
     
 
 

*)https://www.ivn.nl/tiny-forest-nl/doe-mee#gemeenten 

 

Motie Vreemd  

Tiny Forest, een klein bos, een kleine moeite.  

De raad bijeen tijdens de raadsbehandeling op donderdag 15 februari 2018, 

Constaterende dat: 

• Dat de aanmelding in de pilotfase voor een ‘Tiny Forest’ in Haarlem in 2014 niet tot resultaat 

heeft geleid, 

• Er in Nederland inmiddels 8 ‘Tiny Forest’ zijn, o.a. Almere, Delft, Groesbeek, Utrecht, 

Zaandam, Zwolle, 

• Dat een ‘Tiny Forest’ in een versteende stad zoals Haarlem een goede aanvulling zou zijn, 

• Een ‘Tiny Forest’ verkoeling biedt, de biodiversiteit stimuleert, de lucht zuivert, water bergt, 

kinderen betrekt bij wat er allemaal in de natuur te vinden is en buurtbewoners dichter bij 

elkaar brengt. 

Overwegende dat: 

• Een ‘Tiny Forest’ een prettige plek is voor mensen en dieren (vlinders, vogels, bijen, kleine 

zoogdieren) met circa 600 bomen en struiken, 

• Een ‘Tiny Forest’ niet groter hoeft te zijn dan 200m2. Min 4 m breed,. 

• Dat Haarlem een groot aantal versteende wijken kent, 

• Dat in Haarlem het gemiddelde oppervlak aan openbaar groen bijna 30% is, 

• Dat in groenarme wijken weinig natuurlijk groen voorkomt, 

• Stadse kinderen in zo’n klein bosje op een speelse wijze kennis kunnen maken met de natuur, 

• Dat het Natuur- en Milieueducatie (NME) van de gemeente Haarlem kinderen en volwassenen 

kennis bij brengt over natuur, milieu en duurzaamheid, 

• Dat in de groenarme wijken vaak geen schooltuinen of educatiepunt aanwezig is, 

• Dat er nu ook kosten gemaakt worden om plantsoenen in te richten, 

• De kosten*) voor het aanleggen van een ‘Tiny forest’ volgens IVN slechts  

ca Euro 20.000 bedragen. 

 

Draagt het college op; 

• om een ‘Tiny Forest’ te realiseren in Haarlem bij voorkeur in een wijk met minder dan 15% 

groen (exclusief Centrum).  

• De kosten voor aanleg, met een maximum van Euro 20.000, onder te brengen bij het budget 

voor beheer en onderhoud 

• Creatief te zijn bij het vinden van mogelijke locaties. Te denken valt aan: 

Oorkondelaan/Pladellastraat, Spaarndamseweg, Hoek Nelson Mandelapark, Oerkap, 

(bestaand groen aanvullen, voorgesteld door de wijkraad Scheepmakersdijk), deel niet 

gebruikte velden Schoterbos, deel Houtvaartkwartier, deel Zijlweg/Randweg, Meerspoorpad. 


