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Een stadsbos in IJmuiden?  
 

Statige Iepen met prachtige kruinen sierden onze 

buurt. De bomen zorgden voor schaduw en 

verkoeling in warme zomers. Spreeuwen, merels, 

boomklevertjes, spechten en insecten waren er te 

gast.  

Door de Iepziekte verdwenen de bomen. En ook het 

schoolgebouw verdween. Een kale vlakte 

(poepveldje), met een vage korstige bodembedekker 

(het gras wil maar slecht groeien) bleef.  

Daarvoor waren alle bloeiende en net bloeiende 

heesters ook al verwijderd tijdens het gemeentelijke 

onderhoudsbeleid. Gerooid om verder onderhoud te 

voorkomen.  

In de zomer is het nu gemiddeld 2 tot 4 graden 

warmer in huis dan voorheen. De straatstenen 

houden warmte vast. De bomen die co2 opsloegen en 

de lucht zuiverden werden niet meer aangeplant. Een 

veel gebruikt bankje kijkt uit over kaal land. 

Venusstraat – Eenhoornstraat - Zuiderkruisstraat 

 

Een troosteloos veldje en verpauperde straat 

Het kan echt anders! Op de achterkant van deze 

flyer ziet u hoe een zelfde soort veldje in de 

Gemeente Heiloo wordt benut. Een groene oase in 

een buurt zoals die van ons! 

In onze buurt zullen in de toekomst woningen 

worden gebouwd. Deze woningen zijn hard nodig! 

Maar wel in groene buurt, waar men elkaar kan 

ontmoeten, kan genieten van meer groen en vogels, 

insecten. En waar plek is voor de honden en bankjes. 

 

 

 

 

 

 

2022 een  Tiny Forest  

Onze buurt groener!  

Meer groen is de meest effectieve maatregel tegen 

hittestress. Groen zorgt voor verkoeling en houdt het 

water vast. Het maakt onze buurt aantrekkelijk en 

biedt een plek aan mensen om elkaar te ontmoeten en 

te genieten van de natuur. Dit kan in de vorm van een 

Tiny Forest. 

Wat is een Tiny Forest? 

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid inheems bos ter 

grootte van een tennisbaan. Dit (mini) bos is niet 

alleen prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en 

kleine zoogdieren maar ook voor mensen (bron 

ivn.nl).  

Het doel van een Tiny Forest is om te zorgen voor 

biodiversiteit, jongeren meer te betrekken bij de 

natuur en een ontmoetingsplek te bieden voor 

buurtbewoners. We denken aan de bewoners in onze 

buurt, de kinderen van de school, de bewoners van de 

Moerberg. 

Een Tiny Forest draagt bij aan: 

• Biodiversiteit 

• Natuurbeleving  

• Luchtzuivering 

• Waterberging 

• CO2 opslag 

• Leefbaarheid  

Onze droom… Als buurtbewoners pakken we een 

actieve rol, bijvoorbeeld tijdens de beplanting en het 

onderhoud. We betrekken de school en bewoners in 

buurt. En natuurlijk hebben we ook ideeën over de 

plek waar het mini bos zou moeten komen. 

Huidige en nieuwe bewoners in de buurt zullen de 

komende jaren genieten van een prachtig mini bos! 

Als bewoners kunnen we een klein verschil maken 

om onze bijdrage te leveren aan de verbetering van de 

luchtkwaliteit in onze regio.  

We hebben daarbij de Gemeente nodig. En gelukkig 

kan de Gemeente een beroep doen op het IVN. 

Het IVN helpt Gemeentes  

https://www.ivn.nl/tinyforest/tiny-forest-voor-

gemeenten 
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Het kan echt anders… 

Gemeente BUCH (Heiloo) wist een gelijk stukje land, 

waar ooit en school stond, om te toveren in een 

divers stadspark. De Bomen bleven. Struiken werden 

aangeplant. 

Bomen, hoogte verschil en maaibeleid, langs de 

randen zijn struiken geplaatst. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurtbewoners staan achter 

het idee 

In de bijlage is een lijst opgenomen van 

buurtbewoners die ook een Groene Buurt willen! 

 

Initiatiefnemers: 

Meta Streefland - Venusstraat 13 

metastreefland@gmail.com 

Johan en Wil van Ikelen - Venusstraat 11 

 

Meer weten over Tiny Forest? 

https://www.ivn.nl/tinyforest/onze-bossen  

https://www.ivn.nl/tinyforest/zelf-aan-de-slag 
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