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Tientollen scholen en gemeentes l.eggen oL
Ting Forests oon, moor ook ols porticulier
hunje een eigen minibos plonten. Nothol.ie
uon Loon deed het in hoor ochtertuin.'MUn
dochters groeien Letterl'ljk op somen met het
bos.'
(Toen

ik een artikel las over Tiny Forests, wist ik meteen:
dát wil ik ook! Onze achtertuin was toen nog gewoon een
leeg grasveld. Ik dorrsnloadde het Tiny Forest handboek
van de website van WN en zocht contact met de hoveniers
die eerder een Tiny Forest aanlegden in Zwolle. Samen
ontwierpen we een plan. De bodem bleekbij een test zo
vruchtbaar dat er niks meer aan toegevoegd hoefde te
worden. Ideaal! Toen de bomen net waren geplant, zag het
(Is
er nog wat kaal uit.
dit het nu?', was onze eerste reactie.
Maar onze achtertuin lijlit steeds meer op een bos nu alles
groeit en bloeit. Het is een uitdagende plek voor de kinderen. Ze kunnen er spelen, een boek lezen, picknicken en
ontdekken welke beestjes er allemaal leven. Ons idee was
om verschillende belevingen te creëren. Overal zijn plekken
om te ontdekken met al je zintuigen. Er zijnldeine heuvels,
stukken hout om op te zitten, struiken met eetbare bessen en bramen, boomstammen om op te ldimmen, een
geul die als een riviertje door het bos heen loopt, open
plekken, geurige wilde bloemen, palen om hutten mee te
bouwen en een grote kuil die bij genoeg regen verandert
in een prachtige waterpoel. Ik vind het belangrijk dat onze
dochters van acht en tien de natuur dichtbij huis ervaren.
Het Tiny Forest concept sluit daar perfect op aan en we
hebben er gelukkig de ruimte en de mogelijliheden voor.
Niet alleen mijn dochters genieten van het Tiny Forest. Ook
mijn neefje is erg enthousiast. Het liefst rent hij er wild
rond of sjouwt met takken door het bos. De buurtkinderen
spelen er graag en de honden rennen er net zo energiek
en vrolijk rond. Mijn man is blij dat we nu niet zoveel gras
hoeven te maaien. We doen juist zo min mogelijk aan het
bos. De natuur gaat haar gang en w'rj genieten van alles
dat er ontstaat. Ikvind het idee van een bos gaaf en het is
mooi dat mijn dochters er letterlijk samen mee opgroeien.
Ze zien het bos vanaf het begin af aan groot worden. Het
is echt iets blijvends. |e brengt een stuk natuur terug. Over
tien jaar is het jonge bosje veranderd in een volgroeid bos.
Ik ben heel benieuwd hoe het er dan uitziet.'

ZeLl eenTing Forest oonleggen
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte
van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek
voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook
voor mensen. Wiljij ook een Tiny Forest in jouw buurt? Kijk
voor de mogelijkheden op ivn.nl/tinyforest

