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Wat is een ZaailingenPocketPark  
Een ZaailingenPocketPark zou je kunnen zien als een kleinschalig natuurlijk landschapje 
in een stedelijke omgeving.  
In een ZaailingenPocketPark wordt niets geplant maar wordt ruimte gemaakt voor de 
spontaan opkomende zaailingen van bomen, heesters en bodemplanten, zodat deze met 
een minimale begeleiding en een afgestemd beheer tot ontwikkeling kan komen.  
Het wezenlijke verschil met het wel bekende TinyForest is dat een TinyForest vol wordt 
geplant met diverse soorten waardoor de natuurlijke dynamiek van de plek in een 
bepaalde richting wordt gestuurd.  
In een ZaailingenPocketPark wordt de natuurlijke dynamiek van de plek vanuit zijn 
eigenheid ingezet en gevolgd om zo tot een gebiedseigen ecologisch evenwichtige 
omgeving uit te groeien. Meer duurzaam dan een TinyForest omdat het gebruik maakt 
van het aanwezige ‘ herstellend vermogen van de natuur’ en het bijna geen investeringen 
vraagt. 
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In gebieden waar al spontaan opgekomen zaailingen zijn uitgegroeid zal deze 
verwildering worden beschermd en in een specifiek beheer verder worden ontwikkeld. 
Ook eerder aangeplante beplanting krijgt de kans om opgenomen te worden in deze zich 
dynamisch ontwikkelende omgeving. 
De vorm van een ZaailingenPocketPark staat niet van te voren vast maar krijgt door de 
keuzes die gemaakt worden bij het beheer langzaam gestalte. Een ZaailingenPocketPark 
heeft een natuurlijk karakter en vormt zich in de tijd.  
 
Vorm van beheer: in gesprek met de natuurlijke dynamiek van de plek 
Het beheren van een ZaailingenPocketPark is een ' vormend beheer'  met een scherp 
oog voor ‘natuur’ en bestaat voornamelijk uit maai-pluk en snoeiwerkzaamheden.  
Bevindt een ZaailingenPocketPark zich in de directe woonomgeving dan kan al een klein  
 
 



 
 
 
groepje bewoners onder begeleiding van een 'Zaailingengroenbeheerder' samen bepalen 
wat er wel en niet gemaaid of gesnoeid gaat worden.  Door de keuzes die in overleg 
gemaakt worden over de mate waarin de natuurlijke verwildering kan uitgroeien zal ieder 
ZaailingenPocketPark zijn eigen vorm en eigen karakter krijgen. De regels van algemene 
veiligheid en overlast in acht nemend  ( en enkele vuistregels die nog uitgewerkt moeten 
worden) 
Bevind het ZaailingenPocketPark zich buiten zo'n woonsfeer dan kan een vast team 
van Zaailingengroenbeheerders hier in onderlinge samenspraak het gebied zijn gestalte 
geven. 
 
Ecologische stapsteentjes 
Meerder ZaailingenPocketParkjes in elkaars nabijheid kunnen als ecologische 
stapsteentjes funktioneren binnen een stedelijke structuur. Om een onderlinge 
samenhang te bevorderen kan tijdens een jaarlijkse schouw met de 
Zaailingengroenbeheerders al voor veel afstemming zorgen. 
 
Zwerfvuil 
Naarst het maaien plukken en snoeien is het zorgvuldig verwijderen van ingewaaid 
zwerfvuil een belangrijke activiteit. Een meer natuurlijke omgeving is veel gevoeliger voor 
zwerfvuil dan een strak rozenperkje. Men associeert verwildering snel met verwaarlozing 
en ingewaaid vuil bevestigd dit vooroordeel. 
 
Het rationele en het intuïtieve 
In een overwegend gerationaliseerde statische omgeving zal en ZaailingenPocketPark 
een natuurlijke dynamische gevormde tegenpool kunnen vormen.  
Het rationele en het intuïtieve komen hier samen wat onze menselijke beleving en 
verbinding met een omgeving meer compleet maakt. 
 
ZaailingenPocketBos' ©   
Een ZaailingenPocketBos verschilt van een ZaailingenPocketPark door zijn oppervlakte 
en de hogere intensiteit van zaailingen van bomen. De karakteristiek en de 
onderhoudsvorm zijn identiek echter met op de situatie toegesneden accent verschillen. 
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