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Gelegen in de bossen van Landgoed Het Jagershuis ligt het landhuis  
“Het Jagershuis”. Het statige landhuis ademt de sfeer van een rijk verleden met een 
geschiedenis die bijna tweehonderd jaar teruggaat.

Komende vanaf de doorgaande weg draait u langs weelderige rododendrons de lange 
oprijlaan op richting het landhuis. Rijdend onder de beukenbomen ziet u in de verte 
het pronkstuk van het landgoed verschijnen. Op dit landhuis woont u niet, 
hier resideert u... 

De lange historie is aan het hele landgoed af te zien. Het landhuis zelf combineert het 
heden met het verleden. In 2011 is het hele huis hoogwaardig gerenoveerd met behoud 
van authentieke elementen. 

“Wonen in het groen”









Wehl en Omgeving

In Wehl was ruim tienduizend jaar geleden al sprake van menselijke activiteiten. 
Jagers en verzamelaars bezochten aan het eind van de Oude Steentijd het gebied. In de 
Romeinse tijd zeijn er zeker vijf nederzettingen geweest, onder andere op het 
Hessenveld en in het centrum. Rond het jaar 1200 komt voor het eerste de naam Wehl 
(Weel) voor in akten. 

Na de oorlog maakt Wehl een spectaculaire ontwikkeling door. Rondom de dorpskern 
worden enkele bestemmingsplannen gerealiseerd. Het aantal woningen en inwoners
nemen hierdoor snel toe. Ook het voorzieningenniveau verbetert. Zo volgen in de 
loop der jaren de bouw van verzorgingscentrum Oldershove, openluchtzwembad De 
Byvoorde, het Koningin Beatrix Centrum, de openbare bibliotheek en een
nieuw gemeentehuis. Per 1 januari 2005 wordt Wehl bij de gemeente Doetinchem 
gevoegd. Daarmee komt na ruim 188 jaar een einde aan de zelfstandigheid van de 
Nederlandse gemeente.

Het dorp Wehl maakt thans deel uit van de gemeente Doetinchem, met een 
inwoneraantal van bijna 57.000 op circa 8.000 hectare grondgebied. Door deze 
omvang vervult Doetinchem een centrumfunctie op maatschappelijk, cultureel en 
economisch terrein in de Achterhoek. Een ruim onderwijsaanbod is voorhanden, 
evenals een bioscoop en een theater. 

Wehl kent een rijk en bloeiend verenigingsleven. Ook op het gebied van recreatie is in 
Wehl aandacht besteedt. De Wehlse Broeklanden is het prachtige buitengebied 
tussen Doetinchem en Wehl. Een gebied met een gevarieerd landschap waar u een 
ommetje, lange afstandswandeling of fietstocht kunt maken. U loopt er over lanen, 
paden en dekzandruggen. Door het grasland, over het erf van boerderijen en langs 
hagen. En ook voor de kinderen is er het nodige te beleven. Kortom, voor elk wat wils.

Dankzij de fijnmazige infrastructuur zijn vele grote en kleine steden uitstekend 
bereikbaar. Het dorp Wehl is goed bereikbaar via de A18, N815, N814 en de N813/A12. 
Zo bent u met de auto in circa een half uur in Arnhem (circa 33,7 km) en binnen een 
uur Utrecht (circa 92,3 km). Amsterdam ligt op ongeveer anderhalf uur rijden (circa 
126 km). Doetinchem en Didam liggen op tien autominuten afstand. Wehl heeft tevens 
een eigen station met een verbinding naar Arnhem en Winterswijk.  Beiden plaatsen 
liggen op respectievelijk 25 en 40 minuten met het openbaar vervoer. 









Indeling
Begane grond
Via de statige entree is er toegang tot een ruime ontvangsthal met hierin het toilet en 
een kantoor/archiefruimte. Het landhuis beschikt over twee ruime salons 
welke beiden zijn voorzien van openhaard, respectievelijk gas en hout gestookt. Eén 
salon is voorzien van een verhoging en daardoor uitermate geschikt voor het geven van 
huisconcerten. Deze kamer staat bekend als de Chambre Culturelle. De grote salon 
met marmeren schouw en openslaande tuindeuren biedt de grandeur zoals van een 
jachthuis verwacht mag worden. 
Middels openslaande deuren is de ruime keuken bereikbaar met allerhande 
inbouwapparatuur en aansluitend een bijkeuken welke eveneens vanaf 
buiten bereikbaar is. Vanuit de keuken is het tevens mogelijk om via openslaande 
tuindeuren het landgoed op te lopen. 

In de hoge hal met trap is tevens de liftschacht verwerkt. De lift geeft u eveneens 
toegang tot de verdieping.

Grenzend aan de achteringang bevindt zich in het halletje een kantoor. Dit 
kantoorgedeelte van de B.V. Landgoed Het Jagershuis behoort niet tot het gehuurde. 

Tussenverdieping
Op de tussenverdieping is een bergzolder met CV-installatie.  
 

Verdieping
De verdieping is bereikbaar via de vaste trap en de lift. De verdieping heeft 5 
slaapkamers waarvan 2 met elkaar verbonden zijn middels en suite deuren. Deze 2 
slaapkamers zijn eveneens voorzien van ingebouwde kasten. De hoofdslaapkamer 
heeft eveneens een badkamer en suite welke is voorzien van ligbad, toilet, wastafel en 
douche.
Op de verdieping is tevens een doucheruimte aanwezig met separaat een toiletruimte.  

Kelder 
Landhuis “Het Jagershuis” heeft de beschikking over twee kelders. Kelder 1 is 
bereikbaar via een luik in de entree/hal is ingericht als wijnkelder. Kelder 2 is 
bereikbaar via het kantoor.























































Geschiedenis landgoed Het  Jagershuis
 

De geschiedenis van landgoed Het Jagershuis begint in 1825 als twee neven, jonkheer 
mr. Lodewijk van Nispen van ‘t Velde en jonkheer Jan Antoon van Nispen tot 
Sevenaer - heer Van Sevenaer het merendeel van de Wehlse heide aankopen.  
Deze ‘Gemeine Heide’ was gemeenschappelijk bezit van de Geerfden (inwoners van 
Wehl met 300 Rhijnlandsche Roeden of meer in hun bezit) en was in totaal zo’n 360 
hectare groot. Het waren woeste heidegronden waar ze schapen lieten grazen en  
plaggen staken voor hun potstallen.
 

De twee neven kopen samen 270 hectare aan. Het kadaster vermeldt in 1833 dat een 
zeven meter brede hakhoutwal het bezit in twee gelijke delen van 135 hectare verdeelt. 
In 1840 krijgt ieder van hen een deel op eigen naam. Het oostelijk deel, het Stilliwald, 
gaat naar Lodewijk van Nispen en Jan Antoon van Nispen krijgt het westelijk deel, 
Het Jagershuis. Het Stilliwald werd in 1913 verkocht aan de toenmalige beheerder,  
L. van Laak, wiens nazaten het nu nog in bezit hebben. Vermoedelijk werden de twee 
landgoederen als een eenheid beheerd, gesproken werd dan ook over de ‘Wehlse 
Bossen’. Vanaf 1850 wordt de exploitatie van eikenhakhout interessant, er worden een 
aantal percelen aangelegd. Ook gaat men met diverse naaldhoutsoorten  
experimenteren en worden verschillende loofhoutsoorten aangeplant.  
Zo is het gevarieerde bosbeeld ter plekke ontstaan.
 

Als in 1901 de zoon van de eerste eigenaar zonder nakomelingen overlijdt, houdt zijn 
vrouw het vruchtgebruik. Na haar overlijden in 1921 worden alle bezittingen openbaar 
verkocht. Een deel van de familie koopt Het Jagershuis met bijbehorende gronden  
terug. Thans bestaat het landgoed uit 45 hectare verpachte landbouwgrond en  
ongeveer 95 hectare bos, boswegen, lanen en erf.

Tegenwoordig heeft het landoed ook een recreatieve functie. Naast veel wandelaars 
is er ook op het landgoed “Het Jagershuis” een kampeerweide ingericht met 45 ruime  
kampeerplaatsen.













In kort bestek

“Het Jagershuis”
Loilseweg 1 te 7031 HA Wehl

Kadastraal bekend  : Wehl, sectie G, nummer 518
Bouwjaar   : ca. 1880
Perceeloppervlakte : 0.16.00 ha.
Woonopp.    : 306 m2
Bruto inhoud   : 1.200 m3
Kamers   : 7 (waarvan 5 slaapkamers)

Indeling

Kelder
2 kelders

Begane grond
Hal - Keuken - 2 woonkamers  - Opkamer - Kantoorruimten - Toilet - Bijkeuken 

Tussenverdieping
Berging  

Verdieping
Overloop - 5 slaapkamers - Badkamer - Doucheruimte - Toilet

Bijzonderheden
Verhuur gaat op basis van gunning.

Huurprijs    : € 4.250,- per maand
(geïndexeerd)

  

Feiten & Cijfers





Witte Rentmeesters en Makelaars is een allround rentmeesterskantoor. Het accent in de 
werkzaamheden ligt op het beheer van particuliere landgoederen en de advisering bij aan- en 
verkoop van agrarisch onroerend goed. De makelaardij vormt een logisch vervolg op deze 
activiteiten. Het betreft voornamelijk aan- en verkoop van bijzondere objecten in het exclusieve 
segment, zoals landgoederen, boerderijen en monumenten.
Witte Rentmeesters en Makelaars is uitstekend ingevoerd op het gebied van landelijke objecten. 
Bij de begeleiding, het adviseren, onderhandelen en correct afwikkelen van de transacties maakt 
Witte Rentmeesters en Makelaars gebruik van de ruime ervaring die gedurende vele jaren is 
opgebouwd.

Witte Rentmeesters en Makelaars
Burgemeester Vrijlandweg 6
6997 AC  Hoog-Keppel
Telefoon 0314 382121
Fax 0314 382352
info@witterentmeesters.nl
www.WitteRentmeestersEnMakelaars.nl
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