
Het Wehlse bos is voor ca. 80%  particulier eigendom. Dat betekent dat 
de eigenaren, in tegenstelling tot Staatsbosbeheer en de Natuurbescher-
mingsorganisaties, nauwelijks een fi nanciële bijdrage krijgen van de 
overheid. Ook delen zij niet mee in de opbrengsten van de verschillende 
nationale loterijen. Toch kiezen zij ervoor hun bezit open te stellen 
voor het publiek. Tijdens uw verblijf in de bossen bent u te gast bij de 
eigenaren en dient u zich te houden aan de regels zoals die op de borden 
staan aangegeven. Een groot aantal wegen is toegankelijk voor het 
publiek. Enkele stukken bos doen dienst als rustgebied voor wild en zijn 
daarom afgesloten.

Het Wehlse bos, van oudsher de Wehlse Heide genoemd, was in 
totaal ongeveer 360 ha groot. Deze heide was gemeenschap-
pelijk bezit (Gemeine Heide) van de geërfde inwoners van Wehl. 
Het waren woeste heidegronden waar de inwoners de schapen 
lieten grazen en plaggen staken voor hun potstallen.

In 1825 kochten de neven Jhr. Mr. Lodewijk C.J.C.F. van Nispen 
van ’t Velde en Jhr. J.A.C.A. van Nispen van Sevenaer gezamenlijk 
het merendeel (270 ha.) van de heide van de gemeente Wehl.

Lodewijk was rentmeester voor de Heren van Bergh van 1822 tot 1863 
en hij zag veel heil in de agrarische sector en met name in de ontgin-
ning van woeste gronden. Op zijn initiatief werd tussen 1825 en 1830 
de Wehlse Heide ontgonnen en werd het Wehlse bos aangeplant.
In 1840 lieten de beide neven vastleggen dat ieder van hen 135 ha. 
op eigen naam kreeg. Het oostelijke deel met de naam ‘Het Stilliwald’ 
ging naar Lodewijk van Nispen. Het westelijke deel met de naam 
‘Het Jagershuis’ ging naar Jan van Nispen. De grens tussen de beide 
landgoederen werd gevormd door de zogenaamde Scheiweg. Deze 
zandweg begon bij het Burgemeester Moorman Voetpad ter hoogte 
van de Ringweg en liep in een rechte lijn door tot tegen de spoorlijn 
Zevenaar - Winterswijk. Tegenwoordig behoort het Wehlse bos toe aan 
5 verschillende eigenaren.

Het Wehlse bos is een rabattenbos. Bij de ontginning en bebossing 
werd alle aandacht geschonken aan ontwatering van de lager gelegen 
delen. Daardoor ligt ook nu nog een groot deel van het bos op rabatten 
(langwerpige ophogingen). Vanaf het begin van de bebossing werden 
verschillende houtsoorten geëxploiteerd afh ankelijk van de houtprijzen 
en de verwachte vraag. Daarnaast werd er geëxperimenteerd met ver-
schillende houtsoorten. Niet alleen met naaldhoutsoorten, maar ook 
met loofh outsoorten. Daardoor is het gevarieerde bosbeeld ontstaan 
zoals we dat nu nog kennen, met veel inheemse soorten zoals eik, 
beuk, berk en grove den en ook exoten zoals douglas, tsuga en abiës.

De ’Stichting Vrienden van het Wehlse bos en landschap’
In 1997 werd ‘De Stichting Vrienden van het Wehlse bos en landschap’ 
opgericht. De aanleiding tot de oprichting was het landschapsbeleids-
plan van de gemeente Wehl.

Elke zaterdagmorgen is een groep vrijwilligers bezig met het in 
stand houden, herstellen of opnieuw ontwikkelen van bos en land-
schap. De werkzaamheden in het Wehlse bos en landschap worden 
uitgevoerd in nauw overleg met de boseigenaren en de gemeente. Die 
werkzaamheden bestaan uit het aanplanten van bomen en struiken, 
het schoonhouden van jonge aanplant, het uitdunnen van jonge hout  
opstanden, het vellen en opruimen van bomen, aanleg en onderhoud 
van wandelpaden en banken, houtkloven en het opruimen van afval 
dat wordt gedumpt in het bos of dat door recreanten wordt achterlaten.
De inzet van de vrijwilligers van deze stichting maakt het beheer en 
onderhoud van de landgoederen beter betaalbaar.

A. Het Hagelkruis
Op de vijfsprong Hagelkruisweg – Melkweg - Molenweg - Burgemees-
ter Moorman Voetpad - Leemkuilseweg, staat in de berm een lange 
houten paal met daar bovenop een ijzeren kruis. Dit ijzeren kruis is 
het Hagelkruis, een rijksmonument dat al voor het jaar 1723 werd 
opgericht. Dit hagelkruis is een type wegkruis dat men plaatste om 
boze geesten af te weren, zodat gewassen niet door hagel beschadigd 
zouden raken. 

B. Boerderij Groot Byvoorde
Boerderij Groot Byvoorde, ook Brevoort genoemd, Byverden 
of Byvorden (‘bij de voorde’), bestond al in de vijft iende eeuw. 
Grachtresten wijzen op een versterkte woonplek. Er zijn allerlei vond-
sten uit de middeleeuwen gedaan. Groot Byvoorde wordt nu meestal 
Hagelkruis genoemd. Deze boerderij is een gemeentelijk monument.

C. Herinneringsbeuk oud-burgemeester Moorman
Langs het Burgemeester Moorman Voetpad staat een gedenkpaaltje 
met een rode beuk. Dit is de plek waar op 8 september 1940 oud- 
burgemeester H.F. Moorman werd getroff en door een beroerte. 
Als gevolg daarvan overleed hij de dag daarna op het Jagershuis.
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G. De Galgenbult
Aan een zijweg van het Burg. Moorman Voetpad ligt een bult, om-
geven door een droge sloot en begroeid met beukenbomen. Het ver-
moeden bestaat dat op de Galgenbult in vroeger tijden doodvonnissen 
werden voltrokken. Bewijzen daarvoor zijn echter nooit gevonden.

H. Stopplaats Stilliwald
De stopplaats Stilliwald werd o.a. gebruikt door treinreizigers met 
bestemming een van de twee landgoederen, het Jagershuis of Stilliwald, 
een bezoek aan de Wehlse bossen of deelname aan een jachtpartij. 
Omstreeks 1925 werd de stopplaats opgeheven.

I. Graf jonkheer Van Nispen
Jhr. Mr. Lodewijk Carel Jacob Christiaan Frans van Nispen werd 
geboren op 28 juni 1790 in Chaudfontaine, een kuuroord vlak bij Luik, 
als zoon van Jacobus Johannes (Jean Jaques) van Nispen (advocaat) en 
Maria Barbara Demany. Van Nispen overleed op 8 mei 1872 op zijn 
fraaie landgoed Stilliwald, dat hij had aangelegd op heidepercelen die 
hij in 1825 van de gemeente Wehl had gekocht. Daar ligt hij, midden in 
het weiland en omgeven door bomen, ook begraven.
Opschrift  graf jonkheer Van Nispen:

Hier rust
Jonkheer

Mr. L.C.J.C.F. van Nispen
Oud lid van Gedeputeerde Staten

van Gelderland
Ridder van verscheidene Orden

Geboren te Chaudfontaine
28 Junij 1790

Overleden te Stilliwald
8 Mei 1872

J. Reservoir Wehl (Vitens)
Dit waterreservoir ligt in het grondwaterbeschermingsgebied 
De Plakslag. De waterwinning ter plekke is inmiddels beëindigd, maar 
er vindt nog wel opslag van drinkwater plaats. De gebiedsbescherming 
is nog steeds van kracht. Deze heeft  echter geen consequenties buiten 
het gebied De Plakslag.

K. Landhuis ’Stilliwald’
Het buitengoed, of ook wel het landhuis Stilliwald, werd in de jaren 
dertig van de negentiende eeuw gebouwd in opdracht van Jhr. Mr. 
L.C.J.C.F. van Nispen. De familie Van Nispen verkocht het landgoed 
Stilliwald in 1913 aan de familie Van Laak.
 

D. Landhuis ’Het Jagershuis’
Het Jagershuis staat op de kaarten uit de negentiende eeuw vermeld als 
het huis van de houtvester en is gebouwd omstreeks 1832. Het had een 
boerderijvorm en bestond uit een woongedeelte en een gedeelte voor 
de stalling van vee en de opslag van stro en hooi. Het woongedeelte is, 
enkele vertrekken daargelaten, in 1880 vervangen door een statig voor-
huis. Het diende voor tweederde als zomerverblijf voor de eigenaren 
en in de winter, als er werd gejaagd, als onderkomen voor de jagers. 
Een derde van het huis heeft  tot 1999 dienst gedaan als woning voor 
de beheerder van het landgoed. Tijdens de laatste oorlog werd het huis 
meerdere malen gevorderd door de bezetter en ook bood het enkele 
jaren onderdak aan de paters Passionisten die elders waren verdreven. 
In 2010 werd dit gemeentelijke monument aan de binnenkant ver-
bouwd tot één woning.

E. Mariabeeldje in grot
In de tuin van het Jagershuis (niet toegankelijk voor publiek) was 
tijdens de Tweede Wereldoorlog een schuilkelder ingericht. 
De paters Passionisten en de familie Moorman hebben op de plek 
daarvan een grot met daarin een Mariabeeld opgericht als dank voor 
de bescherming die Zij hen heeft  geboden tijdens de bevrijding op 
1 en 2 april 1945.

F. Het karakterbos
In 2012 werd bij gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Stichting 
Vrienden van het Wehlse Bos het zogenaamde Karakterbos geopend. 
Dit bos bestaat voor een deel uit bomen van de voormalige kwekerij en 
voor een deel uit bijzondere bomen die er later bij zijn geplant. 
21 Bomen corresponderen met 21 mensentypen volgens de Keltische 
boomkalender. De Keltische boomkalender verdeelt het jaar in 
39 perioden van maximaal 10 dagen en elke periode wordt beheerst 
door een bepaalde boomsoort. In totaal worden 21 boomsoorten on-
derscheiden, waarvan 4 heilige bomen: de Eik, de Berk, de Olijfb oom 
en de Beuk, deze laatste zijn alleen met de overgang van de seizoenen 
verbonden. De meeste boomsoorten regeren zowel over een periode in 
het voorjaar als in het najaar.
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