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Nieuwsbrief december 2014  
 
Aan onze leden, sponsors, donateurs. 
In het jaar 2014 is er door onze vrijwilligers 
weer veel gedaan in de Wehlse bossen. Elk 
jaar mogen we wel weer nieuwe vrijwilligers 
verwelkomen en kunnen zodoende ons 
vrijwilligerswerk blijven voortzetten. Maar 
zonder uw (financiële) ondersteuning 
kunnen wij de mooie Wehlse bossen niet 
onderhouden. Eind februari zal uw bijdrage, 
indien u automatische incasso heeft, van uw 
rekening worden afgeschreven. Wilt u, 
indien u zelf betaalt, uw bijdrage op onze 
bankrekening overmaken. Een bijzonder 
woord van dank is op zijn plaats aan alle 
medewerkers die zich elke zaterdag weer 
en bij projecten ook door de week, 
daadwerkelijk inzetten voor het Wehlse bos 
en landschap. 
Verder wens ik u prettige feestdagen en een 
voorspoedig 2015 toe.  
 
Jan Menting 
 
Midwinterhoornblazen 
Ook dit jaar wordt er weer, in 
samenwerking met de blazers van ‘d Olde 
Roop, op zondag 14 december a.s. een 
wandeling door de Wehlse bossen, 
waarbij op enkele plekken op de 
midwinterhoorn geblazen  zal worden.  
 

 
 

 
 
 
Dit zal van 14.00 tot 16.30 uur 
plaatsvinden.  
Het is geen lange wandeltocht, dus ook 
voor kinderen te doen. Ook kunt u in de 
kantine bij het Jagershuis genieten van 
o.a. erwtensoep en glühwein. Tevens is er 
koffie en chocolademelk te koop.  
 
Jan Menting 
 
Circle of Life. 
Zaterdagmorgen, de wekker geeft te 
kennen dat het 08:00 uur is, tijd om al mijn 
energie in het Wehlse Bos te steken. Om 
8:30 uur aangekomen, er wordt een 
werkverdeling gemaakt. Mijn taak is; een 
oude boom  vellen. Trek mijn 
veiligheidskleding aan, de motorzager 
gaat mee.  
Op de plaats aangekomen bekijken wij 
hoe wij deze om gaan omleggen. Het 
vellen verloopt voorspoedig maar het is 
wel intensief. Even ’n pauze. Op dit 
moment ga ik even dagdromen. Vraag mij 
af;  hoe dergelijke bomen 100 jaar geleden 
geveld zou worden. Begrepen dat er een 
zaag van ruim 150 cm lengte door twee 
mensen werd bediend om zo’n boom neer 
te leggen. Het grote verschil van toen en 
heden is; in het verleden was het een 
geruisloze zaag, het heden geeft 
aanzienlijk meer geluid maar wel sneller. 
Vervolgens wordt de boom ontmanteld;  in 
blokken gezaagd daarna in juiste maten te 
kloven om vervolgens naar een klant 
brengen. 
Tijdens het vellen van deze oude boom 
besef ik maar al te goed dat mijn collega 
vrijwilligers elders in het bos jonge bomen 
gaan poten. Dit geef mij een goed gevoel 
zodat het Wehlse Bos in stand blijft, oude 
bomen zullen worden geruimd, nieuwe 
bomen zullen deze plaats innemen. The 
Circle Of Life. 
 
Will Wammes, vrijwilliger van Vrienden 
van het Wehlse Bos. 



 

 
Werkzaamheden 2014 
 
Ook in 2014 is er weer veel werk verricht 
door onze vrijwilligers. 
Een greep uit mijn wekelijks werkverslag: 
2600 eikjes en 475 lindes als voorraad 
geplant op een voormalige wildakker, 150 
douglas ingeboet (vervangen van dode 
door nieuwe) in bestaande aanplant van 
vorig jaar, diverse dunningen uitgevoerd,  
de bermen van de Ringweg, 
Springvoortseweg en Dassenboomse-
allee waarop dit jaar en vorig jaar een 
mooie nieuwe eikenlaan is aangeplant 2 
keer geschoond van natuurlijke opslag. 
Ook de nieuwe bosaanplant van vorig jaar 
en dit voorjaar is geschoond van 
natuurlijke opslag. 
Op dit moment zijn we al enkele 
zaterdagen bezig met de voorbereiding 
van herplant van ca. 0,75 ha. kapvlakte 
die is ontstaan door het kappen van zieke 
fijnsparren. Naast de zorg voor het bos 
hebben we ook de zorg voor het 
landschap in Wehl. In het kader van de 
nationale boomfeestdag dit voorjaar 
hebben we met kinderen van groep 8 van 
de basisschool in Nieuw-Wehl in 
aanwezigheid van de kort er voor 
benoemde burgemeester en wethouder 
een vogelbosje aangeplant in Nw.-Wehl 
bestaande uit inlandse eik, 
beuk, iep, lijsterbes, els, berk en hazelaar. 
 

 

 
 
Ook dit bosje is door ons deze zomer vrij 
gehouden van onkruid. 
Dit is heel in het kort een deel van onze 
werkzaamheden tot heden over 2014. 
De werkelijke werkzaamheden beslaan 2 
A4-tjes. Om een indruk te krijgen van de 
bezoekers aantallen in het Wehlse bos 
hebben twee leerlingen van het VWO uit 
Doetinchem op 2 zaterdagen en 1 zondag 
in juli een enquête gehouden onder 
bezoekers. Van 125 personen werd 
genoteerd uit welke woonplaats ze 
kwamen, hoe vaak ze het Wehlse bos 
bezochten en of ze gebruik maakten van 
de uitgezette wandelroutes. Het resultaat 
was dat 85 personen uit Wehl en Nieuw-
Wehl kwamen, 27 uit Didam en Loil en 13 
van elders. Van de 51 ondervraagden 
maakten 12 gebruik van uitgezette 
wandelroutes. 
De voorzichtige conclusie is, dat 
gemiddeld 40 personen elke dag het 
Wehlse bos bezoeken. Per jaar zou dit 
betekenen 14.500  personen. Hiermee 
wordt het nut van onze inzet aangetoond 
en beloond. 
 
Harry Moorman 

 
 
 
 
                                                                                                          

 


