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Als digitale gemeente ontvangen wij uw post graag via post@hollandskroon.nl. 

Brievenbuspost en pakketten kunt u sturen naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. 

Contact Social Media Overige gegevens
www.hollandskroon.nl  facebook.com/hollandskroon BNG Algemeen NL82 BNGH 028.51.52.785
T 088 – 321 50 00  @hollandskroon BIC: BNGHNL2G

Beste heer / mevrouw,

Met deze brief willen wij u uitnodigen voor een inloopbijeenkomst op 14 oktober 2021 van 19:30-21:30 
op de Verwachting 1 in Anna Paulowna.

Deze avond kunt u kennis nemen van het definitief ontwerp van het project herinrichting buitenruimte de 
Verwachting. De ecologische zone die hier in verwerkt word en de speeltoestellen die terugkomen in het 
ontwerp. 

Tiny Forest zal deze avond ook vertegenwoordigd zijn. 

Er komt een Tiny Forest bij u in de buurt! 

Wordt u ook zo blij van een groene, duurzame en gezonde buurt? Dan is er goed nieuws! Begin volgend 
jaar zal er een Tiny Forest geplant worden bij het schoolplein van MFA ‘De Ontmoeting’ in Anna 
Paulowna. Tiny Forest is een concept van IVN Natuureducatie en wordt mede mogelijk gemaakt door het 
team Kernbeheer van de gemeente Hollands Kroon. De basisscholen De Sluis, De meerpaal en 
kinderopvang Kappio zullen het minibos als buitenleslokaal gaan gebruiken. Ook wordt de buurt actief 
betrokken zodat het Tiny Forest een echt buurtbos kan worden!  
 
Wat is een Tiny Forest? 
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit minibos is niet 
alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. 

mailto:post@hollandskroon.nl
http://www.hollandskroon.nl/


Pagina 2 van 2

Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op 
een prettige en gezonde plek. 
 
Wat gaan we doen? 
Tijdens de inloopavond krijgt u verdere informatie over het Tiny Forest. Ook gaan we met u actief in 
gesprek zodat uw ideeën en wensen meegenomen kunnen worden in het ontwerp van het minibos. 
Misschien vindt u het ook wel leuk om mee te helpen met de aanplant en/of het beheer en onderhoud? 
Alle inzet is van harte welkom! 

Vragen of meer informatie
Heeft u vragen over dit project of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Piëtro Dikmoet via 
telefoonnummer 088 321 5000 of per mail via projecten@hollandskroon.nl 

Met vriendelijke groet,

Piëtro Dikmoet

Deze brief is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend.


