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Deze voorstellen zijn op dinsdag 4 september 2018 
in het Stadskantoor van Goes aangeboden aan 
wethouder André van der Reest.
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Inleiding
Een Tiny Forest is een minibos ter grootte van een tennisbaan. Dit 
kleine bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen 
en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen kunnen er 
iets leren over de natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op 
een prettige en gezonde plek. Het bos stimuleert de biodiversiteit, 
biedt kansen om klimaatproblemen tegen te gaan en brengt natuur-
beleving dichterbij. Zie: www.ivn.nl

De Gemeente Goes heeft het idee van het IVN om in Nederland Tiny 
Forests te realiseren omarmd. Er is een budget van 50.000 euro  
vrijgemaakt. De vraag is alleen: waar?

D66 Goes heeft samen met een aantal ondernemende inwoners 
mogelijke locaties in kaart gebracht. De top 10 is in dit boekje  
samengevat en wordt als een soort bidbook aan de wethouder  
aangeboden.
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1. Hollandiaplein
Uitgelezen kans om als 
Gemeente het voorbeeld 
te geven. ‘Dicht bij huis’ 
verstening van de stad 
aanpakken.

Adoptie door Gemeente-
bestuur, college en raad 
samen.

Locatie
Hollandiaplein, naast 
stadskantoor
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2. Jumbo
Huidig parkeerterrein 
Jumbo omvormen tot 
‘mini Groene Buffer’  
tussen spoor en verleng-
de Ringbaan West. 

Idee kan perfect mee-
genomen worden in de 
Herpositionering van het 
Marconigebied. 

Past bij Jumbo als 
‘Goes’ maatschappelijk 
ondernemer!?

Locatie
Parkeerterrein Jumbo
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3. Oude Pontes
Vergroening Goes Oost! 

Kans om kinderen en 
scholieren te betrekken 
door nabijheid van  
diverse scholen!

Locatie
Naast voetbalkooi oude 
Pontes
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4. Fluitekruid
Begin van groene slinger 
West. In het plan van de 
RWS voor de herstruc-
turering van Goes-West 
zat een groene zone, 
daar is tot op heden nog 
weinig van gerealiseerd. 

Dit kan het begin zijn!

Locatie
Fluitekruidstraat
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5. Stadstuin

Locatie
Bij stadstuin 
(Elvis Presleylaan tussen 
school en flat / tegen het 
spoor van de stoomtrein)

Met twee scholen voor primair onderwijs en een 
appartementencomplex om de hoek is de ligging 
gunstig. Grote kans op ‘sponsors’. 
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6. Goese Polder

Locatie
Aan de rand van de  
Goese Polder

Aan de rand van de Goese Polder is een stuk 
land te koop. Een uitgelezen plek voor een wat 
groter Tiny Forest. Hiermee wordt ook een  
groene buffer/rand naar de Deltaweg gecreëerd.
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7. Politiebureau

Locatie
Oude boomgaard achter 
politiebureau

Een lege plek waar heel goed de combinatie met 
een voedselbos gemaakt kan worden.
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8. Boszicht

Locatie
Naast Boszicht Goes Zuid

Dit is eigenlijk al een Tiny Forest. 

Noem het dan ook zo!
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9. Kloetinge

Locatie
Zomerweg/Vijverweg 
Kloetinge

Midden in Kloetinge, 
bijna naast de nieuwe 
school. Een uitgelezen 
kans om iets extra’s toe 
te voegen aan het multi-
functioneel centrum!
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10. De Mirakel

Locatie
De Mirakel

Aansluitend aan sport 
en spelpark de Mirakel. 
Eigenlijk heel logisch, 
toch?



Colofon
Samenstelling  Martin Wissekerke

Betrokken inwoners  Davy Fonteine

   Marcel Izeboud

Vormgeving  Jeroen van de Merwe
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