
Tiny Forest Lent
Plansessie 14 okt 2020



Inhoud sessie

1. Terugkoppeling veldverkenningen 

2. Schetsen Tiny Forest met buitenlokaal

3. Feedback van ontwerper Susanne Dohmeier op de 
schetsen

4. Vervolg traject en afspraken



Wat is een Tiny Forest?

• 200m2

• 600 bomen

• Minimaal 4 meter breed

• groeit snel door ideale

bosbodem

• Buitenlokaal ca 50m2

• Inheemse bomen
• Wilg: 450 insectensoorten
• Walnoot: 7 insectensoorten



Ontwerp Tiny Forest? 

• Buurtbos – geschikt voor 

• kleinschalige activiteiten

• Goed ingepast op de plek 

• Geadopteerd door een school 



Ontwerpvoorbeelden

• Variatie in:

• Vorm

• Afmeting

• Padenstructuur

• Plaatsing buitenlokaal

• Reliëf

• Omgaan met bestaande bomen



Veldverkenning 
- Noodgebouw
• Onder grote populier ideale plek 

buitenlokaal! 

• Tiny Forest kan niet onder 
boomkroon geplant -> krap

• Tiny Forest combineren met 
bloemrijk gras, vlonder aan water

• Vragen: 
• kans voor school uitbreiden plein 

met groene elementen? 
Omheining plein ivm water en
veiligheid kinderen verplaatsen.

• Verlenging noodvoorziening? 
Blijft de school ook na aug 2021? 



Inspiratie ontmoetingsplek onder De 
boom van het jaar 2020



Noodgebouw

• Spraakverwarring onder noodgebouw (niet mogelijk)/ten zuiden van (wel mogelijk maar hier
staat al grote boom)

• Na overleg met wijkregisseur blijkt dat deel tegelplein omvormen tot Tiny Forest en groenstrook
betrekken bij het schoolplein geen optie is. 

• Een deel van het groen heeft geen groenbestemming heeft maar bestemming woningbouw. Dat
in combinatie met de grote boom, wordt het stuk te klein voor een Tiny Forest. 

• Onderhoudspad langs water van 1 meter noodzakelijk

• Bestemmingsplan wijzigen duurt jaren

• Bewoners hebben liever gehele stuk groen, argument hiervoor is dat bebouwingsdichtheid wijk
veel hoger geworden dan oorsponkelijk plan. Over noodvoorziening school is niet goed
gecommuniceerd met buurt.  Buurt wil niet dat noodgebouw verlengd wordt, maar moet einde
aan komen. Dan perfecte locatie voor versterken biodiversiteit, Tiny Forest of ander groen, 
zitgelegenheid onder de boom en groene verbinding naar begraafplaats en Park Laauwik. 
Bewoners willen dit samen oppakken.



Acties & Conclusies 
• Jeanette Stevens gaat in overleg met dienst stadsontwikkeling over het 

noodgebouw en groene invulling en koppelt resultaat daarover terug.
• Ten zuiden van het Noodgebouw valt nu af als Tiny Forest locatie. Te krap

en voor de initiatiefnemers is het fijn om op korte termijn vooruit te
kunnen op een locatie die sowieso geschikt is (bij Park laauwik, toewerken
naar plantdag in februari) 

• Enkele buurtbewoners gaan samenwerken om voor deze gehele plek
(noodgebouw incl groenstrook) een groene invulling te realiseren. Er zijn
veel mooie ideeën. Jolanda zorgt voor onderlinge uitwisseling mailadressen
van degenen die hiermee mee willen doen. 

• Groene wijkinitiatieven kunnen mogelijk gemaakt worden via mijnwijkplan
(Jeanette) of via groenbeleid (Ton). Ook in later stadium is Tiny Forest 
mogelijk alleen niet met begeleiding IVN/hovenier. Linda stuurt wat info 
mee met verslag. 



Veldverkenning



Veldverkenning – Park Laauwik

• Westkant perceel erg geschikt voor Tiny Forest en buitenlokaal

• Verbinding met groene speelplaats, Jan Linders uit het zicht

• Veel creatieve ideeën voor de “lelijke” trafohuisjes: krijtbord voor
buitenlokaal, Tiny Forest illustratie /graffiti, verticaal groen, nestkasten,…

• Er is al een buitenlokaal in de speeltuin van park Laauwik, is het dan nog
nodig om een buitenlokaal te bouwen?

• Veel ruimte, meer dan minimaal nodig. 

• We moeten 1 meter vanaf rij bomen aanhouden

• Boomschommel moet blijven

• Conclusie: met deze locatie gaan we verder schetsen. 



Inspiratie trafohuisjes



Inspiratie buitenlokaal



Veldverkenning



Veldverkenning – veld Beatlesstraat

• Wadi ongeschikt ivm drainage buizen

• Heel weinig ruimte – alleen rond glijbaan strook geschikt voor bosje 
maar dan moet bloemen/kruidenveld en glijbaan verplaatst worden.

• Al veel lossen bomen, kruiden, insectenhotel, maar blijft toch wat 
saai. Meer natuurlijke beplanting zoals bloeiende border zou 
wenselijk zijn (vb vrouwe udasingel/turennesingel hoek)

• Buitenlokaal hier niet gewenst ivm overlast

• Tiny Forest voegt op de andere plekken meer toe

• Conclusie; deze locatie valt af voor Tiny Forest



Buitenlokaal



Elementen



Elementen -Spelen



Activiteiten 



Zelf aan de slag!

• Schetsen in groepjes op plattegrond

• Inspiratie/afbeeldingen delen via de 
chat (to everyone) 

• Schetsen hoeft niet “mooi”

• Totaal 20 min

• Terugkoppeling voor de camera 
houden





Groep 1: schetsontwerp 

• Wel een tweede buitenlokaal ook al is er al een buitenlokaal op de 
groene speelplaats. 

• Buitenlokaal in midden. Als je daar zit voel je omringd door bos, Dit is 
een koele zitplaats. Dat heeft meerwaarde.

• Uitzicht op de groene speelplaats

• Een deel van het bos aan de andere kant van het pad. 

• Trafohuisjes vergroenen dmv klimplanten 





Groep 2: schetsontwerp 

• Tweede “koele” buitenlokaal. Omringd door bos. Geeft rust.

• Pad opschuiven voor meer ruimte. Kan dat?  

• We willen vogels (specifiek putters), vleermuizen en eekhoorns 
trekken naar het Tiny Forest. Beplanting en nestkasten op de 
trafohuisjes. 

• Gravelpad om en door het bos zodat spannend is voor kinderen. 





Groep 3: schetsontwerp 

• Buitenlokaal aan de zijkant bij de trafohuisjes. Je zit met rug naar het 
bos. 

• Een klein paadje door het bos naar het buitenlokaal 

• Trafohuisje 2 kanten iets van maken; krijtbordverf beschilderen

• Buitenlokaal gemaakt van boomstammen in een halve maan met 
zand. 

• Hoogteverschillen in het buitenlokaal/tribune zou mooi zijn. 

• Een wilgenboog als toegang tot het buitenlokaal.

• Een insectenhotel bij de trafohuisjes





Groep 4: schetsontwerp 

• Buitenlokaal aan de kant van de trafohuisjes met een “tafel” in het 
midden 

• Trafohuisjes heeft boomstammen met nestkasten 

• Geen pad erdoor heen; goed natuur en goed voor overzicht

• Eetbaar groen aan de randen 

• Rechterkant een peuter/dreumessen speelaanleiding en waterpomp. 
Deze leeftijdgroep heeft weinig mogelijkheden in Lent.  



Hoe verder.. 

• Uitzoeken wat mag met de trafohuisjes 
(ontwerper &gemeente) 

• Paden in park in tact laten (ivm budget en net 
nieuw ontwerp park) 

• Beplanting mag wel aan de overzijde van pad 

• Voorlopig ontwerp (ontwerper) 

• Input betrokkenen per mail (via Linda)

• Check met budget 

• Definitief ontwerp



Hoe verder.. 

• Sessie beheer & beleefplan

• Participatieovereenkomst over beheer tussen 

initiatiefnemers -Talent- gemeente



Hoe verder.. 

• Bodembewerking

• Beplantingsplan definitief en bestellen

• Gastlessen Talent – unit bruin 

• Kinderen planten tijdens schooltijd*

• Buurtbewoners maken samen met IVN, 

• hovenier het af*

• Exacte opzet h.a.v. coronamaatregelen 



Dank je wel voor meedoen aan
Tiny Forest Lent !


