Ontwikkeling Ruimte
E-mail groen@utrecht.nl
Telefoon 14 030
www.utrecht.nl/

Wijkbericht

februari 2020

Aanleg Tiny Forest op speelplein Majellapark
Woensdag 18 maart is het Nationale Boomfeestdag. De kinderen van de Van Asch
van Wijckschool planten die dag een Tiny Forest op het speelplein in het
Majellapark. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid minibos, ter grootte van een
tennisbaan. Zo maken we een prettige, groene ontmoetingsplek voor
buurtbewoners en verbeteren we het klimaat en de biodiversiteit in de stad.
Daarnaast komt er een centrale plek (een buitenlokaal) waar kinderen straks
leren over de Nederlandse natuur.

Tiny Forest op het speelplein

In januari hebben we het plan en de locatie

voor het Tiny Forest met bewoners

besproken. Een groot deel van het minibos

komt op de plek van het ovale speelpleintje.

De meeste toestellen die daar nu staan,

Tiny Forest kunt u vinden op
www.ivn.nl/tinyforest.

Planning en uitvoering

Het voorbereidende werk start op 9 maart

zodat de kinderen op 18 maart kunnen

verplaatsen we naar een nieuwe plek op het

planten.

de veiligheid van de spelende kinderen blijft

rest van het plan uit en herplaatsen we de

plein. Er gaat geen speelruimte verloren en

Tussen 19 maart en 11 april voeren we de

gegarandeerd.

speeltoestellen.

ruimte met boomstammen in het Tiny

april voor de veiligheid beperkt

Het buitenleslokaal bestaat uit een open

Het speelplaats is tussen 9 maart tot 11

Forest. Via speelse doorgangen is er

toegankelijk.

speelplein.

Meer informatie

verbinding met andere delen van het
Er komt ook een informatiebord bij het Tiny
Forest over dit bijzondere stukje stadse
natuur.

Meer Tiny Forests

De gemeente Utrecht wil meer groen in de
wijken, dicht bij de mensen. Samen met

stichting IVN Natuureducatie en inwoners
planten we komend jaar ten minste vier

Voor meer informatie kunt u contact

opnemen met Jeroen Schenkels van de

gemeente via telefoon 030 - 286 4188

of e-mail groen@utrecht.nl .

Voor andere vragen over uw wijk kunt u

terecht bij wijkbureau West, Stadsplateau 1,

via telefoonnummer 14 030 of mail:
west@utrecht.nl.

minibossen. Tiny Forest Majellapark is de
tweede in de reeks. Meer informatie over

Verspreidingsgebied: gebied binnen Vleutenseweg, Thomas à Kempisweg, Cremerstraat en Heijermansstraat
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