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Nieuwsbrief september 2022 

 
25 JAAR “STICHTING VRIENDEN 

VAN HET WEHLSE BOS EN LAND-

SCHAP”

 
Hierboven de groep van vrijwilligers die 

wekelijks werkzaamheden uitvoeren in 

onze mooie bossen en hen die monitoring 

doen met betrekking tot bomen, vogels en 

vegetatie.  

 

UITNODIGING! 

Ons jubileum wordt op zondag 11 septem-

ber uitgebreid gevierd!! U bent allen van 

harte uitgenodigd om tussen 11.00 en 17.00 

uur onze open dag, samen met vrienden en 

bekenden, te bezoeken waarbij een aantal 

“hout-gerelateerde” en andere activiteiten  

rondom de werkschuren van het Jagershuis 

opgesteld zijn. Uiteraard is er ook catering 

aanwezig zodat er onder genot van een 

drankje gezellig met bekenden of onbeken-

den kan worden bij gekletst. 

 

RABO CLUB SUPPORT. 

Ook dit jaar doen wij meer mee aan de jaar-

lijkse actie van RABO-Bank CLUB SUP-

PORT. Tussen 5 sept. en 25 okt. kunt U 

stemmen. Wij staan geregistreerd als 

“Vrienden van het Wehlse bos”. Graag vra-

gen wij U om op ons te stemmen en ieder-

een in uw omgeving te stimuleren dit  

 

 

 

eveneens te doen, zodat wij weer een leuk 

bedrag mogen ontvangen. 

 

https://www.rabobank.nl/leden/clubsup-

port/stemmen 

 

INSECTENHOTEL. 

Afgelopen voorjaar is in het Parkbos nabij 

het Jagershuis een insectenhotel geplaatst. 

Geheel in eigen beheer met hout uit het bos 

gebouwd. De bezetting door insecten en 

bijen is nog niet erg groot. Hopelijk zal dit 

het komend voorjaar verbeteren.  

Om het “hotel” van een passende naam te 

voorzien is er aan  de vrijwilligers gevraagd 

om namen in te dienen. 16 namen zijn er be-

dacht, de een nog mooier en creatiever dan 

de ander. Het bestuur heeft unaniem beslo-

ten voor de naam “Herberg de Muggezif-

ter”. 

Korte uitleg van de naam: In de natuur heb-

ben de insecten genoeg aan een dode boom, 

wat bladeren of wat ruigte, om een onder-

komen te vinden. Maar kunnen ze onderdak 

vinden in een “Herberg”, dan zijn ze heel 

erg pietluttig. Het holletje mag niet te groot, 

te klein of te diep zijn. Het uitzicht moet 

naar ‘t zin zijn, met bloeiende planten en 

water in de naaste omgeving. Insecten, 

groot of klein, het zijn net mensen! 
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NIEUWE VRIJWILLIGERS. 

In de loop van dit voorjaar hebben we 3 

nieuwe vrijwilligers mogen begroeten. Fijn 

dat er weer een aantal “jonge” actieve 

krachten bij is gekomen. Hartelijk welkom 

Marcel, Cor en Dick! En…..goed voor-

beeld doet goed volgen! Wellicht? 

 

BROEDVOGELS. 

 
De Boomklever is een vrij algemene broedvogel op 
het  landgoed, april 2021.  
Foto: M.J.A. Hageman. 
Op landgoed ’t Jagershuis probeer ik ieder 

jaar alle schaarse en bijzondere broedvogels 

te inventariseren (BMP-A). Ik gebruik hier-

voor Avimap van SOVON voor. Het tellen 

gebeurd vanaf Januari tot eind Juli. Vooral 

in de vroege ochtenduren, en ook in de 

avonduren om naar de uilen te luisteren. De 

piek ligt eigenlijk tussen half april en eind 

mei. Dan ben ik soms al om 4:30 uur in bos 

aanwezig. Het is prachtig om zo vroeg de 

natuur tot leven zien te komen. Tellen doe 

ik alleen. Niet omdat het met zijn tweeën 

niet leuk is, maar het vergt een behoorlijke 

concentratie om alle vogels die door elkaar 

zingen op soort te brengen, want zien doe je 

ze eigenlijk niet. Ieder vogeltje zingt zoals 

ie gebekt is. Alle waarnemingen worden 

rechtstreeks met de behulp van de mobiele 

telefoon ingevoerd in de database. Tijdens 

het lopen geeft de gps precies aan waar je 

staat op het landgoed. Tot het verleden be-

horen nu de topografische kaarten en het  

thuis  overzetten van alle waarnemingen in 

de computer. Aan het eind van het 

broedseizoen verschijnen met 1 druk op de 

knop alle territoria op het scherm.   Als je 

zo door de lijst met de gevonden territoria 

en van jaar tot jaar kijkt dan zie je een sta-

biele vogelstand op landgoed ’t Jagershuis. 

Echte winnaars zijn de spechtenfamilies en 

Boomklevers. Door de droogte van de afge-

lopen jaren zijn vooral de fijnspar en de La-

riks getroffen. Dood hout leeft ook! Waar-

schijnlijk profiteren hier juist deze vogel-

soorten van.  Maar ook Gekraagde rood-

staart en Bonte vliegenvanger doen het 

goed. Verliezers zijn er helaas ook te be-

treuren. Zo zie je vooral soorten die afhan-

kelijk zijn van vochtige bossen op het land-

goed ontbreken of erg afgenomen zijn. 

Denk hierbij aan de Matkop, Nachtegaal en 

Wielewaal.  

 
Middelste Bonte Specht, maart 2021 op landgoed ‘t 
Jagershuis. Foto: M.J.A. Hageman 

 
Heeft u reacties, vragen of opmerkingen 

naar aanleiding van dit verslagje, neemt u 

dan gerust contact met mij op. 

 

Maarten Hageman 

Troelstrastraat 11 

6941 CD Didam 

Maarten_Hageman@hotmail.com 

Zie ook: www.vriendenwehlsebos.nl 

 

NIET  VERGETEN:                                

11 SEPTEMBER OPEN DAG BIJ  

HET JAGERSHUIS 
 
. 

 

mailto:Maarten_Hageman@hotmail.com
http://www.vriendenwehlsebos.nl/

