Persuitnodiging

Kortgene heeft de primeur met het eerste
Tiny Forest van Zeeland
Noord-Beveland, 19 februari – 140 leerlingen van OBS de Zuidvliet, buurtbewoners en
natuurorganisatie IVN planten op 26 februari het eerste Tiny Forest van Zeeland in Kortgene.
Burgemeester Demmers plant tijdens deze bijeenkomst een toekomstboom als start van de
Toekomstvisie Noord-Beveland 2030. Vervolgens onthult wethouder Schenkelaars de naam
van het Tiny Forest en daarna steken de kinderen de handen uit de mouwen.
Over Tiny Forest
Het minibos wordt een prettige ontmoetingsplek voor buurtbewoners en verbetert het klimaat en de
biodiversiteit in de wijk. Daarnaast komt er een buitenlokaal waar de kinderen straks les krijgen over
de Nederlandse natuur. De komende twee jaar worden er nog vijf Tiny Forests gerealiseerd in
Zeeland in de gemeenten Goes (2), Borsele, Terneuzen en Middelburg. Deze minibossen ter grootte
van een tennisbaan zijn niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine
zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal en worden opgeleid tot Tiny
Forest Ranger. Buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Het bos zorgt
bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.
Toekomstvisie Noord-Beveland 2030
In het bos wordt een toekomstboom geplant namens de gemeente Noord-Beveland. Hiermee start
het project Toekomstvisie Noord-Beveland 2030. ‘Het minibos wordt samen door de buurtbewoners
onderhouden en bomen staan symbool voor de toekomst, dit past precies bij het toekomstproject:
samen werken aan een mooie toekomst’, aldus wethouder Schenkelaars. Gemeente NoordBeveland gaat in gesprek met de inwoners en ondernemers over hoe zij hun toekomst zien, hiervoor
worden zes bijeenkomsten georganiseerd. Deze leiden tot een toekomstvisie en een
omgevingsvisie, een uitgestippeld plan waar men heen wil de komende jaren.
Honderd Tiny Forests in vier jaar
Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter
dan ooit. IVN werkt aan een wereld waarin contact tussen mens en natuur vanzelfsprekend is. Een
Tiny Forest is bij uitstek geschikt om mens en natuur te verbinden. IVN wil dat elke buurt zijn eigen
minibos krijgt, zo komt de natuur in steden steeds dichterbij. Dit project is mede mogelijk gemaakt
dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

