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BESTE DONATEURS EN VRIJWIL-

LIGERS. 

Hier de eerste nieuwsbrief in 2023. Aller-

eerst willen wij u allen nog een gezond en 

groeizaam 2023 toewensen! Helaas is bij de 

vorige nieuwsbrief onze wens voor fijne 

feestdagen en een gelukkig nieuwjaar weg-

gevallen… Sorry! 

 

LEO LAMERS VERTELT OVER 

WEHLSEBOS 

Vier jaar geleden werd ik door Arnold Kre-

mer gevraagd om mee te denken over mo-

gelijkheden om het Wehlse Bos te vernat-

ten. Dit om de verdroging te verminderen. 

Rond die tijd was ik met pensioen na een 

werkzaam leven als bos- natuur- en milieu-

beheerder en als algemeen bestuurslid van 

Waterschap Rijn en IJssel namens de Ver-

eniging van Bos en Natuur Eigenaren. Via 

de Vrienden van het Wehlse Bos en Land-

schap hebben we een en ander aangekaart 

bij het waterschap, samen met rentmeester 

Witte. Dat resulteerde in de “werkgroep 

vernatting Wehlse Bos” om oplossingen te 

onderzoeken en uit te voeren. Dit heeft ge-

leid tot het ondieper maken van de twee 

hoofdwatergangen door het Wehlse Bos. 

Daarmee wordt meer water vastgehouden 

en de grondwaterstand verhoogd.  

Tijdens het vernattingsproject kwam veel 

informatie over het Wehlse Bos boven wa-

ter. In overleg met de betrokkenen heb ik 

deze informatie (over geschiedenis, bodem, 

water en milieu, boom- en plantensoorten, 

bosbeheer) gebundeld in het rapport “Vege-

tatie van het Wehlse Bos” wat is in te zien 

op de site van de Vrienden. 

Intussen was ik ook begonnen met het nader 

onderzoeken van de boom- en plantensoor-

ten van het Wehlse Bos. Het resultaat voor 

de boomsoorten is vastgelegd in het rapport 

“Boomsoorten van het Wehlse Bos” en is 

ook in te zien op de site. Per boomsoort zijn 

beschreven de kenmerken, de geschiedenis 

en de rol in het Wehlse Bos. Ook is toege-

licht het bosbeheer, waaronder de rol en de 

wijze van houtoogst, wat goed zichtbaar is 

tijdens de circa vijfjaarlijkse oogstronde, 

momenteel in uitvoering in het zuidelijke 

deel van ‘t Jagershuis. 

De samenstelling van de andere planten-

soorten dan de bomen is de afgelopen halve 

eeuw nogal veranderd en verarmd door ont-

watering en door neerslag (depositie) van 

stikstof. Dat heeft de bosbodem droger, 

zuurder en stikstofrijker gemaakt. Ook 

boomsoorten lijden daaronder. De ontwik-

keling van de soortensamenstelling blijven 

we onderzoeken en volgen, samen met eco-

loog Rick Boerboom van Staring Advies. 

Daarbij kunnen we ook onderzoeken hoe de 

soorten samenstelling reageert op de vernat-

ting en op bosbeheermaatregelen.     

Bij de aanleg van de bossen op de Wehlse 

heide in de jaren 1830 zijn vooral inlandse 

eik en grove den geplant. Op de foto’s staan 

enkele van de oudste exemplaren in het 

Wehlse Bos. 
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DIEFSTAL BEUK-AANPLANT / PU-

BLICITEIT. 

De laatste 3 maanden zijn er meermaals 

jonge beuken van onze nieuwe aanplant 

ontvreemd. Treurige zaak! Daarvan is door 

de rentmeester aangifte gedaan. In januari is 

daarop gereageerd door onze wijkagente, 

die het plaats-delict bezocht en is er een me-

dedeling hierover op Facebook gedaan. Dit 

heeft de pers verder opgepakt met het ge-

volg: interview met Irene ten Voorde van 

“Thuis in Gelderland” in directe radio uit-

zending; uitgebreide info op website Om-

roep Gelderland; filmopname ter plaatse 

door TV-Gelderland, wat later door de NOS 

is overgenomen en uit-

gezonden in het NOS-

middagjournaal; re-

portage in De Gelder-

lander en aansluitend 

filmopnames met in-

terview door Hart van 

Nederland. Hopelijk 

leidt al deze aandacht 

naar de daders, die zich toch behoorlijk te 

kijk laten zetten op deze manier. Er is weer 

nieuw plantgoed besteld en de Vrienden 

zullen de leeg geroofde percelen weer gaan 

her-inplanten. 

 

MIDWINTERHOORN WANDELING. 

De Midwinterhoorn wandeling op 2e kerst-

dag was een daverend succes! We hadden 

geluk dat het prachtig wandelweer was en 

dat 1e kerstdag nat, koud en vies was.  

Zo’n 400 wandelaars hebben naar schatting 

genoten van de sonore klanken van de 

Midwinterhoorns van d’OldeRoop uit Zel-

hem en de OWV van Wehl. Er is daarnaast 

volop genoten van de gezelligheid en ver-

snaperingen in de kantine en buiten . 

 

EVEN VOORSTELLEN:  

Mijn naam is Marcel Berndsen. Ik ben 63 

jaar, geboren in Etten en woon sinds 1984 

in Wehl. Ik ben getrouwd met Maria. Sa-

men hebben we 3 kinderen en 4 kleinkin-

deren. De 5e is opkomst. Ik ben slager van 

beroep en heb op meerdere plekken ge-

werkt. In mei 2022 ben ik begonnen als vrij-

williger in het Wehlse bos, omdat ik meer 

vrije tijd had. Ik heb altijd al gezegd: ‘Als ik 

meer tijd heb, meld ik mij aan voor het 

Wehlse Bos.’ Ik vind het namelijk heerlijk 

om bezig te zijn in de buitenlucht en vind 

het belangrijk dat het bos goed onderhouden 

wordt. Binnenkort ga ik een cursus boom-

zagen doen, dit vind ik een mooie aanvul-

ling bij het werk wat ik nu doe in het bos. 

Iedere zaterdag ben ik van de partij. Het 

werk is heel afwisselend en ik werk steeds 

met andere mensen. Ook de pauzes zijn al-

tijd gezellig, er is genoeg gesprekstof. 

Groet Marcel Berndsen 

 

  
Mysterie in ons bos? 

 

Uw jaarlijkse bijdrage zal binnen-

kort weer geïncasseerd worden! 
 
 


