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Tiny Forest: duurzaam
bruikbaar en divers
D

oor verstedelijking, drukte en digitalisering
komen kinderen en volwassenen steeds
minder in de natuur. De grote afstand tot
groen speelt hierbij een rol. Tiny Forest brengt de
Nederlandse natuur weer terug in de buurt.

Het concept
Het doel van Tiny Forest is om kleine bosjes aan te
leggen, in samenwerking met de omwonenden, scholen en gemeenten, zodat meer mensen weer genieten,
leren en spelen in de natuur. Het concept Tiny Forest
is door Shubendu Sharma ontwikkeld en door IVN
naar Nederland gebracht. Het berust op de Miyawaki
methode die is ontwikkeld om snel bos te regenereren. Dit wordt bereikt door de soorten uit het eindstadium van het bos, de climax-vegetatie, met al haar vegetatielagen in
één keer aan te planten. Zo ook bij
de Tiny Forests. Op kleine percelen
(200 tot 500 m2) wordt bos aangeplant met een grote soortendiversiteit en hoge dichtheid. Het plantmateriaal wordt gekozen uit vier
groepen: climax-bomen, pionierbomen, kleine bomen en heesters. De groepen worden zo veel
mogelijk verspreid. Op deze
wijze wordt directe concurrentie
tussen de planten vermeden.

Betrokkenheid
Bij het aanleggen en onderhouden van een Tiny Forest wordt de wijk betrokken. Scholieren krijgen les in
een buitenlokaal in het bosje. Hier leren ze over de
natuur en worden ze betrokken bij het ontwerp en
aanleg van het bos. De Eijk Groep heeft een aantal
van deze bosjes aangelegd voor de gemeente Apeldoorn en Almere. Het Tiny Forest-concept is nieuw,
een pilot voor gemeenten en IVN, en het eindbeeld is
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nog onzeker. Hoewel een bosje na tien jaar waarschijnlijk nog vol en soortenrijk is, is de verwachting
dat dit daarna zal teruglopen. De climaxsoorten zullen dan domineren, zoals de Miyawaki methode beoogt. Door hierop in te spelen wordt de soortenrijkdom in stand gehouden. Het valt dan ook aan te
raden om iets af te wijken van het concept: verlaag
het percentage climax-soorten ten gunste van de
overige groepen. Op die manier blijft het Tiny Forest
duurzaam bruikbaar, divers en interessant. Ook voor
de langere termijn.
Meer info: www.burodeeijk.nl

