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Wat is een Tiny Forest

Een Tiny Forest is een minibosje ter grootte van een tennisveld, 

waarin heel veel verschillende soorten bomen en struiken dicht op 

elkaar geplant worden. Dit bos is straks niet alleen een prettige plek 

voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor  

mensen. Hier leren kinderen over de natuur en buurtbewoners  

genieten van een prettige en gezonde plek. 

Iedereen kan meehelpen

In Park De Beek, achter tennisclub LTV De Beek, gaan we komende 

winter ons eigen Tiny Forest aanleggen. Deze locatie is samen met 

de gemeente Sint-Michielsgestel uitgekozen. Er komen maar liefst 

600 inheemse bomen op een stukje grond van 200 m2. 

Natuurgroep Gestel gaat samen met leerlingen van basisschool De 

Touwladder en met buurtbewoners deze bomen planten. Je kunt je 

eigen boom adopteren en de komende jaren zien groeien. We gaan 

ook bijhouden wat er zoal groeit en bloeit en welke beestjes en  

vogels hier op af komen. Help mee om een plek te creëren waar 

iedereen van de natuur kan genieten, een natuurspel spelen, of  

misschien wel les gaat krijgen over de natuur.

Doe mee met de plantdag

Na de vorstperiode beginnen we met de voorbereiding van de grond. 

Afhankelijk van het weer en de coronamaatregelen organiseren we 

een plantdag op 12 en 13 maart, of op 19 en 20 maart. 

Iedereen die graag lekker buiten werkt, mag meehelpen om de 

boompjes te planten. 

Vind je het leuk om ons hierbij te helpen of wil je informatie? 

Hou dan onze website in de gaten:  

www.natuurgroepgestel.nl/werkgroepen/tiny-forest 

of stuur een mailtje naar  

tinyforest@natuurgroepgestel.nl 

Wijkmakelaar Mike Venrooij is namens de gemeente betrokken  

bij dit plan. Heb je vragen of opmerkingen dan kun je hem mailen: 

m.venrooij@mijngemeentedichtbij.nl 

Organisatoren: 

Cilia Beijk, Nel Dijstelbloem, Gijs Sterks, Natuurgroep Gestel

De komende maanden gaat Natuurgroep Gestel  

samen met leerlingen van basisschool De Touwladder  

en buurtbewoners een Tiny Forest planten


