Checklist: is mijn bos een Tiny Forest®?
Onze droom is elke buurt zijn eigen Tiny Forest. Daarom stellen we een open-source handboek Tiny Forest beschikbaar, zodat
iedereen zijn eigen minibos kan maken. Maar niet elk minibos is een Tiny Forest. Het Tiny Forest-concept is bedacht door de
Indiase ingenieur Shubhendu Sharma (Afforestt). Hij baseerde zich weer op de bosbouwmethode van de Japanse bomenexpert
Akira Miyawaki. Om te zorgen dat bosjes die de naam Tiny Forest dragen aansluiten bij hun gedachtengoed, hebben we in overleg
met Sharma de naam Tiny Forest vastgelegd als Registered Trademark ®. Met deze checklist kan je controleren of jij een Tiny
Forest® hebt gemaakt.

Definitie Tiny Forest

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan (circa 200 m2). 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.

Sociale en fysieke kenmerken Tiny Forest

De checklist Tiny Forest bestaat uit fysieke en sociale kenmerken. Voor projecten in de openbare ruimte gelden zowel de fysieke
als de sociale kenmerken. Voor mensen die een Tiny Forest in hun achtertuin (vanaf 100m2) willen planten, gelden alleen de
fysieke kenmerken. We juichen de toepassing van de sociale kenmerken in jouw achtertuin wel toe, maar het is niet verplicht.

Fysieke kenmerken

Sociale kenmerken

In mijn minibos...

Mijn minibos...

...heb ik een studie (veldwerk en deskresearch) gedaan naar de
meest voorkomende inheemse soorten in mijn regio.

...heeft een buitenlokaal waar 30 kinderen tegelijkertijd in
kunnen zitten.

...staan uitsluitend inheemse bomen en struiken.

...heeft een lokale initiatiefnemer (vrijwilliger).

...is de bodem bewerkt volgens de Tiny Forest plantmethode.

...is geplant door buurtbewoners en schoolkinderen.

...staan minimaal 25 verschillende soorten bomen, struiken en
heesters.

...is geadopteerd door een basisschool of
kinderopvang in de buurt.

...staan 3 tot 5 bomen per vierkante meter.

...wordt door de school of kindervang maandelijks (of vaker)
gebruikt voor buitenlessen.

...mogen de bomen minimaal 10 jaar lang ongestoord
groeien.
...laat ik de takken, blaadjes en dode bomen liggen.
Mijn minibos...
...is overal minimaal 4 meter breed, zonder
onderbreking (zoals een pad).

...mogen buurtbewoners als ontmoetingsplek
gebruiken.
...heeft een beheer- en beleefkalender met activiteiten voor
de buurt en school.

		

...heeft een mulchlaag (bijvoorbeeld stro) van minimaal 15 cm
dik.
...heeft de eerste 2 jaar een hek rondom om de jonge
boompjes te beschermen.

Voldoet jouw minibos aan 100% van de kenmerken?

Ja
Geweldig! Geef jouw Tiny Forest door aan
tinyforest@ivn.nl en wij geven dit een mooie plek op de
site en in onze communicatie. Ook zijn we heel benieuwd
naar je ervaringen. We hopen snel van je te horen!

Nee
Neem contact op met tinyforest@ivn.nl om te kijken
hoe jouw minibos een Tiny Forest kan worden. Wil
je dit niet? Dan zijn we nog steeds blij met een nieuw
minibos, maar noem het geen Tiny Forest.

