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Informatie voor schoolkinderen, wijkbewoners en verenigingen 
 
Tiny Forest 
 
Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. 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. 
 

 
 
Effecten van een tiny forest 

 Een Tiny Forest stimuleert biodiversiteit: het bos van 200 m2 bestaat uit veel verschillende soorten 
bomen. Deze bomen trekken weer insecten en vogels aan. 

 Het bos brengt natuurbeleving dichterbij. De afstand tussen mens en natuur is groter dan ooit. Een 
Tiny Forest voor de deur prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft mensen de kans om de natuur in de 
eigen leefomgeving te ontdekken en daarover te leren. 

 De aanleg van Tiny Forests vergroot de waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit, en 
gaat hittestress tegen. 

 Tot slot heeft een bos een positief effect op de gezondheid: meer natuur in de buurt kan zorgen voor 
minder stress en stress gerelateerde klachten. 
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Impressie van het op 25 november aangelegde Tiny Forest Neelderbos in Maasniel 
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Projectplan Tiny Forest de Kemp Roermond 2020 

 
Initiatief 
 
Initiatiefnemer, projectleider en auteur van dit projectplan is Rob van Vugt, sinds 1995 woonachtig in 
de Kemp. Aangezien we toekomstig wellicht regelmatig contact zullen hebben stel ik me graag even 
aan u voor. “Ik ben 53 jaar, lid van Bewonersgroep de Kemp sinds 2016 en lid van D66 Roermond 
sinds 2017. Ik ben gehuwd, vader van drie kinderen en werkzaam op een bedrijfsbureau bij Akarton 
BV in Venlo, producent van kartonnen verpakkingen en displays”. 
 
Motivatie 
 
Ik ben in aanraking gekomen met het begrip tiny forest door mijn partijgenoot bij D66 Roermond, 
voormalig fractievoorzitter Chrit Achten die dit project in de werkgroep Schoon en Groen in Maasniel 
heeft opgezet. Ik heb op de plantdag in Maasniel gezien welk enthousiasme er bij de kinderen 
aanwezig is en ik wens dit de kinderen van de Kemp en Roermond-Zuid ook toe. 
 

     
 
Ik vind het tiny forest een prachtige gelegenheid voor mensen van de wijken Kemp en Kitskensberg 
om elkaar te ontmoeten en ben uitermate gecharmeerd van educatie in de buitenlucht. In ben 
voorstander van meer groen in de wijk en omarm de positieve effecten van een tiny forest zoals 
hierboven benoemd. Daarnaast ben ik van mening dat de wijk de Kemp niet altijd vooraan heeft 
gestaan als het ging om toebedeling van faciliteiten door de gemeente Roermond. De Kemp kan een 
sociale boost erg goed gebruiken. Aangezien de wijk daarnaast ook niet meer beschikt over horeca 
als ontmoetingsplek binnen haar wijkgrenzen ben ik op zoek naar plekken waar bewoners elkaar wel 
kunnen ontmoeten. Ook kan een tiny forest mits goed opgezet ook verbindend zijn tussen jong en 
oud en tussen allochtoon en autochtoon en het helpen in de bewustwording van de noodzaak voor 
een groenere en duurzame wereld, ook in de wijk. Jeugd, natuur, educatie, ontmoeting en 
duurzaamheid – de ingrediënten voor een mooie toekomst voor een wijk met een grote diversiteit 
die streeft naar inclusiviteit voor al haar inwoners. 
 
De werkgroep 
 
Volgende leden nemen deel in de werkgroep. 
 
Jan van Espen  directeur basisschool ’t Mozaiek 
Frank Rubel  stichting Swalm en Roer 
Thei Lamers  voorzitter bewonersgroep de Kemp 
Jeroen Hoovers  opbouwwerker Wel.kom 
Achmed Ait Hakki lid bewonersgroep de Kemp 
Rob van Vugt  initiatiefnemer 
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Projectpartners 
 
De werkgroep wil een grote groep mensen of vertegenwoordiger daarvan betrekken in het project 
om zodoende een groot draagvlak en aandacht voor het project te genereren.  

 Basisschool ’t Mozaïek 
 Stichting Swalm en Roer 
 Bewonersgroep de Kemp 
 Wel.kom 
 Buurtpreventie 
 Andere onderwijsinstellingen in de wijk 
 Jeugdwerk 
 Scouting 
 Bewoners 
 Hovenier 

Basisschool ’t Mozaïek 
De basisschool is gelegen aan de Surinamestraat in de wijk de Kemp en heeft het predicaat 
Excellente School. Directeur Jan van Espen ondersteunt dit project en neemt graag deel. De 
werkgroep het Gezonde Schoolplein verzorgt een bijdrage in de voorbereiding van het project. Er is 
bij de school sprake van een groot enthousiasme. De school wil het project inpassen in het nieuwe 
schooljaar 2020-2021 en verkiest derhalve een plantdag in het najaar van 2020. Uiteraard zijn de 
schoolkinderen de belangrijkste deelnemers in het project. Ook zal de werkgroep trachten ouders bij 
het project te betrekken. 
 

 
 
Stichting Swalm en Roer 
De stichting Swalm en Roer kan voor de basisschool kaders scheppen om goed in het project te 
opereren. Hiertoe is er contact gelegd met Frank Rubel van Swalm en Roer. 
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Bewonersgroep de Kemp 
Als lid van Bewonersgroep de Kemp heeft Rob van Vugt dit project geïntroduceerd bij de 
bewonersgroep van de wijk. Vanuit de bewonersgroep is het mogelijk het project te ondersteunen 
en zullen leden plaatsnemen in de werkgroep Tiny Forest. Daarnaast is de bewonersgroep beheerder 
van de website c.q. bewonersplein van de wijk www.dekemproermond.nl. De redactie van de 
website zal online aandacht besteden aan het project. 
 
Wel.kom 
De bewonersgroep werkt in de wijk nauw samen met Wel.kom. Opbouwwerker Jeroen Hoovers 
heeft zijn steun aan het project toegezegd. Daarnaast zal hij vanuit de werkgroep contact zoeken met 
de jongeren tussen 12 en 23 jaar in de wijk. Een van de doelen van het betrekken van deze groep 
jongeren bij het project is het enthousiasmeren van deze groep waardoor goed beheer van het 
angelegde tiny forest eenvoudiger wordt en daarmee te voorkomen dat er vernielingen plaatsvinden. 
We trachten te zorgen voor eigenaarschap, vooral bij deze groep wijkbewoners. 
 
Buurtpreventie 
Naast dit co-eigenaarschap van jongeren kan ook het actieve netwerk van buurtpreventie ingezet 
worden voor een stukje beheer van de locatie. Dit netwerk omvat ruim 300 leden, wordt beheerd 
vanuit de bewonersgroep en is sterk aanwezig op Facebook, WhatsApp en Twitter. 
 
Andere onderwijsinstellingen in de wijk 
De werkgroep is en gaat in gesprek met andere onderwijsinstellingen in de wijk om hen te verzoeken 
deel te nemen in het project of dit te ondersteunen en promoten. Deze onderwijsinstellingen zijn het 
Praktijkonderwijs en Lyceum Schondeln, beiden aan de Heinsbergerweg, aan de rand van de wijk. 
 
Scouting 
De werkgroep heeft scoutinggroep Rene Hoppener benaderd voor deelname in het project. Deze 
heeft echter aangegeven niet geïnteresseerd te zijn gezien haar vole agenda. Zij kunnen echter na 
aanleg net als de basisschool ’t Mozaïek gebruik maken van het tiny forest voor educatieve 
doeleinden en spelelementen. Daarnaast zal scoutinggroep Pater Bleijs aan de Kapel benaderd 
worden om deel te nemen in het project. 
 
Bewoners 
De werkgroep wil wijkbewoners in een vroeg stadium bij het project betrekken. Een belangrijke 
groep bewoners hierbij zijn de toekomstige bewoners van het bijna opgeleverde nieuwbouwproject 
de Groene Campagne aan de Pastoor Adamsstraat, in de directe nabijheid van de basisschool ’t 
Mozaïek. Daarnaast willen we extra inzetten om bewoners van de Surinamestraat, Antillenstraat en 
andere straten aan deze zijde van de wijk bij het project betrekken, zeker aangezien de 
voorkeurslocatie voor het Tiny Forest de Kemp 2020 gelegen is in de nabijheid van de basisschool en 
deze straten. Naast de educatieve en de groene rol van een tiny forest in de wijk willen we graag dat 
het Tiny Forest de Kemp 2020 een sociale rol vervult en een ontmoetingsplek in de wijk wordt. 
Derhalve zal absoluut iedere wijkbewoner zo breed mogelijk geïnformeerd worden. Daarnaast zal de 
werkgroep zich sterk maken om ook de bewoners van de naastgelegen wijk Kitskensberg bij het 
project te betrekken. Basisschool ’t Mozaïek ligt op steenworp afstand van Kitskensberg. Op de 
school zitten kinderen uit beide wijken. We zien graag dat het tiny forest een verbindende rol tussen 
de twee wijken in Roermond speelt. 
 
Hovenier 
De werkgroep gaat graag aan de slag met een hoveniersdrijf voor het ontwerp en de aanleg van het 
tiny forest. Dit zal echter uiteraard pas gebeuren nadat het project aan de wijk is toegekend. De 
werkgroep zal hiertoe advies inwinnen bij de werkgroep in Maaniel en ondersteuning vragen vanuit 
IVN. 

http://www.dekemproermond.nl/
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Ondersteuning in het project 
 
De werkgroep beschikt over een goed netwerk om mensen te mobiliseren. Door de eerder 
genoemde “D66 connectie” is er reeds contact met de werkgroep van het Tiny Forest Neelderbos in 
Maasniel. Er is voor begin februari een overlegmoment gepland tussen Jan van Espen (basisschool ’t 
Mozaiek), Rob van Vugt (bewonersgroep de Kemp), Chrit Achten (werkgroep Maasniel) en Piet 
Coenen (basisschool Neel in Maasniel). IVN zal voor dit overleg uitgenodigd worden. 
 
Begin oktober heeft Rob van Vugt als initiatiefnemer en werkgroepvoorzitter deelgenomen aan een 
tiny forest informatieavond in Maasniel en inmiddels kennis gemaakt met Piet Coenen van 
basisschool Neel en Cindy Nordhausen van IVN. Ook is er reeds contact gezocht met Thea Jetten van 
IVN en Joep Ewalds, projectleider in de Gemeente Roermond. Zodoende zijn zowel IVN als de 
gemeente Roermond op de hoogte van ons burgerinitiatief op de Kemp. Uiteraard hebben we ons als 
werkgroep als initiatiefnemer gemeld op de website van IVN. 
 
Zoals eerder al genoemd zal ook Wel.kom ons in dit project ondersteunen. Naast eerder genoemde 
opbouwwerker Jeroen Hoovers heeft ook Zowi Naus contact in de wijk gezocht om mensen in dit 
project samen te brengen. Hier is ook contact gelegd met buurwijk Kitskensberg en de Stichting 
IJzeren Rijn. 
 
Tenslotte is het zoals eerder genoemd voor leden van bewonersgroep de Kemp en wijkbewoners 
mogelijk om te ondersteunen. Kerntaken liggen echter bij de werkgroep. De werkgroep is voldoende 
krachtig in organisatie en mobilisatie om het project Tiny Forest de Kemp 2020 succesvol te 
realiseren.  
 
Tijdplan 
 
Mei 2019 Initiaftiefname 24-5-2019, overleg met de organisatie in Maasniel, 

inventarisatie mogelijke locaties Tiny Forest de Kemp 2020. 
Juni Aanmelding bij de gemeente. Inzicht in meerjarenplan uitvoeringsprogramma 

groen van de gemeente Roermond met aandacht voor tiny forest. 
Augustus Eerste contact met schooldirecteur Jan van Espen. Downloaden handboek en 

lesmateriaal via IVN. Eerste promotie in de wijk en in persoonlijk netwerk. 
September  Eerste overleg met basisschool ’t Mozaiek en Stichting Swalm en Roer. 
Oktober   Bezoek informatieavond Maasniel, contact met IVN en wethouder Evers. 
November Contact met scouting, introductie in bewonersgroep de Kemp, steun van 

Wel.kom, aanmelding bij IVN, bezichtiging locatie Maasniel, projectplan 
gereed. 

December Promotie: officieel startsein project kenbaar maken via media in de wijk, 
eerste overleg werkgroep het Gezonde Schoolplein op basisschool ’t 
Mozaïek. 

Februari 2020  Overlegmoment met basisschool ’t Mozaïek en de organisatie in Maasniel. 
Najaar 2020  Gewenste plantmoment Tiny Forest de Kemp 2020. 
 
Unique Selling Points 

 Brede samenwerking met de wijkpartners, hetgeen zorgt voor een groot draagvlak. 
 Het vanuit de Kemp gezochte contact met de buurwijk Kitskensberg en de nadruk op verbinden en 

ontmoeten. 
 Het betrekken van jeugd en jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar bij het project. 
 Realisatie van groen in een wijk die duidelijk behoefte heeft aan uitbreiding van groen. 
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 De insteek om de verbinding tussen bewoners van de wijk te versterken. Jong en oud. Allochtoon en 
autochtoon. 

 Uitstekende promotiemogelijkheden 

Naam van het Tiny Forest de Kemp 
 
De werkgroep zal de komende tijd aandacht besteden aan een naam voor het aan te leggen tiny 
forest. Uiteraard zullen de leerlingen van basisschool ’t Mozaïek hierbij betrokken worden. Dit zal 
echter pas uitgezet worden nadacht de gemeente Roermond het project aan de Kemp heeft 
toegewezen. 
 
Promotie 
 
Naast de genoemde website van de wijk die beheert wordt door de Bewonersgroep de Kemp en 
waarvan initiatiefnemer en lid van de werkgroep Rob van Vugt redactielid is zijn er ook andere 
middelen beschikbaar om het Tiny Forest de Kemp 2020 te promoten. De redactie van de website 
heeft contacten met de redactie van Roermond Nieuws. Daarnaast beschikt de bewonersgroep over 
een eigen facebookpagina en zijn leden van de werkgroep zeer actief op facebook en twitter, waar 
het project ook gepromoot zal worden. Ook zal de wijkkrant ingezet worden voor promotie. Deze 
wijkkrant wordt uitgebracht in de wijken Kemp en Kitskensberg. 
 
Locatie 
 
Voor de locatie van het aan te leggen Tiny Forest de Kemp 2020 heeft de werkgroep 7 locaties in de 
wijk op het oog en heeft zij samen met basisschool ’t Mozaïek een uitgesproken voorkeur voor een 
van deze locaties. 
 
De voorkeurslocatie 
De werkgroep en de basisschool heeft haar voorkeur uitgesproken voor de aanleg van een tiny forest 
in de directe nabijheid van de school. Dit is mogelijk op een ruim voldoende vrije groenstrook aan de 
Surinamestraat, tussen de school en de sportkooi. Kinderen kunnen veilig vanuit de school deze 
locatie bereiken. Deze locatie ligt in een groen en duurzaam gedeelte van de wijk met 
energieneutrale woningbouw de Groene Campagne en ’t Parcje en in de nabijheid van het 
Nonnenbos. 
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De 6 alternatieve locaties 
Daarnaast heeft de werkgroep 6 alternatieve locaties in de wijk bekeken: 

 Tunneldak A73, zijde Wirosingel, Pastoor Adamsstraat, ‘tParcje 
 Tunneldak A73, zijde Heinsbergerweg 
 Karel Doormanplein, groenstrook tegenover Chinees Indisch restaurant Long Sing. 
 Keulsebaan, groenstrook tussen Borneostraat en Celebesstraat, na de Lidl richting Kitskensberg 
 Campus Mathilde Haanstraat/Javastraat nabij het wijkgebouw ’t Trefpunt 
 Groenstrook wijkentree, komende vanuit de Bredeweg, na het spoorwegviaduct aan de linkerzijde 
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Wellicht dat de locaties op het tunneldak voor boomgroei niet geschikt zijn. De eerste 
tunnekdaklocatie ligt echter in de directe nabijheid van basisschool ’t Mozaiek. 

Duidelijk mag echter zijn dat de locatie in de directe nabijheid van de school op de Surinamestraat de 
absolute voorkeur heeft. De alternatieven geven alleen maar aan dat de werkgroep uitgebreid naar 
alle mogelijke opties heeft gekeken. We willen het project heel graag uitvoeren op de 
voorkeurslocatie. 
 
 
 
Namens de werkgroep Tiny Forest de Kemp Roermond 2020: 
Rob van Vugt 
robvanvugt@hetnet.nl 
06-13210231 
Mathilde Haanstraat 19 
6045 CX  Roermond 

mailto:robvanvugt@hetnet.nl

