mens is van grote invloed geweest op de vegetatie. Mensen veranderden 

het oorspronkelijke oerbos in heide (de Wehlse Hei), veranderden de heide daarna in bos 

en landbouwgrond, verlaagden de waterstand en zorgden voor zure regen en 

stikstofdepositie. 

 

In dit rapport is de invloed van bovenstaande veranderingen op de 

plantensoorten(samenstelling) van het Wehlse Bos beschreven. Dit rapport kan ook helpen 

bij het plannen van het bosbeheer in de toekomst: 

1. Zo veel mogelijk herstellen en behouden van de natuurlijke groeiplaats. 

2. Sturen op een boomsoortensamenstelling die past bij de groeiplaats. 

3. Sturen op behoud en herstel van de plantensoortensamenstelling die hoort bij de 

natuurlijke groeiplaats. 

 

In het in 2019 opgestelde Beheerplan Landgoed Het Jagershuis is op bladzijde 18 dit 

onderzoek aangekondigd als volgt: “De heer L.T.M. Lamers gaat in 2019 onderzoek doen 

naar de planten en bostypen van landgoed Het Jagershuis en landgoed Stilliwald. Het doel 

daarvan is om beter te kunnen sturen op de gewenste bostypen en boomsoorten. Daarbij 

wordt de link gelegd tussen de abiotische factoren en de aanwezige en potentiële 

vegetatie”. Met de “abiotische factoren” zijn dan bedoeld bodem-, water- en milieusituatie. 

De “potentiële vegetatie” is op te vatten als de natuurlijke plantensoortensamenstelling  

behorend bij de groeiplaats.  

 

Bestaande informatie over groeiplaats, vegetatie en de invloed van de mens daarop is in dit 

rapport samengevat. Daarnaast is veldonderzoek uitgevoerd. Tijdens dat veldonderzoek 

zijn ook de foto’s van plantensoorten in dit rapport gemaakt.  

 

Dit is de tweede versie van het onderzoeksrapport. Nader onderzoek en nieuwe 

ontwikkelingen kunnen leiden tot nieuwe versies. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte 

van de eerste versie van maart 2020 zijn: 
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 In paragraaf 3.2 is toegevoegd het resultaat van het onderzoek naar 

vernattingsmogelijkheden van het bos. 

 In paragraaf 5.5 van de eerste versie stond vermeld dat er nog een beschrijving van 

de boomsoorten van het Wehlse bos gemaakt gaat worden. Die beschrijving is 

momenteel in de maak als een afzonderlijk rapport “Boomsoorten van het Wehlse 

Bos”, dat volgens planning in 2022 ook te vinden is op de site van de Vrienden van 

het Wehlse Bos en Landschap. Dat rapport geeft een overzicht van de 

eigenschappen van de boomsoorten, het doel waarom ze zijn aangeplant, en welke 

rol ze nu en in de toekomst kunnen spelen in het bosbeheer. 

 

Alle foto’s in dit rapport zijn gemaakt door de auteur, tenzij anders vermeld. 

 

Dit rapport is tot stand gekomen in overleg met Piet ’t Jong (rentmeester landgoed Het 

Jagershuis), Jan van Laak (eigenaar van landgoed Stilliwald), Pieter Westerhof (Bosgroep 

Midden Nederland), Arnold Kremer en Harry Moorman (Vrienden van het Wehlse Bos en 

Landschap). 
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2 VEGETATIEGESCHIEDENIS VAN HET WEHLSE BOS 
 

 

De inhoud van dit hoofdstuk is grotendeels ontleend aan “Landschapsbiografie van 

Landgoed Het Jagershuis” van Harm Peter de Vries, 2016. 

 

2.1 Het oerbos  

 

Voordat het Wehlse Bos bos was, was het heide en daarvóór ook al bos en wel oerbos, 

voordat de mens op het toneel kwam. De vroegste sporen van menselijke aanwezigheid in 

het dorpsgebied van Wehl stammen uit het Mesolithicum. Het Mesolithicum-

middensteentijd- is een cultuurperiode die in Europa begon na het aflopen van de laatste 

ijstijd (circa 10.500 v.Chr). De vondsten betreffen onder andere enkele vuursteenafslagen 

welke zijn gevonden op Landgoed Het Jagerhuis. De invloed van de mens op het 

landschap was toen nog beperkt. De jagers en verzamelaars trokken rond in het landschap 

en leefden in tenten en hutten. Het landschap dat deze eerste mensen aantroffen, bestond 

volledig uit een oerbos op de hoger gelegen gronden. Deze grond zal bedekt zijn geweest 

met een gemengd eikenbos (Quercetum mixtum), waarin eik en linde de hoofdboomsoorten 

waren. Iep was eveneens een veel voorkomende boom. Richting de lager gelegen gronden 

zullen soorten als es en els meer vertegenwoordigd zijn. Het genoemde oerbos zal bestaan 

hebben uit een bosmozaïek van droge- en vochtigere bossen. De lager gelegen gronden, in 

het dal van de Oude-IJssel, zullen begroeid zijn geweest met een moeras- en rietachtige 

vegetatie, met op de drogere plekken grote elzenbossen. Ook de laagte met de Didamse 

Leigraaf zal begroeid zijn geweest met een elzenbroekbos. Dit grote boscomplex is, aan de 

Didamse zijde van de Leigraaf, nog tot de 17e eeuw aanwezig geweest, waarna het steeds 

meer ontgonnen is. 

 

Vanaf het Midden-Neolithicum gaat de mens voor het eerst het landschap naar zijn hand 

zetten. Rond 4.400 v. Chr. worden op de Nederlandse zandgronden de eerste 

landbouwervaringen opgedaan. In het onmetelijke oerbos worden kleine open plekken 

gekapt, waarna deze geschikt worden gemaakt voor de eerste vorm van akkerbouw. In 

eerste instantie waren deze woonplaatsen kleine eilanden in het bos. Door de dichtheid van 

het bos en het kronendak zal de begrazing van vee enkel plaats hebben gevonden langs 

de bosranden en op de braakliggende akkers. Deze cultuurovergang zal zich heel 

geleidelijk hebben voltrokken waarbij het grootste deel van het bos niet werd aangetast.  

 

De aanslag op het oerlandschap wordt aanzienlijk groter tijdens de periode van de 

Trechterbekercultuur ( 3.400 tot 2.800 v. Chr.). De bevolking neemt in deze periode sterk 

toe. Door uitputting van de akkers worden er telkens nieuwe kapvlaktes gerealiseerd om 

plaats te maken voor bouwland en weiland voor het vee. Ook worden er takken in de 

bossen afgesneden voor loofvoederwinning. Begrazing en het verbouwen van 

akkerbouwgewassen zorgden voor een afname van de bodemvruchtbaarheid waardoor er 

telkens nieuwe akkers op de bossen ontgonnen dienden te worden. Op verlaten akkers en 

weilanden ontstond nieuw bos met als dominante soorten berk en hazelaar. 

 

In de periode van het Laat-Neolithicum tot de Midden-Bronstijd wordt het landschap nog 

intensiever gebruikt dan in de voorgaande periodes. Wel lijkt het erop dat dit intensievere 

gebruik plaatsvond op kleinere oppervlakten. Door de toenemende menselijke activiteiten 

zullen de bossen rond vestigingsplaatsen een meer parkachtig karakter hebben gekregen. 

Door het open karakter van de bossen ontstond er de gelegenheid om meer vee te houden. 

In de winterperiode kon het vee grazen op de voormalige, verlaten akkers en in de 
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parkbossen rond de nederzettingen. Ook de soortensamenstelling van de bossen wijzigt 

sterk. Door menselijke activiteiten en bodemdegradatie verschuift het Gemengde Eikenbos 

(Quercetum mixtum) langzaam richting het Berken-Eikenbos (Betulo-Quercetum roboris). 

Uit pollenmonsters van hogere zandgebieden blijkt dat het landschap tot de Midden-

Bronstijd nog steeds sterk bebost moet zijn geweest. 

 

 

2.2 De Wehlse Heide 

 

2.2.1 Van oerbos naar heide 

Vanaf de Midden-Bronstijd (1800 - 1100 v.Chr.) neemt de hoeveelheid stuifmeel (pollen) 

van boomsoorten in de monsters bij pollenonderzoek af. In deze monsters neemt het 

aandeel heidepollen juist toe. Met name vanaf de IJzertijd (800 v. Chr.) neemt het aandeel 

heidepollen sterk toe. Deze verschuiving in vegetatietypen geeft aan dat het landschap 

door de mens steeds intensiever wordt gebruikt. De nederzettingen waaronder Wehl komen 

waarschijnlijk in steeds groter wordende open plekken in het landschap te liggen. 

Een ander belangrijk proces wat heeft bijgedragen aan de degradatie van de bossen is de 

“podzolering” van de bodem. Door de intensievere begrazing en loofwinning worden de 

bossen steeds opener en kan het kronendak zich niet meer sluiten. Door een versterkte 

inzijging van regenwater spoelden voedingsstoffen weg naar een dieper liggende 

bodemlaag. Het resultaat was verarming en verzuring van de bodem. 

 

Vanaf de Midden-Bronstijd wordt het gebruik van het landschap intensiever met ook Celtic-

Fields. Celtic-Fields zijn complexen landbouwgrond die bestaan uit een aaneengesloten 

systeem van kleine akkertjes. Deze onderlinge akkertjes worden van elkaar gescheiden 

door kleine zandige wallen. Ook op het Jagershuis zijn Celtic-Fields aangetroffen. Het 

Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) laat een duidelijk schaakbordachtig patroon zien 

van vierkante akkers omgeven door hogere wallen.  

 

  
Hoogtekaart (AHN) van Landgoed Het Jagershuis en omgeving met resten van Celtic-Fields op de hogere delen. 
De duidelijke wallenstructuur is met zwarte lijnen geaccentueerd. Tussen deze zwarte lijnen liggen ook, minder 
duidelijk zichtbare, wallen. Het totale complex heeft een grootte van circa 60 hectare en lijkt zich hoofdzakelijk 
op Landgoed Het Jagershuis te bevinden. Het is mogelijk dat het complex zich verder naar het noorden en 
westen heeft uitgestrekt. Deze delen kunnen respectievelijk zijn verdwenen onder het plaggendek of door 
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intensief ploegen zijn uitgewist. De ligging op de heide en vervolgens de ligging in de bossen heeft dit Celtic-
Field grotendeels beschermd tegen erosie. In het veld is echter niets van het Celtic-Field terug te vinden. Op 
deze hoogtekaart zijn ook goed de bij de bebossing van de heide aangelegde rabatten te zien. 

 

      

Het intensieve gebruik van het Celtic-Field zal samen met de podzolering hebben gezorgd 

voor een verzuring van de bodem en de sterke toename van de schrale heidevegetatie. 

Vermoedelijk is het gebied wat later bekend stond als de Wehlsche Heide ontstaan in de 

Late-IJzertijd - Vroeg Romeinse Tijd. Waar de bewoonde delen in het Neolithicum nog als 

kleine eilanden in een onmetelijk oerbos lagen, lagen de bossen in de Romeinse Tijd als 

kleine eilanden in een open cultuurlandschap. 

 

Heideterreinen zijn halfnatuurlijke landschappen en zijn dus ontstaan door menselijke 

ingrepen. Door ontbossing, intensivering van de landbouw en degradatie van de bodem 

ontstond dit schrale en zure milieu. Zonder menselijke interventie zou dit vegetatietype zich, 

door geleidelijke verrijking van de bodem, weer tot een bos ontwikkelen. Op onderstaande 

kaart is te zien het landschap rond het jaar 1800. De zuid- en zuidoost zijde van het 

dorpsgebied van Wehl bestond uit heideterreinen genaamd Weelsche of Wehlsche Heide. 

De Wehlsche Heide vormde samen met de aangrenzende Didamsche Heide, de Beeksche 

Heide en het Kildersche Veld een aaneengesloten heidegebied van vele honderden 

hectares. De akkers en dorpen liggen op de hogere gebiedsdelen op zand, de graslanden 

vooral in de broeklanden op klei. Op de natste of schraalste zandgronden liggen de 

heidevelden.  

 

  
De Krayenhoffkaart uit circa 1798-1822 van Wehl en omgeving.  
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2.2.2 Beheer en gebruik van de Wehlse Heide 

Het huidige ideaalbeeld van een heideveld, met 100% begroeiing met struikheide (Calluna 

vulgaris) en/of dopheide (Erica tetralix), is gebaseerd op de verschijningsvorm uit het 

midden van de 19e eeuw. Door een zeer intensieve exploitatie van heide, ontstaat er een 

kaal en open landschap, waar zich enkel heideplanten kunnen handhaven. Dit landschap is 

pas vanaf de 16e á 17e eeuw ontstaan, bij de invoering van het potstalsysteem en de 

opkomst van de commerciële schapenteelt. Het gebruik van de heidevelden was vóór de 

16e á 17e eeuw dan ook extensiever. Gezamenlijke beweiding zal toen plaats hebben 

gevonden met overwegend runderen, paarden en wellicht ook varkens. Hierdoor zal het 

heideterrein een veel gevarieerder gebied zijn geweest. Het bestond uit een kleinschalig 

mozaïek van verschillende vegetatietypen en structuren. Vegetaties met heide werden 

afgewisseld door meer grasachtige stukken, struwelen met onder andere gagel en boswilg 

en bosjes met berk en els. Met name richting het zuiden, waar de heide grensde aan de 

Didamse Leigraaf, zal zich meer struweel en bos hebben bevonden. De Leigraaf was een 

natuurlijke afwatering van de hoger gelegen Didamsche- en Beeksche Heide. Wanneer 

deze watergang bij piekafvoeren buiten zijn oevers trad, zal het kalk- en ijzerrijke 

(kwel)water, voor verrijking van de naastliggende percelen hebben gezorgd. Door deze 

rijkere en nattere bodem, zal zich hier meer bos en struweel hebben ontwikkeld.  

 

Na de introductie van de plaggenlandbouw, in de 17e eeuw, kwam er een einde aan het 

extensieve gebruik. Vanuit Zuid-Nederland werd de plaggenbemesting ingevoerd. Dierlijke 

mest werd in potstallen met heideplaggen gemengd en vervolgens uitgereden op de essen, 

de akkers op de hogere gronden rond het dorp Wehl. Op de heide werden plaggen 

afgestoken, waardoor de humuslaag op veel plaatsen verdween en de bodem sterk 

verarmde. Dat dit tot problemen leidde en gereguleerd moest worden, laat zich raden. In de 

archieven van Didam worden tot ver in de 19e eeuw voorschriften gevonden, over het 

maaien en plaggen van de heideterreinen. Op Landgoed Het Jagershuis is nog de 

veldnaam Schapenveld bewaard gebleven, welke nog herinnert aan het historische gebruik. 

 

Een belangrijk kenmerk is het feit dat de heideterreinen gezamenlijk werden gebruikt. Op 

een kaart uit circa1734 is het gebied dan ook benoemd als Gemeine Heyde. Deze 

gemeenschappelijkheid komt voort uit het Wildernisregaal. Volgens dit regaal, waren alle 

woeste en onontgonnen gronden, eigendom van de landsheer. De gronden mochten            

-tegen vergoeding- worden gebruikt door bewoners van de omliggende gebieden. Dit is de 

oorsprong van het markesysteem, waar boeren op basis van aandelen of waardelen 

gebruiksrechten kregen op de woeste gronden. Het plaatselijke beheer werd gevoerd door 

de richter. De heer van de Heerlijkheid Wehl had het recht om de richter en 

gerichtsschrijver te kiezen. De geërfden hadden een belangrijke positie in het plaatselijke 

bestuur van Wehl. Uit de geërfdenorganisatie werden drie gedeputeerden gekozen om de 

belangen van de geërfden te behartigen. De geërfden waren verantwoordelijk voor het 

onderhoud van bruggen en wegen, de armenzorg en het beheer van de woeste- of gemene 

gronden. Eens per jaar vonden de gerichtdagen plaats, gewoonlijk in Herberg De Zwaan. 
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Kadastrale minuutplan uit 1822 van een deel van de Wehlse Heide, vlak vóór de ontginning tot landgoed. De 
kaart geeft zeer gedetailleerde informatie over de omvang van de heide en het dichte padennetwerk. De paden 
lopen in een nagenoeg rechte lijn, de snelste route van A naar B. De verticale potloodstreep midden op de kaart 
geeft ongeveer de grens (“Scheidsweg”) aan tussen de nog aan te leggen landgoederen het Jagershuis en 
Stilliwald. 

 

2.3 De omvorming van Wehlse Heide naar Wehlse Bos 

 

Er zijn twee redenen voor de omvorming van de Wehlse Heide naar Wehlse bos. De eerste 

is dat de heide in de loop van de negentiende eeuw niet meer nodig was in het 

landbouwsysteem met schapen(mest) en heideplaggen voor bemesting. Dit als gevolg van 

nieuwe meststoffen: guano (geïmporteerde vogelmest) en kunstmest. De tweede reden is 

dat de geërfden van Wehl (de gebruikers van de heide) geen geld hadden om de heide te 

ontginnen naar landbouwgrond. Ze hadden zelfs schulden als gevolg van Pruisische 

oorlogsschattingen en de enige mogelijkheid om deze schulden af te lossen was verkoop 

van de heide.  

 

Er was in de tijd nog geen natuurbeschermingsbesef en geen 

natuurbeschermingsorganisatie om de heide als natuurgebied te behouden. Integendeel: 

Het ontginnen van “woeste grond” werd in de negentiende eeuw gezien als een morele 

plicht om de woeste gronden dienstbaar te maken aan de mens als een verdere 

vervolmaking van hetgeen door god is geschapen. 

 

In 1824 weten de twee neven Jonkheer Mr. Lodewijk C.J.C.F. van Nispen van ’t Velde 

(1790-1872) en Jonkheer Jan Antoon Ch. A. van Nispen van Sevenaer (1803-1875) het 

merendeel van de Wehlsche Heide aan te kopen. Samen kopen zij circa 270 hectare van 

het 360 hectare grote heidecomplex. 

 

Het Wehlse Bos is net als het Bergherbos een vroege heideontginning. De ontginning van 

de heide en omvorming van de (hakhout)bossen (markebossen) op Montferland naar 

dennen- en eikenbos werd al uitgevoerd in de jaren 1771-1776. De nieuwe eigenaren van 
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de Wehlse Heide hebben bij de ontginning en bebossing ervan gebruik gemaakt van de 

ervaringen met het Bergherbos. De familie Van Nispen had nauwe banden met Huis Bergh. 

120 jaar lang dienden drie generaties Van Nispen het grafelijke huis als stadhouder, 

rentmeester en administrateur. De eerste jaren van de ontginning van de Wehlsche Heide 

staat Willem van Ditzhuysen, rentmeester op Huis Bergh, Jan Antoon van Nispen bij.  

 

Nadat de heide in 1825 is aangekocht, worden de feitelijke werkzaamheden in 1826 

aangevangen. Eerst wordt de heide met de hand gespit om een losse, luchtige bodem te 

creëren als plantbed. Tevens worden er diverse werkzaamheden verricht om de nattere 

delen van het terrein beter te ontwateren. In 1833 wordt de afwateringsloot naar de 

Didamse Leigraaf reeds aangelegd zodat het gehele gebied ontwaterd kan worden. 

Vervolgens worden er in 1839 en in 1843 rabatten aangelegd door met grond uit te graven 

greppels hogere en drogere stroken te maken voor het planten en zaaien van bomen. 

 

Er worden eiken besteld en gekweekt en er wordt dennenzaad gezaaid. In 1833 worden er 

grote hoeveelheden elzen, eiken en peppels gestekt en gepoot. In 1833 alleen al 69.000 

elzen. In de jaren 1837 en 1838 worden er aanzienlijke plantwerkzaamheden verricht. 

Wederom overwegend met els en den. Ook moeten er rond deze periode de eerste lariksen 

zijn gepoot. De lager gelegen gronden aan de zuidzijde van het landgoed zijn overwegend 

ingeplant met loofboomsoorten. Overwegend els, met op de drogere percelen eik. De 

hogere zandigere koppen zijn voornamelijk beplant met naaldhout, grotendeels grove den. 

 
Uitsnede van de Topografische militaire kaart uit circa 1882. De loofbossen met de lichtgroene kleur bevinden 
zich ten zuiden van de centrale oprijlaan. Dit deel van het landgoed ligt lager en heeft een hogere 
grondwaterstand.  
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De oude eiken in het smalle graslandperceel aan de Broekhuizerstraat/Loilseweg (perceel 10f van de 
beheeerplankaart 2019) zijn mogelijk nog eiken uit de eerste aanlegperiode, in dat geval dus bijna 200 jaar oud. 
De grootste eik (foto rechts) heeft een diameter op handhoogte van circa 1,5 meter, een hoogte van circa 30 
meter en een kroondiameter van circa 30 meter. 
 

  
Langs de Springvoortseweg tussen de oprijlaan en de Heikantseweg stond de “dennenlaan” met grove dennen. 
Deze laan, waarvan nu nog maar drie dennen over zijn (foto links), is volgens Harry Moorman mogelijk geplant 
bij de eerste aanleg van het bos rond 1830. Schrijver dezes heeft in februari 2020 de jaarringen geteld van de tot 
voor kort nog aanwezige vierde den (foto rechts), die vanwege rotting geveld moest worden. En inderdaad: 
wellicht circa 190 jaar oud. De jaarringen aan de buitenkant zijn zeer dun.  
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Al in de jaren 1838, 1839 en 1840 worden er kavels den, berk en els verkocht, met een 

gezamenlijke opbrengst van f. 1.564,40 netto. In 1841 worden er maar liefst 43 percelen 

elzen- en dennenhout verkocht, voor een gezamenlijk bedrag van f. 1.167,01 netto. Later 

gaat het landgoed zich meer richten op de realisatie van het eindproduct en worden er 

steeds meer arbeiders ingehuurd voor allerhande werkzaamheden. Er worden bijvoorbeeld 

met grote regelmaat dennen, eiken, elzen en peppels gehouwen en op bossen gebonden. 

Vanaf omstreeks 1847 worden er ook grote partijen bonenstaken, dekgarden, latten en 

tabakspijlen gehouwen en verkocht. In het midden van de 19e eeuw is er een zeer grote 

vraag naar dennenhout om te dienen als stuthout in de kolenmijnen in België alsmede naar 

eikenschors voor de leerindustrie. Al in 1838 is sprake van eikenslaghout en schelhout: 

eikenhakhout dat elke 10 tot 15 jaar wordt afgezet en geschild om de schors te oogsten. 

In 1855 en in 1856 worden er grote ladingen schors verkocht aan een leerlooierij in 

Zevenaar. Ook wordt er in opdracht van het landgoed, schors getransporteerd naar 

Doesburg om vervolgens - waarschijnlijk - per schip verder vervoerd te worden.  

 

 
Kaart van Stilliwald van rond 1890. Waar op het Jagershuis sprake is van een regelmatige blokverkaveling, zijn 
op Stilliwald duidelijk ronde patronen aanwezig, waarbij het gehele beeld doet denken aan een sterrenbos. Dit 
beeld is tot op heden zichtbaar in het landschap. Lodewijk van Nispen overleed in 1872 en werd op zijn 
landgoed begraven. In 1913 verkocht de familie van Nispen het landgoed Stilliwald aan de familie van Laak. 
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2.4 Veranderingen in de samenstelling van het Wehlse Bos 

 

Deze paragraaf gaat vooral over Het Jagershuis. Mogelijk is deze paragraaf in de toekomst 

nog aan te vullen met gegevens over Stilliwald.  

 

Jonkheer Louis J.M. van Nispen van Sevenaer nam het initiatief tot het in 1922 

onderbrengen van Het Jagershuis in een naamloze vennootschap voor het behoud van het 

landgoed en het bevorderen van natuurschoon. Daarna werd het landgoed bijna 25 jaar 

volgens het beleid en inzicht van Louis van Nispen beheerd. Zijn voorkeur voor de 

landbouw zorgde er voor dat er vele hectares bos werden omgezet naar landbouwgrond. 

Na het rooien van de bossen bleef er circa 76 hectare aan bos over.  

 

De ontginning van de bossen wordt in 1951 alweer betreurd. De toenmalige directeur, 

Jonkheer Mr. C.M.O. van Nispen tot Sevenaer, schrijft dat het landgoed veel verlies heeft 

geleden door de omvorming van bos naar landbouwgrond. Omdat de pachters van de 

landbouwgrond worden beschermd door de pachtwet kunnen de percelen lastig weer 

worden omgevormd naar bos. Waar mogelijk wordt er geprobeerd om de pachters te 

verplaatsen naar de randen van het landgoed. Hiervoor worden bestaande bospercelen, 

met een slechte kwaliteit hout omgevormd naar landbouwgrond. Zo was het mogelijk om 

landbouwpercelen in de kern van het landgoed wederom te bebossen. Dit proces met 

continu verschuivende percelen is goed te zien op de topografische kaarten van 1900 tot 

2000 op de volgende bladzijde. 
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Topografische kaarten uit circa 1900, 1922, 1940, 1955, 1975 en 2000 (van boven naar beneden en van links 
naar rechts) Op deze kaarten is de geleidelijke uitbreiding van landbouwgrond van circa 1900 tot circa 1955 te 
zien. Vanaf circa 1955 tot circa 2000 is het areaal landbouwgrond aanzienlijk afgenomen door de bosaanplant 
op landbouwgrond. 
 

 

Vanaf circa 1900 nam de vraag naar mijnhout en eikenhout voor de leerindustrie af. Verder 

maakte de intrede van kunstmest in de bosbouw en bodemverbetering door strooisel het 

telen van andere boomsoorten mogelijk. De grove dennen en eiken werden op steeds 

grotere schaal vervangen door onder andere fijnspar, douglasspar, lariks, beuk en acacia. 

In 1921 is in 22 bosvakken grove den de hoofdboomsoort, in 3 vakken de eik, in 1 vak 

fijnspar en 1 vak is een menging van fijnspar, grove den en lariks. Er is echter geen sprake 

van een monocultuur. In de meeste vakken is er ook sprake van een aanzienlijke 
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hoeveelheid mengsoorten. Grove den wordt regelmatig afgewisseld door lariks, eik en 

onderstandige fijnspar. Er is een kleine rol weggelegd voor populier en els. Begin jaren 

1900 werden proeven gedaan met nieuwe boomsoorten omdat binnen enkele decennia 60 

hectare grove dennenbos geveld zou worden. In 1902 werd er een proefvlak aangelegd 

van 17 are, dat werd gespit en bemest met verschillende meststoffen. Van de acht 

aangeplante soorten behaalden Japanse lariks, douglasspar en fijnspar de beste 

resultaten. De opstandlegger en bijhorende opstandskaart uit 1946, laten zien dat de 

resultaten van het proefbosch ter harte zijn genomen. Bijna 90% van alle aanplant na 1922 

bestaat uit lariks, douglasspar en fijnspar. Er is een bescheiden rol weggelegd voor 

Amerikaanse eik, beuk en zelfs kastanje. 

 

De opstanden hebben veel te lijden gehad tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er werd 

middels een brandstofcommissie brandhout toebedeeld aan inwoners van Wehl en Didam 

en er werd op grote schaal brandhout gestolen. In de laatste maanden van de Tweede 

Wereldoorlog werd er in opdracht van de bezetter grootschalig hout gekapt voor tankvallen 

en schuttersputjes. De onderstaande luchtfoto, in het voorjaar van 1945 gevlogen door de 

Royal Air Force, laat zien dat de schade aanzienlijk was. Circa 60% van alle houtopstanden 

is in 1945 of in 1946 vernieuwd. 

 

 
Luchtfoto van het Wehlse Bos, in het voorjaar van 1945 gevlogen door de Royal Air Force. De foto is door de 
Heidemij (nu Arcadis) samengesteld uit vele kleine luchtfoto’s, ten behoeve van de voorbereiding van de 
ruilverkaveling Bevermeer. 

 

Anders dan zijn voorganger Louis van Nispen van Sevenaer, heeft directeur Carel M.O. van 

Nispen tot Sevenaer grote affiniteit met de bosbouw. Hij staat open voor nieuwe technieken 

en streeft naar een gevarieerd bos met een goed ontwikkelde gelaagdheid. De opstanden 

worden steeds kleiner en gevarieerder. In 1951 bestaat het bos voor 36 hectare uit 

naaldhout en 18 hectare uit loofhout. De douglasspar is met 15 hectare de belangrijkste 

boomsoort op het gehele landgoed. Directeur Carel M.O. van Nispen tot Sevenaer meldt in 

1946 de intrede van een “nieuwe” houtsoort, de populier. De populier zal vanaf de jaren 
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1960 een belangrijke rol gaan spelen op het landgoed. Veel kavels landbouwgrond en 

singels worden in het kader van boscompensatie ingeplant met diverse populierensoorten. 

Elders in de provincie Gelderland werd bos gekapt, waarna compensatie en herinplant 

plaats vond op Landgoed Het Jagershuis. Op deze wijze werd het areaal landbouwgrond 

terug gedrongen tot circa 45 hectare in 2016. 

 

De tweede helft van de 20e eeuw was een financieel moeilijke periode voor het landgoed. 

Enerzijds omdat de inkomsten uit de bosbouw aanzienlijk terug liepen door gebrek aan 

bosverjonging van 1922 tot circa 1940, de houtkap in de oorlog en door de stijgende 

loonkosten. In de jaren 1950 werkten er naast de beheerder nog 7 bosmedewerkers in 

vaste dienst, in de jaren 1960 nog 4. In 1990 was enkel de beheerder Harry J. Moorman 

over. Met de nodige creativiteit en harde inzet heeft hij het landgoed door een financieel 

moeilijke periode geloodst. In 1962 neemt Harry Moorman het beheer van Het Jagershuis 

over van zijn vader Jan Moorman en wordt in 1974 benoemd als mede-directeur-beheerder. 

Vanaf 1989 tot met zijn pensionering in 1995 vervult Harry de functie van algemeen-

directeur.1 

 

In een interview met Harry Moorman door Leo Lamers in februari 2020 gaf Harry de 

volgende toelichting op zijn beheerperiode. In het begin van zijn beheerperiode zijn voor 

nieuwe inkomsten veel kerstbomen en siergroen verkocht aan particulieren, handelaren en 

bloemisten. Naast fijnspar is daartoe ook Abies grandis aangeplant en geoogst. Dit is de 

belangrijkste reden dat er nu 6,5% Abies grandis op landgoed Het Jagershuis staat, want 

de houtkwaliteit (bros) en houtprijs zijn niet geweldig, veel minder dan douglas.  

 

Carel van Nispen was niet alleen voor een gevarieerd bosbeeld maar ook voor de houtteelt-

opbrengst voorstander van nieuwe boomsoorten, waaronder met name ook de populier. 

Mede op advies van populierenspecialist en –promotor Ir. H.A. van der Meiden is op het 

Jagershuis tussen 1960 en 1990 circa 13 hectare populier aangeplant, waarvan 9,5 hectare 

op uit de pacht genomen landbouwgronden en 3,5 hectare op bosgrond. Er werden veel 

verschillende soorten populier geplant: Robusta, Gelrica, Marilandica, I 214, Rap, Donk, 

Heidemij, Serotina, Androscogging, Fritzi Pauli en Balsempopulier. De jonge populieren 

werden de eerste 2 jaar op de plantspiegel bemest met kalkammonsalpeter. De meeste 

populieren zijn in de laatste 15 jaar al weer oogstrijp gekapt (er is nu nog 1,55 hectare over) 

en herplant met inlandse eik en beuk. Deze populieren hadden ook last van de verdroging 

van het bos.  

 

Tot 1990 is veel hout verkocht aan de boeren en burgers in de omgeving van Het 

Jagershuis. In de eigen zagerij werden grove den, lariks, douglas, fijnspar en eik verzaagd 

tot balken en planken voor schuttingen, schuren, “balkslieten” (in de lengte doormidden 

gezaagd rondhout) voor de hooizolder. Rondhout van vooral lariks werd verkocht en 

gebruikt voor afrasteringspalen. Die palen werden ook kant en klaar gezaagd en gepunt in 

de eigen zagerij. Een grote afnemer daarvan was het waterschap, als “perkoenpaal” bij de 

aanleg van kantbeschoeiingen onder in (nieuwe) watergangen. Het benodigde hout kwam 

uit dunningen en uit kleinschalige vlaktegewijze eindkap. 

 

Op 18 januari 2007 raasde de storm Kyrill over Nederland. In het Wehlse Bos ging 7,5 

hectare bos plat, waarvan het grootste deel op landgoed Stilliwald. Daar waaiden langs de 

Didamse Leigraaf percelen fijnsparren om. Er is herplant met inlandse eik (stormbestendig 

langs de Leigraaf) met daarachter lariks en douglas. Ook is herplant met haagbeuk, nabij 

de Koningsweg. Op landgoed Het Jagershuis waaide fijnspar om nabij de camping aan de 

oprijlaan. Daar is herplant met inlandse eik en beuk. Langs de Dassenboomse Allee waaide 

                                                
1 In deze alinea zijn door Harry Moorman enkele gegevens gepreciseerd ten opzichte van de originele 
tekst uit “Landschapsbiografie van landgoed Het Jagershuis”. 
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ook een perceel fijnspar om dat is herplant met douglas. Langs de Scheiweg is een stukje 

douglas omgewaaid en later weer ingeplant met beuk en eik (perceel 2n-1). Een storm op 

18 januari 2018 richtte pleksgewijs schade aan. Het kostte veel werk om het stormhout te 

ruimen en de wegen weer toegankelijk te maken. 

 

Tijdens het interview met Harry Moorman kwamen ook nog de volgende aanvullende 

gegevens naar voren over de bosgeschiedenis uit de tijd vóór Harry’s beheerperiode, 

blijkend uit bewaarde kasboeken. In de periode van 1922 tot 1945 exploiteerde het 

landgoed zelf landbouwgrond gericht op de teelt en verkoop van landbouwgewassen: 

rogge, haver, aardappelen. Af en toe waren er publieke verkopen van geriefhout, rogge, 

haver, bieten, en aardappelen op het land. Zaaizaad en kunstmest werden betrokken van 

de ABTB in Wehl. Blijkens onderstaande kopie uit het Grootboek 1921/1922 gaat het om 

de kunstmestsoorten kainiet, superfosfaat, Chilisalpeter, kalizout. 

 

 
Kopie uit het Grootboek 1921/1922: aankoop van zaaizaad en kunstmest. 

 

 

In 1924 werden duizenden pootberkjes verkocht aan de gemeenten Reusel, Waalre, 

Vessem, Veldhoven, Eersel, Lage Mierde, mogelijk voor bebossing van de heide aldaar. 

Ook werden kastanjes verkocht aan Staatsbosbeheer en gemeenten. 
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Op basis van topotijdreis.nl is onderstaand overzicht gemaakt van topografische 

veranderingen van landgoed Stilliwald tussen 1900 en 2019. 

           

                
 

                
 

                
Topografische kaarten van landgoed Stilliwald uit circa 1900, 1922, 1940, 1955, 1975 en 2019 (van boven naar 
beneden en van links naar rechts). Opvallend is de afname van de hoeveelheid bos ten gunste van 
landbouwgrond in de periode 1922 tot 1955. Tussen 1955 en 1975 zijn enkele percelen landbouwgrond weer 
omgezet in bos. Deze veranderingen komen overeen met de veranderingen op landgoed Het Jagershuis (zie 
kaarten op bladzijde 14 met toelichting op bladzijde 13). 



Vegetatie van het Wehlse Bos, maart 2020, update juni 2021  19 

  

3 BODEM- EN WATERSITUATIE VAN HET WEHLSE BOS 
  

3.1 Bodemtype van het Wehlse Bos 

 

De bovengrond van het Wehlse Bos en omgeving is ontstaan in de laatste ijstijd. Toen is 

door de wind het golvende “dekzand”-landschap gemaakt waarop Wehl, Didam en het 

Wehlse Bos liggen. Op onderstaande bodemkaart is goed te zien dat het Wehlse Bos (rode 

cirkel)  gelegen is in een laagte tussen de hogere en drogere zandgronden (donkerbruin) 

van Didam en Wehl. De donkerbruine gronden zijn de akkers met een dikke bruine 

bovenlaag als gevolg van eeuwenlange bemesting met heideplaggen en stalmest. De 

Romeinse cijfers op de kaart  zijn de “grondwatertrappen” en die geven weer de toestand 

vóór de grote ontwateringswerken van de jaren 1970. De in het grootste deel van het 

Wehlse Bos toen voorkomende grondwatertrappen III en V betekenen dat een hoogste 

grondwaterstand voorkwam van gemiddeld minder dan 40 centimeter onder maaiveld. De 

gemiddeld laagste grondwaterstand lag op een diepte van 80 tot 120 centimeter (trap III) en 

meer dan 120 centimeter (trap V). Daarnaast zijn er enkele hogere en drogere gedeelten 

met grondwatertrap VI en VII, met een gemiddeld hoogste grondwaterstand van gemiddeld 

meer dan 40 centimeter onder maaiveld en een gemiddeld laagste grondwaterstand van 

meer dan 120 centimeter beneden maaiveld. 

 

 
Uitsnede uit Bodemkaart van Nederland, kaartblad 40, Stichting voor Bodemkartering, 1975.  
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De grondwaterstanden bewegen zich door het jaar heen tussen de gemiddeld laagste en 

de gemiddeld hoogste grondwaterstand, in de regel hoger in de winter en lager in de 

zomer. Volgens Harry Moorman stond het grasland bij het landhuis Het Jagerhuis vóór de 

jaren 1970 iedere winter onder water en werd er dan ook geschaatst. Met uitzondering van 

de hoogste delen van het bos in het noordoosten stond in alle sloten en rabatten in het 

Wehlse bos water in de winter in die tijd. Schrijver dezes heeft zelf nog waargenomen dat 

er in de jaren 1960 ook werd geschaatst op het grasland met de grote eiken aan de 

Broekhuizerstraat/Loilseweg. In de zomer bevatten de zijsloten naar de Didamse Leigraaf 

altijd water, de rabatten vielen dan wel (deels) droog. 

 

3.2 Watersituatie van het Wehlse Bos 

 

Rond 1970 werden in het stroomgebied Bevermeer (Wehlse Beek, Didamse Leigraaf en 

Didamse Wetering) grootscheepse en ingrijpende ontwateringswerken uitgevoerd om 

wateroverlast op te heffen en mogelijkheden voor landbouw te verbeteren. In 1965 werd  

het gemaal Bevermeer bij Angerlo gebouwd en aansluitend werden veel watergangen 

vergroot en aangelegd, in samenhang met de ruilverkaveling Bevermeer. 

Bij deze maatregelen werd geen rekening gehouden met de natuurwaarden van de bossen 

in het gebied. Met als gevolg dat de grondwaterstand in het Wehlse bos gemiddeld 40 tot 

50 centimeter zakte (TAUW, 1994 en Hanhart, 2009) en dat de plantensamenstelling van 

het bos ingrijpend verarmd en veranderd is. Bijzondere soorten van nat en voedselarmer 

bos zijn verdwenen of sterk achteruitgegaan en algemenere soorten van droger en 

voedselrijker bos zijn opgerukt. Dit is met name goed te zien aan de enorme toename van 

bramen. Een ander belangrijk gevolg van de verdroging is minder vitaliteit van de 

bosopstanden. Bijvoorbeeld eiken, die bij uitstek in deze streek thuishoren, zijn minder 

vitaal en vertonen sterfte. Deze effecten hebben ook te maken met, als gevolg van de 

lagere grondwaterstanden, minder invloed van grondwater (basisch/niet zuur, voedselarm) 

en meer invloed van regenwater (zuur, en de neerslag van stikstof, die tegenwoordig veel 

hoger is dan vroeger).  

 

TAUW, 1994, meldt over de groei van eiken in Het Stille Wald nog het volgende: 

 De groei vertoont een stijgende tendens over de periode 1920-1965. 

 Er bestaat een duidelijke relatie tussen de groei van eiken en grondwaterstanden. De 

belangrijkste factor is de grondwaterstand in het winterhalfjaar, Door de daling van deze 

waterstand na 1973 wordt een reductie in de houtopbrengst geschat van 20% op 

jaarbasis. 
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Links: zelfs rabatten in de laagste delen van het bos met elzen staan droog in april 2019. Rechts: droge zijsloot, 
zomer 2019.  

 

 

 

   
Een poeltje in een sloot op landgoed Het Jagershuis (vak 3r1) is de enige plek in het Wehlse Bos waar in 
voorjaar 2019 nog opkwellend grondwater (kwel) is waargenomen: bruin water (ijzer), een olieachtig laagje (als 
gevolg van ijzerbacteriën) en de kwelindicatorsoort Rode waterereprijs (foto rechts). Het grondwater onder het 
Wehlse bos is afkomstig van Montferland en omgeving en stroomt in noordwestelijke richting. Het grondwater 
blijft nu te diep om de wortelzone van de vegetatie van het Wehlse Bos te bereiken. 
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Naar aanleiding van klachten van met name de landgoederen Het Jagershuis, Stilliwald en 

de Bijvanck (Natuurmonumenten) is in 1994 door TAUW een onderzoek uitgevoerd naar de 

verdroging in het kader van de subsidieregeling Regionaal Integraal Waterbeheer 

(REGIWA). Als de belangrijkste oorzaak van de geconstateerde verdroging van de 

onderzochte bosgebieden noemt dit rapport de 20 tot 40% overdimensionering (volgens 

nieuwe inzichten na de ruilverkaveling) van de watergangen ten behoeve van de 

drooglegging van de landbouwpercelen in de omgeving van het landgoed. In gewoon 

Nederlands: de watergangen zijn 20 tot 40% groter/dieper dan nodig voor de 

landbouwgronden. Het rapport doet suggesties voor oplossingen. De meest effectieve 

oplossing, verondiepen van de watergangen, wordt niet uitgevoerd. Dit terwijl het rapport 

concludeert dat door verondiepen ook de droogteschade in de landbouw afneemt en wel 

met 2,5%, met op grasland geen toename van de natschade en op bouwland slechts 1% 

toename van de natschade. Berekeningen voor plaatselijke vernatting van delen van de  

Liemers en Achterhoek in het Milieueffectrapport bij het Reconstructieplan Achterhoek en 

Liemers komen tot vergelijkbare conclusies: 750.000 euro meer natschade per jaar, 1,2 

miljoen euro minder droogteschade per jaar (Provincie Gelderland, 2004). Wellicht  is de 

vrees voor natschade in de landbouw groter dan voor droogteschade, die bovendien is op 

te lossen met beregening, wat dan ook weer leidt tot enkele centimeters lagere 

grondwaterstanden voor bos en natuur (Provincie Gelderland, 2004). 

 

Het rapport van TAUW noemt ook als oplossing het inlaten van water uit de Didamse 

Leigraaf in Het Jagershuis en Stilliwald. Het rapport noemt deze maatregel kansrijk (“omdat 

de Didamse Leigraaf ten noorden van de A18 doorgaans het gehele jaar watervoerend is”) 

met geringe kosten en als effect een sterke mate van verhoging van de grondwaterstand 

met ruim 50 centimeter. Gewaarschuwd wordt dat de grondwaterstandsverhoging geleidelijk 

moet worden doorgevoerd zodat de huidige natuur zich kan aanpassen. Dit idee is eind 

jaren 1990 uitgevoerd. Er werd een extra stuw (“stuw B” op de kaart op de volgende 

bladzijde) aangelegd om bij hoge waterstanden in de Leigraaf (hoger dan in het Wehlse 

bos) water te laten instromen in de “zijsloot landgoed het Jagershuis”. Deze sloot is toen 

door de Vrienden van het Wehlse Bos en Landschap opgeschoond om het instromen van 

water uit de Didamse Leigraaf te bevorderen. Aansluitend zijn de zijsloot op het landgoed 

Het Jagershuis en de zijsloot op landgoed Stillewald als A-watergang aangemerkt en in 

onderhoud genomen bij het waterschap. 
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I 
Eind jaren 1990 uitgevoerde waterinlaatwerken (kaart uit Hanhart, 2009). 

 

 
Vrienden aan het werk met het opschonen van de zijsloten ten behoeve van waterinlaat, eind jaren 
1990. 

 

In 2009 is in opdracht van Bosgroep Midden Nederland uitgevoerd en gerapporteerd het 

“Hydrologisch vooronderzoek landgoed het Jagershuis”, door Hanhart Consult. Uit dit 

onderzoek is gebleken dat de eerder uitgevoerde oplossing om water in te laten uit de 
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Didamse Leigraaf niet werkt en niet effectief is en mogelijk zelfs tot meer verdroging heeft 

geleid. Het rapport stelt letterlijk: “Het opschonen en uitdiepen van afwateringssloten in het 

landgoed ten behoeve van de aanvoer van water uit de Didamse Leigraaf heeft mogelijk tot 

netto meer verdroging geleid”. Inlaten van water werkte niet omdat er maar een klein 

gedeelte van het jaar een voldoende hoog waterpeil  in de Didamse Leigraaf is om inlaten 

van water mogelijk te maken.  

 

Het rapport van Hanhart stelt dat herstel van het grondwaterniveau alleen effectief is te 

bereiken door het verondiepen van de Didamse Leigraaf met circa 0,5 meter en aansluitend 

verondiepen van de zijwatergangen naar het Wehlse bos met 0,7 meter (pas effectief na 

verondiepen Didamse Leigraaf). Verondiepen van de Didamse Leigraaf is volgens het 

waterschap vooralsnog niet mogelijk omdat het Wehlse Bos in het provinciaal beleid geen 

actiegebied is om de verdroging in de natuur aan te pakken. 

 

In 2019 is een werkgroep “Vernatting Wehlse Bos” ingesteld, bestaande uit 

(vertegenwoordigers van) boseigenaren, Waterschap Rijn en IJssel, Bosgroep Midden 

Nederland en van de Stichting Vrienden van het Wehlse Bos en Landschap. Door de 

werkgroep is op grond van nieuwe inzichten (OBN/VBNE, 2016 en ervaringen elders van de 

Bosgroepen) geconstateerd dat verondiepen van watergangen in het bos wel degelijk kan 

bijdragen aan vernatting (verhogen van de grondwaterstanden). Voordat is besloten tot 

verondiepen is eerst nagegaan wat de effecten van verondieping zijn, ook op de 

landbouwgronden die bovenstrooms afwateren op de zijsloten door het bos. Daartoe is 

door de Bosgroepen uitgevoerd het onderzoek “Onderbouwing en effect 

vernattingsmaatregelen Wehlse bos”. De volgende onderzoeksresultaten zijn gevonden:  

1. De gemiddelde grondwaterstanden in het Wehlse Bos blijken nog veel meer 

gedaald dan eerder gerapporteerd. Plaatselijk loopt de daling op tot een meter ten 

opzichte van de situatie vóór de regionale ontwateringswerken in de vorige eeuw. 

2. De grens tussen relatief zure bovengrond en zuur-neutrale ondergrond ligt vaak 

rond 1,2 meter beneden maaiveld. Die ondergrond is zuur-neutraal als gevolg van 

kalkhoudende rivierzanden of, waar die niet voorkomen, als gevolg van kalkhoudend 

grondwater. Ook waar oorspronkelijk kalkrijke rivierzanden binnen die 1,2 meter 

bovengrond voorkomen, is de bodem relatief zuur, waarschijnlijk als gevolg van 

uitloging door infiltrerende neerslag als gevolg van de gedaalde grondwaterstanden. 

3. Van het met 30 centimeter verondiepen van de benedenlopen van de zijsloten is 

geen negatief effect te verwachten op de bovenstroomse landbouwgronden. De 

droogleggingsnorm van 80 centimeter beneden maaiveld blijft gehandhaafd en er 

blijft voldoende verhang in de sloten om water af te voeren. 

4. Naast het verondiepen van de watergangen is het opvullen van enkele rabatten 

kansrijk voor de ontwikkeling van een duurzaam vitaal bos.  

5. De verwachting is dat de grondwaterstand (met kalkhoudend grondwater) ter hoogte 

van de verondiepte benedenlopen van de zijsloten met circa 20 centimeter kan 

stijgen. De stijging ter hoogte van de bovenlopen zal naar verwachting beperkt 

blijven tot enkele centimeters. 

 

Op basis van deze onderzoeksresultaten is besloten om de over te gaan tot het 

verondiepen van de benedenlopen van de 2 zijsloten in het Wehlse Bos, met 30 centimeter.  

Daartoe is door de Bosgroep Midden Nederland subsidie gevraagd en gekregen uit een 

budget voor klimaatmaatregelen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het 

werk is inmiddels uitgevoerd, zie de foto’s daarvan op de volgende bladzijde. 
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Pieter Westerhof (links) en Arnold Kremer gooien de eerste scheppen grond in de sloot. Arnold was 
vanuit de Vrienden van het Wehlse Bos en Landschap de eerste initiatiefnemer van het 
vernattingsproject en Pieter leidde het onderzoek en de uitvoering vanuit de Bosgroep Midden 
Nederland. 

 

 
 

Bosgroep Midden Nederland heeft op 21-4-2021 tijdens het ‘Online Symposium 

Basiskwaliteit Natuur, voorwaarde voor herstel!’ van de Vogelbescherming een prijs 

gewonnen met het project Wehlse Bos. Juryvoorzitter Pieter van Vollenhoven reikte de prijs 

uit. Dit omdat het  bos de afgelopen jaren klimaatbestendiger is gemaakt door 

bodemvernatting en aanvullende bosbeheermaatregelen, waaronder gedeeltelijke 

omvorming van naald-naar loofbos. Klimaatbestendig bos is beter bestand tegen droogte 

en slaat meer CO2 op. Ook de biodiversiteit in het bos is door de verschillende maatregelen 

vergroot. Zie voor meer informatie over deze prijs: 

 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/prijsvraag-basiskwaliteit-natuur-realiseren-

drie-gelderse-projecten-laten-zien-dat-het-kan  

 

https://bosgroepen.nl/bosgroep-wint-prijs-vogelbescherming-met-project-wehlse-bos/  

 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/prijsvraag-basiskwaliteit-natuur-realiseren-drie-gelderse-projecten-laten-zien-dat-het-kan
https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/prijsvraag-basiskwaliteit-natuur-realiseren-drie-gelderse-projecten-laten-zien-dat-het-kan
https://bosgroepen.nl/bosgroep-wint-prijs-vogelbescherming-met-project-wehlse-bos/
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De droge zomers van 2018, 2019 en 2020 zorgden voor extreem lage grondwaterstanden 

in het Wehlse Bos, met zelfs sterfte van fijnspar en lariks. Wellicht is het in de toekomst 

nodig om het hele regionale watersysteem aan te passen aan een veranderend klimaat. Dit 

om de verdroging van het Wehlse Bos én landbouwgronden grondig aan te pakken: 

voldoende water afvoeren uit landbouwgebieden in natte perioden, maar ten behoeve van 

droge perioden ook genoeg water vasthouden voor landbouw, bos en natuur.  

3.3 Zure regen en stikstofdepositie 

 

Ook het Wehlse Bos heeft te lijden van zure regen en stikstofdepositie. Stikstofdepositie is 

in feite stikstofkunstmest die als droog fijn stof of met regen letterlijk uit de lucht komt vallen. 

De oorzaak van zure regen en stikstofdepositie is grotendeels hetzelfde: de in de laatste 

paar honderd jaar sterk toegenomen uitstoot van stikstofverbindingen naar de atmosfeer. 

Die uitstoot is veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen (verkeer, 

verwarmingsketels, industrie, electriciteitcentrales), waarbij stikstofoxide (NO x)vrijkomt, en 

door de uitstoot van ammoniak (NH3). Ammoniak komt vrij door met name de in de vorige 

eeuw sterk gegroeide en geïntensiveerde veehouderij. Als gevolg van de hierboven 

beschreven menselijke invloeden bedraagt de stikstofdepositie op het Wehlse Bos nu circa 

1500 mol N per hectare per jaar. Vroeger, vóór de invloed van de mens, was het natuurlijke 

stikstofdepositieniveau circa 100 mol N per hectare per jaar (Planbureau voor de 

Leefomgeving, 2008). 

 

De kaarten op de volgende bladzijde laten zien dat op het Wehlse Bos meer 

stikstofdepositie neerkomt dan goed is voor het bos. Het “kritische depositieniveau”, het 

depositieniveau waarbij geen schade aan planten en bomen optreedt, wordt fors 

overschreden. 
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De kaart linksboven laat zien dat de hoeveelheid stikstofdepositie op het Wehlse Bos ongeveer 1500 mol 
stikstof per hectare jaar bedraagt, wat omgerekend betekent dat er per hectare per jaar ongeveer 20 kg stikstof 
op het Wehlse Bos neerkomt. Dat komt, om de gedachten te bepalen, overeen met de hoeveelheid stikstof in  
ongeveer 75 kilogram kalkammonsalpeter, een veelgebruikte stikstofkunstmest in de landbouw. De kaart 
rechtsboven laat zien dat op het Wehls Bos het kritische depositieniveau, het depositieniveau waarbij geen 
schade aan planten en bomen optreedt, fors wordt overschreden. Het Wehlse Bos is geen Natura 2000 gebied 
zodat de overheid geen maatregelen neemt om de depositie in het Wehlse Bos te verminderen. De Natura 2000 
gebieden (kaartje linksonder) zijn de nationaal en internationaal belangrijkste natuurgebieden die met voorrang 
beschermd worden. Het is te hopen dat maatregelen voor de Natura 200 gebieden ook de depositie op het 
Wehlse Bos zullen verlagen. Want het Wehlse Bos en de verbindingszone langs de Didamse Leigraaf zijn wel 
onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (zie de kaart rechtsonder) en het Provinciaal Natuurnetwerk van 
Gelderland. 

   

3.4 Gevolgen van verdroging, zure regen en stikstofdepositie 

 

Samenhang verdroging, vermesting en verzuring 

De gevolgen van verdroging, stikstofdepositie en verzuring hangen sterk met elkaar samen 

en versterken elkaar. Door verdroging komt er minder kalkrijk grondwater in de bovengrond 

zodat de verzuring niet verminderd wordt met kalk. Bij een lagere grondwaterstand vindt 

ook minder denitrificatie plaats: de omzetting van stikstof naar stikstofgas. Door deze 

samenhang helpt vernatting van het bos ook om de gevolgen van verzuring en vermesting 

te verminderen.  
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Gevolgen van stikstofdepositie 

Onderstaande tekst is letterlijk overgenomen uit de ingezonden brief (in Boerderij Vandaag 

van 7 februari 2020) van een groep vooraanstaande wetenschappers onder leiding van 

hoogleraar aardwetenschappen Franciska de Vries. 

 

De grootste gevolgen van te veel stikstof zien we waar de bodem arm is, zoals de hei, maar 

ook in soortenrijke graslanden, bossen op arme zandgronden, veengebieden en 

duingebieden. Hier verdringen snelle groeiers, bijvoorbeeld grassen zoals pijpenstrootje, de 

langzame groeiers, zoals bijvoorbeeld heide en kleine kruiden. Het open karakter in bossen 

verdwijnt en de natuur wordt eenvormiger: overal domineren dezelfde, snelgroeiende 

soorten.  

Misschien nog belangrijker is dat stikstofverrijking leidt tot versnelde verzuring van de 

bodem. Stikstofoxiden worden in water omgezet naar nitraat waarbij salpeterzuur wordt 

geproduceerd; ammoniak wordt omgezet naar ammonium, waarbij zuur wordt 

geconsumeerd. In de bodem werkt ammoniak alsnog verzurend als ammonium wordt 

omgezet naar nitraat (salpeterzuur) en dan uitspoelt met regenwater. Het zuur maakt dat 

belangrijke plantenvoedingsstoffen, zoals calcium, magnesium en kalium, kunnen 

uitspoelen met het nitraat. Ook kunnen stoffen vrijkomen die giftig zijn, zoals aluminium. 

Wat overblijft, zijn zure bodems met veel stikstof maar weinig andere essentiële 

voedingsstoffen. Hierop kunnen veel plantensoorten simpelweg niet overleven. Deze 

veranderde balans van voedingsstoffen in de bodem heeft tot gevolg dat de balans in 

planten verstoord wordt; bladeren raken verrijkt in stikstof, maar verarmd in andere 

voedingsstoffen. Daardoor gaan planten minder hard groeien en worden ze kwetsbaarder 

voor andere verstoringen, zoals droogte, insectenplagen en bodemziektes. Bovengronds 

schaadt overmatige stikstof ook de dierenwereld.  

 

Met het verlies van plantensoorten verdwijnen de diersoorten die daarvan afhankelijk zijn, 

bijvoorbeeld insecten. Waar de insecten in aantal afnemen, volgen de vogels. Ook lijden 

dieren rechtstreeks onder tekorten van bepaalde voedingsstoffen in hun voedsel. Dunne 

eierschalen en koolmeeskuikens met zwakke skeletten bijvoorbeeld duiden op ernstig 

kalkgebrek. Onder de grond vermindert stikstof de hoeveelheid micro-organismen. Vooral 

schimmels delven het onderspit, inclusief mycorrhiza’s, die de plant helpen om 

voedingsstoffen op te nemen. Planten hebben minder wortels nodig om op zoek te gaan 

naar stikstof. Deze veranderingen betekenen dat planten en micro-organismen minder goed 

stikstof kunnen opnemen en vasthouden: het systeem gaat stikstof ‘lekken’, wat leidt tot 

nitraatgehaltes in het grondwater die de drinkwaternorm kunnen overschrijden. De 

bodemorganismen die overblijven zijn minder weerbaar tegen droogte en bodemziektes. 

 

Het is dus zeker niet zo dat ‘enkele soorten verdwijnen die toch niet in Nederland 

thuishoren’ of dat ‘er gewoon wat meer bomen komen’. Jarenlange stikstofdepositie heeft 

alle Nederlandse natuur beïnvloed en, hoewel de reductie in stikstofdepositie sinds de jaren 

negentig tot verbeteringen heeft geleid, is de voedingsbalans in veel Nederlandse 

ecosystemen nog steeds verstoord. Verdere reductie van stikstofdepositie, door nationale 

en internationale afspraken, en effectief beheer om de balans van voedingsstoffen te 

herstellen, zijn nodig om de natuur te herstellen.  

 

 

Zichtbare gevolgen in het Wehlse Bos 

De meest in het oog springende gevolgen van verdroging en stikstofdepositie in het Wehlse 

bos zijn de sterke verbraming, de verminderde vitaliteit van de eiken en de verdroging en 

sterfte van fijnspar en lariks. Volgens Harry Moorman zijn de naalden van de 

naaldboomsoorten donkerder groen geworden in de loop der tijd, wat het gevolg kan zijn 

van de verhoogde stikstofdepositie. 
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Het meest opvallende gevolg van verdroging en stikstofdepositie is wel de enorme toename van de hoeveelheid 
bramen in het Wehlse Bos. 
 
 

 
Verdroogde fijnsparren in Landgoed Het Jagershuis, zomer 2019. Foto: Pieter Westerhof. 
 

Veel plantensoorten van het Wehlse Bos, die afhankelijk zijn van nattere, minder zure en  

minder voedselrijke omstandigheden zijn in de afgelopen halve eeuw achteruit gegaan of 

verdwenen. TAUW (1994) noemt het voorkomen van Zwartblauwe rapunzel in landgoed 



Vegetatie van het Wehlse Bos, maart 2020, update juni 2021  30 

Het Jagershuis. Deze soort is nu niet meer teruggevonden. Harry Moorman maakte in 1992 

het volgende overzicht van soorten die zijn verdwenen of achteruitgegaan: 

 

 

Soort Actuele situatie 

Smalle Weegbree (soort van 

schralere graslanden) en Brede 

weegbree. 

Sterk achteruit gegaan.  

Grasklokje. Verdwenen op het Jagershuis. Komt nog incidenteel 

voor in Stilliwald. 

Bosviooltje.  Sterk achteruit gegaan. 

Dotterbloem, soort van natte 

voedselarme graslanden en 

elzenbroekbossen. 

Verdwenen. 

Bosaardbei. Verdwenen. 

Ereprijs. Verdwenen. 

Moersvergeet-mij-nietje. Sterk achteruit gegaan. 

Margriet, soort van 

voedselarme graslanden. 

Verdwenen. 

Gele lis. Achteruit gegaan, alleen nog in enkele sloten. 

Salomonszegel. Achteruit gegaan. 

Echte koekoeksbloem, soort 

van natte voedselarme 

graslanden. 

Verdwenen. 

Cantharel (paddenstoel). Verdwenen. 

Nachtegaal, soort van vochtige 

bossen. 

Verdwenen. 

Door Harry Moorman in 1992 gemaakt  overzicht van soorten die zijn verdwenen of achteruitgegaan. 
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4 PLANTENSOORTEN VAN HET WEHLSE BOS 
 

4.1 Natuurlijke bostypen van het Wehlse Bos  

 

Van nature bestaan bossen uit boomsoorten en andere plantensoorten die zelf de plek 

gezocht hebben die bij hen past. Welke natuurlijke bostypen passen bij verschillende 

groeiplaatsen (bodem- en watersituatie) is beschreven in het boek 

“Plantengemeenschappen in Nederland”, Westhoff en Den Held, 1975. Op basis van deze 

plantengemeenschappen zijn de natuurlijke bostypen van landgoed Het Jagershuis door 

Rody Schröder onderzocht en beschreven in het onderzoek van Hanhart (2009). Dit 

overzicht is samengevat in onderstaande tabel.  

 
Natuurlijk bostype   

   

Bodemtype, in welk deel 

van het Jagershuis 

 

Kenmerkende plantensoorten, 

nog aanwezig in het Wehlse 

Bos 

Door eeuwenlang heidebeheer 
gedegradeerd Wintereiken-
Beukenbos, lijkt op het armere 
Berken-Zomereikenbos, maar 
kan zich op termijn weer 
ontwikkelen naar Wintereiken-
Beukenbos. 

Op de hogere dekzanden in 
de noordoosthoek van Het 
Jagershuis. 

Blauwe bosbes, Struikheide, 
Brem, Pijpestrootje, Pilzegge.  

Wintereiken-Beukenbos. Op de lagere en veelal 
oudere en rijkere dekzanden 
in het lagere en vochtiger 
(noord)westelijke en 
zuidelijke deel van Het 
Jagershuis. 

Dalkruid, Gewone 
Salomonszegel, Hulst, 
Bleeksporig bosviooltje. 

Iepenrijke Essen-Eikenbos, 
Vogelkers-Essenbos, Eiken-
Haagbeukenbos. 

Noordwestelijk, centraal en 
zuidelijk deel van Het 
Jagershuis op de lagere 
lemige oude dekzanden. 
Kenmerkende soorten zijn 
ook aangetroffen langs de 
met leem verharde paden. 

Bosandoorn, Bosgierstgras, 
Brede wespenorchis, 
Dagkoekoeksbloem, Geel 
nagelkruid, Hennegras, IJle 
zegge, Muursla, 
Reuzenzwenkgras, Zoete kers. 

Elzenbroekbos. In de laagte in het centrale 
deel van en bij Het 
Jagershuis. 

Kale jonker, Bitterzoet, Echte 
valeriaan, Egelboterbloem, 
Grote wederik, Hoge 
cyperzegge, Koninginnekruid, 
Moeraswalstro, Pinksterbloem. 

 

De natuurlijke bostypen van landgoed Stilliwald komen overeen met de natuurlijke bostypen 

van landgoed Het Jagershuis. De bodemtypen komen overeen en ook in landgoed Stilliwald 

komen de kenmerkende soorten voor is gebleken uit veldonderzoek in 2019.  

 

Om verschillende redenen zijn de beschreven natuurlijke bostypen in verarmde vorm 

aanwezig: 

1. Door de veranderingen in de bodem- en watersituatie: met name de nattere typen 

gingen en gaan nog steeds achteruit door verdroging. De plantensamenstelling 

veranderde en verandert nog steeds door stikstofdepositie: verzuring en vermesting. 

Uit het onderzoek van Hanhart blijkt dat verschillende kenmerkende soorten 

achteruit zijn gegaan tussen 1984 en 2008. En uit veldonderzoek in 2019 blijkt ook 
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weer een achteruitgang sinds 2008. De meeste kenmerkende soorten komen nog 

maar voor op enkele plekken in het Wehlse Bos, een paar soorten op nog maar een 

enkele plek. 

2. Door de introductie in het verleden van niet-inheemse boomsoorten: alle 

naaldboomsoorten, Amerikaanse eik. 

 

In samenwerking met floraonderzoeker Rick Boerboom is in 2020 en wordt in 2021 nader 

onderzoek gedaan naar het voorkomen van kenmerkende plantensoorten in het Wehlse 

Bos. Dit om de uitgangssituatie nu goed vast te leggen als basis voor het onderzoeken van 

veranderingen in de toekomst (monitoring). Dan is het misschien ook mogelijk om de 

effecten van beheermaatregelen op de plantensoorten te bepalen, bijvoorbeeld het effect 

van verhogen van de grondwaterstand, het effect van het bosbeheer volgens de nieuwe 

beheerplannen van 2019 en het effect van extensivering van het gebruik van de 

landbouwpercelen. Het resultaat van dit nadere onderzoek wordt ter beschikking gesteld 

aan de beheerders van het Wehlse Bos.     

 

De plantenfoto’s in dit rapport zijn gemaakt in het Wehlse bos in 2019. 

 

Kenmerkende soorten van het Berken-Zomereikenbos 

       
Brem                                                                                Struikheide 

 

 
Blauwe bosbes 
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Kenmerkende soorten van het Wintereiken-Beukenbos 

      
Bleeksporig bosviooltje                                                     Dalkruid 

 

 

     
Gewone salomonszegel                                                    Hulst 
 

 

Kenmerkende soorten van Iepenrijke Essen-Eikenbos, Vogelkers-Essenbos, Eiken-

Haagbeukenbos 

     
Geel nagelkruid                                                                Dagkoekoeksbloem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vegetatie van het Wehlse Bos, maart 2020, update juni 2021  34 

    
Brede wespenorchis                                                   Bosandoorn 

 

 

Kenmerkende soorten van Elzenbroekbos 

Deze soorten komen nog voor in en langs sloten en poelen. Echt elzenbroekbos is er niet 

meer, wel elzenbos op lage en vroeger nog natte delen van het bos. 

    
Kale jonker in en langs zijsloot Stilliwald.            Kale jonker in en langs zijsloot Het Jagershuis. 
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Koninginnekruid in en langs zijsloot Het Jagershuis.        Echte valeriaan in en langs zijsloot Het Jagershuis. 
 

      
Grote wederik (geel) en Moeraswalstro (wit) in poel in zijsloot Het Jagershuis. 
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Egelboterbloem (gele bloemen, smalle blaadjes linksonder) langs poel. 

 

 

4.2 Overige plantensoorten van het Wehlse Bos 

 

4.2.1 Overige bosplantensoorten 

 

De hier opgenomen plantensoorten vormen maar een klein deel van alle voorkomende 

plantensoorten.  

 

   
Sleedoorn in bloei.                                                   Bonte gele dovenetel, een invasieve exoot.      
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Rankende helmbloem                                                  Robertskruid 

   

                                            

 

   
Avondkoekoeksbloem                                            Klein springzaad 
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4.2.2 Plantensoorten van poelen en sloten 

 

Waterplanten komen alleen voor in de poelen die niet permanent droogvallen. Met name 

langs de bovenloop van de zijsloot in Het Jagershuis en langs het middengedeelte van de 

zijsloot in Stilliwald komen mooie oeverbegroeiingen voor. In het middengedeelte van de 

zijsloot in Stilliwald komen moerasplanten voor op de kennelijk permanent natte/vochtige 

slootbodem. 

 

Planten van poelen en sloten in Het Jagershuis 

   
Oever van een poel met Moeraswalstro en Rolklaver.      Poel met Grote egelskop. 

 

 
Poel met o.a. Gewone waterranonkel  (witte bloempjes), Watermunt en Grote egelskop. 
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Gele lis                                                                          Blauw glidkruid   
 

    
Moerasrolklaver                                                             Vogelwikke 

 

    
 Links bovenloop van de zijsloot in Het Jagershuis met o.a. Koniginnekruid, Grote wederik, Echte valeriaan,   
Haagwinde. Rechts idem met op de voorgrond Kattenstaart (rood) en Grote wederik (geel). 
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Planten in en langs de middenloop van de zijsloot in Stilliwald 

 

   
Op de linkeroever Ruige zegge en Veldlathyrus.             Kleine (voorgrond) en Grote lisdodde (achtergrond). 

 

   
Gewone waterbies                                                          Mattenbies 

 

 
Moerasvergeet-mij-nietje 



Vegetatie van het Wehlse Bos, maart 2020, update juni 2021  41 

4.2.3 Plantensoorten van  de extensieve graslandstroken    

 

Op een groot deel van de graslandpercelen op landgoed Stilliwald worden al jarenlang 

graslandrandstroken extensief beheerd: minder mesten en minder vaak maaien, zodat 

soortenrijkdom, bloei en biodiversiteit toenemen. Dit met subsidie in het kader van Agrarisch 

Natuur en Landschapsbeheer.  

 

   
Soortenrijke extensief beheerde graslandstroken in Stilliwald met Vijfvingerkruid, Veldlathyrus, Veldzuring, Witte 
klaver, Grasmuur. 
 

    
Vijfvingerkruid (geel), Grasmuur (wit) en Koniginnekruid.     Vogelwikke, Grasmuur. 
 

 
Reukgras (voorgrond) en Beemdlangbloem (hoge graspol rechtsboven). 



Vegetatie van het Wehlse Bos, maart 2020, update juni 2021  42 

 

5 HUIDIGE BOSSAMENSTELLING EN BEHEERVISIE VAN HET 

WEHLSE BOS 
 

5.1 Huidige bossamenstelling van landgoed Het Jagershuis 

 

De inhoud van de paragrafen 5.1 en 5.2 is ontleend aan het Beheerplan Landgoed Het 

Jagershuis (Olaf Peters, 2019). 

 

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de huidige boomsoortensamenstelling van 

landgoed Het Jagershuis. 

 

 
  

 

De meest voorkomende boomsoorten zijn Inlandse Eik en Douglas. Daarna volgen Fijnspar, 

Beuk en Japanse Lariks met een kleiner aandeel. De oudste opstanden van Inlandse Eik 

dateren uit 1903. Deze opstanden zijn overwegend ongemengd met een matig tot slechte 

structuur. De Douglasopstanden zijn grotendeels in de jaren 40 van de vorige eeuw 

aangeplant. In de jaren 80 is er wederom sprake geweest van aanplant van Douglas. Het 

overgrote deel van de Douglasopstanden is ongemengd. In de meeste Douglasopstanden 

is natuurlijke verjonging aanwezig. Hiervan heeft een aanzienlijk deel potentie richting de 

toekomst. 

 

De oudste opstand van Fijnspar dateert uit 1943, vanaf dat moment is er regelmatig, 

verspreid over  de jaren heen, opnieuw Fijnspar aangeplant. Het overgrote deel van de 

opstanden met Beuk is aangeplant in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Deze 

opstanden hebben een vrij monotoon karakter, zowel door het ontbreken van 

mengboomsoorten alsook door het ontbreken van verticale structuur. De opstanden die 

bestaan uit Lariks zijn overwegend in de jaren 50 aangeplant. De verticale structuur is 
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slecht en er is, op 1 opstand na, geen sprake van menging. Opvallend is dat er in de jaren 

80 en 90 van de vorige eeuw en de eerste vijf jaar van deze eeuw, relatief weinig 

aangeplant is. Daar kwam na 2007 verandering als gevolg van storm en andere 

calamiteiten. 

 

Het oppervlakteaandeel inheemse boomsoorten (de loofboomsoorten) is 47%, het totaal 

van Inlandse Eik, Beuk, Populier, Es, Esdoorn, Zwarte Els, Berk en Zoete Kers.  

 

5.2 Beheervisie Landgoed Het Jagershuis 

 

Het beheerplan bevat de volgende beheersvisie voor de komende 30 jaar: 

Landgoed Het Jagershuis wil de aanwezige natuur-, cultuurhistorische- en recreatieve 

waarden behouden en indien mogelijk versterken. Het karakteristieke landschapsbeeld, dat 

ontstaat door de afwisseling van landbouwgronden met bosgebied, heeft tevens een 

belevingswaarde en dient om die reden ook behouden te worden. Dit behouden en 

versterken gebeurt middels het gevoerde beheer; dit wordt gefinancierd door de 

productiefunctie van het landgoed. Deze productiefunctie is echter ondergeschikt aan de 

andere functies en dient enkel ter financiering van het beheer.  

  

Dit is vrij abstract en om het concreter te krijgen worden de aspecten, horend bij de 

verschillende functies van het landgoed, vertaald naar beheerdoelen. Uit voorgaande zijn 

de volgende doelen geformuleerd:  

 In stand houden en, indien mogelijk, verhogen van het aandeel inheemse 

boomsoorten mits de bomen vitaal zijn. 

 Verhogen van het aandeel mengboomsoorten, mits de bomen voldoende vitaal zijn. 

 Verhogen van zowel de horizontale als verticale structuur.  

 Natuurvolgend verjongen. Indien een soort slecht verjongt (zichzelf onvoldoende 

uitzaait) kan deze aangeplant worden.  

 Behouden van het aandeel dood hout, middels natuurlijke sterfte verhogen.  

 Op duurzame wijze rondhout produceren ter financiering van het beheer, middels 

omvormingen en dunningen.  

 In stand houden van de aanwezige recreatieve waarden en waar mogelijk 

versterken.  

 Cultuurhistorische elementen behouden en waar mogelijk versterken.  

 Instandhouding van de aanwezige landschappelijke elementen.   

 

Op het landgoed komen een aantal opstanden voor die zich lenen voor een 

natuurdoelstelling. Deze zijn geselecteerd op basis van soortensamenstelling, ouderdom en 

dood hout. In deze opstanden mag het dode hout, tenzij dit een gevaar vormt voor 

recreanten, niet weggezaagd worden. Daarnaast is het zaak dat exoten bestreden worden. 

Indien er een stam van uitzonderlijk hoge kwaliteit staat in de betreffende opstanden, dan 

kan deze worden geveld om te verkopen als veilinghout.  
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Overzicht van opstanden met een natuurdoelstelling, waarvoor een subsidieaanvraag in het kader van de SNL 
(Subsidiestelsel Natuur en Landschap) in behandeling is bij de provincie. 
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5.3 Huidige bossamenstelling van landgoed Stilliwald 

 

De inhoud van de paragrafen 5.3 en 5.4 is ontleend aan het Beheerplan Landgoed 

Stilliwald (Jasper Velthuis, 2019). 

 

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de huidige boomsoortensamenstelling van 

landgoed Stilliwald. 

 

 
 

 

 

De boomsoort met het grootste oppervlakteaandeel is Japanse lariks (21%), gevolgd door 

Douglas (14%), Beuk (14%), Inlandse eik (12%), Berk (11%), Amerikaanse eik (10%), 

Grove den (6%) en overige soorten (12%). Het oppervlakteaandeel inheemse boomsoorten 

(de loofboomsoorten) is 44%, het totaal van Inlandse Eik, Beuk, Populier, Es, Esdoorn, 

Zwarte Els, Berk en Haagbeuk. 

 

5.4 Beheervisie landgoed Stilliwald 

 

In het beheerplan is de volgende visie voor de lange termijn (2049) geformuleerd: 

Het landgoed heeft een aantrekkelijk en gevarieerd bosbeeld met een hoge 

belevingswaarde dankzij een aanzienlijk deel structuurrijke, gemengde opstanden en 

markante bomen. Het bos biedt mogelijkheden om op een duurzame manier houtoogst te 

plegen. Ten minste 50% van het bosareaal bestaat uit inheemse soorten. 

 

Recreatie is de belangrijkste functie van het landgoed. Daarnaast is houtproductie een doel. 

De functies natuur en cultuurhistorie zijn ook geïntegreerd in het bosbeheer. Op basis 

hiervan en van de huidige situatie in het bos zijn beheerdoelen en streefwaarden opgesteld 

om zodoende de visie te verwezenlijken in het beheer. De hoofddoelen zijn: 
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• Stimulering/verhoging van gemengde opstanden. 

• Landschappelijke elementen behouden en waar mogelijk versterken. 

• Het verhogen van de belevingswaarde van het gehele bos. 

• Verbeteren van zowel de horizontale- als verticale structuur van het bos. 

• Benutting van productiecapaciteit van geschikte bosopstanden. 

• Minimaal handhaving van het aandeel inheems bos. 

• Verhogen van het aandeel dood hout, zowel staand als liggend. 

 

Een aantal opstanden is aangemerkt als natuurbos. Deze opstanden hebben meer potentie 

voor natuur dan voor houtproductie. Maatregelen worden tot een minimum beperkt. Een 

uitzondering hierop is de verwijdering van dode bomen langs paden uit 

veiligheidsoverwegingen en de bestrijding (mits zinvol) van invasieve soorten zoals 

Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina). Van inheemse soorten mag maximaal 20% van 

de bijgroei geoogst worden. Oogst gebeurt in het kader van omvorming naar een 

natuurlijker bostype of het vellen van een stam voor bijvoorbeeld veilinghout. Bij 

calamiteiten als stormschade of bij natuurlijke sterfte zal er verjongd worden, maar hier 

wordt niet bewust in gestuurd. 

 

 
Overzicht van opstanden met een natuurdoelstelling. 
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5.5 Natuurontwikkelingsplan voor het Wehlse Bos 

 

Met subsidie in het kader van Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer is op circa 50% van 

de landbouwgrond  op landgoed Het Jagershuis het natuurtype “botanische akkers” 

gerealiseerd, met name ten behoeve van de doelsoort patrijs. Dit doel is moeilijk te 

realiseren door de geïsoleerde ligging van deze kleine percelen. Daarom wordt nagedacht 

over het veranderen van deze percelen in kruidenrijk grasland en mantelzoomvegetaties 

(kruidenrijke geleidelijke overgangen tussen landbouwgrond en bos), met grotere betekenis 

voor de  biodiversiteit. Een en ander bevordert niet alleen de natuurkwaliteit en biodiversiteit 

maar ook de landschappelijke belevingswaarde. Momenteel worden deze plannen 

uitgewerkt door de rentmeester van Het Jagershuis, de Bosgroep Midden Nederland en Jan 

van Laak, in overleg met de provincie Gelderland in verband met subsidiëring op basis van 

de SKNL- regeling (vergoeding vermogensverlies en inrichtingskosten natuur op 

landbouwgrond). Het meest kansrijk is het realiseren van natte landnatuur met de 

natuurtypen vochtig hooiland en vochtig bos. Op onderstaand kaartje zijn de kansen voor 

natuurontwikkeling weergegeven. 

 

 Percelen waar kansen liggen voor natte natuur zijn aangemerkt op het kaartje als 1e prioriteit (de rood omlijnde 
percelen). Ze liggen relatief laag, waardoor bijvoorbeeld de kweldruk hier het hoogst kan zijn. Deze percelen zijn 
dan ook kansrijk om in aanmerking te komen voor de SKNL-subsidie (vergoeding vermogensverlies en 
inrichtingskosten natuur op landbouwgrond). 2e prioriteit betreft percelen die minder kansrijk zijn voor SKNL-
subsidie, omdat ze beperkte of geen bijdrage leveren aan realisatie van natte landnatuur. Ook wordt onderzocht 
of het mogelijk is een klein heideterrein te realiseren op perceel 8 op de kaart. Het betreft een perceel 
verdroogde fijnspar dat toch gekapt moet worden. Daarmee wordt een stukje cultuurhistorie van de Wehlse 
Heide weer zichtbaar gemaakt. 
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Deze kaart laat zien waar de beste kansen liggen voor het ontwikkelen van mantelzoomvegetaties (de rode 
locaties). De beste kansen liggen voornamelijk aan de noordzijde van landbouwpercelen, omdat hier de beste 
condities zijn door de lichtinval (en dus ook warmte voor insecten). 
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6 AANBEVELINGEN VOOR HET BOSBEHEER VANUIT HET 

VEGETATIEONDERZOEK   
 

 

Uit het voorgaande is op te maken dat er vanaf de komst van de mens rond Wehl het 

landschap door die mensen sterk veranderd is: van oerbos naar heide, naar bos, van bos 

weer deels naar landbouwgrond en weer terug naar bos. De grond is veranderd door 

afplaggen van de heide en vergraven bij de ontginning tot bos en landbouwgrond. Al bij de 

bosaanleg in de jaren 1830 is het gebied meer ontwaterd maar de grootste ontwatering 

heeft plaatsgevonden anderhalve eeuw later in de jaren 1960 en 1970 met het gemaal en 

de ruilverkaveling Bevermeer. In de loop van de vorige eeuw zijn daar de zure regen en 

stikstofdepositie, die nog steeds voortduren, nog bijgekomen. 

 

Toch is de groeiplaats (bodem en water) van het Wehlse nog steeds te relateren aan van 

nature (potentieel) voorkomende plantengemeenschappen en bostypen. Daarmee is 

richting te geven aan het ontwikkelen van zo natuurlijk mogelijke bostypen in de toekomst. 

Dit aspect is uitgewerkt in paragraaf 6.1. In paragraaf 6.2 is uitgewerkt hoe daarbij ook 

rekening te houden is met de gevolgen van verdroging, verzuring en stikstofdepositie en het 

tegengaan daarvan. 

 

6.1 Boomsoortenkeuze passend bij natuurlijke bostypen 

 

In de beheerplannen van Het Jagershuis en Stilliwald is al als doel geformuleerd het in 

stand houden en, indien mogelijk, verhogen (Het Jagershuis) van het aandeel inheemse 

boomsoorten. In paragraaf 4.1 van dit vegetatieonderzoek is beschreven welke inheemse 

bostypen en boomsoorten van nature thuishoren ter plaatse van het Wehlse Bos. Bij het 

verhogen van het aandeel inheemse boomsoorten is te sturen naar deze meer natuurlijke 

bostypen en boomsoorten.  Bovendien verdampen loofboomsoorten minder water dan 

naaldboomsoorten, wat helpt tegen verdroging. 

 

Als het lukt om de grondwaterstanden in het Wehlse Bos te verhogen dan zal het aandeel 

vochtige en natte bossen weer toenemen en zal de afwisseling tussen vochtig, nat en 

droog bos toenemen. Dit past dan weer beter bij de natuurlijke situatie en leidt tot een 

grotere biodiversiteit. In het rapport “Vochtige bossen, tussen verdroging en nat gaan”, 

OBN/VBNE (2016) staat daarover het volgende over heidebebossingen op 

dekzandgronden, zoals het Wehlse Bos ook is: “Maatregelen om de grondwaterstand te 

verhogen in de heidebebossingen op dekzandgronden zijn ecologisch zeer waardevol. Na 

herstel ontstaat een grotere afwisseling tussen droge, vochtige en natte bossen. Het 

resultaat is een aanzienlijk grotere biodiversiteit”. 

 

6.2 Boomsoortenkeuze passend bij aanpak verdroging en verzuring 

 

De inhoud van deze paragraaf is letterlijk overgenomen uit “Vochtige bossen, tussen 

verdroging en nat gaan”, OBN/VBNE (2016). 

 

Herstel van de waterhuishouding alleen is vaak niet voldoende om op redelijk korte termijn 

een verbetering van basenvoorziening en snelle afbraak van strooisel te bewerkstelligen. 

Immers het huidige bos wordt meestal gedomineerd door soorten die aangeplant zijn 
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voor houtteelt: vooral sparren, lariks, dennen, (Amerikaanse) eiken en beuk. De 

boomsoortensamenstelling wijkt daardoor sterk af van de natuurlijke samenstelling 

waarin inheemse loofbomen en struiken gemengd voorkomen. Van de boomsoorten die nu 

het bosbeeld bepalen heeft het blad een sterk verzurende invloed op de bodem. 

 

Het bevorderen van een groter aandeel inheemse soorten en een betere menging kan op 

verschillende manieren gerealiseerd worden. In de eerste plaats door het vrijstellen van 

inheemse soorten bij dunningen. Bijzondere aandacht verdienen daarbij relicten van 

zeldzame soorten, zoals fladderiep, winterlinde, wegedoorn en tweestijlige meidoorn. 

Soorten die ook vaak ‘vergeten’ worden zijn de pioniers boswilg en ratelpopulier. Zij 

hebben een belangrijke meerwaarde als mengboomsoort in de toch al niet zo gevarieerde 

dekzandbossen. De tweede manier is om met aanplant aanwezige kleine populaties te 

versterken en het eventueel herintroduceren van boomsoorten die niet meer in een 

bosgebied aanwezig zijn. In aanmerking komende soorten zijn winterlinde, hazelaar, zoete 

kers, haagbeuk, gewone esdoorn en gewone es. Ruim nu echter niet gelijk alle eiken, 

beuken en naaldbomen op ten gunste van goede strooiselsoorten2, als er geen groot risico 

is op uitbreiding van deze soorten. Menging van eik en hazelaar levert vaak ook dunne 

strooisellagen. En oude naaldbossen bezitten vaak een rijke paddenstoelen- en 

mossenflora. 

 

Biodiversiteit in bossen is gebaat bij een gevarieerde bosstructuur waarin stadia van 

aftakeling en verval afgewisseld worden met open plekken, dichte stakenfase, 

jonge en oude boomfasen. De aan het bosgebonden flora en fauna zijn vaak afhankelijk 

van één of meer stadia en ontwikkelen mee met het bos. Omdat er continue verschillende 

ontwikkelingsfasen aanwezig zijn groeien in een bos zowel schaduwtolerante als 

meer lichtminnende soorten. De laatste kennen we als soorten van bosranden maar ze 

horen van nature ook thuis in de open plekken van het bos. Voorbeeldenzijn hengel en 

kleine ijsvogelvlinder. Een dergelijke bosstructuur gaat op natuurlijke wijze pas ontstaan 

wanneer door ouderdom bomen aftakelen en er ruimte ontstaat voor verjonging. In de 

huidige nog relatief jonge en gelijkjarige bossen betekent dit veelal dat er gekapt moet 

worden om open plekken te creëren.  

 

6.3 Kruidenrijke graslanden en mantelzomen 

 

In het Wehlse Bos liggen kansen om het areaal en de kwaliteit van de natuur te vergroten. 

Landbouwgronden gelegen rond de twee afwateringssloten hebben de potentie om na 

passende inrichtingsmaatregelen te veranderen in vochtige soortenrijke hooilanden en 

kruidenrijke graslanden. Dit na aanpassingen in waterbeheer en een extensiever gebruik 

met minder bemesting, een lagere maaifrequentie en geen gebruik van 

bestrijdingsmiddelen. Ook voor droge delen van het landgoed zijn doelen te behalen. 

Verschillende door bos ingesloten landbouwkavels kunnen zich goed lenen voor droge 

kruidenrijke graslanden, waarbij een aangepast graslandbeheer gecombineerd wordt met 

de ontwikkeling van structuurrijke mantelzoomvegetatie. 

                                                
2 In een artikel in Nature Today van 3 maart 2020 (https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-
reports/message/?msg=25928 ) is de werking van strooiselsoorten als volgt toegelicht: Onderzoek 
heeft uitgewezen dat het toevoegen van rijk-strooiselsoorten van waarde is. Daar waar rijk-
strooiselsoorten de afgelopen decennia zijn aangeplant, ontstaat een minder dikke strooisellaag en 
juist meer organisch materiaal in de bovengrond. Dat maakt een betere vochtvoorziening en een 
adequate opslag van voedingsstoffen mogelijk. Door het toevoegen van boom- en struiksoorten kan 
worden gepoogd om een gedegradeerde bodem weer in de juiste balans te krijgen met soorten die 
via hun rijk strooisel calcium en kalium aan de bodem leveren. 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25928
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25928
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