
Paraaf gemeente  paraaf beheerder 

Beheer en onderhoud Tiny Forest <naam school>  
 

Wat is een Tiny Forest? 
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos, ongeveer ter grootte van een tennisbaan. Dit 
minibos wordt aangelegd en beheerd volgens de methode van Dr. Akira Miyawaki. Dit bos is niet 
alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. 
Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar 
op een prettige en gezonde plek. Groepjes kinderen, de Tiny Forest Rangers, zijn een maand lang 
boswachter van hun eigen bos. 
 

Beheer volgens de Miyawaki methode: natuur gaat zijn gang 
Op <plantdatum> is het Tiny Forest <naam Tiny Forest> geplant. Na planten van de Tiny Forest 
breekt een belangrijke periode aan. Het bos moet twee jaar lang worden beheerd, tot het voor 
zichzelf kan zorgen. Het devies bij Tiny Forest is: de natuur zijn werk laten doen. In principe wordt er 
geen beheer toegepast op het Tiny Forest, het bos krijgt zoveel mogelijk de kans om zich natuurlijk te 
ontwikkelen. 
 
Toch is er wel wat beheer nodig. Bijvoorbeeld boompjes water geven bij aanhoudende droogte, 
zwerfvuil rapen en hekjes en straatmeubilair vervangen of repareren.  Deze beheerparagraaf 
beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van gemeente <naam gemeente> en <naam school>. 
Deze beheerparagraaf is afgestemd met <naam contactpersoon gemeente> van de gemeente <naam 
gemeente>. 
 

Tiny Forest is gifvrij en elk dier is welkom 
Een Tiny Forest is een bos voor de natuur. In een Tiny Forest wordt geen ongedierte bestreden, 
ongeacht de schade die ze bij de bomen aanrichten. Verder worden ook geen chemische 
bestrijdingsmiddelen gebruikt (zoals round-up of andere schadelijke middelen). 
 

Beheertaken en verantwoordelijkheden 
 Gemeente <naam gemeente> is eigenaar van het <locatie Tiny Forest> en is verantwoordelijk 

voor het beheer en van het Tiny Forest <naam Tiny Forest>. 

 <Naam school> neemt in zelfbeheer het beheer van de gemeenten over. Deze taken staan 
beschreven in de onderstaande tabel. 

 De taken worden samen met de kinderen van de school uitgevoerd. Leerlingen zijn in 
groepjes een maand lang boswachter van het eigen bos en voeren de wekelijkse en 
maandelijkse taken uit. Op de jaarlijkse natuurwerkdag kan de school samen met 
vrijwilligers, buurtbewoners, ouders en kinderen wat groter onderhoud doen (bijvoorbeeld 
takkenril of insectenhotel bouwen). 

  

Beheertaken BS de Ridderhof 

Wekelijks 

 Zwerfvuil opruimen 

 Monitoren groei van het bos (stamdikte en hoogte) 

 Monitoren kleine beestje (boven en onder de grond) 

 Eventuele schade melden bij de gemeente 

2 Maandelijks (6 x per jaar) 

 Woekerend onkruid wieden en toevoegen aan mulch-laag (stro) 

 Wilde bloemen mogen blijven staan, dit is goed voor bestuivers 
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Jaarlijks op de natuurwerkdag 

 Hinderlijke takken wegsnoeien (alleen takken die pad blokkeren) 

 Gesnoeide takken verwerken in takkenril 

 Blad ruimen van het pad en toevoegen aan mulch-laag in het bos 

 Optioneel: nieuwe elementen maken die biodiversiteit versterken. Bijvoorbeeld 
insectenhotel, nestkastjes of takkenril. 
 

Indien noodzakelijk 

 Schade aan het informatiebord of buitenlokaal herstellen 

 Houtsnippers vernieuwen. De gemeente levert de houtsnippers en de school brengt ze op 
z’n plek. 

Benodigde hulp van gemeente 

 Bij aanhoudende droogte is water geven van het bos nodig, tot twee jaar na aanplant. 
Gemeente <naam gemeente> houdt in de gaten of dit nodig is en bewatert indien nodig. 

 Bij snoeien van hinderlijke takken is hulp/ advies van de gemeente gewenst. 

 In het geval dat een grote boom gerooid moet worden (b.v. na omwaaien storm) kan de 
school de hulp van de gemeente inroepen. 

 Bomen die weggehaald moeten worden omdat ze een risico vormen, mogen wel in het 
bosje blijven liggen. 

 Takken die door de gemeenten gesnoeid worden om het pad vrij te houden, blijven ook in 
het bos liggen. 

 Indien nodig houtsnippers leveren tbv pad vernieuwen. 

 
Toelichting beheertaken <naam basisschool> 
In het begin is het belangrijk om te zorgen dat de kruidachtige niet de jonge heesters en bomen 
overwoekeren. Daarvoor is het goed om in de groeiseizoen van april tot oktober minimaal elke 4 
weken de grote onkruiden te wieden (bijvoorbeeld braam, haagwinde en brandnetels). Het onkruid 
dat gewied wordt, kan gewoon in het bos blijven liggen op de mulchlaag (stro), zo gaan de 
voedingsstoffen weer terug naar de grond. Wilde bloemen mogen gewoon blijven staan, deze 
vormen geen bedreiging voor de jonge boompjes en zijn weer goed voor de bestuivers. 
 
Het pad in het Tiny Forest blijft toegankelijk. Hinderlijke takken worden gesnoeid en verwerkt in een 
takkenril. Deze takkenril geeft veel kleine dieren een prettige, beschutte plek. Bladeren die op het 
pad liggen, kan je opvegen en weer aanbrengen op de mulch-laag. Dit trekt bodemdiertjes aan en 
bemest de bodem van het bos op een natuurlijke manier. 
 
 
 
 
 


