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Beste buurtgenoten,
Graag informeren wij u over het unieke karakter van het  
Patersbos! We zijn bevoorrecht dat we juist in onze wijk zo’n 
mooi stukje groen hebben. Een heerlijke plek om te wandelen, 
te spelen en te genieten van de rust en de veelzijdige flora en 
fauna. Als buurtbewoners voelen we dan ook de taak om mede 
zorg te dragen voor ‘het bosje’. Vandaar dat in 1993 de Werkgroep 
Patersbos is opgericht die zich samen met de gemeente inzet 
om het bos in goede staat te houden. Uitgangspunt daarbij is 
een goede balans tussen natuurbehoud en recreatie. In deze 
brochure willen we graag duidelijk maken  wat het Patersbos  
zo bijzonder maakt, wat de Werkgroep doet en op welke wijze  
u kunt bijdragen.     



Rijke flora en fauna 
De flora en fauna van het Patersbos is enorm rijk en gevari-
eerd. In het voorjaar vallen de narcissen, krokussen, hyacinten 
en sneeuwklokjes op die hier volop in het wild groeien.  En wie 
er oog voor heeft, ziet bijzondere soorten als voorjaarshelm-
bloem, daslook, bosanemoon en salomonszegel. Ook is er een 
grote diversiteit aan heesters als rododendron, taxus en hulst. 
En er zijn minstens 35 soorten bomen waarvan een groot deel 
al meer dan 100 jaar oud. Op het bord bij de ingang van het Pa-
tersbos vind je een overzicht van alle soorten. Naast linde, beuk, 
berk en Noorse esdoorn vind je hier onder andere de atlasceder, 
hemelboom, valse christusboom en oosterse netelboom. Ook 
biedt het Patersbos schuil- en nestgelegenheid aan vogels 
zoals Vlaamse gaai, ekster, diverse soorten mezen, roodborstje, 
specht, uil en vink, en kleine zoogdieren zoals egel, steenmar-
ter en spitsmuis. Wie uitkijkt op het Patersbos kan zeker in de 
winter regelmatig eekhoorntjes waarnemen.

Bijzondere  
geschiedenis

In 1910 is begonnen met de aanleg van het 
Patersbos naar het idee van de Engelse 
landschapsstijl. De historische tweedeling 
tussen tuin en bos is vandaag de dag nog 
duidelijk herkenbaar. Het tuingedeelte 

bevindt zich rond het grasveld in het lager 
gelegen deel. Het Patersbos is de voorma-

lige kloostertuin van de paters Jezuïeten. 
Het Mariakapelletje herinnert nog aan deze 

tijd. Paters die in de missie werkten, namen allerlei 
inheemse planten mee naar huis. Vandaar het grote aantal 
exoten in het Patersbos. Grenzend aan het bos beschikte het 
Canisius College over een groot eigen terrein waar leerlingen en 
paters konden sporten en recreëren. In 1991, toen de sportvel-
den plaatsmaakten voor nieuwbouw, werd het bos gemeente-
lijk bezit. Sindsdien is het vrij toegankelijk. 



Recreatie en educatie  
Gezien de omvang en inrichting van het 
bos is het uitermate geschikt om te 
wandelen en te joggen. Ook zijn de 
hoofdpaden onder normale omstan-
digheden prima toegankelijk voor 
rollators, rolstoelen en kinderwagens. 
Uit veiligheidsoverwegingen zijn fietsen 
en brommers niet gewenst in het bos. Veel 
kinderen hebben al ontdekt dat het grasveld 
in het tuingedeelte een mooie plek is om spelletjes te doen of 
verjaardagspartijtjes te houden. Bovendien biedt het Patersbos 
kinderen een prachtige gelegenheid om kennis te maken met 
vele soorten planten, bomen, vogels  en insecten. Met daarbij 
de opmerking dat het Patersbos net als andere parken geen 
pluktuin is. We willen graag dat zoveel mogelijk bezoekers van 
de bloemen kunnen genieten. 

Samenwerking met gemeente 
De gemeente Nijmegen is eindverantwoordelijk voor het 
groenbeleid en beheer van het Patersbos. De doelstellingen en 
maatregelen voor de praktische uitvoering daarvan zijn gefor-
muleerd in het Beheerplan Patersbos uit 1993. In overleg met 
de Werkgroep Patersbos is dat plan in 2014 bijgesteld. Maar 
belangrijke doelen in het Beheerplan zijn ongewijzigd gebleven 
zoals: duurzame instandhouding van het Patersbos als bijzon-
der natuurgebied, behoud van het oorspronkelijke karakter en 
extra aandacht voor de sociale veiligheid.  
Volgens het Beheerplan Patersbos ‘kan een toename van het re-
creatief gebruik ertoe bijdragen dat  de natuurwaarde afneemt. 
Door een gericht beheer en inrichting moet de schade tot een 
minimum worden beperkt.’ De beheermaatregelen betreffen o.a. 
het zoveel mogelijk voorkomen dat er nieuwe paden ontstaan 
en het snoeien van takken van bomen die een gevaar voor de be-
zoekers  kunnen vormen. De gemeente controleert de linden en 
beuken aan de rand van het bos. Dat gebeurt op basis van risico 
maar minimaal eens in de drie jaren. Ook verwijdert ze omgeval-
len bomen van de paden zoals in januari 2018 toen maar liefst 
vier grote bomen werden geveld. Boomstammen die geen be-
lemmering vormen, laat de gemeente liggen. Hier kan de natuur 
zijn werk doen. Om het Patersbos aantrekkelijk te houden voor 
recreatie wordt het grasveld in het tuindeel regelmatig gemaaid, 
wordt zwerfvuil verwijderd en worden de hoofdpaden onderhou-
den o.a. door het uitstrooien van houtsnippers. 



Werkgroep Patersbos
De samenwerking van gemeente met omwonenden van het  
Patersbos verloopt via de Werkgroep Patersbos. De Werkgroep 
wordt door de gemeente ondersteund middels een beperkte 
financiële bijdrage voor onder andere aanschaf van gereedschap 
en organisatie van opruimdagen (aankondiging, catering). De 
samenwerking van de Werkgroep met de gemeente bestaat 
concreet uit: 

-Meedenken en meewerken.
De Werkgroep informeert de gemeente indien nodig en levert 
een substantiële bijdrage aan het onderhoud en beheer. 
-Organiseren van opruimochtend in voor- en najaar. 
Twee keer per jaar gaan de leden van de Werkgroep samen 
met omwonenden in het Patersbos een ochtend aan de slag 
om klein onderhoud te plegen. Daarbij gaat het om snoeien, 
esdoorns trekken, bolletjes planten, rommel opruimen, vijver 
schoonmaken e.d.. Behalve dat het nuttig werk is, is het ook 
een leuke manier om nieuwe buurtgenoten te leren kennen. 
-Informeren van buurtbewoners. 
De Werkgroep informeert omwonenden (in een straal van  
ongeveer 300 meter) over actuele zaken in het Patersbos.  
Dat gebeurt door middel van:
•Het informatiebord bij de ingang.  
• De oproep aan buurtbewoners om in voor- en najaar mee te 
doen aan de werkochtend.

•Het bijhouden van de mailinglijst Vrienden van het Patersbos.
• De aankondiging van excursies die in samenwerking met IVN 
worden georganiseerd. 

Honden uitlaten
Natuurlijk is het heerlijk voor een hond 
om lekker vrij rond te rennen. Maar in het 
Patersbos kunt u de hond toch beter aan de 
lijn houden. Vandaar ook dat de gemeente daar bezoekers door 
middel van borden duidelijk op attendeert. Het loslaten van 
honden leidt tot verstoring van in het Patersbos aanwezige 
biotopen (vogels en kleine zoogdieren). Zo is bijvoorbeeld het 
‘graafwerk’ van de honden nadelig voor de voorjaarshelmbloem 
(een wettelijk beschermde vegetatiesoort) en zorgen hun uit-
werpselen voor een voedselverrijking van de bodem, waardoor 
ruigtekruiden de overhand kunnen krijgen. Voor hondenuitla-
ters geldt een  opruimplicht. De afvalzakjes kunnen in de daar-
voor bestemde afvalbakken op diverse plaatsen bij de toegang 
van het Patersbos worden gedeponeerd.



Kapel, Maria, bontplevieren.
Er nestelt zich een nieuw geslacht,
van bonte buurtbewoners, groene spechten.
Is het dan voorgoed gedaan met het brevieren,
het zich aan wat hogers hechten?
Laten we wel zijn. Ook de buurtbewoner 
moet af en toe, ook anno nu
in het leven vreedzaam vechten.
Het stille Patersbos zal hem en haar,
en groot en klein, van tijd tot tijd,
met liefde inkwartieren. Om even 
in de breedte zogezegd het aardse paradijs 
te vieren.
Tekst: Harry van de Vijfeijke

Tot slot
We hopen dat u net als wij ook in de toekomst zult blijven 
genieten van het Patersbos. Heeft u belangstelling om u aan 
te sluiten bij de Werkgroep Patersbos, deel te nemen aan de 
opruimochtenden of wilt u opgenomen worden in de mailing-
lijst Vrienden van het Patersbos, laat het ons weten. Ook als 
u naar aanleiding van deze brochure vragen, opmerkingen of 
leuke ideeën heeft horen we het graag. Neem contact op met 
een van de leden van de Werkgroep of stuur een mailtje naar: 
werkgroeppatersbos@gmail.com.  

Namens de Werkgroep Patersbos: Hans Bouwhuis (voorzitter), Marjonne  
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