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Meer natuur voor iedereen dankzij Tiny Forests 
 

Vandaag, zaterdag 21/3, is het internationale dag van het bos. GoodPlanet Belgium 
wil de natuur dichter bij de mensen brengen door samen met lokale besturen Tiny 
Forests aan te leggen.  
 
Nu we met z’n allen noodgedwongen lang binnenshuis zitten, trekken we massaal de natuur 
in. Fantastisch! Buiten wandelen, spelen of sporten is goed voor je lichamelijke gezondheid en 
voor je humeur. Mensen ervaren weer hoeveel deugd de natuur kan doen. Maar deze 
vernieuwde belangstelling brengt ook een probleem aan het licht: er is te weinig natuur om 
aan de behoefte te voldoen. De bossen en natuurgebieden kunnen de toevloed niet aan. En 
veel mensen, vooral in de steden, vinden geen natuur op wandelafstand. 
 

Jo Van Cauwenberge, directeur van GoodPlanet Belgium, benadrukt het belang van echte 
natuur in de buurt voor iedereen: “Vooral in de verstedelijkte omgeving missen de mensen 
het dagelijks contact met de natuur. Gefluit van vogels, rust, aarde onder je voeten, zicht op 
bomen… voor veel mensen is dit echt uitzonderlijk. Met Tiny Forest brengen we een stukje 
natuur én avontuur terug in onze drukke samenleving. Het zijn kleine bosjes, die snel 
ontwikkelen tot een waardevol ecosysteem. Ze kunnen op veel plaatsen en op relatief korte 
tijd zorgen voor meer natuur in de buurt.” 
 

Wat is een Tiny Forest?  
 

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het is een 
gezonde, gezellige en leerrijke plek voor kinderen en buurtbewoners.  Maar ook een prettige 
plaats voor vlinders, bijen, vogels en kleine zoogdieren. 
 

Tiny Forests maken de steden en gemeenten beter bestand tegen de negatieve effecten van 
klimaatverandering: de bodem kan meer water vasthouden, de luchtkwaliteit verbetert en 
het bos gaat hittestress tegen.  
 
Buurland Nederland telt al 80 Tiny Forests. Daan Bleichrodt van IVN Natuureducatie uit 
Nederland vertelt wat een Tiny Forest zo bijzonder maakt: “Door het gebruik van inheemse 
bomen en een speciale plantmethode groeien deze minibossen sneller dan traditioneel 
aangeplante bossen.” 
 

Zijn er al Tiny Forests in ons land? 
 
Op 13 maart 2020 werd het allereerste Tiny Forest van België aangeplant op het terrein van 
de school Campus Kajee in Schoten. Niet met de voorziene feestelijke opening met minister 
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Demir, wel strikt volgens de Corona-richtlijnen. Het Wonderbos van Campus Kajee – zo 
gedoopt door de leerlingen - wordt straks hun unieke onderzoekslabo over het bos en zijn 
wonderen:  bodemdiertjes, vogels, paddenstoelen, groeiende bomen en wisselende 
seizoenen. 
 
Het eerste Tiny Forest van Brussel komt in Vorst.  Wegens de Corona-omstandigheden zijn het 
niet de schoolkinderen die de bomen planten, maar Pronatura-medewerkers. Op 23 maart 
stoppen ze meer dan 800 inheemse bomen en struiken in de grond. Later zullen de kinderen, 
de boswachters in spe, nog meer dan 100 bomen komen planten. Iedereen kan hen steunen 
door een boom te schenken via de crowdfunding. GoodPlanet-partner Spadel schonk alvast 
10.000 euro, verzameld tijdens de 20 km van Brussel. Elke opgehaalde plastic fles was goed 
voor een donatie aan het Tiny Forest in Vorst. Anne Teresa De Keersmaeker, oprichtster van 
het nabijgelegen dansgezelschap Rosas, betoonde haar volledige steun door het meterschap 
voor dit nieuwe bosje op te nemen. 
 

 

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! 

 
 

 

Contact 

GoodPlanet Belgium: Anna Leonard - a.leonard@goodplanet.be - 0474 11 85 43 
IVN Natuureducatie Nederland: Daan Bleichrodt - 0031 615 52 91 61 
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