
 
 

Aan het college 

CC raad 

  

Bijgaand treft u een reeks schriftelijke vragen ex artikel 42 van het RvO aan: 

          van de D66-fractie over Tiny Forests; 

         van de fractie van Progressief Woerden over houtstook en houtrook. 

  

Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te 

beantwoorden (15 augustus a.s.), maar gelet op het zomerreces kan de beantwoording langer 

duren, zie ook de eerdere brief vanuit het college. 

 Met vriendelijke groet, 

  

Mark Tobeas| griffier | Gemeente Woerden  

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden 

T 0348 - 428 510 |M 06 - 25 72 36 43 |E tobeas.m@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl  

W gemeenteraad.woerden.nl 

  

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18u-14366-brief-college-inzake-beantwoording-artikel-42-vragen-in-het-zomerreces.pdf
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Artikel 42 vragen Tiny Forests 
  

IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) zoekt 24 partnergemeenten om minimaal 100 

Tiny Forests aan te leggen in Nederland. Tiny Forests zijn minibossen ter grootte van een tennisveld 

en hebben vele positieve effecten: 

 

- Het is een prettige plek voor vlinders, vogels bijen en mensen 

- Stimuleert biodiversiteit 

- Brengt natuurbeleving dichterbij 

- Heeft positieve invloed op waterberging, luchtkwaliteit en hittestress 

- Heeft een positief effect op de gezondheid 

Bij een Tiny Forest komt een buitenlokaal voor educatie die tevens kan dienen als ontmoetingsplek 

voor de buurt. IVN zorgt voor cofinanciering voor de aanleg van de Tiny Forests. Zie voor meer 

informatie en wat er van de gemeente verwacht wordt de website van IVN. 

De fractie van D66 Woerden is positief over dit project en heeft de volgende vragen aan het college: 

 

1. Is het college bekend met het concept Tiny Forest? 

2. Onderschrijft het college de positieve effecten van een Tiny Forest zoals genoemd? 

3. Is bij het college bekend dat IVN partnergemeenten zoekt voor het aanleggen van 100 Tiny 

Forests in Nederland? 

4. Ziet het college mogelijkheden (qua ruimte en budget) om op termijn minimaal 4 Tiny 

Forests in de gemeente Woerden aan te planten? 

5. Is het college voornemens zich bij het IVN aan te melden voor dit project? Dan wel voor 2018 

(inschrijving sluit 16 juli), dan wel voor 2019? 

 

Wij verzoeken het college de vragen telkens te voorzien van een adequate toelichting. 

 

Namens de fractie van D66 Woerden, 

Tom Boersma 

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