Aan de bewoners van
Elzenhof 1-213, even en oneven

Gemeente Sliedrecht
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Postbus 16

Geachte bewoner,
In het komende voorjaar gaan wij aan de slag om op een aantal locaties invulling te
geven aan het vergroenen van Sliedrecht. Wij willen u graag informeren over deze
werkzaamheden bij u in de buurt.
Tiny Forest Elzenhof

3360 AA Sliedrecht
Telefoon 14 0184
gemeente@sliedrecht.nl
www.sliedrecht.nl

Datum
5 februari 2021

De Tiny Forest (= klein bos) komt langs de Deltalaan, pal naast het 'boomgaardje'
waar in het voorjaar van 2020 nieuwe fruitbomen zijn geplant. Op onderstaande
afbeelding is globaal de ligging van de Tiny Forest te zien.
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Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, snelgroeiend inheems klein bos. Dit bos is niet
alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook
voor mensen. Het bos brengt de natuur in het dorp dichtbij en geeft jong en oud de
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kans om de wildernis in eigen wijk te ontdekken. Kinderen en buurtbewoners leren
over de natuur en ontmoeten elkaar.
De inrichting van de Tiny Forest ziet er als volgt uit. De 4 grote bomen blijven staan, de
bestaande heesters vervangen we door nieuwe inheemse beplanting en centraal tussen
de 4 grote bomen maken we een pleintje dat verbonden is via een pad met trottoir langs
de Deltalaan. Het pleintje en het pad maken we van houtsnippers. Aan de rand van het

pleintje maken we zitgelegenheid voor de kinderen en buurtbewoners. Op onderstaande
afbeelding is globaal de inrichting van de Tiny Forest te zien.

De uitvoer van de werkzaamheden starten wij, afhankelijk van de weersomstandigheden.
Wil je meehelpen met het planten van de jonge boompjes, dan kunt je je als vrijwilliger
opgeven bij het NME-centrum De Hooizolder. Je geeft je op door een e-mail naar
info@nmesliedrecht.nl te sturen met daarin je naam, adresgegevens en telefoonnummer.
Na ontvangst zal er een afspraak met je gemaakt worden. Het doorgaan van de plantwerkzaamheden in deze opzet, is uiteraard afhankelijk van de geldende
coronamaatregelen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Het college van Burgemeester en Wethouders,
Namens dezen,

B.A. Nederlof
Teammanager Beheer Openbare Ruimte

