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Onderwerp

Tiny Forests in de wijken Moesel en Leuken.

Voorstel

In te stemmen met de aanleg van Tiny Forests in de wijken Moesel en Leuken

Inleiding

Natuur in de stad, natuureducatie, gezonde leefomgeving, versterken van bewustwording
voor biodiversiteit zijn belangrijke thema's voor de gemeente Weeft. Met het project Tiny
Forest maken we deze thema's zichtbaar en brengen deze in praktijk in de stedelijke
leefomgeving. Het project Tiny Forest zorgt vanuit de aanpak voor verbinding tussen
buurtbewoners, scholen en belangengroeperingen.
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid bosje met inheemse boomsoorten ter grootte van een
tennisbaan(ca. 200m2). Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen
en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Een Tiny Forest met ca. 600 bomen zorgt
voor verkoeling, luchtzuivering, waterberging en draagt bij aan de gezonde leefomgeving.
Het is een plek die samen met de buuft en de scholen ingericht en beheerd wordt.
Daarnaast leren kinderen in een buitenlokaal over de wijknatuur en ontmoeten
buurtbewoners elkaar op een prettige en gezonde plek.
Voor de realisatie van het project Tiny Forest wordt de samenwerking aangegaan met IVN
Limburg. IVN Limburg stelt een projectleider beschikbaar als vast aanspreekpunt en
ondersteunt gemeente, wijk en school bij de realisatie. Naast de daadwerkelijke realisatie
van de Tiny Forests worden educatieve lespakketten opgesteld en gastlessen verzorgd.

Op basis van de criteria die gelden voor de aanleg van een Tiny Forest zijn 2 locaties in de
stedelijke omgeving van Weeft aangemerkt, Stadhouderslaan in de wijk Moesel en
Tromplaan in de wijk Leuken. (zie bijlage)
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Locatie Stadhouderslaan, ter plaatse van het huidige grasveld is in overleg met wijkraad
Moesel en de bredeschool Moesel een locatie beoogd voor het inrichten van ecn Tiny
Forest. tr
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Locatie Tromplaan Leuken, in het gebied tussen de Tromplaan en het nieuwe
Winkelcentrum Leuken is in het inrichtingsplan afschermend groen voorzien.
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Beoogd effect/doel

Natuureducatie en natuurontwikkeling in de eigen woonomgeving samen met scholen en
omwonenden om zo de bewustwording te vergroten en biodiversiteit te stimuleren.

Argumenten

1.1. Een Tiny Forest stimuleert biodiversiteit.
Een Tiny Forest is een bos van ca. 200 m2 groot en bestaat uit veelverschillende
inheemse en gebiedseigen soorten bomen. De omstandigheden voor dit bos worden zo
ingericht dat hier binnen een termijn van 10 jaar een natuurlijk stukje bos kan
ontwikkelen. Deze kleine bosjes vormen een voedselbron voor insecten en vogels. Bij de
uitwerking van dit initiatief wordt de natuur en vergroening van de schoolomgeving
betrokken.

1.2. Een Tiny Forest versterkt bewustwording en zorgt voor natuureducatie.
Onderdeel van de realisatie van een Tiny Forest is het opstellen van een
communicatieplan, lespakket en begeleiding door medewerkers van IVN Limburg. Onder
deskundige begeleiding gaan de scholen, buurten, wijkraden en belanghebbenden aan de
slag met dit initiatief om natuur in de stedelijke omgeving te realiseren, maar ook om op
een speelse wijze te leren over de waarde van natuur. Het bos brengt op deze wijze
natuurbeleving en natuureducatie dichterbij. Een Tiny Forest voor de deur prikkelt de
nieuwsgierigheid en geeft mensen de kans om de natuur in de eigen leefomgeving te
ontdekken en daarover te leren.

Pagina 3



1.3. Een Tiny Forest draagt bij aan een gezonde leefomgeving.
De aanleg van Tiny Forests vergroot de waterbergingscapaciteit, verbetert de
luchtkwaliteit, en gaat hittestress tegen. Daarnaast heeft een bos een positief effect op de
gezondheid: meer natuur in de buuft kan zorgen voor minderstress en stressgerelateerde
klachten.

Kanttekeningen en rlslco's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Aan de ontwikkeling van de Tiny Forests worden hoge inrichtingseisen gesteld, zodat de

bosjes op een natuurlijke manier in een termijn van 10 jaar kunnen uitgroeien tot kleine
biotopen. De kosten voor de voorbereiding, de realisatie en het verzorgen van plantdagen
en gastlessen van de Tiny Forests worden geraamd op €40.000. De gemeentelijke
bijdragen ad. € 30.000 komen ten laste van het uitvoeringsprogramma van de Natuur- en
Landschapsvisie (P81000612 kostencategorie 6333000). Een bedrag van € 10.000 wordt
ten laste van de grondexploitatie Winkelcentrum Leuken gebracht, als onderdeel van de
groene inrichting van het winkelcentrum.
Voor dit project zijn er provinciale subsidies aangevraagd ter hoogte van 50o/o van de
investering. Deze aanvraag is momenteel in behandeling bij provincie Limburg. De
provinciale cofinanciering, zodra beschikt, worden toegevoegd aan het budget
uitvoeringsprogramma van de Natuur- en landschapsvisie (P81000612/73405L0).

Duurzaamheid

De aanleg van de Tiny Forest met gebiedseigen en inheems plantmateriaal draagt bij tot
de biodiversiteitsdoelstellingen van de gemeente Weert. Het project wordt in
samenwerking met scholen, buurten en belanghebbenden gerealiseerd.

Uitvoering/evaluatie

De uitvoering is voorzien in de samenwerking tussen scholen van Moesel en Leuken, de
wijkraden Leuken en Moesel, het NMC de ljzeren Man. De voorbereiding en aanleg van de

Tiny Forest Moesel is gepland in het voorjaar 2019. De voorbereiding en aanleg van de
Tiny Forest Leuken is gepland in het najaar van 2019.
Samen met de school en de wijk worden beheerafspraken vastgelegd. Daarbij zorgt de

school en de wijk voor het opruimen van het zwerfvuil en het onkruid beheersen op aan te
leggen pad en de buitenschool. Gemeente blijft verantwoordelijk voor het incidenteel
ingrijpen bij calamiteiten en of vandalisme.

Com m u n icatie/ pa rticipatie

Onderdeel van het project is het opzetten van een communicatieplan, dit wordt opgesteld
in overleg met IVN Limburg.
Het opstellen van een inrichtingsplan, de aanleg en het beheer van de Tiny Forests wordt
in een samenwerking met de scholen, wijkraden, buurt en belanghebbenden opgepakt.

Overleg gevoerd met

Intern

Dhr. H. Zwinselman, Openbaar Gebied
Math van Meijl, Onderwijs, Sport, Cultuur, Welzijn
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Marian Arts, Ruimtelijk Beleid
Dhr. O. Hermus, adviseur grondbedrijf
Mevr. L Leermakers, projectleider winkelcentrum Leuken

Extern:

IVN Limburg, mevr. T. Jetten en mevr. C. Nordhausen
Bredeschool Moesel, dhr. J. Ramakers
IKC Leuken, dhr. B. Caris
Wijkraad Moesel, Mevr. N. van de Voort
Wijkraad Leuken, mevr. S. de Back
NMC De ljzeren Man, mevr. J. Joris

Bijlagen:

Overeenkomst IVN Limburg
Infoblad Tiny Forest
Factsheet Tiny Forest
Schema voordelen Tiny Forest
Ontwerpvoorbeelden Tiny Forest
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