
 

Commissie Bosgeschiedenis organiseert: 

Themamiddag met excursie 

“Het Mariënbosch en de Marialinde” 

 

Vrijdag 30 september 2022 

 

Programma: 

12.15 uur Ontvangst met koffie en thee  

12.45 uur Opening en introductie  Robert van Iersel 

(voorzitter Commissie Bosgeschiedenis) 

12.50 uur De geschiedenis van het koninklijk domein 

Nederrijkswald in het kort 

Klaas Bouwer (auteur van Een notabel 

domein) 

13.20 uur De Nijmeegse ring van buitenplaatsen; in het 

bijzonder Oud-Mariënboom met het Mariënbosch 

Klaas Bouwer (auteur van Bij de boom 

van Maria) 

13.50 uur Korte pauze  

14.05 uur Inleiding op de (bos)ecologische aspecten van het 

Mariënbosch 

Bert Maes (Ecologisch adviesbureau 

Maes) 

14.30 uur Wandelexcursie in het Mariënbosch met 

toelichting op het groene en cultuurhistorisch 

erfgoed 

Klaas Bouwer & Bert Maes 

(excursieleiders) 

16.45 uur Borrel in De Bosduivel  

17.30 uur Einde  

      



 

“Het Mariënbosch en de Marialinde”  
 

Oud-Mariënboom, vrijdag 30 september 2022 

 
 

In september 2020 vond de presentatie plaats van het boek “Bij de boom van Maria; de 

geschiedenis van Mariënboom en het Mariënbosch”. Dit boek is geschreven door emeritus-

hoogleraar Klaas Bouwer, tevens oud-lid van de Commissie Bosgeschiedenis. Het lag dan 

ook voor de hand om, zodra het weer kon, een themamiddag te organiseren rondom deze 

bijzondere locatie op de stuwwal bij Nijmegen. Alvorens op dit specifieke bosgebied in te 

gaan zal Klaas echter eerst uitzoomen op de bosgeschiedenis van het veel grotere 

Nederrijkswald.  

Sinds zijn emeritaat heeft Bouwer zich intensief beziggehouden met historisch onderzoek 

en het schrijven van boeken en publicaties, waarvan ‘Een notabel domein’ uit 2003 de basis 

zal zijn voor het eerste deel van zijn lezing. Het tweede deel van zijn presentatie zal dan 

gaan over de historie van de buitenplaats Mariënboom en het daarmee verbonden 

Mariënbosch en is gebaseerd op het boek dat anderhalf jaar geleden verscheen. 

Ecoloog Bert Maes zal zijn kennis van inheemse bomen en struiken in het gebied met ons 

delen. Na de lezingen gaan we op wandelexcursie die ruim anderhalf uur duurt. Klaas 

Bouwer en Bert Maes nemen ons dan mee naar het in historisch oogpunt belangrijke, maar 

in grootte vrij bescheiden bosgebied met als hoogtepunt de bijzondere Mariaboom. De 

middag start in Dorpshuis De Bosduivel, gelegen te Heilig Landstichting tussen Nijmegen 

en Groesbeek.  

Na afloop van de excursie is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een borrel.  

Opgeven kan tot maandag 26 september via bosgeschiedenis@knbv.nl of telefonisch via 

0317-486198. De deelnamekosten bedragen € 7,50 voor KNBV-leden, € 5,00 voor KNBV-

studentleden en € 10,00 voor niet-leden. Na opgave volgt nadere informatie over de locatie 

en een routebeschrijving. Er is ruimte voor 25 deelnemers. 
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