Oproep tot behoud Nonnenbos
Dringend gezocht: nieuwe liefhebbende eigenaar voor het 80 jaar oude Nonnenbos
Wie wil bijdragen aan het voortbestaan van dit stukje paradijs?
Aan de zuidrand van Waalre, tussen de Heikantstraat en de Veldbraakseweg ligt het
'Nonnenbos', of 'Den Doolhof', zoals het in de Volksmond genoemd wordt.
Zie ommezijde voor de locatie met plattegrond.
De huidige eigenaresse, het Catharinaziekenhuis, wil het bos van ruim drie hectare
niet meer zelf in bezit houden en biedt dit terrein daarom te koop aan.
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Meer dan 80 jaar geleden werd dit terrein aangekocht voor de Zusters van Liefde van
het oude Binnenziekenhuis in Eindhoven. ln Eindhoven zelf was toen door de
oprukkende bebouwing, de ruimte voor recreatie in het groen beperkt. Die plek
werd wel in Waalre gevonden, in een mooi stuk groen. Voor de zusters was het een
traktatie om er even uit te kunnen. Ook de zusters van het oude SintJosephziekenhuis maakten er dankbaar gebruik van.
Op dit terrein is een groot aantal soorten bomen geplant die prachtig hebben
kunnen uitgroeien en qua omvang uniek zijn voor Waalre. Zoals zomereiken, beuken,
tamme kastanjebomen en ook verschillende soorten naaldbomen zoals Europese
lariks, Douglas spar en grove den.
De natuur heeft zich hier betrekkelijk ongestoord kunnen ontwikkelen en vogels,
zoals uilen en spechten hebben hier hun leefgebied gevonden. Het Nonnenbos is
toegankelijk voor publiek zodat wandelaars er mogen genieten van de natuur en
rust.
Graag willen wij dit unieke bos in de huidige staat behouden en voor het publiek
toegankelijk laten. Hierbij streven we naar een oplossing waarbij een gezonde
toekomst van de natuur het best gebaat is.
Die toekomst van het bos staat op het spel bij deze verkoop!
Verschillende projectontwikkelaars, met het oog op financieel rendement,
hebben al een fors bod uitgebracht, de verkoop is nu bijna rond!

Wij, een groep bezorgde burgers, wil het Nonnenbos graag samen aankopen om de
natuurwaarden en toegankelijkheid voor de toekomst te waarborgen. Daarom
zoeken wij (mede)-investeerders, gericht op behoud van natuurschoon,
biodiversiteit en leefbaarheid. ALLE bijdragen zijn hierbijvan harte welkom!

Wilt u ook meedoen? Laat dit ons dan s.v.p. zo spoedig mogelijk weten.
U kunt ons bereiken via

