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Inloopmiddag: Tiny Forest in het Majellapark
De gemeente Utrecht is van plan om samen met het IVN (Instituut voor Natuureducatie), de Van Asch
van Wijckschool en enthousiaste buurtbewoners een Tiny Forest (minibos) met buitenklaslokaal aan
te leggen in het Majellapark. De initiatiefnemers willen deze plannen graag toelichten aan de buurt
op 16 januari. U bent van harte welkom tussen 16.00 en 18.00 uur in de Van Asch van Wijckschool.

Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems

aanplanten. En anders schuift het op naar het

bos ter grootte van ongeveer een tennisbaan. Dit

najaar.

vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook

Voordelen Tiny Forest

bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders,
voor mensen. Kinderen leren in het

buitenklaslokaal over de Nederlandse natuur en

•

het bos bestaat uit veel verschillende

buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige

soorten bomen. Deze bomen trekken

en gezonde plek.

Voor de aanleg van dit minibos in het

Een Tiny Forest stimuleert biodiversiteit:

weer insecten en vogels aan.

•

Het bos brengt natuurbeleving

Majellapark zal een aantal speeltoestellen

dichterbij. De afstand tussen mens en

dit wijkbericht ziet u een conceptontwerp van

voor de deur prikkelt de

natuur is groter dan ooit. Een Tiny Forest

verplaatst moeten worden. Op de achterzijde van

nieuwsgierigheid en geeft mensen de

het Tiny Forest.

kans om de natuur in de eigen

leefomgeving te ontdekken en daarover

De initiatiefnemers willen deze plannen graag

toelichten aan de buurt. Daarom organiseren we

te leren.

een inloopmiddag voor buurtbewoners. U bent

•

Donderdag 16 januari 2020

•

van harte welkom op:

Tussen 16.00 en 18.00 uur

In de Van Asch van Wijckchool
Bent u niet in gelegenheid om te komen, maar

De aanleg van Tiny Forests vergroot de

waterbergingscapaciteit, verbetert de

luchtkwaliteit, en gaat hittestress tegen.

Tot slot heeft een bos een positief effect
op de gezondheid: meer natuur in de

buurt kan zorgen voor minder stress en
stressgerelateerde klachten.

wilt u wel op de plannen reageren? Mail dan naar

In Nederland worden momenteel 100 Tiny

Vervolgplanning

www.ivn.nl/tinyforest

west@utrecht.nl of bel naar 14 030.

Als alles meezit willen we het Tiny Forest samen

Forests gerealiseerd. Voor meer

achtergrondinformatie hierover, zie

met schoolkinderen nog in dit vroege voorjaar
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