Ooijbos Nijmegen
Mensen, dieren en planten zijn bewust en onbewust met elkaar verbonden. Dit inspireert ons om te
starten met de ontwikkeling van een twee hectare groot bos midden in de Ooijpolder: het Ooijbos!
Wij, een groepje bezorgde, enthousiaste, natuurliefhebbende Zen vrienden, zijn al heel wat maanden bezig
met de totstandbrenging van ons Ooijbos! De prachtige
kavel aan de rand van de Ooijpolder ligt in het gebied
‘de Groenlanden’ wat op loopafstand is van het centrum
van Nijmegen. In samenwerking met Staatsbosbeheer,

Buitenfonds, Stichting Meer Bomen Planten (ANBI= fiscaal aftrekbaar) en iedereen die ons financieel wil en
kan ondersteunen willen we eind 2022/ begin 2023 c.a.
6000 bomen planten. Daarmee willen we een stille plek
creëren die ons verbindt of beter gezegd ons doet herinneren aan hoe alles en iedereen verbonden is.

Het Ooijbos

Het Ooijbos wordt een gemengd klimaatbos. Een multifunctioneel bos van twee
hectare groot dat zich ontwikkelt tot een voldragen bos en ten minste 200 jaar blijft
bestaan. Het bos past bij de ecologie van de omgeving en bij de natte kleigrond van
de polder. Snelle en langzame groeiers wisselen elkaar af. Er worden meerdere soorten
in menging aangeplant om een gevarieerd bos te creëren dat minder kwetsbaar is voor
ziekten, plagen en klimaatverandering. Het bos nodigt uit om de natuur te ervaren,
rond te dwalen en je eigen plek te vinden. Stil te zitten en weer verder te gaan.

Een stille plek creëren die ons verbindt of
beter gezegd ons doet herinneren aan hoe
alles en iedereen verbonden is.

Doe je mee?

Ontwerp

Het bos wordt ingericht in samenwerking met landschapsarchitect Janneke van Bergen.
Janneke adviseert ons over
het beheer, ziet mooie lijnen
in het landschap en maakt van
onze ambities één verhaal. De
‘Zenfilosofenlaan’ van kersenbloesem vormt de inspirerende
entree tot het bos. Op de rand
van het bos en de polder, met
een mooi uitzicht op de stuwwal, is een open plek waar je
in stilte kunt genieten van het
landschap en de weidsheid.

ontwerp Ooijbos 1: 100

6.000 bomen

Aanleg van nieuw bos is een zeer effectieve klimaatmaatregel, omdat bossen een relatief hoge jaarlijkse
CO2-vastlegging hebben ten opzichte van ander landgebruik. Voor de ontwikkeling van een gezond
Ooijbos, planten we ongeveer 6.000 bomen. Het aanleggen van een
nieuw bos kost behoorlijk wat geld. Voor aanplanting,
wildbescherming van jonge bomen, jeugdverzorging
en het bijplanten, rekent Staatsbosbeheer
35.000,- euro.

Doe mee!

Voor 6 euro koop je al een boom in ons Ooijbos!

Je donatie kan naar:

Stichting Meer Bomen Planten
NL 92 TRIO 0320 1374 73 t.a.v. Ooijbos Nijmegen.
(fiscaal aftrekbaar)

Of koop gelijk een boom
met Tikkie!

Meer informatie op

meerbomenplanten.nl/Ooijbos.html
facebook.com/Ooijbosnijmegen

