Tiny Forest
7 Stappen plan
1. Wat is het idee?
Het plan beslaat 2 gebieden binnen de wijk, te weten het grote veld aan de zuidkant
(Uilenhof) en de groenstrook aan het oosten (Grutto). Zie tevens de uitgewerkte
plattegrond.
Plan veld zuidkant:
Rond het gehele parkje een natuurlijke afscheiding te plaatsen waardoor het veld wordt
afgeschermd van loslopende honden. De afscheiding bevordert tevens de aanwezigheid van
vogels.
Op meerdere plekken doorgangen creëren om op het veld te komen en om bijvoorbeeld een
grasmaaier het veld op te laten.
Bij de grote wilg, aan de westkant, een kleine bossage met op het grasveld de mogelijkheid
tot picknicken. Door een aantal stapstenen te plaatsen, creëer je ook een speelaanleiding op
dit stuk veld. Bij de bossage een bloemperk/ bloemenweide aanleggen om veld bloemen
neer te zetten. Dit geeft het geheel een verwilderd, bloemig uiterlijk. Door de insecten die de
bloemen aantrekken zullen er ook andere dieren aangetrokken worden. Binnen dit perk ook
een stuk toevoegen waar men zelf zijn/ haar bloembollen kan planten.
In het midden van het veld staat een bossage, deze willen we voor het grootste deel
behouden. Door aan de oostkant 100 cm af te halen, wordt de het pad wat daar loopt
minder donker. Deze bossage wordt nu veel gebruikt door kinderen om hutten in te
bouwen.
In de doorgang naar het grote speelveld een aantal fruitbomen plaatsen. Bij de diverse
bomen naambordjes plaatsen ter educatie.
Op de huidige speelplek de toestellen vervangen door een nieuwe duurzame hardhouten
speeltoestel(len). Omdat het doorgaande pad, binnen ons plan, verlegd wordt en de bossage
vervalt, ontstaat er ruimte om een natuurlijk waterspeelgelegenheid aan te leggen.
Een plek met waterpomp en zand.
In het midden van het veld ter hoogte van de speeltoestellen, een omhooglopend spiraal van
steen en grond zodat er een klein tuintje aangelegd kan worden. Hier kunnen kruiden
planten/ bloembollen/ zaden geplant worden. Ook dit krijgt dan een verwilderd bloemig
uiterlijk. Hiernaast kan tevens een zitplek gerealiseerd worden.
Aan de waterkant klimbomen/ speelstruiken en een wilgentunnel realiseren.
Door de bestaande doelen een stuk te verplaatsen wordt het voetbalveld behouden.
Het bankje, aan de westkant, voor de jeugd laten we staan. De aanpassing wordt om het
bankje via de wegkant te benaderen en niet via het park.

Door het park wordt een schelpenpad aangelegd.
Door uitvoering van het plan ontstaat er een grote ontmoetingsplaats voor de buurt. Voor
jong en oud is er ruimte. Door een groot veld te creëren kunnen er buurt activiteiten
georganiseerd worden, zoals een buurt BBQ/ workshops of id.
Plan groenstrook oostkant:
Tussen de vijver en de sloot ligt een groenstrook met asfaltpad. Hier hebben we bedacht om
een blotevoeten pad te maken met diverse speelgelegenheden voor de wat oudere
kinderen. Om er te komen, is het de bedoeling een trekvlot over het water te maken.
De grote bomen kunnen we laten staan. Het struikgewas willen we aanpassen naar struiken
zonder stekels en besjes. In deze struiken kunnen kinderen hutten bouwen.
Het asfalt kan worden vervangen door gras, blokken of oude boomstammen hout, wat
grotere stenen en andere attributen die bij een blotevoeten pad horen.
Onderhoud is hier minimaal nodig. Een snoeibeurt 2x per jaar zou genoeg moeten zijn om
het groen in wilde stand te houden.
2. Voor wie? Wie willen dat het initiatief er komt?
Het initiatief is gemaakt voor en door (initiatiefgroep) bewoners van de Vogelbuurt.
Een ruime speel- en ontmoetingsplek wordt gewaardeerd in deze kinderrijke buurt.
Het te realiseren blotevoeten pad is voor de grotere kinderen (7-10 jr.). Ook deze zoeken
een avontuurlijke speelplek.
3. Hoe draagt het initiatief bij aan een duurzamer Vogelbuurt?
Dit initiatief draagt vooral bij in een duurzame groene speelplek die tevens dienst doet als
plek voor sociale samenhang/ ontmoetingsplek. Door toepassing van natuurlijke materialen
en struiken wordt ook een grotere biodiversiteit aangetrokken.
4. Hoe ziet het plan eruit?
Zie de bijgevoegde plattegrond met ideeën.
5. Welke taken kunnen jullie zelf doen? Wat moeten anderen doen? Wie zijn die anderen?
Het klein onderhoud kunnen we als buurtbewoners zelf doen. Hier zouden we de Aanhanger
‘Samen aan de slag’ kunnen aanvragen. Het groot onderhoud, snoeien bomen en maaien
van het gras en mogelijk ook onderhoud speeltoestellen, dient door de Gemeente gedaan te
worden.
6. Hoeveel geld kost het?
Om een natuurlijke speelplaats/ natuurlijke afscheiding te maken, kan je hout gebruiken van
gekapte bomen uit de buurt.
Stenen uit de buurt kunnen gebruikt worden voor de diverse planten/ zand bakken.
Vanwege het grootonderhoud wat er uitgevoerd gaat worden verwachten we dat de kosten
om struiken te verwijderen niet veel extra kost.


Heg, afhankelijk van welk type € 100 euro per meter








Schelpenpad zal ongeveer 150 meter zijn. Kosten € 20,00 euro per m2.
Waterpomp voor water speeltuin € 2000
Aansluiting waterpomp op de sloot en drain voor afwatering terug naar de sloot
Trekvlot € 10000
Verwijderen asfalt bij toekomstig blotevoeten pad
Diverse inrichting van blotevoeten pad

Kosten toekomst:
-

Gras wordt nu ook gemaaid en er komt niet veel meer gras bij
Bossage wordt nu ook onderhouden
Diverse fruitbomen snoeien, als ze laag blijven kan de buurt het zelf
Haag snoeien, door juiste keuze haag is 1x snoeien per jaar genoeg

