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Inleiding 

 

Doe je ogen dicht en laat mij je meenemen… 

 

Het Maathai-bos is niet meer weg te denken uit onze buurt. 

Ik kan me geen week heugen dat ik er niet een paar keer geweest ben. Het is mijn plekje om even te 

ontspannen, al dan niet met mijn gezin of met de buurtjes. Even niets dan echte rust, met de geuren van 

de natuur en de geluiden van buiten.  

 

Wat hebben we een voorpret gehad met het invullen van onze Tiny Forest en wat is het mooi en echt 

geworden! Zo gaaf dat onze bankjes en de boomhut gemaakt zijn van essenbomen die eerder iets 

verderop in Nobelhorst gekapt moesten worden. En wat genieten we van onze eigen walnoten, bosbessen, 

frambozen, bramen, appels…. Ik heb nooit geweten dat er zoveel recepten voor appeltaart bestonden! 

Wat een heerlijke geuren komen er af van de bomen, wat zijn ze mooi als ze in de bloesem staan. De 

prachtige struiken met hun bloemen, het is gewoon een klein paradijsje, midden in onze woonwijk.  

 

Onze jongste is van haar angst voor bijen af door de knuffelbijen. Ze is nu de grootste fan en zeurt me 

gek of wij die ook nemen in de achtertuin. Maar het Tiny Forest voelt al als onze achtertuin. Iedereen in 

de buurt weet er de weg, de kinderen krijgen er les en weten me te verrassen met hun toenemende kennis 

van de natuur. De Tai Chi lessen hebben eindelijk de perfecte plek gevonden. Het Maathai-bos leert jong 

en oud weer even bij zichzelf te komen en de pure natuur in te ademen. Gewoon even niets. Als een oase 

in het hectische, drukke leven van alledag… 
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Herkomst naam 

Professor Wangari Muta Maathai is een Nobelprijs 

winnares. In 2004 won zij als eerste Afrikaanse vrouw 

de Nobelprijs voor de Vrede, vanwege haar 

bijdrage aan duurzame ontwikkeling, democratie en 

vrede. Zij stond nadrukkelijk voor de bescherming van 

tropische regenwouden, vanwege hun belang in het 

behoud van voldoende (drink)water en de rol die 

regenwouden spelen in het wereldomvattende 

ecosysteem.   

 

Wij kiezen ervoor om het Tiny Forest in Nobelhorst ‘Het 

Maathai-bos’ te noemen. Uit respect voor de bijdrage 

van Professor Maathai aan duurzame ontwikkeling en 

omdat dit past bij de benamingen in Nobelhorst.  
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Thema en ideeën Maathai-bos 

Het Tiny Forest komt op de buurtkavel, die al (onder 

meer) is bedoeld als ontmoetingsplek. Er komen 

speeltoestellen in de speeltuin, picknicktafels en een 

gebouw, waarvan ons Buurtschap eigenaar is en 

ook zelf de programmering bepaalt. De buurtkavel van Buurtschap Zuid zal een plek zijn 

waar de inwoners vaak komen en samenkomen. Als we natuur dichter bij de mensen willen 

brengen; wat is er dan mooier dan die natuur midden in het hart van ons Buurtschap te 

planten en echt dicht bij de mensen te laten komen?  

 

(Sociale) duurzaamheid  

Een zeer belangrijk onderdeel, zeker vanuit de grondbeginselen van Nobelhorst, is de 

versterking van de sociale cohesie van de buurt. Wanneer er gezamenlijk opgetrokken 

wordt om het bos te beheren of wanneer men elkaar tegenkomt tijdens een 

avondwandeling door het bos, versterken we de saamhorigheid. Het bos is een gezamenlijk 

initiatief van bewoners voor bewoners.  

 

Vergroenen en ondersteuning van de natuur  

Wij halen op deze manier een stukje bos de woonwijk in. Het is een nieuwbouwwijk, met 

(nog) relatief weinig groen en ‘jong’ groen. De voordelen van een stuk bos in de woonwijk 

zijn daarmee evident: je beperkt het (stuif)zand, brengt kleur in de wijk, het zorgt voor 

geluidsdemping en het geeft ook een thuis of rustplek aan allerlei vogels, bijen en andere 

insecten en kleine dieren. Hiermee komen wij tegemoet aan één van de doelen van 

Growing Green Cities: het vergroenen van Almere.  We willen graag de mogelijkheid 

bieden aan bewoners van Nobelhorst om deel te nemen aan de actie ‘Zet Almere in bloei’ 

van Growing Green Cities door na het aanleggen van het Tiny Forest een ‘plantenmarkt’ 

te organiseren waarbij bewoners een tuintegel in kunnen leveren in ruil voor een 

plantenvoucher.  

 

Wij onderzoeken op dit moment of er mooie dingen te realiseren zijn, aanvullend op het 

Tiny Forest, met het hout van de essen die in Almere gekapt zijn naar aanleiding van de 

essentaksterfte. We denken bijvoorbeeld aan bankjes. Maar ook iets als een groot 

insectenhotel zou een mogelijkheid zijn, wat dan weer 

een prachtig ‘excuus’ oplevert om ook een bloemen- en 

kruidenveld te realiseren naast het bos. Hiermee 

ondersteunen we het in stand houden van een gezonde 

bijenpopulatie.  Kinderen uit de buurt sluiten zich aan bij 

de bijenbrigade om de bij-vriendelijkheid van het bos en 

de omgeving rondom het bos te vergroten. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van de middelen die ‘’Oerr - 

natuurmonumenten’’ te bieden heeft.   

    

Gezondheid en lokaal voedsel  

In het kader van gezondheid kunnen we de kinderen 

bewust maken van de variaties en mogelijkheden in het bos en ze leren gezonde keuzes te 

maken. Er is niets lekkerder dan zelf geplukte of gevonden noten. Of wat te denken aan 

kersen, vers van de boom! De eigenaresse van Tea da di Date (een veganistische 

eetgelegenheid, de enige in Nobelhorst) heeft aangegeven dat ze samen met de kinderen 

workshops wil organiseren om fruit, groenten en noten te plukken in het bos en te verwerken 

in heerlijke (kleine) gerechten.  

 

Roxanne, 6 jaar 
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Een klein bos heeft een positief effect op de 

gezondheid: meer natuur in de buurt kan zorgen 

voor minder stress en stress-gerelateerde klachten. 

 

Kindgericht 

Het Tiny Forest maakt het makkelijker om ook kleinere 

kinderen te laten 

genieten en spelen in 

een stukje bos. Daar waar oudere kinderen wellicht makkelijker 

de randen van de wijk opzoeken en je ze als ouder hierin vrij 

kunt laten, is het fijn dat je de kleinere kinderen toch nog een 

beetje in het zicht kunt houden.  

 

Het Tiny Forest draagt bij aan het bewustzijn van het belang van 

een stuk natuur. De natuur maakt nu onvoldoende onderdeel 

uit van de directe leefomgeving van kinderen. Door het bos 

midden in een wijk te plaatsen, komen ze er langs, lopend, op 

weg naar school en zijn ze er actief als ‘Wilde Wachter’. 

Hierdoor leren de kinderen op een natuurlijke manier om 

verantwoordelijk met de beschikbare natuur om te gaan. 
Roxanne, 6 jaar 

Buitenlokaal  

Diverse lessen, onder andere gekoppeld aan de ontwikkelingen in het bos, zullen buiten 

worden gegeven. Dit past sterk bij de visies van de scholen waarmee samengewerkt wordt. 

De boswachter zal betrokken zijn om de lessen inhoudelijk vorm te geven. Het Maathai-bos 

is eenvoudig te bereiken en het toekomstige en direct naastgelegen gebouw op de 

buurtkavel wordt beschikbaar gesteld voor de scholen als buitenlokaal. 

 

Stichting Stad & Natuur steunt het initiatief en wil samen zoeken naar mogelijkheden om 

lespakketten te ontwerpen, waardoor het Tiny Forest een grote groep kinderen bereikt.  

 

Kortom 

Het past buitengewoon goed bij de bestaande plannen van Buurtschap Nobelhorst-Zuid 

over de inrichting van de buurtkavel en de wensen die zijn uitgesproken door de leden. 

Tevens sluit het aan bij het begrip duurzaamheid dat vanaf het begin van het ontwikkelen 

van de wijk een grote rol heeft gespeeld.  Denk hierbij aan: 

 Sociale duurzaamheid, 

 Economische duurzaamheid, 

 Milieu(technische) duurzaamheid. 

 

En dit alles bovenop de voordelen die je meekrijgt met een Tiny Forest: het vergroot de 

waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit en gaat hittestress tegen.  
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Draagvlak & Proces 

Wij zijn vanaf het moment dat wij ons bewust waren 

van de mogelijkheden direct van start gegaan. 

Allereerst hebben wij, via Facebook, de mening 

gepeild van veel Buurtschapsleden. Daaruit bleek 

dat een overgrote meerderheid voorstander was om de mogelijkheden te onderzoeken. 

Uiteindelijk is de teller blijven steken op ruim 70 respondenten, waarvan ruim 90%  ruimhartig 

vóór stemde! 

Zie op bladzijde 8 de uitkomst van de poll en van een medebewoner van Buurtschap Zuid 

een enthousiaste reactie over het voorstel. 

 

Daarna volgde een zoektocht naar enthousiaste mensen en sponsoren. Dit bleek zeer 

eenvoudig te zijn. Namens basisschool Het Universum en Kinderopvang Sterrenrijk is 

ecologische basisschool De Verwondering vanaf het begin mede-initiatiefnemer van dit 

project. Dit wordt gedaan door gezamenlijk met het Buurtschap op te trekken en mee te 

denken in het proces van de realisatie.  

 

De bewoners van de direct aan het bos grenzende huizen zijn persoonlijk benaderd door 

de werkgroep Tiny Forest. Er is een uitleg gegeven en er was ruimte om vragen te stellen. 

De reacties van de omwonenden die wij gesproken hebben zijn positief, enthousiast en 

ontroerd door het plan.  

 

Ook een plek aanwijzen was niet het moeilijkste onderdeel. De buurtkavel van Buurtschap 

Nobelhorst-Zuid moet nog voor een gedeelte ingericht worden. Het Buurtschap zit middenin 

het proces waar we door middel van bewonersparticipatie een definitieve bestemming 

moeten geven aan de buurtkavel. De totale buurtkavel is ruim 1500 m2 groot. Van deze 

oppervlakte is een gedeelte bestemd voor bebouwing. Hiermee kunnen wij dan meteen, 

via de werkgroep programmering, een deel invullen als buitenlokaal voor de eerder 

genoemde basisscholen en de kinderopvang. Daarnaast is tijdens de ALV van 9 april 

ingestemd met het plan voor het gedeelte ‘spelen’, tegemoetkomend aan het 

bestemmingsplan.  

 

En dan nog blijft er meer dan genoeg oppervlakte over om een ‘Tiny Forest’ van maximaal 

300 m2 te plaatsen en waarin het bestemmingsplan ook geen drempels opwerpt! 

 

Het Buurtschap, de basisscholen en de kinderopvang dragen gezamenlijk zorg voor het 

beheer van het Tiny Forest. Hierdoor kunnen wij voor minimaal 10 jaar continuïteit in beheer 

en onderhoud voorzien! De kinderen willen heel graag, samen met een groep enthousiaste 

ouders en leden van het Buurtschap, de taak van ‘Wilde Wachter’ op zich nemen.  
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Locatie 

Wij hebben een fantastische plek te bieden! Meer 

dan voldoende ruimte om hier een mooi Tiny Forest 

te laten groeien. 

 

Almere Hout – Nobelhorst – Buurtschap Zuid – Buurtkavel op ‘Het Eiland’. 

 

 
 

Zie op de volgende pagina de schets van de buurtkavel.  

 In het oranje: het speelgedeelte met in het glooiende grasveld diverse houten 

speeltoestellen en een aantal bomen. Dit is al uitgewerkt, akkoord bevonden en 

wordt in de tweede helft van 2018 gerealiseerd. 

 In het groen, naast spelen: de buurtkavel waar het Tiny Forest op gerealiseerd gaat 

worden.  

 In het groen, rechts boven: buurtkavel bebouwing. Een gebouw met een grote 

veranda en rondom veel bomen. Streven is om dit door middel van de bomen en 

het vele groen mooi aan te laten sluiten op het Tiny Forest. 

 

https://growinggreencities.almere.nl/
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Betrokken bij ons Tiny Forest 

De Verwondering, Het Universum & Sterrenrijk 

School en kinderopvang zijn niet de enige plekken 

waar kinderen leren hoe de wereld in elkaar zit. Door 

school, gezin en buurt samen te brengen, bouwen 

de Sterrenschool Het Universum en ecologische basisschool De Verwondering aan een 

leefwereld waarin kinderen in de volle breedte kunnen leren en ontwikkelen, samen met 

gezinsleden en buurtbewoners. In de groene bosrijke participatiewijk Nobelhorst vormen 

Het Universum, De Verwondering en kinderopvang Sterrenrijk samen een campus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nobelhorst Buurtschap Zuid  

Het Buurtschap zorgt ervoor dat de buurtbewoners naar eigen idee hun buurt(kavel) 

kunnen inrichten en beheren. Het initiatief om een Tiny Forest te realiseren op de buurtkavel 

is een mooi voorbeeld van hoe enthousiast en betrokken bewoners zijn en dit in een groep 

verder gaan uitwerken. Het realiseren en beheren van een Tiny Forest past perfect in de 

gedefinieerde doelstellingen van het Buurtschap. Het creëert betrokkenheid, 

verantwoordelijkheid en saamhorigheid.  

Vanuit het Buurtschap hebben we de mensen en de middelen om dit project samen met 

de andere betrokken partijen tot een succes te maken.  
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Overige ondernemers en partijen waarmee wij in 

contact zijn: 

Binnen Nobelhorst is contact gezocht met lokale 

(kleine) ondernemers. Deze ondernemers kennen 

Nobelhorst als geen ander, bijna allemaal zijn zij 

onderdeel van een Buurtschap. 

  

Zij zullen bijvoorbeeld een boom gaan doneren aan 

het Buurtschap, om zo onderdeel te zijn van het project. Tevens worden door ondernemers 

activiteiten georganiseerd om de buurt actief te betrekken bij het bos.  

 

Het gaat hierbij om:  

 Stad & Natuur   

 Tea da di Date  

 De Verwondering 

 Het Universum 

 Sterrenrijk 

 Sandra Canon-Van Bilzen - Tayrona Yoga 

 Huisartsen Praktijk Nobelhorst  

 Patrick Twaalfhoven – Baar Financieel  

Advies 

 Smullen & Spelen –  

pannenkoekenrestaurant  

 Nobel Hairstyling & Make Up  

 FIT-ID 

 

Deze lijst kan zonder enige twijfel verdubbeld 

worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Yardia, 13 jaar 
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Tot slot 

Het Maathai-bos: voor bewoners, door bewoners!  

 

Sir David Attenborough zei eens: ‘’People must feel that the 

natural world is important and valuable and beautiful and wonderful and an amazement and a pleasure.’’ 

 

Tot mijn twaalfde gingen wij altijd op vakantie in Nederland, want geld voor een reis buiten de grenzen 

hadden wij niet. Na de vakanties kwamen mijn klasgenoten terug met verhalen over Frans stokbrood, de 

Middellandse Zee, bergen, waterparken en lange vluchten naar de andere kant van de oceaan. Voor veel 

mensen wegen mijn verhalen over kamperen aan het Weerwater, achter de Kemphaan of aan Almere 

Strand daar niet tegen op. Maar voor mij wel. Ik word net zo enthousiast van een hert hier in het bos als 

van een hert in de Schotse valleien. 

 

Dat de natuur belangrijk, waardevol, mooi, schitterend, een verwondering en een genot is, was voor mij 

altijd vanzelfsprekend. Maar ik weet dat niet iedereen er zo over denkt, om verschillende redenen. Daarom 

wil ik zo graag een Tiny Forest op onze buurtkavel. Vaak genoeg is al gezegd dat kinderen de toekomst 

zijn. Maar wij hebben wel de verantwoordelijkheid om ze ook de mogelijkheid te geven om nieuwsgierig 

te raken naar de natuur. Ik ben er van overtuigd dat, wanneer je als kind dicht bij de natuur opgroeit, je 

ook sneller enthousiast wordt over de natuur. Door de natuur dichter bij de kinderen van Nobelhorst te 

brengen met een Tiny Forest vorm je een brug naar de natuur om Almere heen.  

 

Zie je het al voor je? Een Tiny Forest waar kinderen over de grond kruipen op zoek naar beestjes. Leren 

wat voor een beestjes het zijn en hoe de meest kleine dieren een grote bijdrage leveren aan de natuur. 

De buurvrouw die een boek leest. De buren van het huis op de hoek die aan hun bezoek laten zien hoe 

bijzonder Nobelhorst is mede dankzij zijn Tiny Forest. In de lente een verzameling van bloei en leven. In 

de zomer groen en gezelligheid. In de herfst prachtige kleuren en in de winter een sprookjeslandschap.  

 

Nadat ik kennis heb gekregen van de mogelijkheid van een Tiny Forest op onze buurtkavel, kan ik me 

eigenlijk niks anders meer voorstellen dan dat.  

 

An understanding of the natural world and what's in it is a source of not only a great curiosity but great 

fulfillment. – Sir David Attenborough 

 
  Rosanna de la Croix, bewoner Buurtschap Zuid 

https://growinggreencities.almere.nl/

