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De leerlingen van Parkschool planten hun boompjes  

in het eerste Tiny Forest® van Brussel 
 
Een jaar geleden zouden leerlingen van de Parkschool uit Vorst 1000 boompjes planten in 
het eerste Tiny Forest® van Brussel. Dat was op 19 maart 2020… het begin van de 
lockdown. De toekomstige Tiny Forest Rangers bleven noodgedwongen thuis, terwijl 
enkele vrijwilligers de meeste boompjes planten.  
 
Een jaar later, op dinsdag 16 maart 2021, konden de kleine boswachters eindelijk aan de slag: de 
5e-jaars van de Parkschool uit Vorst plantten de ontbrekende boompjes in het bosje. Het ligt op 
wandelafstand van de school tussen de Domein- en Rousseaulaan. Vanaf nu zorgen de leerlingen 
voor hun boompjes. Ze komen ze regelmatig naar de buitenklas om hun boompjes en al het leven 
te observeren, om te leren in en over de natuur. 
 
Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet 
alleen een prettige plaats voor vlinders, bijen, vogels en kleine zoogdieren, maar ook voor 
omwonenden. Een school uit de buurt adopteert het bos: de leerlingen volgen de evolutie van hun 
bosje en dragen er zorg voor. In de buitenklas leren ze over de natuur. Buurtbewoners ontmoeten 
elkaar op een fijne en gezonde plek. Een Tiny Forest zorgt er ook voor dat de bodem meer water 
vasthoudt, het verbetert de luchtkwaliteit en gaat hittestress tegen.  
 
GoodPlanet Belgium en IVN Natuureducatie uit Nederland introduceerden in 2020 het Tiny Forest®-
concept in ons land. De gemeenten Schoten en Vorst waren de eerste om een Tiny Forest op hun 
grondgebied te planten. Het Tiny Forest in Vorst werd mede gesponsord door SPA®. 
 
 

 

 

Contact 

GoodPlanet Belgium: Tine Vanfraechem – Project manager - t.vanfraechem@goodplanet.be – 

0470 10 95 21  

Gemeente Vorst: Estelle Toscanucci – attaché communicatie voor het kabinet van de 

burgemeester – etoscanucci@forest.brussels  - 0490 52 49 48 

IVN Natuureducatie Nederland: Daan Bleichrodt – Chief Tree Planting Officer - 0031 615 52 91 61 

 

Adres Tiny Forest in Vorst: Hoek Domeinlaan en V. Rousseaulaan, 1190 Vorst 

https://www.google.com/maps/place/Avenue+du+Domaine,+1190+Forest/@50.8127918,4.3292324,66m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c3c44a609646d5:0xf4bac8df7fc24c7e!8m2!3d50.8102667!4d4.3290051
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Over GoodPlanet Belgium  

GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren. Via onze projecten, campagnes 
en workshops verspreiden we kennis en planten we zaadjes voor verandering. We maken de ideeën achter duurzame 
ontwikkeling concreet, haalbaar en aantrekkelijk. Steeds met een positieve blik en een hoopvolle insteek. Jaarlijks 
inspireren en activeren onze 80 medewerkers en tientallen vrijwilligers meer dan 500.000 kinderen, jongeren en 
volwassenen over heel België.  

 Over IVN Natuureducatie  

IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit 
doen we door de natuur in de harten van mensen te brengen. We laten jong en oud actief ervaren hoe leuk, leerzaam, 
gezond én belangrijk natuur is. Onze 130 professionals, 25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen organiseren 
natuuractiviteiten, cursussen en campagnes. Daarbij focussen we op vier kernthema’s: Kind & natuur, Natuur in de 
buurt, Natuur & recreatie en Natuur & gezondheid. IVN is ervan overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur, 
duurzaam handelen stimuleert. IVN: beleef de natuur!  

  

 

 


