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Tiny Forest Van Brammendreef
Gemeente Utrecht wil een Tiny Forest planten aan de Van Brammendreef. Dit doet de gemeente samen met
IVN Natuureducatie. Het Tiny Forest wordt gebruikt door de leerlingen van de Cleophasschool en Spoorzicht
en is een prettige plek voor bewoners om te verblijven. In deze brief informeren wij u over het Tiny Forest en
over de informatieavond.
Tiny Forest
Een Tiny Forest is een ‘klein bos’ ter grootte van een
tennisveld. Het Tiny Forest is een landelijk initiatief van
IVN Natuureducatie, om kinderen te betrekken bij de
natuur. Gemeente Utrecht werkt samen met IVN
Natuureducatie om ook in Utrecht Tiny Forests te
planten. Afgelopen jaren zijn er al drie Tiny Forests in
Utrecht geplant, bijvoorbeeld in het Majellapark en in
het Baden Powellpark. In het voorjaar van 2021
worden nog twee bosjes geplant, waaronder aan de
Van Brammendreef.
Groen in de stad
IVN Natuureducatie verzorgt voor de leerlingen van de
Cleophasschool gastlessen over de Nederlandse
natuur. Ook voor u is het Tiny Forest een plek om te
ontspannen of een ontmoetingsplek met
buurtbewoners. In het Tiny Forest worden veel
verschillende soorten bomen dicht op elkaar geplant.
Hierdoor is het een prettige plek voor vlinders, vogels,
bijen en kleine zoogdieren. Daarnaast zijn bomen
goed voor de luchtkwaliteit en zorgen ze dat de
omgeving afkoelt.

sturen naar tinyforest@utrecht.nl . Vanwege de
maatregelen rond corona is de bijeenkomst online, via
Zoom. U krijgt instructies hoe u dit kunt gebruiken
nadat u zich heeft ingeschreven.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Karin Joustra (projectleider) van Projectmanagement
Ruimte, via telefoonnummer 14 030 of
k.joustra@utrecht.nl .
Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks
terecht bij Wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17,
of via telefoonnummer 14 030.

Ontwerp
Gemeente Utrecht heeft samen met IVN
Natuureducatie het ontwerp gemaakt. Het plaatje laat
zien hoe het Tiny Forest eruit komt te zien.
Informatiebijeenkomst 4 februari
Gemeente Utrecht organiseert een bijeenkomst voor
de bewoners uit de buurt. Hier kunt u vragen stellen
over het Tiny Forest aan de gemeente en IVN. De
bijeenkomst is 4 februari 16.30 – 17.30 uur. U kunt
zich opgeven voor de bijeenkomst door een mail te

Figuur 1 ontwerp Tiny Forest De Jager

Verspreidingsgebied:
Camera Obscuradreef, Van Brammendreef, Taagdreef, Rubicondreef, Ebrodreef, Teun de Jagerdreef, het deel van de
vader Rijndreef tegenover het Trajectum college.
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