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1.Inleiding 
 

In het rapport “Vegetatie van het Wehlse Bos” van maart 2020 is aangekondigd dat er ook nog een overzicht 

gemaakt zal worden van de boomsoorten in het Wehlse Bos. Dat overzicht is nu gereed en opgenomen in dit 

rapport “Boomsoorten van het Wehlse Bos”. Hoewel het Wehlse Bos naast  de landgoederen Het Jagershuis 

en Stilliwald nog enkele kleine eigendommen omvat is dit onderzoek beperkt tot de twee landgoederen, 

waarover voldoende gegevens voor dit rapport bekend zijn. 

    

                  Landgoed Het jagershuis                                                                 Landgoed Stilliwald 

Het overzicht is ingedeeld naar loofboomsoorten en naaldboomsoorten. Daarbinnen is nog onderscheid 

gemaakt naar van nature hier inheemse boomsoorten en door de mens ingevoerde boomsoorten. 

Ingevoerde soorten worden ook wel exoten genoemd. Dat wil niet zeggen dat het per definitie ook 

ongewenste en invasieve (woekerende) exoten zijn. Per soort is dit nader beschreven. Daarnaast is nog de 

groep van de “rijk-strooiselsoorten” apart onderscheiden. Dat zijn loofboomsoorten die in de toekomst een 

bijzondere rol kunnen spelen om de gevolgen van zure regen, stikstofdepositie, verdroging en 

klimaatverandering te helpen verlichten. Binnen deze onderscheiden groepen staan de boomsoorten in 

volgorde van het oppervlakteaandeel dat ze innemen in het Wehlse Bos. 

Per boomsoort is in een vaste volgorde een overzicht gegeven van de volgende informatie: 

 Latijnse (wetenschappelijke) en Nederlandse naam. 

 Het oppervlakteaandeel van de soort in het Wehlse Bos, gemeten bij de bosinventarisatie voor de 

beheerplannen van Het Jagershuis en Stilliwald in 2019.  

 Kaartje van het (oorspronkelijke) natuurlijke verspreidingsgebied, eigenschappen van de natuurlijke 

groeiplaats van de soort en bruikbaarheid voor de houtteelt in Nederland (uit “Houtteelt der 

gematigde luchtstreken, deel 1 de houtsoorten”, Dr. G. Houtzagers, 1954). 

 In geval van soorten die van nature niet inheems zijn in Nederland: hoe de soort in Nederland is 

terechtgekomen. 

 Welke rol de boomsoort in het verleden en tot nu toe heeft gespeeld in het Wehlse Bos.  Daarbij is 

gebruik gemaakt van informatie van de bosgeschiedenis zoals beschreven in “Vegetatie van het 

Wehlse Bos” op de site van de Vrienden van het Wehlse bos en Landschap 

(https://www.vriendenwehlsebos.nl/), informatie van vroegere en huidige beheerkaarten en 

perceelregisters, aangevuld met nadere mondelinge informatie van Harry Moorman. In dit rapport 

genoemde perceelnummers betreffen verwijzingen naar de nieuwste beheerkaarten (Peters en 

Velthuis, 2019, opgenomen in bijlage 2 van dit boomsoortenrapport). 

https://www.vriendenwehlsebos.nl/
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 Welke rol de boomsoort in de toekomst in het Wehlse bos kan spelen, gebaseerd op de recente 

nieuwe beheerplannen van het Wehlse Bos en gebaseerd op de gevolgen van klimaatverandering, 

verzuring en stikstofdepositie voor de betreffende boomsoort. Een samenvatting van de 

beheerplannen is opgenomen in hoofdstuk 5 van “Vegetatie van het Wehlse Bos” op de site van de 

Vrienden van het Wehlse Bos en Landschap. 

 

Sommige soorten in het Wehlse Bos zijn minder vitaal en vertonen zelfs sterfte als gevolg van verzuring, 

stikstofdepositie (vermesting), klimaatverandering en verdroging, mede als gevolg van ontwateringen in het 

verleden. Door deze factoren zijn veel boomsoorten ook gevoeliger voor plagen en ziekten. Zie voor 

achtergronden van een en ander hoofdstuk 3 het rapport “vegetatie van het Wehlse Bos” op de site van de 

Vrienden van het Wehlse bos en Landschap.  

In hoofdstuk 4 van dit boomsoortenrapport zijn boomsoorten beschreven (“rijk-strooiselsoorten”) die beter 

bestand lijken tegen verdroging, verzuring en vermesting en die door hun goed verterende blad  (strooisel) 

bijdragen aan het bestendiger maken van de bosbodem en het bos tegen verzuring en stikstofdepositie. 

Daarvan kunnen dan ook andere boomsoorten profiteren. Het effect van de rijk-strooiselsoorten is vooral 

dat ze via hun goed verterende blad kalk, magnesium en andere mineralen bovenin de bodem brengen, met 

als gevolg een dempend effect op de verzuring en herstel van de mineralenbalans voor een goede groei van 

de bomen. 

De auteur is Harry Moorman erkentelijk voor het delen van zijn persoonlijke kennis over en ervaring met 

verschillende boomsoorten in het Wehlse Bos. Harry was van 1962 tot 1995 beheerder van Het Jagershuis en 

is sindsdien actief in de Stichting Vrienden van het Wehlse Bos en Landschap. De auteur dankt Pieter 

Westerhof (Bosgroep Midden Nederland) voor het leveren van een deel van de informatiebronnen en 

aanvullingen voor met name het tekstonderdeel “toekomst” per boomsoort. Tenslotte is dank verschuldigd 

aan Piet `t Jong (rentmeester van Het Jagershuis) voor het kritisch doorlezen van het concept van dit rapport.  

Dit rapport heeft niet de status van een beleids- of beheerplan. Het is gewoon een neutraal feitenrelaas 

waar desgewenst wel uit te putten is voor beleid en beheer. 
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2.Inheemse loofboomsoorten 
 

2.1 Inleiding 

 

Het oorspronkelijke oerbos ter plaatse van het Wehlse Bos, nog voor het ontstaan van de Wehlse Heide door 

menselijke invloed, bestond geheel uit inheemse (ter plaatse van nature aanwezige) loofboomsoorten. Dat 

oerbos bestond vooral uit de boomsoorten eik en linde naast iep, zwarte els en es (De Vries, 2016).  

In landgoed Het Jagershuis is het oppervlakteaandeel inheemse (loof)boomsoorten 42%, het totaal van 

zomereik, beuk, es, esdoorn, zwarte els, ruwe berk en zoete kers (Peters, 2019). In Stilliwald is dit aandeel 

inheemse (loof)boomsoorten 44% (Velthuis, 2019). In 1951 was de verhouding op Het Jagershuis nog 67% 

naaldboomsoorten en 33% loofboomsoorten (De Vries, 2016). 

In de jongste beheerplannen van Het Jagershuis en Stilliwald staat het doel behouden en waar mogelijk 

verhogen van het aandeel inheemse loofboomsoorten. Naast een natuurdoelstelling (ter plaatse natuurlijk 

bos) heeft dit ook te maken met enkele nadelen van naaldboomsoorten. De naalden van veel 

naaldboomsoorten verteren slecht en werken verzurend op de bodem. Jaarrond groenblijvende naaldbomen 

verdampen door het jaar heen meer water dan loofboomsoorten, wat juist nu in een tijd met verdroging en 

klimaatverandering een nadeel is. Met name fijnspar heeft het moeilijk de laatste jaren. Een aantal 

verdroogde percelen fijnspar is in 2020 al vervangen door aanplant met gemengde loofboomsoorten die 

zowel interessant kunnen zijn voor houtopbrengst als voor een goede strooiselvertering ter verbetering van 

de bodemkwaliteit en het vochthoudend vermogen van de grond (zie paragraaf  4.1, rijk-strooiselsoorten). 

Ook een aantal al langer aanwezige inheemse loofboomsoorten is te beschouwen als rijkstrooiselsoort. Dat 

is verder per boomsoort nader toegelicht. 
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2.2 Zomereik (Quercus robur)      

Er is ook een soort wintereik (Quercus petrea) die erg op de zomereik lijkt. Daarvan staat één exemplaar in 

de Keltische bomentuin (informatie Harry Moorman). 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

Aandeel Het Jagershuis:  23%           Aandeel Stilliwald: 12% 

Natuurlijk verspreidingsgebied 

  

Geschiedenis 

Zomereik was naast linde de hoofdboomsoort in het natuurlijke oerbos van vóór de Wehlse Heide. Ook bij 

de bebossing van de Wehlse Heide in de 19e eeuw kreeg de zomereik weer een hoofdrol naast de grove den. 

Deze keuze voor de zomereik was toen ingegeven door verwachte financiële opbrengsten, vooral als 

hakhout voor brandhout en als schors voor de leerlooierijen. In het midden van de 19e eeuw was er een zeer 

grote vraag 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. 

De oudste nog aanwezige opstanden van zomereik in het Wehlse Bos zijn geplant in 1866 en nu ruim 

anderhalve eeuw oud (perceel 5.c.1. van Het Jagershuis). Er zijn 2, mogelijk 4 exemplaren van zomereik die al 

zijn geplant in 1838 tijdens de bebossing van de Wehlse Heide tot Wehlse Bos. Deze oudste zomereiken 

staan in perceel 10f van Het Jagershuis, een weiland aan de Broekhuizerstraat/Loilseweg. Verder zijn 8 

exemplaren uit 1848 aanwezig nabij Ringweg nr.8 (4 genoemd in Bomenstichting en Harry Moorman, 2010 

en 8 op basis van informatie Harry Moorman 2020). 

Toekomst  

Binnen Nederland is de zomereik vooral algemeen in het zuiden en oosten. De zomereik heeft een voorkeur 

voor voedselrijke en vochthoudende gronden. Ecologisch is de zomereik van onschatbare waarde voor het 

Nederlandse bos omdat er veel soorten organismen leven in en van de zomereik. 

De laatste decennia worden zomereiken vaak minder vitaal, als gevolg van een combinatie van zure 

depositie, stikstofdepositie en verdroging. De eiken worden door deze verzwakking ook gevoeliger voor 

secundaire aantasting door honingzwam en eikenprachtkever. Soms met sterfte tot gevolg. Het advies van 

de Wageningen Universiteit (Oosterbaan e.a., 2015) is om de waterhuishouding op orde te brengen en 

opstanden van alleen maar zomereik te vermijden door zomereiken te mengen met andere 

loofboomsoorten. De rol van zomereik kan als gevolg van klimaatverandering belangrijker worden, net als 

van ruwe berk, esdoorn en iep (Oosterbaan e.a., 2015). 
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Zomereik in perceel 10f van Het Jagershuis, wellicht geplant bij de bebossing van de Wehlse Heide in de jaren 1830. 

   

Links: in het voorjaar uitlopende zomereik, perceel 4e van Het Jagershuis, geplant in 1885. 
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2.3 Beuk (Fagus sylvatica)      

 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

Aandeel Het Jagershuis:  11%           Aandeel Stilliwald: 14% 

Natuurlijk verspreidingsgebied 

 

Geschiedenis 

In Het Jagershuis is het overgrote deel van de beuken aangeplant in de jaren 1950 en 1960. De oudste 

beuken in het Wehlse Bos zijn ongeveer een eeuw oud. De laatste jaren zijn er in landgoed Het Jagershuis 

nauwelijks nog beuken aangeplant in bosverband, mede  vanwege het minder aantrekkelijke steriele 

bosbeeld van beukenbossen (weinig ondergroei in de schaduw onder de beuk, informatie Harry Moorman). 

De oprijlaan van Het Jagershuis bestaat uit beuk en ook in Stilliwald zijn enkele beukenlanen.  

Toekomst 

Beuk kan waardevol hout leveren. In Nederland ontbreekt echter een grote verwerkende industrie voor 

zaaghout van beuk. Bovendien hebben oudere beuken vaak last van kernverkleuring wat het minder geschikt 

maakt voor zaaghout. Daarom wordt het Nederlandse beukenhout veelal gebruikt als kachelhout en voor 

het maken van pallets. In de jongste beheerplannen van Het Jagershuis en Stilliwald staat het doel behouden 

en waar mogelijk verhogen van het aandeel inheemse loofboomsoorten. Daartoe kan de beuk behoren, 

naast nieuwe loofboomsoorten die de gevolgen van zure depositie en stikstofdepositie kunnen verminderen 

(zie hoofdstuk 4, rijk-strooiselsoorten).  

De beuk houdt van niet-zure, vochthoudende grond in een klimaat met koele, niet te droge zomers en 

zachte winters (Houtzagers, 1954). De beuk kan het dus moeilijk krijgen door klimaatverandering, wat de 

afgelopen jaren al goed te zien is. 
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Perceel beuk (Het Jagershuis 5c1) in de winter en in het voorjaar. 

     

Links beukenlaan perceel 3n in Stilliwald, rechts de oprijlaan van Het Jagershuis. 
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Links beukenlaan in perceel 3n van Stilliwald. Rechts beuken in perceel 7m van Het Jagershuis. 
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2.4 Ruwe berk (Betula pendula) 

 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

Aandeel Het Jagershuis:  1%           Aandeel Stilliwald: 11% 

Ruwe berk zaait zich makkelijk natuurlijk uit, zodat naast de gemeten oppervlaktepercentages er ook veel  

berkenzaailingen verspreid door het Wehlse Bos voorkomen. 

Natuurlijk verspreidingsgebied 

 

 

Geschiedenis 

De ruwe berk is in onze omgeving een van nature voorkomende pioniersoort die net als pioniersoort grove 

den veel licht nodig heeft en zich makkelijk vestigt op open gebieden als heidevelden en kapvlakten. Op de 

Wehlse Heide werden jonge boompjes afgegraasd door de schapen. Als de Wehlse Heide vanaf 1830 niet 

bebost zou zijn met vooral eiken en grove dennen dan had er nu wellicht een bos gestaan met veel berken 

die zich na het stoppen van de schapenbegrazing spontaan gezaaid zouden hebben. Maar dan zou dat 

pionierbos tussen toen en nu wellicht ook al weer van nature veranderd zijn in een meer gemengd loofbos 

met ook eik en beuk bijvoorbeeld. In 1924 werden door Het Jagershuis duizenden pootberkjes verkocht aan 

gemeenten in Noord Brabant ten behoeve van de heidebebossing aldaar. Wellicht betreft het natuurlijk 

gezaaide berkjes die werden verwijderd uit het Wehlse Bos om dat ze niet pasten bij de toenmalige 

houtproductiedoelen. In de beheerperiode van Harry Moorman (1962-1995) is geen enkel perceel ingeplant 

met ruwe berk, wel enkele lanen, waarvan alleen de berkenlaan langs de Dassenboomse Allee over is 

(informatie Harry Moorman). 

 

Toekomst  

In de jongste beheerplannen van Het Jagershuis en Stilliwald staat het doel behouden en waar mogelijk 

verhogen van het aandeel inheemse loofboomsoorten. Daartoe kan de ruwe berk behoren, zeker omdat de 

deze soort  weinig  last lijkt te hebben van klimaatverandering, verzuring en stikstofdepositie. De ruwe berk 

is een snelle groeier, zaait zichzelf makkelijk uit en kan ook goede houtopbrengsten geven, zowel in 

hoeveelheid als kwaliteit voor binnentimmerwerk en meubels. Nadeel is dat de ruwe berk niet zo oud wordt 

en grotere lichte open plekken nodig heeft om zich te vestigen en op te groeien. In Stilliwald staan enkele 

opstanden waar berk de hoofdboomsoort is. Daar worden toekomstbomen van berk geselecteerd om 

zaaghout te leveren door middel van uitkapbeheer. Door gebruik te maken van het verschil in 

groeisnelheden ontstaat er zo een gevarieerd en structuurrijk bos met hoge natuurwaarden dat ook nog 

waardevol zaaghout levert.  
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Links ruwe berk in perceel 8h van Het Jagershuis, rechts langs de Dassenboomse Allee in Het Jagershuis. 

 

 

 

 

    

Natuurlijke zaailingen van berk in Stilliwald, links in perceel 4b onder populier, rechts perceel 3 o onder Japanse lariks.  
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2.5 Zwarte els (Alnus glutinosa) 

 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

Aandeel Het Jagershuis:  2%           Aandeel Stilliwald: 4% 

 

Natuurlijk verspreidingsgebied 

 

Geschiedenis 

De zwarte els is een soort van natte en moerassige grond. Het is dan ook geen toeval dat opstanden van  

zwarte Els in het Wehlse Bos enkel voorkomen op de oorspronkelijk laagste en natste delen, te nat voor veel 

andere soorten (Het Jagershuis percelen1l, 1m, 3r2, Stilliwald 1f, 2e, 3l, 3q). Ook in het oerbos van vóór de 

Wehlse Heide kwam de zwarte els wellicht al voor op dezelfde natste delen. In het Wehlse Bos werd de 

zwarte els beheerd als hakhoutbos. Na het periodiek afhakken van de stammen liep de stronken telkens 

weer uit met meerdere stammetjes. Dat is nu nog te zien aan stronken met meerdere stammen. Die 

stammen zijn nu wel hoog en dik uitgegroeid omdat het hakhoutbeheer al lang geleden gestaakt is. 

Nog in 1960 werd van Het Jagershuis 15 ton elzenhout verkocht aan de borstelfabriek in Lichtenvoorde, voor 

23 gulden per ton (informatie Harry Moorman). 

 

Toekomst  

De zwarte els is door zijn grote natuurlijke verspreidingsgebied wellicht goed bestand tegen 

klimaatverandering. Het blad verteert goed en daarmee is de zwarte els te rekenen tot de “rijk-

strooiselsoorten” die bijdragen aan de weerbaarheid van het bos tegen depositie van zuur en stikstof 

(Ordelman, 2018).  

Omdat gewerkt wordt aan het tegengaan van de verdroging  van het Wehlse Bos blijft zwarte els een 

geschikte boomsoort voor het Wehlse Bos, juist op de lagere en oorspronkelijk nattere plekken waar die nu 

ook staat. Zeker als het lukt om de verdroging van het Wehlse Bos te verminderen. 
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Opstand van zwarte els, perceel 3q van Stilliwald. De elzenstammen staan in groepjes op vroeger regelmatig 

afgezaagde stronken.  

   

Zwarte elzen kunnen goed groeien op natte grond tot in de slootkanten. Rechts schors en blad.  
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2.6 Es (Fraxinus excelsior) 

 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

Aandeel Het Jagershuis:  3%           Aandeel Stilliwald: 0% 

 

Natuurlijk verspreidingsgebied 

 

Geschiedenis 

De es is een soort die van nature groeit op goed vochthoudende kalkrijke lemige grond. In het oerbos van 

vóór de Wehlse Heide kwam de es wellicht al voor op vochtige en lemige delen. De enkele huidige 

opstanden van es in Het Jagershuis (percelen 1g, 1k, 1m) zijn geplant in 1953/1954 op enkele lage en (toen 

nog) vochtige percelen, gemengd met zomereik en populier. Ook op het drogere perceel 4 l staan essen 

gemengd met esdoorn, geplant in 1955.  

De essen (variëteit “Westhofs Glorie”) die in 1953 geplant zijn in perceel 1k (toen bouwland) van Het 

Jagershuis zijn door Harry Moorman en zijn broer in februari 1953 opgehaald uit Zuid Beveland, enkele 

dagen voor de overstromingsramp. Deze essen zijn inmiddels voor een groot deel afgestorven. In de jaren 

1950 zijn in perceel 1g2 van Het Jagershuis essen geplant gemengd met walnoten. Dit om de soortenvariatie 

in het bos te vergroten naar de wens van Jhr. Mr. C.M.O. van Nispen en op advies van Ir. H.A van de Meiden 

en Staatsbosbeheer. Van de walnoten zijn in 2020 nog maar een twintigtal krakkemikkige exemplaren over, 

de rest is afgestorven. De essen aldaar hebben een matige vitaliteit als gevolg van de schimmelaantasting 

“essentaksterfte” en mogelijk als gevolg van droogte (informatie Harry Moorman). 

 

Toekomst 

De es levert zeer bruikbaar en waardevol hout voor veel toepassingen. De es heeft door zijn goed verterende 

blad een bodemverbeterend vermogen en is daarmee te rekenen tot de “rijk-strooiselsoorten” die bijdragen 

aan de weerbaarheid van het bos tegen depositie van zuur en stikstof (Houtzagers en Bosgroepen). De es 

kan goed tegen warme zomers mits de bodem maar vochtig genoeg is. Zeker als het lukt de verdroging van 

het Wehlse Bos te verminderen zou de es een bruikbare soort kunnen blijven voor de vochtige delen van het 

Wehlse Bos. Es is ook goed te mengen met zomereik. Daarbij is nog wel een vraagteken of de es gezond 

blijft. Want veel essen worden sinds 2010 aangetast door de schimmel Hymenoscyphus fraxineu. Deze 

schimmel, afkomstig uit Azië, veroorzaakt hier de “essentaksterfte”.  
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Links zware es in perceel 1a van Stilliwald en beneden de schors van deze es. Rechts essen in perceel 1k van Het 

Jagershuis, geplant in 1954. 
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2.7 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus, bergesdoorn) 

 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

Aandeel Het Jagershuis:  2%           Aandeel Stilliwald: 1% 

Gewone esdoorn zaait zich makkelijk natuurlijk uit, zodat naast de gemeten oppervlaktepercentages er ook 

veel  esdoornzaailingen verspreid door het Wehlse Bos voorkomen. 

Natuurlijk verspreidingsgebied 

 

De gewone esdoorn is hier opgenomen onder de inheemse loofboomsoorten. Strikt genomen is de gewone 

esdoorn oorspronkelijk een exoot in Nederland. De gewone esdoorn wordt ook wel bergesdoorn genoemd 

omdat het van nature een soort is van op het westen en zuiden gelegen dus warme hellingen van de bergen 

in Midden- en Zuid-Europa. Van nature kwam de soort toch al wel heel dicht bij Nederland voor.  Al in de 13e 

eeuw is de gewone esdoorn in Nederland ingevoerd (Houtzagers, 1954). In de boomsoortenlijst van de VBNE 

is de gewone esdoorn opgenomen als inheemse soort: 

https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/boomsoorten  

Geschiedenis 

De gewone esdoorn kwam nog niet voor in het oerbos van vóór de Wehlse Heide. Gewone esdoorns werden 

later vooral geplant in tuinen en parken. Van daaruit zaait de soort zich makkelijk uit. De groeiplaatseisen 

van gewone esdoorn zijn vergelijkbaar met es: vochthoudend met kalk en leem, niet droog en niet zuur dus. 

Verspreid over een groot deel van het Wehlse Bos staan veel jonge natuurlijke zaailingen van gewone 

esdoorn en van daaruit ook al aardig wat halfwas bomen. In Het Jagershuis zijn de volgende percelen als 

esdoorn aangeduid:  4 l (esdoorn gemengd met essen, geplant in 1955), 2b1, 3t (met esdoorns uit eigen 

kwekerij Het Jagershuis) en 5 f. In de jaren 1950 zijn gewone esdoorns geplant met subsidie en op advies van 

Staatsbosbeheer, net als de Amerikaanse vogelkers (informatie Harry Moorman). Gewone esdoorn is in 2020 

geplant in gemengde kleine groepen met name op plekken van gekapte verdroogde fijnsparren.     

Toekomst 

De soort kwam wellicht van nature niet zo ver naar het noorden voor als gevolg van zijn gevoeligheid voor 

voorjaarsvorst (Houtzagers, 1954). Door de huidige klimaatverandering is en wordt dit nadeel voor de 

gewone esdoorn wellicht kleiner. De gewone esdoorn levert bruikbaar en waardevol hout voor veel 

toepassingen. De gewone esdoorn heeft door zijn goed verterende blad een bodemverbeterend vermogen 

en is daarmee te rekenen tot de “rijk-strooiselsoorten” die bijdragen aan de weerbaarheid van het bos tegen 

depositie van zuur en stikstof (Ordelman, 2018). De esdoorn zal wellicht een bruikbare soort kunnen zijn 

voor de vochthoudende delen van het Wehlse Bos. Zeker als het lukt de verdroging van het Wehlse Bos te 

verminderen. Een grote bedreiging voor de esdoorn is de roetschorsziekte , een schimmel die de 

watertoevoer doorbreekt. Daardoor gaat de conditie van de boom snel achteruit met sterfte als gevolg. 

Grootschalige blootstelling aan deze schimmel kan ernstige gezondheidsklachten bij mensen veroorzaken. 

https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/boomsoorten
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Links gewone esdoorn aan de westrand van perceel 5a van Het Jagershuis, rechts in de winter in perceel 9a van Het 

Jagershuis (boom in midden van de foto), zie schors van deze gewone esdoorn onder aan deze bladzijde. 

   

Links blad en bloei van gewone esdoorn in perceel 2f van Het Jagershuis. Rechts natuurlijke zaailingen van gewone 

esdoorn in perceel 3p van Stilliwald. 
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2.8 Haagbeuk (Carpinus betulus) 

 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

Aandeel Het Jagershuis:  enkele exemplaren in perceel 7m           Aandeel Stilliwald: 2% 

 

Natuurlijk verspreidingsgebied 

 

Geschiedenis 

Wellicht kwam de haagbeuk ook voor in het oorspronkelijke oerbos.  

Tijdens storm Kyrill (op 18 januari 2007)  waaiden op landgoed Stilliwald  langs de Didamse Leigraaf percelen 

fijnspar om. Er is toen herplant gedaan met onder meer haagbeuk en wel op perceel 3e. In perceel 2k van 

Stilliwald staan oudere haagbeuken. Omdat ze deels meerstammig zijn lijken het wel restanten van 

voormalig hakhoutbeheer, waar haagbeuk goed tegen kan. In perceel 7m van Het Jagershuis staan 

haagbeuken gemengd met beuken, geplant in 1958. Haagbeuk is in 2020 geplant in gemengde kleine 

groepen met name op plekken van gekapte verdroogde fijnspar.     

 

Toekomst 

De haagbeuk is een soort van vochtige lemige grond en houdt niet van voedselarme en/of zure bodems. 

Haagbeuk is goed bestand tegen klimaatextremen. Het hout is zeer slijtvast en werd/wordt gebruikt voor het 

maken van gereedschappen en houten onderdelen van machines. 

Houtzagers noemt de goede stooiselvertering van haagbeuk en ook de Bosgroepen noemen haagbeuk in 

Nature Today een geschikte rijkstrooiselsoort. Door zijn goed verterende blad en bodemverbeterend 

vermogen is de haagbeuk daarmee te rekenen tot de “rijk-strooiselsoorten” die bijdragen aan de 

weerbaarheid van het bos tegen depositie van zuur en stikstof.  

De haagbeuk kan een bruikbare soort zijn voor de vochthoudende en lemige delen van het Wehlse Bos. 

Zeker als het lukt de verdroging van het Wehlse Bos te verminderen.  
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Het blad van haagbeuk lijkt erg op het blad van beuk. Het meest kenmerkende verschil is dat de stam van de beuk mooi 

glad rond is maar bij haagbeuk juist onregelmatig van vorm, zie de linker foto, perceel 7 m van Het Jagershuis, geplant 

in 1958. Rechts dezelfde haagbeuk in blad, dicht bij het Moormanvoetpad. 

   

Links Jonge haagbeuk geplant met andere klimaatbestendige “rijkstrooiselsoorten” ter vervanging van verdroogde 

fijnsparren in perceel 2a van Het Jagershuis. Rechts haagbeuk in perceel 2k van Stilliwald. 
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Haagbeuk in perceel 3e van Stilliwald. Geplant ter vervanging van in 2007 omgewaaide Japanse lariks.  
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2.9 Zoete kers (Prunus avium, ook wel wilde kers of boskriek genoemd) 

 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

Aandeel Het Jagershuis:  0,2%           Aandeel Stilliwald: 0% 

Zoete kers zaait zich sporadisch natuurlijk uit, zodat naast de gemeten oppervlaktepercentages er ook wat 

zaailingen verspreid door het Wehlse Bos voorkomen. 

 

Natuurlijk verspreidingsgebied 

 

Mogelijk kwam de zoete kers ook voor in het oorspronkelijke oerbos. Zoete kers komt van nature voor op 

kalkrijke, lemige vochthoudende grond.  

 

Geschiedenis 

Natuurlijk gezaaide exemplaren van zoete kers komen verspreid voor in met name Het Jagershuis. Eén 

perceel zoete kers is ooit geplant (8d, in 1962) hoewel daar inmiddels nog maar enkele exemplaren van over 

zijn. De zoete kersen zijn hier geplant voor de fraaie bloesem in het voorjaar, goed zichtbaar op het 

zuidoosten grenzend aan een perceel landbouwgrond. In het Wehlse Bos worden de zoete kersen niet oud, 

wellicht vanwege de droge zandgrond (informatie van Harry Moorman). In perceel 1l van Stilliwald staat een 

mooie groep oudere zoete kersen langs de sloot tussen het perceel weiland 1q en 1l. Zoete kers is in 2020 

geplant in gemengde kleine groepen met name op plekken van gekapte verdroogde fijnspar.     

 

Toekomst 

Zoete kers is goed bestand tegen klimaatverandering vanwege zijn tolerantie voor warmte en droogte 

(Ordelman, 2018). Zoete kers is niet voor elke groeiplaats geschikt, stelt hoge eisen aan de groeiplaats.  

Zoete kers levert zeer bruikbaar en waardevol hout voor veel toepassingen. Door zijn goed verterende blad 

en bodemverbeterend vermogen is zoete kers te rekenen tot de “rijk-strooiselsoorten” die bijdragen aan de 

weerbaarheid van het bos tegen depositie van zuur en stikstof (Houtzagers, 1954 en Bosgroepen, 2020).  

Zeker als het lukt de verdroging van het Wehlse Bos te verminderen kan zoete kers een bruikbare soort zijn 

voor het Wehlse Bos.  

Zoete kers wordt vaak aangeplant gemengd met esdoorn, es en zomereik, wat leidt tot een betere groei van 

zoete kers dan in ongemengde opstanden (Ordelman, 2018).  
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Links zoete kers in bloei in perceel 8d van Het Jagershuis (geplant in 1962) met op de achtergrond amberbomen en 

Kaukasische sparren. Rechts natuurlijke zaailingen van deze zoete kers in het nabijgelegen perceel 9a. Samen met 

natuurlijke zaailingen van beuk en esdoorn ontstaat hier van nature een nieuw gemengd inheems loofbos. 

   

Blad van zoete kers (Keltische bomentuin) en rechts de schors van de zoete kers in perceel 8d. 
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Groepje zoete kersen in perceel 1L van Stilliwald.  



26 
Boomsoorten van het Wehlse Bos, mei 2022 
 

2.10 Winterlinde (Tilia cordata, kleinbladige linde) 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

Aandeel Het Jagershuis:  1 perceel           Aandeel Stilliwald: 0% 

 

Natuurlijk verspreidingsgebied  

 

 

Geschiedenis 

De winterlinde was naast de eik een belangrijke boomsoort in het oerbos van vóór het Wehlse Bos. De 

laatste jaren wordt deze soort geplant om te komen tot een groter aandeel en een grotere variatie van 

inheemse loofboomsoorten. En ook omdat de winterlinde snel verterend strooisel levert (een rijk-

strooiselsoort) waarmee deze soort bijdraagt aan de weerbaarheid van het bos tegen depositie van zuur en 

stikstof (Houtzagers, 1954 en Bosgroepen, 2020). Daarom is in Het Jagershuis in 2011 een perceel (1c) 

gedeeltelijk beplant met winterlinde. Dit perceel linde is niet weergegeven op de kaart bij het nieuwe 

beheerplan. In 2016 is perceel 10j van Het Jagershuis beplant met winterlinde gemengd met zomereik. In 

2020 zijn dode en slechte linden in dit perceel vervangen door tamme kastanje uit de eigen kwekerij van Het 

Jagershuis (informatie Harry Moorman). Winterlinde is in 2020 geplant in gemengde kleine groepen met 

name op plekken van gekapte verdroogde fijnsparren.     

 

Toekomst 

Behalve als rijkstrooiselsoort is de winterlinde ook geschikt als klimaatbestendige soort. De soort is goed 

bestand tegen uitersten van temperatuur en bestand tegen geringe luchtvochtigheid en droogte. De soort is 

ook geschikt op zandgronden maar groeit (voor houtproductie) het best op lemige grond. (Houtzagers, 

1954). De winterlinde levert een zachte weinig duurzame houtsoort. Door de zachtheid leent het zich 

uitstekend voor beeldhouw- en houtsnijwerk. 
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Bloeiende linde bij het graf van Mr. Lodewijk C.J.C.F. van Nispen van ’t Velde, de eerste eigenaar van Stilliwald,  in 

perceel 4d van Stilliwald. 

   

Ongemengd bos van winterlinde, perceel 1c van Het Jagershuis, geplant in 2011. 
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In 2016 geplante menging van winterlinde en zomereik in perceel 10j van Het Jagershuis. In 2020 zijn dode linden 

vervangen door tamme kastanje (met blauwe stip op voorgrond). 

 

Winterlinde geplant in 2020 in perceel 2a van Het Jagershuis, ter vervanging van verdroogde fijnspar.  
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2.11 Hulst (Ilex Aquifolium) 

 

 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

Aandeel Het Jagershuis:  0,3%           Aandeel Stilliwald: 0% 

Hulst zaait zich natuurlijk uit, zodat naast de gemeten oppervlaktepercentages er ook zaailingen verspreid 

door het Wehlse Bos voorkomen. 

Natuurlijk verspreidingsgebied 

 

Bron kaart: https://wilde-planten.nl/hulst.htm  

Hulst komt van nature voor in West- en Zuid-Europa en is een kenmerkende soort van het natuurlijke eiken-

beukenbos.  

 

Geschiedenis 

De “wilde” hulst is een soort van oudere loofbossen wat kan verklaren dat de soort zich nu verder verspreidt 

in het ouder wordende Wehlse Bos. Rond 1960 is hulst (variëteit “Van Tol”) geplant langs de oprijlaan van 

Het Jagershuis, mede voor het kweken en verkopen van kerstgroen. Merels en lijsters vraten echter de 

mooie bessen op (informatie van Harry Moorman).  

 

Toekomst 

Hulst kan uitgroeien tot bomen van meer dan 10 meter hoog en tot 300 jaar oud worden. Het hout werd en 

wordt gebruikt voor snij- en inlegwerk. Hulst is wellicht bestand tegen klimaatverandering want de soort 

komt ook voor in het Middellandse zeegebied. Het is een wintergroene loofboomsoort die ecologisch en 

esthetisch een goede rol kan vervullen. Hulst hoeft niet geplant te worden want zaait zichzelf uit. 

 

 

 

https://wilde-planten.nl/hulst.htm
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Spontaan gevestigde “wilde” hulst in perceel 10b van Het Jagershuis. Rechts met bessen in het najaar. 

 

 

 

 

   

Geplante hulst, variëteit “Van Tol”, aan de inrit naar werkschuur en camping, nabij de villa Het Jagershuis. Rechts met 

bessen in het najaar. 
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2.12 Ratelpopulier (Populus tremula, trilpopulier, esp) 

 

De naam ratelpopulier is afgeleid van het kenmerkende ritselende geruis dat de bladeren bij wind maken. De 

naam trilpopulier is afgeleid van de eigenschap dat de bladeren van de trilpopulier altijd bewegen, zelfs bij 

ogenschijnlijk windstil weer. 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

In het Wehlse zijn staan incidenteel ratelpopulieren, op een enkele plek geplant en enkele plekken met 

natuurlijke zaailingen. 

Natuurlijk verspreidingsgebied 

  

Ratelpopulier is een inheemse soort die dus van nature in Nederland voorkomt. Het is een bijzonder klimaat- 

en bodemvage boomsoort wat betekent dat de soort groeit in verschillende klimaten op verschillende 

grondsoorten (Houtzagers, 1954). Het natuurlijke verspreidingsgebied is dan ook zeer groot van de 

Middellandse Zee tot de Noordkaap en van de Atlantische tot de Stille oceaan.  

Geschiedenis 

In de Noordoost-Rusland, de Baltische Staten en Scandinavië is ratelpopulier een waardevolle houtsoort 

voor de lucifer- en papierindustrie. Daar wordt de boom tot 35 meter hoog met stamdiameters tot 1 meter 

doorsnede (Houtzagers 1954). In perceel 11b van Het Jagershuis is in 1971 naast balsempopulieren ook een 

aantal ratelpopulieren geplant, waarvan nu nog 1 exemplaar over is. Inmiddels zijn de balsempopulieren al 

weer geoogst en vervangen door zomereik (informatie van Harry Moorman). In Stilliwald staan op een paar 

plekken natuurlijke zaailingen van ratelpopulier. Verder staan net aan de rand van het Wehlse bos op een 

paar plekken ook nog ratelpopulieren. 

Toekomst 

Ratelpopulier komt van nature voor in Nederland, maar werd hier tot nu toe niet geplant of geteeld voor de 

houtproductie. De beste groei vertoont ratelpopulier op vochtige leemhoudende gronden, maar groeit op 

ook drogere grond beter dan de Canadese of zwarte populieren. De soort geeft wortelopslag wat het tot een 

“lastig bosonkruid, een enfant terrible” kan maken, mede omdat de soort drager is van een bladroestziekte 

die ook Pinusopstanden (bijvoorbeeld grove den) kan aantasten (Houtzagers, 1954). 

In het artikel “Hoe rijk-strooiselsoorten bijdragen aan een gezonde bosbodem”, Bosgroepen, 2020  in Nature 

Today (https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25928 ) is ratelpopulier 

genoemd als een veelgebruikte rijkstrooiselsoort.  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25928
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Boven de enige overgebleven ratelpopulier van de in 1971geplante exemplaren in perceel 11b van Het Jagershuis. 

   

Links drie natuurlijke zaailingen ratelpopulier tussen de percelen 1m en 1q van Stilliwald. Er staan geen oudere 

ratelpopulieren in de buurt, dus is het geen wortelopslag. Rechts een natuurlijke zaailing ratelpopulier in de  

noordoostrand van perceel 1i, grenzend aan perceel 1g in Stilliwald. Nabij dit exemplaar staat in perceel 1i nog een 

groep oudere ratelpopulieren.  
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Ratelpopulieren (links) aan het pad tussen de percelen 7b en 8a van Stilliwald. Rechts: wortelopslag van ratelpopulier 

nabij de grote exemplaren.  

 

 

         

Ratelpopulier in de berm van de Heikantseweg langs perceel 3a van Het Jagershuis met zaailingen aan de overkant van 

de Heikantseweg.  
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3.Niet-inheemse loofboomsoorten 
 

3.1 Amerikaanse eik (Quercus rubra) 

 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

Aandeel Het Jagershuis:  4%           Aandeel Stilliwald: 10% 

Amerikaanse eik zaait zich makkelijk natuurlijk uit, zodat naast de gemeten oppervlaktepercentages er ook 

veel zaailingen verspreid door het Wehlse Bos voorkomen. 

Natuurlijk verspreidingsgebied 

 

In het noordoosten van de Verenigde Staten is de Amerikaanse eik een belangrijke boomsoort in de 

natuurlijke gemengde loofbossen. 

Geschiedenis 

Amerikaanse eik is omstreeks 1740 al ingevoerd in Europa en omstreeks 1815 in Nederland. De soort werd 

hier veel toegepast bij bebossing van stuifzand en heide, dus op armere zangronden, waar de Amerikaanse 

eik het beter deed dan de inlandse eik. De Amerikaanse eik is ook ondergezaaid in (grove)dennenbossen als 

bodemverbeterende soort (Houtzagers, 1954).  

In Het Jagershuis staan enkele percelen Amerikaanse eik geplant in 1871 (7f), 1891 (2o) en enkele percelen 

geplant rond 1950 (8g, 12c). De oudste Amerikaanse eiken in Stilliwald zijn van 1917 (4k en 4l).De 

Amerikaanse eik zaait zich gemakkelijk uit en heeft zich zo verspreid over bijna het gehele Wehlse Bos. 

Daarmee is Amerikaanse eik inmiddels te beschouwen als invasieve exoot.  

 

Toekomst 

Het aandeel Amerikaanse eik in het Wehlse Bos kan geleidelijk af gaan nemen door het beheerdoel van een 

groter aandeel inheemse loofboomsoorten en door het indammen van deze invasieve exoot. Amerikaanse 

eik is een klimaatadaptieve soort, kan dus goed tegen klimaatverandering.   
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Amerikaanse eik in perceel 2 o van Het Jagershuis, geplant in 1891. 

   

Links Amerikaanse eik in perceel 3a van Stilliwald. Rechts blad van jonge Amerikaanse eik in perceel 12c van Het 

Jagershuis.  
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Links Amerikaanse eik in perceel 5m van Het Jagershuis. Rechts schors in perceel 12c van Het Jagershuis. 
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3.2 Populier (Populus x canadensis, Canadapopulier) 

 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

Aandeel Het Jagershuis:  4%           Aandeel Stilliwald: 1% 

Natuurlijk verspreidingsgebied 

De meest voorkomende populierensoorten in Nederland en ook in het Wehlse Bos zijn kruisingen tussen de 

sinds het jaar 1700 uit Amerika ingevoerde Populus deltoides en de inheemse Populus nigra.  

  

Populus deltoides                Populus nigra 

 

Geschiedenis 

Mede op advies van populierenspecialist en –promotor Ir. H.A. van der Meiden is op Het Jagershuis tussen 

1960 en 1990 (vooral in de jaren 1960) circa 13 hectare populier aangeplant, meestal variëteiten van 

Populus x canadensis, waarvan 9,5 hectare op uit de pacht genomen landbouwgronden en 3,5 hectare op 

bosgrond. De meeste populierenpercelen zijn in de laatste 15 jaar al weer oogstrijp gekapt en herplant met 

zomereik en beuk. Deze populieren hadden ook last van de verdroging van het bos. In perceel 9r van Het 

Jagershuis staan nog enkele balsempopulieren (kloon Androscoggin van de kruising tussen Populus 

trichocarpa uit Noord Amerika en Populus maximowiezii uit Japan/Korea). 

De populier werd door Van de Meiden en Jhr. C.M.O. van Nispen destijds gezien als belangrijk voor de 

toekomst van het landgoed. Dit vanwege de snelle groei met na 25 jaar 1,5 m3 hout per boom met een prijs 

van 60 gulden per m3 . Onder andere als gevolg van de ontwatering van het Wehlse Bos en omgeving in de 

jaren 1960 en 1970 deden zich allerlei ziekten voor onder de populieren zoals Dothichiza, roest en 

bladvlekkenziekte. Daarom is gestopt met de populierenteelt in het Wehlse Bos (informatie Harry 

Moorman). 

Toekomst en gevolgen van klimaatverandering 

In de jongste beheerplannen van Het Jagershuis en Stilliwald staat het doel behouden en waar mogelijk 

verhogen van het aandeel inheemse loofboomsoorten. Daardoor is Populus canadensis voor het Wehlse Bos 

minder geschikt en ook doordat deze populieren een vochtige grond vragen, terwijl het Wehlse Bos droger is 

geworden. 
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Populieren in perceel 1g1 van Het Jagershuis 

   

Uitlopende populieren in het voorjaar, links perceel 12b1, rechts perceel 9j1 van Het Jagershuis. 
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Balsempopulieren in perceel 9r van Het Jagershuis, geplant in 1974. 

 

Jonge populieren gemengd met fijnspar in perceel 3j van Het Jagershuis. De fijnsparren worden als eerste weer gekapt 

als kerstboom.  
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3.3 Acacia (Robinia pseudoacacia, ook wel Robinia of valse acacia) 

 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

Aandeel Het Jagershuis:  1%           Aandeel Stilliwald: 1% 

Natuurlijk verspreidingsgebied 

 

De Acacia komt van nature voor in het oosten van de Verenigde Staten. 

  

Geschiedenis 

De acacia is in 1601 naar Europa gebracht en in 1638 voor het eerst naar Nederland Ze zijn vooral op grote 

schaal in Roemenië en Hongarije geplant op de poesta’s (Houtzagers, 1954). 

Zowel in Het Jagershuis (3e, 3d gedeeltelijk, 4l gedeeltelijk en 10g, jaartal onbekend) als in Stilliwald (4r, 

1917) zijn in het beheerplan enkele perceeltjes acacia aangegeven.  In Het Jagershuis is geplant met uit 

Hongarije geïmporteerde acacia’s, een selectie die vrij snel en recht groeit (informatie Harry Moorman). 

Toekomst 

Acacia doet het goed op verschillende grondsoorten en kan goed tegen hitte en droogte. Het is een snel 

groeiende soort die waardevol hout levert. Hoewel de acacia gezien wordt als een aantrekkelijke boomsoort 

in verband met klimaatverandering, zijn er ook bedenkingen: de acacia kan inheemse soorten verdringen 

met zaad-, wortel, en stronkopslag en kan dus een invasieve exoot zijn (Ordelman 2018, zie ook  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25948 ). 

  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25948
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 Bloeiende acacia, perceel  4r in Stilliwald. 
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Acacia in perceel 1k van Het Jagershuis.  
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3.4 Tamme kastanje (Castanea sativa)  

 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

Aandeel Het Jagershuis:  Verspreide exemplaren.       Aandeel Stilliwald: Verspreide exemplaren.    

Tamme kastanje zaait zich makkelijk natuurlijk uit, zodat naast de gemeten oppervlaktepercentages er ook 

veel zaailingen verspreid door het Wehlse Bos voorkomen. 

Natuurlijk verspreidingsgebied 

 

Geschiedenis 

Tamme kastanje komt uit het Middellandse Zeegebied en is al door de Romeinen meegenomen naar het 

noorden, voornamelijk als vruchtboom (Houtzagers, 1954). In de westkant van de tuin van de villa Het 

Jagershuis staat een tamme kastanje geplant in 1842. Oude exemplaren in het Wehlse Bos staan 

bijvoorbeeld in perceel 7b van Stilliwald. In Het Jagershuis zijn twee percelen zware tamme kastanjes (9f en 

9g) geveld in 1960. Aan de zuidkant van de Ringweg heeft een dubbele rij tamme kastanjes gestaan. De soort 

zaait zich gemakkelijk uit en natuurlijke zaailingen van tamme kastanje komen verspreid voor in het Wehlse 

Bos. In 2020 zijn dode en slechte linden in perceel 10j van Het Jagershuis, geplant gemengd met zomereik in 

2016, vervangen door tamme kastanje uit de eigen kwekerij van Het Jagershuis (informatie Harry Moorman). 

In 2020 is tamme kastanje geplant in gemengde kleine groepen met name op plekken van gekapte 

verdroogde fijnsparren.     

Toekomst 

Tamme kastanje is een snelle groeier en levert waardevol hout voor vele toepassingen. Het is zeer duurzaam 

hout dat daarom veel gebruikt wordt voor bijvoorbeeld afrasteringspalen. De soort is en wordt in het zuiden 

van Europa vaak geoogst als hakhout: oogsten van de jonge uitgelopen stammetjes (o.a. voor palen) waarna 

de stomp opnieuw uitloopt, etc. 

De soort heeft een goed bodemverbeterend vermogen (Houtzagers, 1954). De bladeren verteren minder 

snel dan andere rijk-strooiselsoorten. Het is een pioniersoort die veel licht nodig heeft. Deze soort uit Zuid-

Europa kan als gevolg van klimaatverandering mogelijk beter gedijen in onze streken. Tamme kastanje kan 

goed tegen zomerdroogte maar niet tegen late voorjaarsvorst. Tamme kastanje kan goed gedijen op vrij zure 

(zand)grond, niet op kalkrijke grond en lijkt daarmee geschikt voor verzuurde bodems zoals in het Wehlse 

Bos (Ordelman, 2018).    
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Boven: dezelfde tamme kastanje in winter en zomer, perceel 7b in Stilliwald. 

   

Links bloeiende tamme kastanje, perceel 7b in Stilliwald. Rechts geplante tamme kastanje in perceel 2a van Het 

Jagershuis, ter vervanging van verdroogde fijnspar.  
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Zware tamme kastanjes, links in perceel 10d van Het Jagershuis, rechts en onder in de tuin van villa Het Jagershuis, 

geplant in 1842. 
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3.5 Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) 

 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

Aandeel Het Jagershuis:  Verspreide exemplaren.       Aandeel Stilliwald: Verspreide exemplaren.        

Natuurlijk verspreidingsgebied 

 

Geschiedenis 

Amerikaanse vogelkers is in de zeventiende eeuw naar Europa gehaald. Houtzagers (1954) schrijft vol lof 

over de bodemverbeterende eigenschappen van Amerikaanse vogelkers voor arme en droge zandgronden. 

Dat is ook de reden dat deze soort vanaf het begin van de vorige eeuw op uitgebreide schaal is uitgezaaid en 

aangeplant als “vulhout” in de stuifzand- en heidebebossingen, wat bovendien hielp tegen bosbrandgevaar 

en beschermde tegen wind. De soort zaaide zich vervolgens zo snel uit dat het een invasieve exoot 

(“bospest”) werd die op grote schaal werd bestreden, ook in het Wehlse Bos. Op meerdere plaatsen in het 

Wehlse Bos is eind jaren 1950 Amerikaanse vogelkers geplant met subsidie en op advies van 

Staatsbosbeheer. In no time stond het hele bos er vol mee. Vervolgens is de soort jarenlang verwijderd en 

bestreden, weer met subsidie van Staatsbosbeheer. Stobben werden ingesmeerd met Roundup, wat nu niet 

meer mag. Een en ander met behulp van vrijwilligers in ruil voor gratis weekenden kamperen, ook aan de 

oprijlaan van Het Jagershuis, door middel van Landgoed en Kasteel Campings georganiseerd door de ANWB. 

Het is daarmee gelukt de soort aardig onder de knie te krijgen, hoewel de soort de laatste jaren weer op veel 

plaatsen de kop opsteekt (informatie Harry Moorman). In de percelen 2b en 2c van Stilliwald staat veel 

Amerikaanse vogelkers. 

 

Toekomst 

Omdat geheel uitroeien van Amerikaanse vogelkers niet lukt en de kosten hoog zijn wordt bestrijding 

tegenwoordig  meestal niet meer (op grote schaal) gedaan. Oudere exemplaren van Amerikaanse vogelkers 

leveren waardevol hout dat in Amerika behoort tot het meest begeerde meubelhout. De bessen worden in 

Amerika gebruikt voor siroop, gelei, wijn en whisky (Ordelman, 2018). 

Ondanks al zijn goede eigenschappen blijft Amerikaanse vogelkers potentieel een invasieve exoot die niet op 

grotere schaal bruikbaar is. Boosten en Thomassen (2018) pleiten voor het beheersen van Amerikaanse 

vogelkers door het bos voldoende gesloten te houden met schaduwboomsoorten of voldoende onderetage 

in oudere bossen zodat de Amerikaanse vogelkers, die slecht tegen schaduw kan, minder kans krijgt. Een 

eventuele bestrijding kan zich dan richten op plekken met bijzondere natuurwaarden. 
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Amerikaanse vogelkers in perceel 1m en 2b van Stilliwald. 
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Amerikaanse vogelkers in het Wehlse bos komt vooral voor in de vorm van jonge boompjes en als struikvorm omdat ze 

door bestrijding in het verleden niet de kans kregen uit te groeien tot grote bomen. In Stilliwald staan wat grotere 

boomvormende exemplaren. Boven aan de oostrand van perceel 2L, beneden een exemplaar in perceel 1L. 
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4.Rijk-strooiselsoorten 
 

4.1 Wat zijn rijk-strooiselsoorten? 

 

Rijk-strooiselsoorten zijn loofboom- en struiksoorten die door hun snel verterende blad kunnen helpen om 

de bosbodem en het bos weerbaarder te maken tegen de gevolgen van verdroging, verzuring en 

stikstofdepositie. Natuurlijk is het opheffen van verdroging en overmatige zure- en stikstofdepositie in de 

eerste plaats van het allergrootste belang. Ook als dat de komende decennia gaat lukken zal het daarna nog 

veel tijd kosten voordat de bosbodem hersteld zal zijn. Zie voor meer informatie over de achtergronden 

hiervan hoofdstuk 3 van het rapport “Vegetatie van het Wehlse Bos” op de site van de Vrienden van het 

Wehlse Bos en Landschap: https://www.vriendenwehlsebos.nl/  

 

 

Onderstaande toelichting op de rijk-strooiselsoorten is grotendeels gebaseerd op het artikel “Hoe rijk-

strooiselsoorten bijdragen aan een gezonde bosbodem”, Bosgroepen, 2020  in Nature Today 

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

Een gezonde bosbodem is een vereiste voor een goed functionerend en weerbaar, oftewel veerkrachtig bos. 

Met een veranderend klimaat en daarmee extremere omstandigheden, is het verbeteren van de bodem op 

de veelal arme zandgronden meer dan ooit van cruciaal belang. Maar wat is dat eigenlijk, een gezonde 

bosbodem? En hoe kunnen rijk-strooiselsoorten bijdragen aan het ontstaan van een vitale bodem?  

Om die vragen te beantwoorden moeten we eerst terug naar het begin. Oorspronkelijk waren er in 

Nederland gemengde bossen, met daarin de linde en inlandse eik dominant aanwezig. Maar ook soorten als  

iep,  zoete kers en hazelaar waren rijk vertegenwoordigd. Door menselijk gebruik is de bossamenstelling 

door de jaren heen echter ernstig verstoord. Mensen stuurden deze naar meer eik en beuk, vanwege de 

gebruikswaarden van deze houtsoorten en de eikels en beukennootjes die als voedselbron dienden voor de 

varkens. Daarna volgde overexploitatie doordat er meer geoogst werd dan er bijgroeide. Dit veranderde de 

bossen uiteindelijk tot heiden en stuifzand. Bosherstel kwam er met het massaal aanplanten van 

naaldbomen (productiebossen), die op hun beurt te maken kregen met depositie van zwavel en stikstof en 

met grootscheepse regionale ontwateringen in de vorige eeuw. Daardoor hebben we nu te maken met arme 

Toelichting effect zure (stikstof)depositie op bodem en bomen, afkomstig van professor Francisca de Vries, 

uit https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2020/2/Stikstofreductie-echt-nodig-om-natuur-te-herstellen-

538085E/  : 

Stikstofdepositie 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. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vriendenwehlsebos.nl/
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25928
https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2020/2/Stikstofreductie-echt-nodig-om-natuur-te-herstellen-538085E/
https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2020/2/Stikstofreductie-echt-nodig-om-natuur-te-herstellen-538085E/
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en verzuurde zandgronden die niet meer in staat zijn om voldoende vocht en voedingstoffen vast te houden. 

Dat maakt onze bossen kwetsbaar en die kwetsbaarheid wordt steeds vaker pijnlijk zichtbaar. Denk aan de 

eikensterfte, forse stormschade en zeker ook de gevolgen van de extreme droogte van de afgelopen zomers, 

nadat veel bossen, waaronder het Wehlse Bos, al verdroogd waren door grootscheepse ontwateringen in de 

omgeving in het verleden. Onze bossen kunnen zichzelf onvoldoende beschermen en zijn zichtbaar niet goed 

bestand tegen de veranderende omstandigheden. 

Daar waar een arme bodem grijs van kleur is, vaak een forse niet verteerde strooisellaag heeft en vocht en 

voedingstoffen niet goed kan vasthouden, laat een gezonde bosbodem een heel ander beeld zien. Die is juist 

bruin van kleur, heeft een dunne snel veterende strooisellaag en houdt de bodemrijkdom in stand door 

vocht en voedingsstoffen op te slaan. De uitdaging is dus om het oorspronkelijke proces van de bodem te 

herstellen. 

 

 

Verschil in bodemopbouw; bij winterlinde (links) een rijke bosflora en dunne strooisellaag en bij de zomereik (rechts) 

weinig bosflora en een dikke laag strooisel (Bron: P. Voorn, Bosgroepen) 

Onderzoek laat zien dat het toevoegen van rijk-strooiselsoorten het verschil kan maken. Daar waar rijk-

strooiselsoorten de afgelopen decennia zijn aangeplant, ontstaat duidelijk een minder dikke strooisellaag en 

juist meer organisch materiaal in de bovengrond. Dat maakt een betere vochtvoorziening en een adequate 

opslag van voedingsstoffen mogelijk. Achterover zitten is dus geen optie, want beheerders en eigenaren 

kunnen absoluut iets doen om de bosbodems op arme zandgronden en daarmee de kwaliteit en 

weerbaarheid van onze bossen te verbeteren. 
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De kansen zitten hem voornamelijk in het toevoegen van boom- en struiksoorten die in staat zijn om de 

gedegradeerde bodem weer in de juiste balans te krijgen. Soorten die via hun rijk strooisel voedingsstoffen 

(nutriënten, zoals calcium, magnesium en kalium) aan de bodem teruggeven. Dat noemen we ook wel de 

nutriëntenpomp en die moeten we weer op gang zien te krijgen. Hoe meer rijk-strooiselsoorten aanwezig 

zijn, hoe sneller het proces verloopt.  

 

 

 

 

 

Verhogen van de grondwaterstand helpt ook om de basenvoorziening te verbeteren en de verzuring te 

verminderen omdat grondwater ook kalk en magnesium bevat. Mede daarom wordt ook gekeken naar 

mogelijkheden om de grondwaterstand in het Wehlse Bos te verhogen, wat ook helpt voor het tegengaan 

van de verdroging, zie: https://bosgroepen.nl/wehlse-bos-klimaatbestendiger-door-bodemvernatting-en-

bosbeheermaatregelen/  en hoofdstuk 3 van “Vegetatie van het Wehlse Bos”. 

Vooropgesteld gaat het zéker niet om een volledige omvorming, het gaat om het realiseren van de juiste 

balans. Geadviseerd wordt dus niet om het hele bos te vervangen. Integendeel. Het doel is om voldoende 

zaadbomen in te brengen zodat deze bij de volgende generatie verder uitzaaien. Dat zaad kiemt dan in een 

bosbodem die door de rijk-strooiselsoorten rijker is dan nu en een veel dunnere strooisellaag heeft. Op die 

manier is stapsgewijs toe te werken naar een gezonde bosontwikkeling waarin bomen van verschillende 

soorten en leeftijden door elkaar heen staan. De vuistregel om te hanteren bij het inbrengen van zaadbomen 

is als volgt: zorg in elke kwart hectare voor minimaal een zaadboom van alle gewenste soorten. Dan komen 

er voldoende zaailingen voor een volgende generatie waarin de rijk-strooiselsoorten het kronendak 

domineren. 

Veelgebruikte rijk-strooiselsoorten zijn winterlinde, esdoorn, hazelaar, fladderiep, ratelpopulier, zoete kers, 

gewone (Europese) vogelkers (prunus padus) en haagbeuk. Bij de keuze is het belangrijk om altijd zorgvuldig 

te kijken naar de standplaatseisen van de betreffende soort. Op die manier is de kans dat de aanplant 

succesvol aanslaat het grootst. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de soorten die vaak al in de bossen 

aanwezig zijn en die ook een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een gezonde bosbodem. Het is de 

overweging waard om deze soorten, waar dit past in de beheerdoelstellingen, meer ruimte te geven in het 

bos dan nu gebruikelijk is. Daarbij wel rekening houdend met het belang van een gemengde opstand. 

Wanneer houtproductie met naaldboomsoorten een rol speelt, is het goed om te weten dat douglas van de 

naaldboomsoorten het beste strooisel heeft. 

Er zijn allerlei manieren om rijk-strooiselsoorten te planten. Doorgaans is het planten onder scherm (van 

verspreide volwassen bomen) het meest succesvol is. De meeste rijk-strooiselsoorten zijn zeer 

schaduwtolerant en doen het ook bij minder ideale omstandigheden goed onder scherm. De droogte van de 

afgelopen jaren heeft die ervaring opnieuw bevestigd, zowel bij natuurlijke verjonging als bij aanplant. 

Rijk-strooiselsoorten worden vaak geplant in kleine gemengde groepen (kloempen). Dat kan ook gemengd 

met andere boomsoorten die vanuit de doelstelling van het bosbeheer gewenst kunnen zijn, bijvoorbeeld 

voor de (financiële) houtopbrengst of gemengd met soorten die mogelijk ook beter bestand zijn tegen 

klimaatverandering. Voordeel van dit gemengde planten is dat er minder risrisico is op het mislukken van de 

aanplant omdat vanzelf zal blijken welke soorten het best blijven groeien en daarmee het toekomstige bos 

zullen vormen en zich dan ook kunnen uitzaaien. Van elke kloemp zijn op termijn ook de mooiste bomen die 

het kwaliteitshout gaan leveren te selecteren.   

Toelichting ‘nutriëntenpomp’ uit ‘Bosbeheer en klimaatverandering’ (Natura, 2020, nr 4): 

Rijkstrooiselsoorten zorgen via hun strooisel voor inbreng van nutriënten uit diepere bodemlagen. 

Omdat dit strooisel makkelijker verteert zijn meer nutriënten beschikbaar voor de vegetatie. Tevens is 

het aandeel organische stof in een dergelijke bodem hoger waardoor meer water in de boden wordt 

vastgehouden. Bossen met veel bomen die zorgen voor basenrijk strooisel zijn daarom minder vatbaar 

voor droogte, ziekte, plagen en verhongering. 

https://bosgroepen.nl/wehlse-bos-klimaatbestendiger-door-bodemvernatting-en-bosbeheermaatregelen/
https://bosgroepen.nl/wehlse-bos-klimaatbestendiger-door-bodemvernatting-en-bosbeheermaatregelen/
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4.2 In het Wehlse Bos voorkomende rijk-strooiselsoorten 

 

De tabel in deze paragraaf geeft een overzicht van alle in de voorgaande paragrafen genoemde rijk-

strooiselsoorten. Het blijkt dat de meeste rijk-strooiselsoorten al in het Wehlse Bos voorkomen. Deels omdat 

ze in het verleden geplant zijn en deels omdat ze zich spontaan gevestigd hebben. Voor het Wehlse Bos 

nieuwe rijk-strooiselsoorten zijn ook geplant in 2020, in kleine groepen (kloempen), gemengd met zomereik. 

In totaal is 0,55 ha geplant in Het Jagershuis en 0,78 ha in Stilliwald. De voor het Wehlse Bos nieuwe rijk-

strooiselsoorten zijn ook gekozen omdat ze wellicht interessant zijn voor  houtproductie en dus de 

houtopbrengst. Dit als mogelijk toekomstig alternatief voor soorten die het nu moeilijk hebben door 

verzuring, stikstofdepositie, droogte/klimaatverandering en/of aantastingen, zoals zomereik, es, fijnspar en 

Japanse lariks.  

De rijk-strooiselsoorten zijn allemaal loofboomsoorten waarvan het merendeel inheems is. Dat betekent dat 

de meeste rijk-strooiselsoorten goed passen bij het doel van behouden of waar mogelijk vergroten van het 

aandeel inheemse loofboomsoorten, zoals genoemd in de nieuwe beheerplannen (Peters en Velthuis 2019) 

voor Het Jagershuis en Stilliwald.  

Rijkstrooiselboomsoorten in het Wehlse Bos 
Al langer in het Wehlse Bos Inheems Niet-inheems 
 Zwarte els Amerikaanse vogelkers (invasief, 

“bospest”). 

 Es Acacia. Mogelijk invasief, zie 
Vlinderstichting e.a., 2020. 

 Gewone esdoorn  

 Haagbeuk  

 Zoete kers  

 Winterlinde  

 Tamme kastanje  

 Ratelpopulier  

 Hazelaar (struiksoort)  

 Gewone vogelkers (prunus 
padus) 

 

(Ook) recent ingebracht in het 
Wehlse Bos (2020, in kleine 
gemengde groepen 
“kloempen”),met name op 
plekken van gekapte verdroogde 
fijnsparren 

Inheems Niet-inheems 

 Haagbeuk Elsbes (Sorbus torminalis) 

 Zoete kers Zwarte noot: in de literatuur niet 
bekend als rijkstrooiselsoort  maar als 
mogelijk (houtteelt-)alternatief voor 
zomereik en es (Ordelman, 2018). 
Mogelijk invasief, zie vlinderstichting 
e.a., 2020. 

 Tamme kastanje Tulpenboom 

 Fladderiep (Ulmus laevis, 
steeliep) 

Boomhazelaar. Mogelijk invasief, zie 
Vlinderstichting e.a., 2020. 

 Gewone esdoorn  

 Winterlinde  
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4.3 In hoofdstuk 2 en 3 nog niet beschreven rijk-strooiselsoorten 
 

Een aantal rijk-strooiselsoorten is al beschreven in hoofdstuk 2 en 3 omdat ze opgenomen zijn in de 

bosinventarisatie voor de beheerplannen in 2019, of verspreid al langer voorkomen. In de volgende 

paragrafen zijn de overige rijk-strooiselsoorten beschreven, die recent in het Wehlse bos zijn geplant of 

slechts zeer incidenteel voorkomen.  

 

4.3.1 Fladderiep (Ulmus laevis, steeliep) 

 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

In 2020 geplant in gemengde kleine groepen met name op plekken van gekapte verdroogde fijnsparren.  

Natuurlijk verspreidingsgebied 

  

Nederland ligt aan de noordwestgrens van het natuurlijke verspreidingsgebied van fladderiep. Volgens de 

“soortentabel” in de “gereedschapskist klimaatslim bosbeheer” van de Vereniging van bos- en Natuur 

eigenaren (VBNE, https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/boomsoorten )  wordt fladderiep als 

van nature inheems beschouwd, wat overeenkomt met de gedetailleerde verspreidingskaart van Euforgen: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:  Ulmus_laevis_range.svg  

 

Geschiedenis 

De namen fladderiep en steeliep zijn afgeleid van de lang gesteelde bloemen en vruchten die door hun 

beweeglijkheid opvallen. De fladderiep komt van nature voor in gemengde loofbossen op vochtige grond 

langs rivieren (ooibossen). Fladderiep komt niet veel voor in Nederland. 

 

Toekomst 

Het effect van klimaatverandering op deze Centraal-Europese soort is nog onzeker. Het is wel een rijk-

strooiselsoort die kan bijdragen aan de weerbaarheid van het bos tegen depositie van zuur en stikstof. Het is 

een goede bodemverbeteraar. De fladderiep groeit het best op vochthoudende grond maar kan ook tegen 

droogte. Fladderiep is weinig vatbaar voor iepziekte. 

Voor meer informatie over de fladderiep zie: https://www.waldwissen.net/de/lebensraum-wald/baeume-

und-waldpflanzen/laubbaeume/flatterulme-ulmus-laevis  

  

https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/boomsoorten
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%20%20Ulmus_laevis_range.svg
https://www.waldwissen.net/de/lebensraum-wald/baeume-und-waldpflanzen/laubbaeume/flatterulme-ulmus-laevis
https://www.waldwissen.net/de/lebensraum-wald/baeume-und-waldpflanzen/laubbaeume/flatterulme-ulmus-laevis
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Fladderiep geplant in perceel 2a van Het Jagershuis, ter vervanging van verdroogde fijnspar.  
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4.3.2 Elsbes (Sorbus torminalis) 

 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

In 2020 geplant in gemengde kleine groepen met name op plekken van gekapte verdroogde fijnsparren. 

Natuurlijk verspreidingsgebied 

  

De natuurlijke noordgrens van elsbes ligt nabij Nederland. Volgens de “soortentabel” in “gereedschapskist 

klimaatslim bosbeheer” van de Vereniging van bos- en Natuur eigenaren (VBNE, 

https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/boomsoorten ) wordt elsbes als een van nature niet-

inheemse soort beschouwd, wat overeenkomt met de gedetailleerde verspreidingskaart van Euforgen: 

http://www.euforgen.org/fileadmin/templates/euforgen.org/upload/Documents/Maps/PDF/Sorbus_tormin

alis.pdf  

 

Geschiedenis 

De Elsbes is een vrij onbekende en zeldzame loofboomsoort die 25 meter hoog kan worden en 300 jaar oud.  

 

Toekomst 

Deze zuidelijke soort lijkt goed bestand tegen klimaatverandering en is bovendien een rijk-strooiselsoort die 

bijdraagt aan de weerbaarheid van het bos tegen depositie van zuur en stikstof. Het wortelstelsel is 

uitgebreid en diep en maakt de bodem los. Het blad is heel goed verteerbaar. De elsbes houdt van droge 

warme kalkhoudende standplaatsen, niet van vochtige arme zandgrond. Het hout is zeer waardevol voor 

instrumenten en fineer en het is daarom duur, duurder nog dan  eik en kers. De bessen zijn ook zeer 

waardevol voor brandewijn (Ordelman 2018). 

Voor meer informatie over elsbes, zie:  

https://www.waldwissen.net/de/lebensraum-wald/baeume-und-waldpflanzen/laubbaeume/elsbeere-die-

kostbare-unbekannte  

  

https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/boomsoorten
http://www.euforgen.org/fileadmin/templates/euforgen.org/upload/Documents/Maps/PDF/Sorbus_torminalis.pdf
http://www.euforgen.org/fileadmin/templates/euforgen.org/upload/Documents/Maps/PDF/Sorbus_torminalis.pdf
https://www.waldwissen.net/de/lebensraum-wald/baeume-und-waldpflanzen/laubbaeume/elsbeere-die-kostbare-unbekannte
https://www.waldwissen.net/de/lebensraum-wald/baeume-und-waldpflanzen/laubbaeume/elsbeere-die-kostbare-unbekannte
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Elsbes, geplant in de Keltische bomentuin. 

 

 

Bijna alle, ter vervanging van verdroogde fijnspar, geplante elsbessen zijn niet aangeslagen door droogte en wildvraat.  

  



57 
Boomsoorten van het Wehlse Bos, mei 2022 
 

4.3.3 Zwarte noot (Juglans nigra, Amerikaanse noot) 

 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

In 2020 geplant in gemengde kleine groepen met name op plekken van gekapte verdroogde fijnsparren.  

 

Natuurlijk verspreidingsgebied 

  

In het natuurlijke verspreidingsgebied in de Verenigde Staten is zwarte noot een waardevolle hardhoutsoort, 

met stammen tot een meter dik. Het is een lichthoutsoort die dus weinig schaduw verdraagt, maar meer dan 

Juglans regia, de walnoot (Houtzagers, 1954).  

 

Geschiedenis 

Rond 1900 is begonnen met het planten van de zwarte noot in bossen langs de Rijn en de Donau in 

Oostenrijk, die inmiddels uitgegroeid zijn tot imposante bomen van goede kwaliteit (Ordelman, 2018). In de 

zuidkant van de tuin van de villa Het Jagershuis staat een zwarte noot geplant in 1842.  

 

Toekomst 

Zwarte noot is een gewilde en waardevolle houtsoort en daarom is deze soort in beeld als mogelijk 

(houtteelt)alternatief voor zomereik en es, die lijden onder aantastingen. Zwarte noot is niet-inheems wat 

niet past bij het streven naar behoud of uitbreiden van het areaal inheemse loofboomsoorten. De 

Vlinderstichting e.a. noemen zwarte noot als mogelijk invasieve exoot, zie 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25948  Zwarte noot kan op drogere 

grond groeien dan de walnoot en kan groeien op vergelijkbare grond als zomereik en es (Houtzagers, 1954). 

Met name zwarte noten scheiden veel van de stof Juglone af. Dit is dodelijk voor een aantal soorten en zorgt 

er in de natuur voor dat de concurrentie met andere soorten ten gunste van de boom beïnvloed wordt. 

Juglone komt in het milieu via de wortels, bolsters en bladeren van de planten. Jonge planten gaan er snel 

aan dood en oude planten die minder groeien zullen langzaam doodgaan. Met name soorten onder en direct 

naast de noten komen in aanraking met grotere concentraties aan Juglone. De wortels van gevoelige planten 

moeten minimaal 20-30 meter uit de buurt van de stam van de noten staan.  

Zie voor meer informatie: https://www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/waldbau/bestandespflege/die-

schwarznuss    

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25948
https://www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/waldbau/bestandespflege/die-schwarznuss
https://www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/waldbau/bestandespflege/die-schwarznuss
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Links zwarte noot in de Keltische bomentuin (geplant in 1957), rechts zwarte noot in de tuin van de villa Het Jagershuis 

(geplant in 1842). 

 

   

Links de top van de zwarte noot in de Keltische bomentuin, rechts in perceel 2a van Het Jagershuis geplante zwarte 

noot ter vervanging van verdroogde fijnspar.  
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4.3.4 Tulpenboom (Liriodendron tulipifera) 

 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

In 2020 geplant in gemengde kleine groepen met name op plekken van gekapte verdroogde fijnsparren. 

    

Natuurlijk verspreidingsgebied 

  

Geschiedenis 

De tulpenboom werd in 1783 ingevoerd in Europa vanuit het natuurlijke verspreidingsgebied in het oosten 

van de Verenigde Staten. Daar bereikt de tulpenboom een diameter van 2 tot 3 meter met takvrije stammen 

van 40 tot 50 meter. In Europa is het een populaire parkboom door de grote bloemen en decoratieve 

bladeren die op een tulp lijken (Houtzagers, 1954). Enkele grote exemplaren van deze soort staat in de 

Keltische bomentuin en aan de rand van de camping achter de werkschuur van Het Jagershuis. In de 

Keltische bomentuin staan ook wat natuurlijke zaailingen. 

 

Toekomst 

De eisen van tulpenboom aan de groeiplaats zijn vergelijkbaar met zomereik. De tulpenboom kan groeien op 

licht zure, zwak basische bodem. De soort heeft een diep en wijdstrekkend wortelsysteem. Het blad is goed 

verteerbaar en draagt bij aan goede humusvorming in de bodem. De soort is niet gevoelig voor aantasting 

door insecten en is niet invasief. 

De tulpenboom heeft een goed potentieel voor houtproductie met rechte takvrije stammen van 15 tot 20 

meter. De boom levert veelzijdig bruikbaar, licht,  zacht en makkelijk te bewerken hout voor bijvoorbeeld 

meubels. Het levert dan ook een goede prijs op (Houtzagers, 1954, Ordelman, 2018). 
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Links tulpenboom aan de rand van de camping nabij de werkschuur van Het Jagershuis. Rechts tulpenboom in de 

Keltische bomentuin (geplant in 1958). 

 
Bloei van de tulpenboom in de Keltische bomentuin. 
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Bloei van de tulpenboom aan de rand van de camping bij de werkschuur van het Jagershuis. De naam van de boom is 

afgeleid van de gelijkenis van de bloem en het blad met een tulp. 

 

 

     

Schors van de tulpenboom aan de rand van de camping, blad en natuurlijke zaailingen van de tulpenboom in de 

Keltische bomentuin.  
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4.3.5 Boomhazelaar (Corylus colurna, Turkse hazelaar) 

 

De boomhazelaar is het boomvormende broertje van de struikvormige hazelaar (Corylus avellana) die van 

nature veel voorkomt in het Wehlse Bos. 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

In 2020 geplant in gemengde kleine groepen met name op plekken van gekapte verdroogde fijnsparren. 

    

Natuurlijk verspreidingsgebied 

  

Geschiedenis 

De boomhazelaar komt uit Zuidoost-Europa en West-Azië en is in Nederland vaak  gebruikt als stadsboom, 

vooral in nauwe straten, vanwege de piramidale boomkroon (Houtzagers, 1954, Ordelman 2018). 

 

Toekomst 

Boomhazelaar kan goed tegen droogte maar voor een goede groei is een redelijk vruchtbare bodem nodig. 

De boomhazelaar heeft een wijdreikend wortelstelsel tot wel 4 meter diep en kan wel 400 jaar oud worden, 

met een hoogte van meer dan 30 meter. Het blad is goed verteerbaar en bodemverbeterend.  

Op vochtige groeiplaatsen is de groei vergelijkbaar met de haagbeuk. De boomhazelaar kan hier ongeveer 

net zo snel groeien als es en esdoorn. Op droge, arme standplaatsen is de boomhazelaar superieur aan de 

haagbeuk. De boomhazelaar wordt vaak gevonden in mixbestanden met beuk, eik, gewone esdoorn en 

bijvoorbeeld elsbes (Ordelman, 2018). 

Het is een boomsoort om in de toekomst aan te planten vanwege de hoge tolerantie tegen droogte en 

warmte, de klimaatbestendigheid en de veelzijdige gebruikstoepassingen. De rechte stammen leveren 

hoogwaardig middelhard homogeen hout dat zeer waardevol is voor veel toepassingen zoals meubels en 

daarom in Duitsland aangeduid als “Wertholz” (Ordelman, 2018). 

Hoewel boomhazelaar in Duitsland niet als invasief is ervaren, wordt daarvoor in Nederland wel 

gewaarschuwd,  zie https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25948    

Zie voor meer informatie over boomhazelaar: 

https://www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/waldbau/waldumbau/die-baumhasel  

  

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25948
https://www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/waldbau/waldumbau/die-baumhasel
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Boomhazelaar in de Keltische bomentuin. 

      

                                                                           De in perceel 12d van Het Jagershuis geplante boomhazelaars, ter vervanging 

van verdroogde fijnsparren, hebben veel te lijden gehad van droogte en wildvraat. 
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5.Naaldboomsoorten 
 

5.1 Inleiding 

 

De naaldboomsoorten in het Wehlse bos zijn, met uitzondering van de grove den, uitheemse soorten die 

niet voorkwamen in het natuurlijke oerbos van vóór de Wehlse Heide. Bij de heidebebossing van de Wehlse 

Heide in de jaren 1830 is naast zomereik en zwarte els op de betere en nattere gronden, ook veel grove den 

aangeplant op de schralere en drogere delen. Grove den is daarvoor een zeer geschikte pioniersoort die 

bovendien prima hout leverde voor stutten in de mijnen. Vanaf rond 1900 zijn grove den en zomereik deels 

vervangen door andere soorten, met name fijnspar, douglas, Japanse lariks, naast ook beuk en acacia. Uit 

proeven in het Wehlse Bos was gebleken dat deze naaldboomsoorten het meest geschikt waren. Na 1922 

bestaat bijna 90% van alle aanplant van naaldboomsoorten uit Japanse lariks , douglas en fijnspar. Er was 

een bescheiden rol weggelegd voor Amerikaanse eik en beuk (De Vries, 2016). In de pionierfase van het bos 

vanaf de jaren 1830 was de bosbodem door bladvertering humusrijker geworden en daarmee meer geschikt 

voor andere soorten dan grove den, mede door het meer beschutte bosklimaat.  

De houtproductie was en is een belangrijkste inkomstenbron voor het in stand houden van de landgoederen. 

Tot 1990 is veel hout verkocht aan boeren en burgers in de omgeving. In de eigen zagerij van Het Jagershuis 

werden grove den, Japanse 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 

Japanse 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. 

Enerzijds zijn de naaldboomsoorten, naast de loofboomsoorten, en dan met name douglas nog steeds 

belangrijk voor de houtopbrengst. Anderzijds zijn er ook een paar nadelen. De naalden van veel 

naaldboomsoorten verteren slecht en werken verzurend op de bodem. En jaarrond groenblijvende 

naaldbomen verdampen door het jaar heen meer water dan loofboomsoorten, wat juist nu in een tijd met 

verdroging en klimaatverandering een nadeel is.  

In de jongste beheerplannen van Het Jagershuis en Stilliwald staat het doel behouden en waar mogelijk 

verhogen van het aandeel inheemse loofboomsoorten. Een aantal verdroogde percelen fijnspar is in 2020 al 

vervangen door aanplant met gemengde loofboomsoorten die zowel interessant zijn voor houtopbrengst als 

voor een goede strooiselvertering ter verbetering van de bodemkwaliteit en het vochthoudend vermogen 

van de grond (zie hoofdstuk 4, rijk-strooiselsoorten). De voor de houtproductie belangrijke soort douglas 

heeft als naaldboomsoort een relatief goede strooiselvertering (Bosgroepen, 2020). 
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5.2 Douglas (Pseudotsuga menziesii) 

 

De douglas is vernoemd naar de plantkundigen die de soort voor het eerst beschreven (Menzies) en naar 

Europa haalden (Douglas, in 1827). 

 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

Aandeel Het Jagershuis:  17%           Aandeel Stilliwald: 14% 

 

Natuurlijk verspreidingsgebied 

Het natuurlijke verspreidingsgebied van douglas ligt in het westen van Noord-Amerika.                                  

     

Foto: De auteur in 2011 bij de dikste douglas (3 meter stamdiameter, ruim 800 jaar oud, 76 meter hoog) in het oerbos 

Cathedral Grove op Vancouver Island. Deze boom was al meer dan 300 jaar oud toen Columbus Amerika ontdekte in 

1492.  

Geschiedenis 

De oudste douglassen in Nederland (1857) staan in het paleispark Het Loo in Apeldoorn (Houtzagers 1954). 

De eerste douglassen in Het Jagershuis zijn geplant in 1903 in perceel 5g, waar nu nog 14 zware exemplaren 

staan. De douglasopstanden in Het Jagershuis zijn grotendeels in de jaren 40 van de vorige eeuw aangeplant, 

in Stilliwald in de jaren 50.  Een deel van het plantmateriaal (percelen 6b, 10a, 10d gedeeltelijk) betreft 

natuurlijke opslag uit het Pinetum De Schovenhorst van Dr. Oudemans in Putten (informatie van Harry 

Moorman). In de jaren 80 is er wederom sprake geweest van aanplant van douglas in Het Jagershuis.  

 

Toekomst  

Douglas groeit snel en levert veel waardevol (constructie)hout. Daarom wordt douglas wel de “broodboom” 

van het bos genoemd.  Douglas zaait zich gemakkelijk uit en doet dat ook in het Wehlse bos. In de meeste 

douglasopstanden is daardoor natuurlijke verjonging aanwezig zodat er weinig kosten zijn voor herplant na 

houtoogst. Wellicht blijft douglas in de toekomst een belangrijke boomsoort in het Wehlse Bos. 

De voor de houtproductie belangrijke soort douglas heeft als naaldboomsoort een relatief goede 

strooiselvertering (Bosgroepen, 2020). 
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De oudste douglassen in het Wehlse Bos, in perceel 5g  van het Het Jagershuis, geplant in 1903. 

   

Kenmerkend voor douglas zijn de fijne glanzend groene naalden en de spitse roodbruine knoppen.  
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Douglas in perceel 1m van Stilliwald, geplant in 1950.  

 

   

Douglas (voorgrond) in perceel 10a van Het Jagershuis, geplant in 1942. Rechts de schors van een jongere douglas.  



68 
Boomsoorten van het Wehlse Bos, mei 2022 
 

5.3 Japanse lariks (Larix kaempferi, vroeger Larix leptolepis) 

 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

Aandeel Het Jagershuis:  7%           Aandeel Stilliwald: 21% 

 

Natuurlijk verspreidingsgebied 

                                       

De Japanse lariks komt uit het berggebied ten westen van Tokio.  

 

Geschiedenis 

De Japanse lariks is in 1861 ingevoerd in Europa. Het is een soort die in Nederland in de vorige eeuw veel is 

aangeplant in de heidebebossingen op de zandgronden vanwege zijn snelle groei en goede en waardevolle 

houtopbrengst.  

De oudste Japanse lariksen in het Het Jagershuis zijn aangeplant rond 1910 in de percelen 6e en 7a, in en na 

1965 inmiddels al weer vervangen door inlandse eik en beuk.  Nu aanwezige percelen met Japanse lariks zijn 

vooral aangeplant in de jaren 1940, ‘50 en ‘60. Opvallend is het grote aandeel Japanse lariks (21%) op 

landgoed Stilliwald. In 2008 is in Stilliwald nog Japanse lariks geplant op perceel 3g na storm Kyrill in 2007 en 

eerder ook na een storm op percelen 7e en 7d.   

 

Toekomst  

Japanse lariks vraagt een vochthoudende grond en kan niet tegen te droge zomers (Houtzagers 1954). Dat is 

ook wel gebleken in de laatste droge zomers, waarin de Japanse lariks ook in het Wehlse Bos 

verdrogingsverschijnselen en sterfte vertoont. De soort reageert slecht op stikstofbemesting  (Houtzagers 

1954) en heeft dan wellicht ook last van stikstofdepositie. Het is een lichthoutsoort, meer een pioniersoort 

dus, niet geschikt voor kleinschalige groepsgewijze verjonging (Houtzagers, 1954). 

Al in 2020 is vastgesteld dat vanwege verdroging lariksopstanden vervangen moeten worden. Hoewel 

Japanse lariks waardevol (constructie)hout levert heeft deze soort weinig toekomstperspectief in het Wehlse 

Bos vanwege klimaatverandering, verdroging en stikstofdepositie. 
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Twee ruim een eeuw oude Japanse lariksen in perceel 4m van Stilliwald, geplant in wellicht 1911. Links zonder naalden 

in de winter, rechts al weer groen uitlopend in het voorjaar. 

 

Planten van Japanse lariks in 1989 op perceel 7e van Stilliwald. Op deze foto, gemaakt door Harry Moorman, staan de 

planters B. Kloppenburg en zijn neef Paul. 
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Japanse lariks in perceel 3g van Stilliwald, geplant in 2008 na storm Kyrill. 
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Japanse lariks in het vroege voorjaar in perceel 4v van Stilliwald, geplant in 1957. Met jonge natuurlijke zaailingen 

eronder. 
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5.4 Fijnspar (Picea abies, kerstboom) 

 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

Aandeel Het Jagershuis:  11%           Aandeel Stilliwald: 3% 

Natuurlijk verspreidingsgebied 

 

Fijnspar is een soort van een winterkoud continentaal klimaat en komt van nature voor in Scandinavië, 

Rusland en als gebergteboom in Midden-Europa. In Houtzagers (1954) staat daarover verder letterlijk het 

volgende: “Het oceanisch klimaat met zachte winters van West-Europa past hem niet, en evenmin het in de 

zomer hete en droge klimaat met eveneens zachte winters van het Middellandse zeegebied. Bovendien 

geeft deze soort in het humide, winterzachte, Atlantische klimaat een zeer slechte humusomzetting, wat niet 

het geval is in continentale winterkoude klimaten”. 

 

Geschiedenis 

De oudste opstand van fijnspar in Het Jagershuis dateert uit 1943, vanaf dat moment is er regelmatig, 

verspreid over  de jaren heen, opnieuw fijnspar aangeplant. In de vorige eeuw werd fijnspar deels verzaagd 

in de eigen zagerij op Het Jagershuis. In de periode van de Tweede Wereldoorlog tot het einde van de vorige 

eeuw waren de houtopbrengsten van het Wehlse Bos gering als gevolg van houtplunderingen in de Tweede 

wereldoorlog en omzetting van bos in landbouwgrond. Om toch op korte termijn inkomsten te verwerven en 

zoveel mogelijk bosarbeiders te behouden is toen veel aandacht besteed aan de kerstbomenteelt. Tussen 

rijen populieren en eiken werden fijnsparren geplant om na 5 tot 10 jaar als kerstboom en siergroen te 

verkopen aan particulieren, handelaren en bloemisten. Ook werden percelen fijnspar geplant om na 5 tot 10 

jaar kerstbomen te oogsten door dunningen. Enkele percelen fijnspar werden sterk gedund om grote 

kerstbomen te kweken. Die werden verkocht voor 150 gulden per stuk (informatie Harry Moorman). 

Fijnspar is kwetsbaar voor stormen, op 18 januari 2007 waaiden in het Wehlse Bos verschillende hectares 

fijnspar om. In het Wehlse Bos is fijnspar de laatste paar jaar op grote schaal verdroogd en vervangen door 

jonge aanplant van rijk-strooiselsoorten.  

 

Toekomst  

Fijnspar levert waardevol hout (“vuren”hout) voor  veel toepassingen. Dat is ook de reden dat fijnspar zo 

veel is aangeplant buiten zijn natuurlijke verspreidingsgebied. Met de droogte van de laatste jaren en de 

verwachte verdere opwarming van het klimaat ziet het perspectief voor de fijnspar in Nederland en in het 

Wehlse Bos er niet goed uit.  
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Fijnspar in perceel 12c van het Jagershuis, geplant in 1937 (blijkens de beheerkaart uit 1978 van Stilliwald, dit perceel is 

later overgegaan naar Het Jagershuis).  
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Mengingen van fijnspar en zomereik: links perceel 7a, geplant  in 1968 en rechts perceel 4q van Het Jagershuis, geplant 

in 2011. 

 

   

Links gevelde verdroogde fijnspar in perceel 4 m van Stilliwald, rechts verdroogde en inmiddels gevelde fijnspar in 

perceel 6n van Het Jagershuis. De foto rechts is gemaakt door Pieter Westerhof. 
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5.5 Grove den (Pinus sylvestris) 

 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

Aandeel Het Jagershuis:  6%           Aandeel Stilliwald: 6% 

Natuurlijk verspreidingsgebied 

          

Grove den wordt beschouwd als inheemse boomsoort. Nederland ligt ongeveer op de grens van zijn 

natuurlijke verspreidingsgebied zie https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pinus_sylvestris_range.svg Het 

is meer een continentale en bergsoort dan een zeeklimaatsoort (Houtzagers, 1954). In een ver verleden met 

kouder klimaat was grove den al wel aanwezig in Nederland, verdween daarna met het warmer worden van 

het klimaat daarna om al eeuwen geleden weer aangeplant te worden. In 1515 is zaad van grove den uit 

Neurenberg gezaaid in Breda (Houtzagers, 1954). In de boomsoortenlijst van de VBNE is de grove den 

opgenomen als inheemse soort: https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/boomsoorten  

 

Geschiedenis 

Grove den is op grote schaal geplant als pioniersoort bij de bebossing van stuifzand en heide, ook van de 

Wehlse Heide, mede als bruikbare houtsoort voor mijnhout. Grove den levert waardevol “grenen”hout voor 

veelzijdige toepassingen.   

Grove dennen kunnen eeuwen oud worden net als eiken. In het Wehlse Bos zijn verspreid nog oude grove 

dennen aanwezig, waaronder wellicht nog een paar exemplaren uit de aanlegperiode van het Wehlse Bos in 

de jaren 1830, aan de Springvoortseweg tussen perceel 4r1 en perceel 5m. Er zijn ook nog enkele percelen 

jongere grove den en wel de percelen 2k, 6p 7n in Het Jagershuis, geplant in 1984/1981/1982. 

 

Toekomst  

De grove den is een uitgesproken lichtsoort, die geen schaduw verdraagt. De soort is daarom niet zo geschikt 

(meer) voor kleinschalige gemengde bossen zoals (nu) het Wehlse Bos. Het aandeel grove den in het Wehlse 

Bos is daarom en ook omdat de soort er vrij krom groeit, al afgenomen naar 6% (informatie Harry 

Moorman). Klimaatverandering naar een warmer klimaat zal Nederland wellicht minder geschikt maken voor 

de grove den.  

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pinus_sylvestris_range.svg
https://www.vbne.nl/klimaatslimbosennatuurbeheer/boomsoorten
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De 3 oudste grove dennen van Het Wehlse Bos, restant van een laan langs de Springvoortseweg, daterend uit de 

aanlegperiode van het Wehlse bos (jaren 1830, informatie van Harry Moorman en telling van jaarringen door de auteur 

van een wegens afsterven geveld vierde exemplaar bevestigde deze informatie).  

   

Links een schaarse natuurlijke zaailing van grove den langs de Dassenboomse Allee in perceel 5m van Het Jagershuis. 

Rechts de naalden van deze grove den: 2 bij elkaar. 
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Links de tweestammige grove den aan het Moormanvoetpad in perceel 7f van Het Jagershuis, geplant in 1871. Rechts 

een andere oude grove den uit 1871, nabij de tweestammige, aan de overkant van het Moormanvoetpad tussen de 

douglassen en abies grandissen in perceel 6f. De douglassen en abies grandissen zijn geplant in 1947. 

 

De schors van de tweestammige grove den. Hoe ouder de grove den hoe groter de schorsplaten. 
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5.6  Abies grandis (reuzenzilverspar) 

 

De soort wordt in de regel abies (uitspraak: aa-bie-es met de klemtoon op de a) of abies grandis  genoemd, 

de naam reuzenzilverspar wordt niet veel gebruikt. 

 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

Aandeel Het Jagershuis:  6%           Aandeel Stilliwald: 0% 

 

Natuurlijk verspreidingsgebied 

            

Het natuurlijke verspreidingsgebied van Abies grandis ligt  in het westen van Noord-Amerika en komt 

grotendeels overeen met het verspreidingsgebied van de douglas. 

 

Geschiedenis 

Abies grandis is in het Wehlse bos eind jaren vijftig en in de jaren zestig van de vorige eeuw voornamelijk 

aangeplant op bouwland met als belangrijkste doel niet de houtproductie, maar om de takken te verkopen 

aan bloemisten en handelaren voor siergroen met kerst. Dit was een zeer winstgevende handel (informatie 

Harry Moorman). 

Abies grandis is een snelle groeier maar de houtkwaliteit is minder dan douglas en lariks. Abies grandis en 

douglas staan ook in gemengde opstanden op landgoed Het Jagershuis.  

 

Toekomst  

Het aandeel van abies grandis in het Wehlse Bos zal wellicht eerder afnemen dan toenemen, vanwege de 

beperkte houtkwaliteit en vanwege het streven naar behoud of vergroting van het aandeel 

loofboomsoorten. Abies grandis zaait zichzelf net als douglas uit zodat wel gebruik te maken is van 

natuurlijke verjonging. 
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Links Abies grandis in perceel 5c3 van Het Jagershuis met daaronder natuurlijke zaailingen van Abies grandis. Rechts 

één van de dikste Abies grandis van het Wehlse Bos, in perceel 10d van Het Jagershuis, misschien nog wel geplant door 

Harry Moorman zelf rond 1960. 

 

   

De naalden van Abies grandis staan in een plat vlak als een kam, met afwisselend kortere en langere naalden. 

 



80 
Boomsoorten van het Wehlse Bos, mei 2022 
 

5.7 Corsicaanse den (Pinus nigra laricio, Pinus nigra corsicana)  

 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

Aandeel Het Jagershuis:  0,5%           Aandeel Stilliwald: 0% 

 

Natuurlijk verspreidingsgebied 

 

 

Geschiedenis 

Corsicaanse den is goed bestand tegen (zee)wind en in Nederland vooral gebruikt voor de bebossing van 

duingebieden om het verstuiven tegen te gaan (Houtzagers, 1954). Daarnaast komt de soort ook voor in 

heide- en stuifzandbebossingen. In landgoed Het Jagershuis staat één perceel (6m1) Corsicaanse den, 

geplant in 1952, het perceel waarin de Galgenbult ligt. Verder staan enkele exemplaren in de percelen 2g, 2p 

en 7 o. Corsicaanse den is geplant vanwege de rechte groei en de wens van Jhr. Mr. C.M.O van Nispen om 

veel boomsoorten in het bos te hebben. Deze soort heeft te lijden gehad van aantasting door de schimmel 

Brunchorstia (informatie Harry Moorman). 

 

Toekomst  

Corsicaanse den vormt pas kernhout vanaf circa zestigjarige leeftijd. Daardoor leveren oude bomen pas 

waardevol hout. Ze kunnen eeuwen oud worden is gebleken in het natuurlijke verspreidingsgebied 

(Houtzagers, 1954). Het is dan interessant de in het Wehlse Bos aanwezige Corsicaanse dennen oud te laten 

worden. Maar verder past deze soort niet bij het streven naar behouden of vergroten van het aandeel 

inheemse  loofboomsoorten. 
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Corsicaanse den, perceel 6m1 van Het Jagershuis, geplant in 1952. 

 

   

Naalden en bloeiwijze van de Corsicaanse den. De naalden staan net als bij grove den met twee bij elkaar, maar zijn 

veel langer. 
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5.8 Hemlockspar (Tsuga heterophylla, Tsuga, West-Amerikaanse hemlock) 

 

De naam hemlock is afgeleid van poison hemlock (Conium maculatum, gevlekte scheerling). De geur van de 

gekneusde Tsuga-naalden lijkt een beetje op de bloemgeur van poison hemlock (Wikipedia). 

 

Oppervlakteaandeel in het Wehlse Bos 

Aandeel Het Jagershuis:  0,5%           Aandeel Stilliwald: 0% 

 

Natuurlijk verspreidingsgebied 

 

Het natuurlijke verspreidingsgebied van de hemlockspar ligt  in het westen van Noord-Amerika en komt 

grotendeels overeen met het verspreidingsgebied van douglas en abies grandis. 

 

Geschiedenis 

De hemlockspar is in Nederland ingevoerd voor de productie van het veelzijdig bruikbare hout en omdat 

deze schaduwsoort goed gemengd geplant kon worden met andere soorten. 

Rond 1960 zijn hemlocksparren geplant in Het Jagershuis vanwege de wens van Jhr. Mr. C.M.O van Nispen 

om veel boomsoorten in het bos te hebben. Geplant zijn ze destijds in de percelen 5 d en 5g  als 

menghoutsoort en onderbeplanting. Ook in andere percelen zoals 6a, 2f gedeeltelijk en 5m is hemlockspar 

geplant. In de percelen 5g en 6a staan nog een aantal prachtige rechte, dikke hemlocksparren. Uit perceel 

5m zijn ze inmiddels weer verdwenen bij de voorlaatste dunning van het bos (informatie Harry Moorman). 

 

Toekomst  

Het aandeel van hemlockspar in het Wehlse Bos zal wellicht weinig veranderen, vanwege de het streven 

naar behoud of vergroting van het aandeel loofboomsoorten. Hemlockspar zaait zichzelf uit zodat wel 

gebruik te maken is van natuurlijke verjonging. 
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Hemlockspar in perceel 5c3 (links) en perceel 6a (rechts) van het Jagershuis. 

 

   

Natuurlijke zaailingen van Hemlockspar in perceel 5d van Het Jagershuis. 
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De kleine naalden van Hemlockspar zijn plat, van onderen grijs en voelen zacht aan.  
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6.Overige boomsoorten 
 

De boomsoorten in de vorige hoofdstukken zijn boomsoorten die een belangrijke rol spelen als onderdeel 

van het Wehlse Bos. In dit hoofdstuk 6 staan de boomsoorten vermeld waarvan een enkel exemplaar 

voorkomt of enkele (bijzondere) exemplaren voorkomen. Deze bomen staan als sierboom in de tuin van het 

huis Het Jagershuis (paragraaf 6.1), in de naastgelegen Keltische bomentuin (paragraaf 6.2) of enkele 

verspreide exemplaar in de rest van het bos (paragraaf 6.3). 

 

6.1 Inventarisatie bijzondere bomen 

 

Onderstaande lijst van boomsoorten komt uit de “Inventarisatie waardevolle bomen op landgoed Het 

Jagershuis” (Bomenstichting 1987 en Harry Moorman, 2010). Het weergegeven jaartal betreft het jaar van 

planten. 

Soort en aantal Plantjaar en groeiplaats Toelichting 
1 Zomereik (Quercus robur 
fastigiata. 

1842  Zuidkant tuin witte villa 
Jagershuis. 

Zie paragraaf 2.2. Fastigiata is een zuilvormige 
variant die in gebruik is als parkboom. 

8 Zomereiken (Quercus robur).                                 1848  Rond tuin van woning 
Ringweg 8. 

Zie paragraaf 2.2. 

2 Zomereiken (Quercus robur).                                    1838  Weide 10 f aan de 
Loilseweg. 

Zie paragraaf 2.2. 

1 Oostenrijkse eik (Quercus 
turneri).                        

1955  Parkbos. 
 

Waarschijnlijk een kruising van steeneik 
(Quercus Ilex) en zomereik (Quercus robur) ,'s 
winters bladhoudend (Houtzagers, 1954). 

1 Moseik (Quercus cerris).                                          1943  Noord-oostkant tuin 
witte villa Jagershuis. 

Komt uit Midden- en Zuid-Europa en Klein-
Azië. Hier in gebruik als parkboom. 

6 Tamme kastanje (Castanea 
sativa).                       

1842  Westkant tuin witte villa 
Jagershuis. 

Zie paragraaf 3.4. 

1 Linde (Tilia americana 
“nova”).                               

1842  Zuidwestkant tuin witte 
villa Jagershuis. 

Komt uit Noord-Amerika, hier in gebruik als 
parkboom. 

1 Mammoetboom 
(Sequoiadendron giganteum). 

1892 Zuidkant tuin witte villa 
Jagershuis. 

Komt uit Noord-Amerika, in Nederland vooral 
op oude buitenplaatsen. 

1 Zwarte noot (Juglans nigra).                                    1842  Zuidkant tuin witte villa 
Jagershuis. 

Zie paragraaf 4.3.3. 

2 Platanen (Platanus hispanica 
oftewel acerifolia).                                

1842 Zuidwestkant tuin witte 
villa Jagershuis. 

Kruising tussen de westerse plataan (Platanus 
occidentalis uit Noord Amerika) en de oosterse 
plataan (Platanus orientalis) uit Zuidoost-
Europa en Zuidwest-Azië. Hier in gebruik als 
park- en laanboom. 

1 Nordmannspar oftewel 
Nordmannden (Abiës 
nordmanniana).             

1892  Zuidkant tuin witte villa 
Jagershuis. 

Komt uit Kaukasus en Klein-Azië. Hier in 
gebruik als sierboom en kerstboom. 

1 Valse Christusdoorn (Gleditsia 
triacanthos).                         

1943  Zuidwestkant tuin witte 
villa Jagershuis. 

Komt uit Noord-Amerika, hier in gebruik als 
park- en laanboom. Doornen op stam, takken 
en twijgen. 

1 Nootka cypres 
(Chamaecyparis nootkatensis).     

18 ?    Zuidkant tuin witte villa 
Jagershuis. 

Komt uit Noord-Amerika, hier in tuinen en 
parken. 
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Tuin van Het Jagershuis met rechts in het midden de mammoetboom (1892) en links de twee platanen (1842). 

 

   

Links Harry Moorman bij de mammoetboom, rechts de platanen in de zomer.  
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Links de zwarte noot (1842), rechts één van de oude tamme kastanjes (1842) in de tuin van Het Jagershuis. 

 

6.2 Boomsoorten in het “parkbos” en de Keltische bomentuin 

 

Het parkbos is ontstaan op de voormalige boomkwekerij nabij de villa Het Jagershuis. In 2004 nam Harry 

Moorman het initiatief om de niet meer benodigde kwekerij, met een oppervlakte van ongeveer één 

hectare, om te vormen tot een parkbos zoals parkbossen wel vaker voorkomen op landgoederen. 

Een aantal nog aanwezige bomen op de kwekerij werd gespaard en vrijgesteld: een aantal beuken, enkele 

inlandse eiken, 1 zwarte noot (plantjaar 1957), es, esdoorn, 1 tulpenboom (plantjaar 1958), enkele 

blauwsparren, enkele Japanse lariksen, een paar lindebomen, 1 moeraseik (plantjaar 1958), 1 Oostenrijkse 

eik (plantjaar 1958). Daarna zijn in maart 2004 op de open plekken een elftal bijzondere bomen bijgeplant: 

1 Acer platanoides, variëteit “Royal Red”( esdoorn). 

1 Aesculus carnea, variëteit “Briotii”( paardekastanje). 

1 Ailanthus altissima (Hemelboom). 

1 Corylus colurna (Turkse boomhazelaar). 

1 Fagus sylvatica”Asplenifolia”(Varenbeuk). 

1 Morus alba “Macrophylla”(witte moerbei). 

1 Ostrya carpinifolia (hopbeuk).  
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1 Quercus petraea (wintereik). 

1 Sorbus aria, variëteit “Magnifica”( lijsterbes).  

1 Ulmus hollandica “Groeneveld”(variëteit van iep/olm). 

1 Ginkgo biloba.  

Tijdens de boomfeestdag in 2004 is een door de gemeente Wehl geleverde Tilia vulgaris “Pallida” 

(Koningslinde) geplant. 

Na een bezoek in 2012 aan de Floriade met Keltische bomentuin in Venlo is besloten om ook in het parkbos 

een Keltische bomentuin aan te leggen. In september 2012 zijn de volgende boomsoorten bijgeplant om de 

Keltische bomentuin en Keltische Boomhoroscoop compleet te maken:  

1 Carpinus betulus, variëteit ”Frans Fontaine”(haagbeuk).  

1 Cedrus libani ”Glauca”(blauwe ceder).  

1 Cydonia oblonga (kweepeer).  

1 Malus, variëteit “Red obelisk” (sierappel).  

1 Populus canadensis, variëteit ”Robusta” (populier). 

1 Salix sepulcralis ”Tristis”(treurwilg). 

1 Sorbus, variëteit “Dodong” (lijsterbes).  

1 Ulmus, variëteit “Lobel”( iep).  

1 Taxodium distichum, variëteit ”Nutans” (moerascypres).  

 

Bij de officiële opening van de Keltische bomentuin op 30 september 2012 is door Jhr. C.van Nispen een 

Styrax Japonicus, variëteit Fargesii  (Storaxboom) geplant bij het toegangshek. 

 

In 2020 zijn nog de volgende boom- en struiksoorten geplant in het parkbos: 

1 Paulownia fortunei, variëteit “Fast Blue” (Anna Paulownaboom).    

1 Tetradium daniëllii (Bijenboom).  

1 Sophora japonica (Honingboom).  

1 Cercis siliquastrum (Judasboom). 

1 Catalpa bignonioides (Catalpa of trompetboom). 

1 Prunus avium (Zoete kers).  

1 Tilia cordata (Winterlinde of kleinbladige linde). 

1 Populus alba (Witte abeel of zilverpopulier). 

1 Ginkgo biloba (Ginkgo of Japanse notenboom). 

1 Alnus cordata (Hartbladige els). 
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1 Acer campestre, variëteit “Lienco” (Veldesdoorn of Spaanse aak). 

1 Sorbus torminalis (Elsbes). 

1 Mespilus germanica (Mispel). 

5 Prunus spinosa (Sleedoorn). 

5 Crataegus monogyna (Eenstijlige meidoorn). 

5 Amelanchier lamarckii (Krentenboompje). 

5 Viburnum opulus (Gelderse roos). 

5 Cytisus scoparius (Brem).  
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6.3 Overige incidenteel voorkomende boomsoorten 

 

Verspreid in het Wehlse Bos komen nog incidenteel exemplaren voor van onderstaande nog niet eerder 

vermelde boomsoorten:  

Amberboom (Liquidambar styraciflua): Enkele exemplaren aan de oostzijde van het pad tussen de percelen 

8d en 9a van Het Jagershuis, naast de Kaukasussparren. De Amberboom komt uit het oosten van Noord-

Amerika. Is in Nederland alleen gebruikt als laan- en parkboom en is befaamd om zijn herfstkleuren. 
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Blauwspar (Picea pungens glauca): Enkele exemplaren in de zuidhoek van de Keltische bomentuin. Is een 

soort uit de Verenigde Staten. 

Europese lariks (Larix decidua) : In de tuin bij de villa van Het Jagershuis staat een Europese lariks uit 

wellicht 1892 (informatie Harry Moorman). Nog een enkele wellicht Europese lariks staat langs de weg bij 

perceel 7g van Stilliwald. De Europese lariks is een boomsoort van het hooggebergte en niet geschikt voor 

ons laagland. Deze soort is zeer gevoelig voor droogte en hitte (Houtzagers, 1954). 

   

Europese lariks in de tuin van de villa Het Jagershuis (links, wellicht geplant in 1892) en bij perceel 7g van Stilliwald. 

Europese lariks heeft meer afhangende takken, Japanse lariks meer opgaande takken. De vitaliteit is niet geweldig wat 

te verklaren is door het hier niet geschikte klimaat voor deze gebergteboom uit Midden-Europa. 
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Kaukasus-spar (Picea orientalis): Enkele exemplaren aan weerszijden van het pad tussen de percelen 8d en 

9a van Het Jagershuis. Komt dus uit de Kaukasus. 

   

Kaukasusspar tussen de percelen 8d en 9a van Het Jagershuis. De korte naalden staan rondom de twijg. 
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Moeraseik (Quercus palustris): Komt uit het oosten van Noord-Amerika en is voor houtproductie hier 

minder geschikt dan Amerikaanse eik (Houtzagers, 1954). In de percelen 10b en 10b1 van Het Jagershuis 

staan nog enkele exemplaren moeraseik. Vroeger bestonden deze percelen grotendeels uit moeraseik. Na 

stormschade zijn ze vervangen door douglas in 2015. Er staat nog een laan van moeraseik tussen de percelen 

3c en 1h van Het Jagershuis (informatie Harry Moorman). 

   

Moeraseiken in Het Jagershuis perceel 10b1 (links) en tussen Jagershuispercelen 3c en 1h (rechts). Onder blad en 

schors. 
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Noorse esdoorn (Acer platanoides): Een fraaie Noorse esdoorn staat in perceel 4r van Stilliwald. Komt uit 

centraal Europa, is niet inheems in het laagland van Nederland en omgeving. Komt in Nederland voor als 

park- en laanboom.  

    

 

 

Noorse esdoorn in Stilliwald perceel 4r. Bloeit al vóór het uitkomen van de bladeren. 
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Bloei en blad van Noorse esdoorn in Stilliwald perceel 4r.   
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Oosterse Hemlockspar (Tsuga canadensis, Canadese Hemlock): Komt uit het oosten van Noord-Amerika en 

is hier ingevoerd als parkboom. Eén exemplaar staat midden voor de woning van boerderij Stilliwald, zie 

onderstaande foto’s. 
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Paardenkastanje: Verspreide exemplaren in de buurt van villa Het Jagershuis en de Dassenboomse Allee. 

Komt uit Zuidoost-Europa en voor het eerst naar Nederland gehaald in 1608 voor de Hortus Botanicus in 

Leiden. 

Ruwe iep (Ulmus glabra):  In perceel 3q van Stilliwald staat een handvol ruwe iepen langs de sloot. Wellicht 

niet geplant, maar spontaan gevestigd. Ze staan wel min of meer in een rijtje maar ze zijn niet even oud 

wellicht. De groeiplaats komt overeen met de plekken waar ze vaak voorkomen: bosranden/houtwallen, op 

voedselrijke vochtige grond. De ruwe iep is in de Achterhoek zeldzaam.  

   

    

Links op de rechter foto de zaadjes in het vroege voorjaar. De ruwe iep bloeit al vóór het uikomen van het blad. 
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Walnoot: enkele exemplaren geplant in menging met essen in perceel 1g2 van Het Jagershuis. Hier zijn in 

1950 essen geplant gemengd met walnoten. Van de walnoten zijn in 2020 nog maar een twintigtal 

krakkemikkige exemplaren over, de rest is afgestorven (informatie Harry Moorman). 

Reuzenlevensboom (Thuja plicata): Komt uit hetzelfde gebied als douglas en hemlock. Een groot exemplaar 

staat in perceel 7 l van het Jagershuis, vlak aan het Moormanvoetpad, zie onderstaande foto’s. Ook aan de 

inrit naar boerderij Stilliwald staat een exemplaar van deze soort, onderstaand afgebeeld in zowel winter als 

zomer. 
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Weymouthden (Pinus strobus): 4 exemplaren in perceel 6a van Het Jagershuis die zich incidenteel uitzaaien 

in de omgeving. Is een soort uit het oosten van Noord-Amerika. De soort levert weinig duurzaam hout, heeft 

last van roestziekte en is daardoor minder geschikt voor Nederland (Houtzagers, 1954).  

   

Weymouthden in perceel 6a van Het Jagershuis, geplant in 1956. Zie de littekens van jaartakkransen op de 

stam links. Rechts natuurlijk gezaaide opslag in perceel 6b met fijne lange blauwgroene naalden, in bosjes 

van vier of vijf bij elkaar. 
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Zilverden (Abies Alba): Een rij ten oosten van de zijsloot tussen perceel 5c1 en perceel 5c2 van Het 

Jagershuis. Is een soort van de gebergten in Midden- en Zuid-Europa en is incidenteel in Nederland 

aangeplant voor de houtteelt. 
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Zilveresdoorn (Acer saccharinum, variëteit Laciniatum): Een enkel groot exemplaar van deze soort staat 

langs de weg tussen de  bungalow en de Boerderij Stilliwald. De soort is inheems in Noord-Amerika en hier 

ingevoerd als park- en laanboom. 
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7. Doelstellingen en wijze van het bosbeheer 
 

7.1 Doelstellingen voor het bosbeheer 

Hoe een bos beheerd wordt is afhankelijk van de doelstellingen: is het doel bijvoorbeeld een volledig 

natuurlijk (oer)bos zonder ingrijpen van de mens, of ook hout oogsten uit het bos, mede om de kosten van 

het bosbeheer daarmee te betalen. 

De beheerdoelstellingen voor de landgoederen Het Jagershuis en Stilliwald zijn beschreven in de in 2019 

gemaakte beheerplannen voor deze landgoederen (door respectievelijk Peters en Velthuis, 2019). 

Onderstaand is de beheervisie uit deze beheerplannen letterlijk weergegeven. 

 

Beheervisie landgoed Het Jagershuis 

Het beheerplan van landgoed Het Jagershuis bevat de volgende beheervisie 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 in landgoed Het Jagershuis. 

Op basis van de nieuwste inzichten zijn aan de bovenstaande beheerdoelen voor Het Jagershuis nog de 

volgende doelen toe te voegen: 

1. Uitbreiden van het areaal van bos met natuurdoelstelling (dennen-, eiken- en beukenbos en wellicht 

haagbeuken- en essenbos). 

2. Mitigatie (verhelpen) van en adaptatie (aanpassen) aan externe milieu- en klimaatinvloeden:  

a) Aanplant realiseren en verjonging stimuleren van klimaatbestendige (loof)boomsoorten. 

b) Bodemverzuring toplaag verminderen middels toepassing van rijkstrooisel-boomsoorten. 

c) Maatregelen aan het interne watersysteem, prioritair gericht op versterking van de vitaliteit van het 

bos. 

d) Extensivering van het agrarische gebruik mits economisch en bedrijfsmatig haalbaar, prioritair op 

laaggelegen percelen temidden van bos. 

 

Beheervisie landgoed Stilliwald 

In het beheerplan van landgoed Stilliwald 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.  
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De hoofddoelen zijn: 

• 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 in landgoed Stilliwald. 
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7.2 Wijze van bosbeheer 

 

In de vorige paragraaf is uitgelegd dat in een groot deel van het Wehlse Bos houtoogst plaatsvindt. Met deze 

houtoogst is ook te sturen in de boomsoortensamenstelling en de ontwikkeling van het bos. Als een 

bosopstand groeit en ouder wordt,  worden de bomen groter en staan er uiteindelijk minder bomen op een 

hectare dan wanneer het bos nog jong is, maar de hoeveelheid staande houthoeveelheid van een hectare 

bos neemt toe naarmate het bos ouder wordt. Daarom is het verantwoord om (een deel van) de jaarlijkse 

houtbijgroei van het bos te oogsten. Dit gebeurt door het bos elke 5 tot 7 jaar in gedeelten uit te dunnen.  

Met dit periodiek uitdunnen van het bos is ook te sturen in de gewenste soortensamenstelling en 

ontwikkeling van het bos. Voordat het uitdunnen begint wordt eerst gekeken welke bomen de beste zijn om 

nog te laten doorgroeien, zowel wat betreft gewenst toekomstige soortensamenstelling van het bos als wat 

betreft vitaliteit en kwaliteit van de houtbijgroei. Deze beste bomen worden de “toekomstbomen” genoemd 

en worden met een apart gekleurd stipje gemarkeerd zodat ze niet weggedund worden. Vervolgens worden 

de bomen die juist weggedund mogen worden gemarkeerd met een ander gekleurd stipje. Dat zijn dan 

bomen die te dicht op de toekomstbomen staan en die toekomstbomen dus belemmeren in de groei. En ook 

bomen van soorten die in het bos minder gewenst zijn, bijvoorbeeld (invasieve) exoten. 

Een andere belangrijke functie van de dunningen is om ruimte te maken voor jonge bomen om op te 

groeien. Daarvoor worden plaatselijk kleine meer open plekken in het bos gemaakt waar jonge bomen dan 

licht en ruimte krijgen om op te groeien. Die jonge bomen dienen zich vaak vanzelf aan als zaailingen van 

moederbomen in de buurt. Waar die zich niet aandienen of waar niet de gewenste soorten opkomen is ook 

bij te planten met gewenste soorten. Uiteraard heeft zo veel mogelijk gebruik maken van natuurlijke 

zaailingen de voorkeur omdat het natuurlijker en goedkoper is dan planten. 

Voor wie zich verder wil verdiepen in de theorie van het bosbeheer in Nederland in het algemeen, is aan te 

bevelen het populaire boekje “Twaalf boslessen voor inzicht in bosbeheer”, online gratis te lezen via  

https://boslessen.nl/ 

  

https://boslessen.nl/
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Bijlage 2: Beheerkaarten landgoederen Het Jagershuis en Stilliwald. 

Deze bijlage bevat de beheerkaarten van Het Jagershuis en Stilliwald, behorend bij de beheerplannen 2019.  

Per perceel is alleen de belangrijkste boomsoort vermeld. In de meeste percelen staan meerdere 

boomsoorten door elkaar. 
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Bijlage 3: Oude beheerkaarten landgoederen Het Jagershuis en Stilliwald. 

Deze bijlage bevat oude beheerkaarten gemaakt in 1978 (Stilliwald) en 1991 (Het Jagershuis). Op deze 

kaarten staan, in tegenstelling tot de nieuwste kaarten in bijlage 2, per perceel de jaartallen waarin de 

betreffende boomsoorten geplant zijn. Een deel van deze percelen is inmiddels alweer gekapt en herplant, 

maar voor de overige percelen geeft het een waardevol leeftijdsoverzicht van oudere nog aanwezige 

bosopstanden. De actuele situatie is te vinden op de kaarten in bijlage 2.  

Zie voor verklaring van afkortingen van de boomsoorten op de onderstaande beheerkaart Stilliwald de 

legenda op de beheerkaart 1991 van Het Jagershuis (volgende bladzijde), “wl” is weiland, “bl” is bouwland. 

De aanduiding “ot” op de kaart van Het Jagershuis betekent in de regel landbouwgrond. 

Deze bijlage bevat ook een kaart van Het Jagershuis gemaakt in 1946 door toenmalige beheerder Herman 

Moorman. De kaart is afkomstig uit de publicatie Het Jagershuis 30 juli 1921 – 30 juli 1946, ter gelegenheid 

van het 25 jarig bestaan van de N.V. Exploitatie Maatschappij “Het Jagershuis”. 
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Beheerkaart landgoed Stilliwald, situatie 1978. 
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Beheerkaart landgoed Het Jagershuis, situatie 1991. 
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Kaart van Het Jagershuis gemaakt in 1946 door toenmalige beheerder Herman Moorman, ter gelegenheid van het 25 

jarig bestaan van de N.V. Exploitatie Maatschappij “Het Jagershuis” (1931-1946). 


