Samenwerkingsovereenkomst
voor het project Tiny Forest in gemeente
De gemeente Weert, bij deze overeenkomst vertegenwoordigd door wethouder Geert Gabriëls, hierna te noemen “de gemeente”
en
Stichting IVN, bij deze overeenkomst vertegenwoordigd door regiodirecteur Renske Visscher, hierna te noemen “IVN” hierna
tezamen te noemen: “Partijen” gaan samenwerken aan het project Tiny Forest en hebben de intentie dit project tot een
succes te maken.
1. Missie
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. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse
natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.
In de periode februari 2018 tot en met december 2021 wil IVN, samen met 24 partnergemeenten 100 Tiny Forests realiseren in
Nederland. Dit project wordt gefinancierd en mogelijk gemaakt door de bijdrage van de deelnemers van de Postcode
Loterij. Gemeente Weert is één van die partnergemeenten. Samen met de gemeente spant IVN zich in om drie Tiny Forests binnen
de gemeentegrenzen te realiseren.
2. Om aan deze missie invulling te geven stellen partijen zich de volgende doelen:
•
Partijen zullen op drie locaties binnen de gemeentegrenzen een Tiny Forest realiseren dat voldoet aan de checklist Tiny Forest
®. De fysieke en sociale kenmerken van een Tiny Forest ® zijn onderdeel van deze overeenkomst (zie bijlage 1:
checklist Tiny Forest).
•
Om effectief tot aanleg te komen doorlopen de Partijen samen het Tiny Forest stappenplan. Dit stappenplan is onderdeel van
deze overeenkomst (zie bijlage 2: stappenplan Tiny Forest).
•
De gemeente en IVN stellen alles in het werk om het eerste bos in november 2019 aan te planten, zodat we al dit plantseizoen
een vliegende start kunnen maken.
•
Het project Tiny Forest in de gemeente Weert start op 11 juni 2019 en duurt maximaal tot 31 december 2021, zodat tempo en
energie hoog blijven.
•
De partijen streven naar duurzaam beheer van het gerealiseerde Tiny Forest.
•
De partijen streven naar een sterk landelijk leernetwerk Tiny Forest en brengen waar nodig kennis en ervaring in.
•
De kennis en ervaring die worden opgedaan in de gemeente delen we met andere gemeenten en via het handboek Tiny
Forest, zodat de werkwijze continu verbeterd kan worden.
•
Partijen werken samen om het effect van Tiny Forest wetenschappelijk aan te tonen.
•
Partijen trekken samen op in de communicatie, zodat doelgroepen effectief bereikt kunnen worden en de gemeente, IVN en
het geregistreerde merk Tiny Forest geen publicitaire schade oplopen.
3. Om deze doelen te bereiken doet IVN in ieder geval het volgende:
•
Begeleiding door een IVN-projectleider, die samen met buurt en school het beproefde Tiny Forest stappenplan per bos (bijlage
2) doorloopt.
•
€ 22.500 cofinanciering voor de realisatie van drie Tiny Forests, dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.
•
IVN begeleidt de scholen in jouw gemeenten om het Tiny Forest te gebruiken voor natuureducatie en buitenles. Zie bijlage 3
voor stappenplan school.
•
Jouw gemeente wordt onderdeel van de landelijke Tiny Forest beweging en leernetwerk partnergemeenten.
•
Zet haar netwerk in ten behoeve van de werving van vrijwilligers;
•
Communiceert over het project ten behoeve van PR, werving en kennisdeling via IVN-kanalen zoals website, social media en
nieuwsbrieven;
•
IVN Begeleidt het opstellen van een beheerplan, maar is er geen onderdeel van. Dit plan regelt en waarborgt de
instandhouding van het Tiny Forest voor een periode van ten minste tien jaar na de aanleg.
•
Een praktische manier om samen met burgers te werken aan beleidsdoelstellingen rondom biodiversiteit,
klimaatbestendigheid, natuureducatie, gezondheid en leefbaarheid.
•
Bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek van Wageningen Environmental Research naar de bijdrage van een Tiny Forest aan
biodiversiteit, tegengaan hittestress, waterberging en CO2 opslag.
•
Helpt de gemeente bij het vinden van een geschikte hovenier (alle komende Tiny Forests in dit project worden uitgevoerd
door IVN-opgeleide Tiny Forest hoveniers: www.ivn.nl/tinyforest/hoveniers; •
Bespreekt communicatie over het project
van tevoren als de andere partij erin wordt genoemd;
4. Om deze doelen te bereiken doet de gemeente in ieder geval het volgende:
•
Stelt een projectleider beschikbaar als vast aanspreekpunt (indicatie 2 uur per week);
•
Regelt de randvoorwaarden voor 3 Tiny Forests (vergunning, beleid, beheer, bestemmingsplan et cetera);
•
Stelt waar nodig andere medewerkers beschikbaar die nodig zijn voor de realisatie van een Tiny Forest
(communicatiemedewerker, medewerker vergunningverlening, groenbeheer of wijkmanager). Eventuele kosten voor deze
werkzaamheden zijn geen onderdeel van de projectbegroting en voor rekening van de gemeente.
•
De gemeente stelt alles in het werk om samen met de initiatiefnemers, scholen en IVN drie geschikte locaties voor de drie Tiny
Forests te vinden. De locaties voor de Tiny Forests voldoen aan de checklist Tiny Forest (zie bijlage 1).
•
De gemeente stelt alles in het werk om in november 2019 het eerste bos aan te planten en het tweede en derde bos in
november 2020.

•
•
•
•
•
•
•

De gemeente stelt minimaal € 37.500 cofinanciering beschikbaar voor de realisatie van drie Tiny Forests.
De gemeente is eindverantwoordelijk voor het beheer van de Tiny Forests en stelt samen met IVN, de initiatiefnemer en de
school een beheerplan op voor de komende 10 jaar.
Zet haar netwerk in ten behoeve van werving van vrijwilligers en scholen;
Communiceert over het project ten behoeve van PR, werving en kennisdeling via de gemeentekanalen zoals website, pagina in
huis-aan-huisbladen, social media en (wijk)nieuwsbrieven;
De gemeente is bereid haar kennis en ervaring te delen in een professionele leergemeenschap.
Verankert de Tiny Forests in het (bomen)beleid;
Communicatie van elk van de partijen over het project wordt tevoren besproken als de andere partij erin wordt genoemd;

5. Voor het behalen van deze doelen zien IVN en gemeente de volgende
risico’s:








Het niet behalen van de afgestemde tijdsplanning
Geen of niet tijdig akkoord krijgen vanuit de gemeente voor de beoogde locatie(s)
(Langdurig) ziekte bij of uitval van een van de partijen, initiatiefnemer, school of andere participanten
Bodem blijkt – na bodemonderzoek – niet geschikt voor het aanplanten van een Tiny Forest
Protesten uit de buurt n.a.v. de komst van een Tiny Forest
Beheerplan kan niet worden opgesteld voor 10 jaar (borging en tijd)
Beschikbaar budget voor de kosten van het project (materiaalkosten en urenbudget IVN)

6. Omgaan met geschillen
Indien er zich onvoorziene risico’s voordoen, spreken partijen af dat deze risico’s worden besproken en beide partijen zich in
zullen zetten om het risico af te wenden. Dit betekent dat nadat een partij melding heeft gedaan van een niet voorzien probleem,
in ieder geval binnen twee weken wordt overlegd over een oplossing. Er worden zo mogelijk (smart) afspraken gemaakt om het
knelpunt op te lossen.
Op de samenwerking is voor het overige Nederlands Recht van toepassing.

7. Financiën
Met betrekking tot van de financiering van het project spreken partijen het volgende af:
•
De begroting voor één Tiny Forest is normaal gesproken € 22.000. Voor Tiny Forest partnergemeenten geldt een gereduceerd
tarief van € 20.000 per Tiny Forest.
•
De verdeling tussen materieel budget (zoals de kosten voor een hovenierof grondverzet) en de urenvergoeding (kosten van
IVN-begeleiding) bedraagt circa 50%-50%;
•
De gemeente draagt € 12.500 bij en IVN natuureducatie € 7.500 per Tiny Forest.
> IVN stelt vanuit de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij € 7.500 beschikbaar voor de begeleiding van het
stappenplan (IVN-uren);
> De gemeente stelt per Tiny Forest € 10.000 exclusief BTW beschikbaar voor de materiële kosten en € 2.500 voor de
begeleiding van het stappenplan (IVN-uren)
•
IVN bereidt, in overleg met de gemeente, de inhoudelijke offerte van uitvoerende aannemers voor. IVN is inhoudelijk
contactpersoon voor de aannemer (hovenier), tot en met de realisatie van het Tiny Forest. De facturering van de aannemer
verloopt via de gemeente.
•
Wanneer er aanvullende wensen zijn waarmee de begroting van een Tiny Forest boven de € 20.000 uitkomt moet er
aanvullende financiering worden gezocht.
•
Indien een Tiny Forest geplant wordt op een locatie die nu uit steen of asfalt bestaat, is ook aanvullende financiering nodig.
•
Restitutie van de cofinanciering bij ontbinding van de overeenkomst is niet mogelijk.

Aldus overeengekomen op
Namens de gemeente Weert
, wethouder

Namens IVN Renske Visscher
, regiodirecteur

en in tweevoud ondertekend te

,

Bijlage 2: stappenplan Tiny Forest
Stappen en tijdpad

Checklist: is mijn bos een Tiny Forest®?

Onze droom is elke buurt zijn eigen Tiny Forest. Daarom stellen we een open-source handboek Tiny Forest beschikbaar, zodat
iedereen zijn eigen minibos kan maken. Maar niet elk minibos is een Tiny Forest. Het Tiny Forest-concept is bedacht door de Indiase
ingenieur Shubhendu Sharma (Afforestt). Hij baseerde zich weer op de bosbouwmethode van de Japanse bomenexpert Akira
Miyawaki. Om te zorgen dat bosjes die de naam Tiny Forest dragen aansluiten bij hun gedachtengoed, hebben we in overleg met
Sharma de naam Tiny Forest vastgelegd als Registered Trademark ®. Met deze checklist kan je controleren of jij een Tiny Forest®
hebt gemaakt.

Definitie Tiny Forest
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan (circa 200 m2). Dit bos is niet alleen een prettige
plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de
Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Sociale en fysieke kenmerken Tiny Forest
De checklist Tiny Forest bestaat uit fysieke en sociale kenmerken. Voor projecten in de openbare ruimte gelden zowel de fysieke als
de sociale kenmerken. Voor mensen die een Tiny Forest in hun achtertuin (vanaf 100m2) willen planten, gelden alleen de fysieke
kenmerken. We juichen de toepassing van de sociale kenmerken in jouw achtertuin wel toe, maar het is niet verplicht.
...heeft een mulchlaag (bijvoorbeeld stro) van minimaal 15 cm
dik.

Fysieke kenmerken
In mijn minibos...
...heb ik een studie (veldwerk en deskresearch) gedaan naar de
meest voorkomende inheemse soorten in mijn regio.
...staan uitsluitend inheemse bomen en struiken.
...is de bodem bewerkt volgens de Tiny Forest plantmethode.
...staan minimaal 25 verschillende soorten bomen, struiken en
heesters.
...staan 3 tot 5 bomen per vierkante meter.
...mogen de bomen minimaal 10 jaar lang ongestoord
groeien.
...laat ik de takken, blaadjes en dode bomen liggen.
Mijn minibos...
...is overal minimaal 4 meter breed, zonder
onderbreking (zoals een pad).

...heeft de eerste 2 jaar een hek rondom om de jonge
boompjes te beschermen.

Sociale kenmerken
Mijn minibos...
...heeft een buitenlokaal waar 30 kinderen tegelijkertijd in
kunnen zitten.
...heeft een lokale initiatiefnemer (vrijwilliger).
...is geplant door buurtbewoners en schoolkinderen.
...is geadopteerd door een basisschool of
kinderopvang in de buurt.
...wordt door de school of kindervang maandelijks (of vaker)
gebruikt voor buitenlessen.
...mogen buurtbewoners als ontmoetingsplek gebruiken.
...heeft een beheer- en beleefkalender met activiteiten voor de
buurt en school.

Voldoet jouw minibos aan 100% van de kenmerken?

Ja
Geweldig! Geef jouw Tiny Forest door aan
tinyforest@ivn.nl en wij geven dit een mooie plek op de site
en in onze communicatie. Ook zijn we heel benieuwd naar
je ervaringen. We hopen snel van je te horen!

Nee
Neem contact op met tinyforest@ivn.nl om te kijken
hoe jouw minibos een Tiny Forest kan worden. Wil je
dit niet? Dan zijn we nog steeds blij met een nieuw
minibos, maar noem het geen Tiny Forest.

Onderstaande praatplaat geeft in het kort het proces weer voor de eerste 12 gemeenten Tiny Forest.

Bijlage 3: stappenplan school

Stappen in tekst
1. Startgesprek – Het traject met een startgesprek met de gemeente, hier maken we kennis, lopen het traject
door en onderzoeken de risico’s en afspraken die toegevoegd moeten worden aan de
samenwerkingsovereenkomst. [juni 2019]
2. Tekenen SWO - Hierna tekenen IVN en de gemeente de samenwerkingsovereenkomst en start het project
officieel. [juni 2019]
3. Initiatiefnemers werven - Vanaf het najaar begint het werven van initiatiefnemers binnen de gemeente.
[sep/okt 2019]
4. Locaties selecteren- De beoordelingscommissie selecteert uit de inzendingen de drie beste Tiny Forest locaties.
Eén van de inzendingen wordt als voorloper naar voren gehaald en in november 2019 al gerealiseerd. [okt 2019]
5. Tiny Forest Ontwerpen – Samen met initiatiefnemer, school, gemeente, hovenier en gemeente een sociaal en
fysiek ontwerp maken voor het Tiny Forest. [okt 2019]
6. Beheer en beleefplan maken- IVN begeleidt het opstellen van een meerjarig beheerplan en een
activiteitenkalender voor het Tiny Forest [nov 2019]
7. Plantdag! - De IVN-projectleider bereidt samen met de betrokkenen de plantdag voor van het eerste bosje.
Kinderen en buurtbewoners planten hun eerste Tiny Forest! [nov 2019]
8. Kick-off Tiny Forest twee en drie - In 2019 herhalen we stap 4-7 voor de andere twee geselecteerde locaties.
Samen met de initiatiefnemer vormen ze gedurende het project een leergemeenschap die start met een
gezamenlijke kick-off. [februari 2020]

