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Tiny Forests in de wijken Molenakker, Graswinkel en Keent

Voorstel

In te stemmen met de aanleg van Tiny Forests in de wijken Molenakker, Graswinkel en
Keent.

Inleiding

In het voorjaar van 2019 is gemeente Weert geselecteerd als partnergemeente van IVN
Nederland voor de aanleg van 3 Tiny Forests. Eerder is op initiatief van de gemeente al
besloten om 2 Tiny Forests aan te leggen, namelijk in Moesel en in Leuken. Hiermee kan
Weert in totaal 5 Tiny Forests realiseren. Na de aanleg van de eerste Tiny Forest in de wijk
Moesel hebben de scholen Molenakker, Graswinkel en Keent zich bij de gemeente gemeld
met het verzoek om een Tiny Forest te realiseren nabij hun school. De verzoeken zijn
ondersteund door zowel de kinderen als de schooldirectie.

Natuur in de stad, natuureducatie, gezonde leefomgeving, versterken van bewustwording
en betrokkenheid voor biodiversiteit zijn belangrijke thema's voor de gemeente Weert. Met
het project Tiny Forest maken we deze thema's zichtbaar en brengen deze in praktijk in de
stedelijke leefomgeving. Voor de realisatie van het project Tiny Forest wordt de
samenwerking aangegaan met IVN Limburg, zie bijlage. 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.

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.
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Argumenten

7.1. Een Tiny Forest geeft een positìef impuls aan biodiversiteit.
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid bosje met inheemse en gebiedseigen 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 buurt en de scholen ingericht en

beheerd wordt. Daarnaast leren kinderen in een buitenlokaal over de wijknatuur en
ontmoeten buuftbewoners elkaar op een prettige en gezonde plek.
De omstandigheden voor dit bos worden zo ingericht dat hier binnen een termijn van 10
jaar een natuurlijk stukje bos ontwikkeld kan worden. Deze kleine bosjes vormen een
voedselbron voor insecten en vogels. Bij de uitwerking van dit initiatief wordt de
buurtnatuur en vergroening van de schoolomgeving betrokken. 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.

1.2. Een Tiny Forest vergroot betrokkenheid en enthousiasme voor natuur.
Het project Tiny Forest zorgt vanuit de aanpak voor verbinding tussen buurtbewoners,
scholen en belangengroeperingen. Mede door het enthousiasme van de leerlingen en hun
schooldirecties is de gemeente Weert erin geslaagd om partnergemeente te worden van
IVN Nederland. Hiermee is de gemeente Weert een van de 15 landelijke partners van IVN
Als landelijke partner heeft de gemeente Weert toegang tot de communicatiekanalen van
IVN. Daarnaast hoort bij de realisatie van een Tiny Forest een communlcatleplan, het
verzorgen van lespakketten en het enthousiasmeren van jongeren en buurtbewoners.
Onder deskundige begeleiding van medewerkers van IVN 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.

7.3. Een Tiny Forest draagt bij aan een gezonde leefomgeving en natuureducatie.
De aanleg van T¡ny 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 buurt kan zorgen voor minder stress en minder stress
gerelateerde klachten.

7.4. Samen aan de slag.
Samen met de scholen, de wijkraden en IVN worden de locaties bepaald voor de nieuwe
Tiny Forests. Bij de Montessori en OBS Graswinkel wordt een geschikte locatie nabij de
school gezocht. Br¡ oBS Markeent wordt de Tiny Forest onderdeel van de herlnrlchtlng van
de voormalige Dalschoollocatie. In de wijk Keent is gestart met de rioolrenovatie waarbij
op dit terrein een wadi, een speelplek en groenvoorziening worden aangelegd. De Tiny
Forest zal hier onderdeel uitmaken van de herinrichting.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

De kosten voor de voorbereiding, de realisatie en het verzorgen van plantdagen en
gastlessen van de 3 Tiny Forests worden geraamd op €60.000,-. Dê bijdrage van IVN

Nederland bedraagt € 22.500,-.
De kosten voor de gemeente bedragen € 37.500,-. Deze worden als volgt gedekt.
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In het kader van de verkoop van een grondstrook ten behoeve van de uitbreiding van het
parkeerterrein bij de Lidl is overeengekomen dat een extra bijdrage van € 7.500,- wordt
gedaan ten behoeve van de leefbaarheid in de buurt. Deze bijdrage wordt via het Stedelijk
Groenfonds geboekt (inkomsten en uitgaven). Dit verloopt budgettair neutraal.

In 2019 heeft Provincie Limburg het initiatief voor de aanleg van Tiny-Forests in Weert
ondersteund met een subsidietoekenning van € 30.000,-. Dit heeft de provincie gekoppeld
aan het programma stedelijke ontwikkeling. De resterende kosten worden gedekt uit deze
subsidie.

Duurzaamheid

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

Uitvoering/evaluatie

De uitvoering is voorzien in samenwerking tussen scholen van Molenakker, Graswinkel en
Keent, de wijkraden Molenakker, Graswinkel en Keent, het NMC de lJeren Man. De
voorbereiding en aanleg van de Tiny Forests Molenakker en Graswinkel worden gepland in
het najaar van 2020, respectievelijk 26 en 15 oktober 2020. De Tiny Forest in de wijk
Keent zal afgestemd worden met de planning van de rioolrenovatie Keent en met
uitbreiding van de parkeervoorziening van de Lidl winkel. Vanuit deze ontwikkeling dient
de omgeving van de voormalige Dalschool als speelterrein opnieuw ingericht te worden.
Hiervoor wordt een totaalplan opgesteld.
Samen met de school en de wijk worden beheerafspraken vastgelegd. Daarbij zorgen de
school en de wijk voor het opruimen van het zwerfuuil en het beheersen van het onkruid
op het aan te leggen pad en de buitenschool. Gemeente blijft verantwoordelijk voor het
incidenteel ingrijpen bij calamiteiten en of vandalisme.

Comm unicatie/partici patie

Onderdeel van het project is het opstellen 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 worden
in een samenwerking met de scholen, wijkraden, buurt en belanghebbenden opgepakt.

Overleg gevoerd met

Intern:

Projectenbureau : Theo Huijbers
R&E: Renata Bruinsma, Marian Afts, Mathieu Dolders
Financiën: Edward Salman
Openbaar Gebied: Frank van Kruijsdijk

Extern:

IVN Limburg, mevr. T. Jetten
Montessori, mevr. Theunissen, mevr. Wolter
OBS Graswinkel, mevr. Berden en mevr. Kampers
OBS Markeent, mevr. Vaes

Bijlagen:
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Samenwerkingsovereenkomst Stichting IVN
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