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Op 15 februari 2018 is een motie aangenomen die het college opdraagt een
Tiny Forest te realiseren, zie Motie TinyForest.15-2-2018.pdf.
Naar aanleiding van deze motie is het bestaande landelijke ‘Handboek Tiny Forest’
vertaald in een ‘Handboek Haarlemse minibossen’ aangezien het begrip Tiny
Forest merkrechten kent. Het Haarlemse Handboek minibossen is volgens de
principes van de Tiny Forest-methode maar kent eenvoudiger voorwaarden en
wordt toegepast op plekken waar één of meer functies van een Tiny Forest niet
passen zoals onvoldoende oppervlak beschikbaar, geen educatieve voorziening
e.d.
Over de gehele stad zijn 13 locaties beoordeeld waaronder de locaties die in de
motie zijn genoemd. Hiervan komt één locatie in aanmerking voor de aanleg van
in dit geval een minibos. Deze ligt aan de Vrijheidsweg naast de OBS De
Zuiderpolder. De uitvoering is inmiddels ter hand genomen en gestreefd wordt
naar realisering tijdens de Boomfeestdag op 18 maart 2020.
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1. Inleiding
Op 15 februari 2018 heeft de gemeenteraad de motie ‘Tiny Forest, een klein bos, een kleine moeite’
aangenomen. In deze motie worden ook een aantal locaties genoemd om te onderzoeken of daar
daadwerkelijk een Tiny Forest gerealiseerd kan worden.
Verder is er een handboek waarmee een Tiny Forest kan worden aangelegd. De fysieke openbare
ruimte in Haarlem is echter beperkt en dit maakt het niet eenvoudig om percelen groen aan te
leggen die voldoen aan alle criteria van de Tiny Forest. Om die reden is er een ‘Haarlems Handboek
minibossen’ opgesteld, met eenvoudiger voorwaarden waarmee we toch een vergroening kunnen
aanbrengen in de geest van de Tiny Forest gedachte.
De in de motie genoemde locaties zijn met enkele andere onderzocht op de mogelijkheid om een
Tiny Forest dan wel minibos aan te leggen. In totaal zijn dit 13 locaties waarvan er 12 om
uiteenlopende redenen zijn afgevallen. Er is één minibos in voorbereiding, namelijk aan de
Vrijheidsweg.
Binnen de huidige kaders zien wij in de openbare ruimte vrijwel geen mogelijkheid voor een tweede
minibos. Binnen de Haarlemse ontwikkelzones ontstaat mogelijk nog enige ruimte, dit zal voor elke
ontwikkelzone bekeken moeten worden.

2. Besluitpunten college
1. Het ‘Handboek Haarlemse minibossen’ vast te stellen.

3. Beoogd resultaat
Er is een programma van eisen in de vorm van een handboek opgesteld voor een Haarlems minibos.
Dit wordt gehanteerd op plekken waar een Tiny Forest niet voorziet door ontbreken van één of meer
voorwaarden maar toch in de geest van de Tiny Forestgedachte kan worden vergroend.

4. Argumenten
Kwaliteitsborging
Vanwege de beperkte openbare ruimte in Haarlem is het moeilijk om aan alle criteria van een Tiny
Forest te voldoen. Met een ‘Haarlems Handboek minibossen’, waarin eenvoudiger voorwaarden zijn
opgenomen, kunnen we toch een vergroening aanbrengen volgens de Tiny Forest methode.
Samenhangende benadering
De stappen die beschreven zijn in het zowel het handboek Tiny Forest van het IVN als het Haarlemse
Handboek minibossen worden doorlopen en alle benodigde informatie verzameld. Hierin worden
onder meer betrokken: toets aan bestemmingsplan, liggen er kabels & leidingen, check op sociale- en
verkeersveiligheid, zijn er vergunningen nodig, liggen er ontwikkelplannen, is het gebied in
gemeentelijke eigendom en wenselijkheid vanuit ruimtelijk-, economisch en gebruiksoogpunt.
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Overzicht van locaties
Het Haarlemse Handboek minibossen geeft een overzicht van 13 locaties die recent onderzocht zijn
op de mogelijkheid om een Tiny Forest dan wel minibos te realiseren. Na afweging blijken 12 locaties
niet geschikt te zijn voor een Tiny Forest of minibos. Op een aantal van deze plekken is het wel
mogelijk om te vergroenen, maar in een andere vorm dan een minibos. De locatie aan de
Vrijheidsweg is wél geschikt.
5. Uitvoering
De positieve punten van de locatie aan de Vrijheidsweg zijn: verhard oppervlak wordt ingeruild voor
groen en de plek ligt naast de OBS ‘Zuiderpolder’. Verder liggen er nagenoeg geen kabels en
leidingen in dit gebied.
De uitvoering wordt nu voorbereid, in samenwerking met de school, wijkraad en experts. De
bedoeling is om dit door middel van een ontwerpatelier te doen. De realisatie van het minibos is
voorzien met de Boomfeestdag op 18 maart 2020, afhankelijk van de technische- en
weersomstandigheden. De financiële dekking hiervoor is aanwezig in het SOR-budget. Op het
moment dat het minibos is gerealiseerd zal dit aan de commissie worden gerapporteerd.
De kosten voor de aanleg van dit Haarlemse minibos wordt geschat op circa € 50.000,- inclusief
locatie onderzoek, voorbereiding en uitvoering. In het uitvoeringsprogramma SOR is de aanleg van
een Haarlems minibos opgenomen. Daarnaast kunnen de beheerkosten voor instandhouding
gedurende 10 jaar via areaaluitbreiding worden geregeld.

Voorgenomen locatie Haarlems minibos aan de Vrijheidsweg, wijk Zuiderpolder.

6. Bijlagen
1. Handboek Haarlemse minibossen
2. Handboek Tiny forest plantmethode
2. Mogelijke locaties minibossen en afweging
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