
TINY FOREST DEVENTER 
Elke buurt zijn eigen mini-bos!

 

 

In Deventer  hebben een aantal initiatief-
nemers de handen ineen geslagen om  het 
eerste Tiny Forest van Deventer te realise-
ren in het Gooikerspark. Het is de bedoe-
ling dat we op 14 maart 2018 tijdens de 
Boomfeestdag een Tiny Forest gaan aan-
leggen in het Gooikerspark, direct naast 

de Vlinderstad (aan de kant van de Duiker-
straat). We zijn van plan om op deze loca-
tie een Tiny Forest van ongeveer 300 m2 

aan te leggen inclusief het buitenlokaal 
voor de buurt en voor onderwijsdoelein-
den. Het Tiny Forest komt te liggen dicht 
tegen de achterkant van de tennisbanen, 
aansluitend op de Vlinderstad en de twee 
bosjes met wilgen die er al liggen. Voor de 
beeldvorming: het Tiny Forest is in om-
vang veel kleiner dan de Vlinderstad. Het 
zal een mini-bos worden met een paadje 
er doorheen, zodat buurtgenoten het bos 
optimaal kunnen beleven. Aan de rand 
komt een buitenlokaal: een aantal boom-
stammen om op te zitten met een klas bij-
voorbeeld. Hier kunnen bos-lessen ver-
zorgd worden door leerkrachten. 

 

Boswachters gezocht! 

De initiatiefnemers in Deventer (de 
Ulebelt,  Gemeente Deventer, Het Groen-
bedrijf, IVN Overijssel, de Bomenstichting  
en IVN Deventer) zijn op zoek naar buurt-
genoten en scholen die zin hebben om met 
ons mee te doen in dit project! Want een 



mini-bos voor de buurt slaagt alleen als de 
buurt zich betrokken voelt bij het bos! 

Doet u mee? Dan gaan we gezamenlijk aan 
de slag om het ontwerp te maken, te be-
spreken wat er allemaal mogelijk is met 
zo’n bos en wie er zin heeft om te helpen! 

 

Een Tiny Forest kan zo groot zijn als een 
tennisbaan (200-400 m2 is al genoeg). En 
wordt aangelegd volgens de 100% organi-
sche Tiny-Forest methode. De bossen die 
volgens deze methode worden aangelegd 
zijn na 10 jaar dichter begroeid en soor-
tenrijker dan traditionele bosplantsoenen. 
IVN is initiatiefnemer van deze aanpak en 
is inmiddels op verschillende plekken in 
het land de aanleg van een Tiny Forest ge-
start. Doel is niet alleen nieuwe groene 
plekken in urbane gebieden te realiseren 
en daarmee bijvoorbeeld biodiversiteit te 
vergroten en bij te dragen aan klimaatdoe-
len, maar ook om door de aanleg van 
kleine bossen samen met de buurt en 
scholen, meer betrokkenheid te realiseren 
bij natuur dichtbij. 

 Locatie Tiny Forest Gooikerspark

In 2015 kreeg Zaanstad het eerste Tiny Fo-
rest, daarna volgden Delft, Utrecht, Al-
mere en Zwolle. De eerste resultaten zien 
er positief uit! Het is de bedoeling om  in 
Deventer tijdens de landelijke Boomfeest-
dag het Tiny Forest aan te gaan planten, 
met kinderen en buurtbewoners en wie 
het leuk vindt om te helpen! De plantdag is 
woensdag 14 maart. 
 

Meer willen weten over het Tiny Forest 
Deventer? Neem contact op met de pro-
jectleider Maike Nelissen bij de Ulebelt, 
m.nelissen@ulebelt.nl of (0570) 653437. 
Voor meer informatie: 
www.ulebelt.nl/tiny-forest-deventer 

Het Tiny Forest in Deventer wordt mogelijk 
gemaakt door: Deventer Bomenstichting; 
IVN Deventer; Het Groenbedrijf; Gemeente 
Deventer, IVN Overijssel en de Ulebelt. 

Ontwerp: Bureau Tuin en Vlinder Anneke 
Rodenburg 

Financieel: Provincie Overijssel, Fonds 
NME, Prins Bernard Cultuurfonds Overijs-
sel, Stichting Wesselings-van Breemen; 
Stichting Groen en Mens 

 

 


