
Limmel 
a/d Maas 

het vervolg en 
bestemming 
Overmaze. 

(Bijgewerkt t/m 30-11) 
themuut | 29 

november 2021Bekijk 
hier de artikelen volgend 

op het protest jl. 
28-08-2021 tegen het plan 
voor een Megaloods van 

Leeyen. (Ook hierbij weer met 
dank aan Raymond Huveneers red.) 
Voor Limmel speelt intussen ook het 

onderwerp bestemming Overmaze.Voor 
een overzicht van alle nieuwsitems over de 

megaloods, klik rechtsboven op de pagina op 
“Buurtraad Mededelingen”. De 

Limburger 30-11 Maastricht polst 
interesse in megaloods. Maastrichtse 

daklozen blijven nog langer in Limmel – 
De Limburger. RIB_-_Stand_van_za-

ken_Tregaterrein_26_november_2021
PVV_Vragen_inzake_Uit_de_verkoop_ha-

len_van_de_voormalige_ge-
vangenis_Overmaze. Opvang is ‘zootje,’ daklozen 
Maastricht voorlopig niet terug… – De Limburger

Helft Maastrichtse daklozen verhuist terug naar Singel 
9 – De Limburger. Memo_Leger_des_Heils_-_Terug-
keer_dag-_en_nachtopvang_naar_de_Singel.pdf.pdf

Reactie_BNW_Limmel_-_oproep_dak-_en_thuislozen.pdf.pdf
Open_brief_SP_-_oplossingen_nodig_m.b.t._

Singel_9.pdf.pdf
RIB_-__Stand_van_zaken_terugkeer_dag-_en_nacht-
opvang_naar_Singel_9. Schriftelijke_Vervolgvragen_

Singel_9_-_PvdA_Maastricht
Antwoord_-_Partij_Veilig_Maastricht_-_Tregaterrein

Maastricht zet alles op uitbreiden van P+R Station Noord – De 
Limburger_20-10-2021. De Limburger 19-10-2021_P&R

De Limburger 18-10-2021_Eind aan verdozing landschap
Artikel Financieel Dagblad:    en Antwoord_-_Liberale_Partij_Maas-

tricht_-_Tregaterrein_toetsing_bouwplannen_megaloods Leeijen kan 
negen miljoen verdienen met woonwijk Maastricht – De Limburger

Getouwtrek over winsten van megaloods Leeijen versus woonwij – De 
Limburger 5 oktober Domeinvergadering Fysiek – (17:00 – 23:00) uitzending 
punt 10 gebiedsvisie trega/zinkwit via link https://maastricht.parlaeus.nl/user/-

meeting/action=view/id=767 icoon uitzending! Zie financieel ; gebiedsvisie 
trega-zinkwit ; oplegger domeinvergadering Fysiek    De 

Limburger 02-10-21 Rien Leeijen een portret
Buurtnetwerk vraagt gebiedsvisie voor Overmaze: Buurtnetwerk_Lim-
mel_-_Opstellen_gebiedsvisie_Overmaze.pdf Morgenavond Fysiek 

Raadsvergadering (19:00 – 23:00) Motie Groep Lurvink te volgen via: 
https://maastricht.parlaeus.nl/user/meeting/action=view/-

mag=008aa82282a2020a0828a0808a86dc6e
https://www.1limburg.nl/limmel-en-leeijen-kijken-naar-woningbouw?context=default 

https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/limmel-en-leeijen-kijken-naar-woningbouw 
https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/daklozen-overmaze-terug-naar-singel-9 Telefgraaf 
Dakloze stdenten hopen op Overmaze Spot PVDA Lilianne Ploumen tijdens Algemene 
Beschouwingen: https://www.youtube.com/watch?v=QnnyCdtAmGY VIDEO: LILIANNE 

PLOUMEN NOEMT LIMMEL ALS VOORBEELD TIJDENS ALGEME-
NE BESCHOUWINGEN Noodoplossingen voor kamercrisis Maastricht_ 
studenten mogel… – De Limburger Art. 47 vragen van Groep Alexander 

Lurvink e.a. m.b.t. studentenhuisvestingscrisis RaadsInformatiebrief_-_Terug-
keer_dag-_en_nachtopvang_naar_Statensingel RTV Maastricht:PVM verbaasd 

over fout Leeyen
RTV Maastricht: Wet rondom tregaterrein overtreden

Nieuwe woning bouwen in Maastricht_ Dan moet je er zelf drie… – De Limburger
Parkeren op de Markt kan allang niet meer, maar Maastricht w… – De Limburger

RTV Maastricht: Rien Leeijen gaat ervan uit dat zijn megaloods in de Maastrichtse wijk Limmel er 
niet komt 1Limburg: Zakenman Leeijen: ‘Denk niet dat megaloods Limmel er komt’

RaadsInformatieBrief_Stand_van_Zaken_Tregaterrein_17_september_2021
Plan megaloods Maastricht_ Leeijen steunt subsidie-aanvraag … – De 

Limburger 1Limburg: CDA: bedrijventerrein bij MAA alternatief voor megaloods
RTV Maastricht: CDA ziet megaloods liever op MAA dan in Limmel

Steun Buurtraad subsidie_aanvraag Pleidooi Hazeu maakt weinig kans op succes in 
Maastricht – De Limburger Bijdrage buurtnetwerl limmel stadsronde verordening betaalbare 

woningbouw Maastricht blijkt toch iets minder Noord-Koreaans dan gedach… – De Limburger
Gemeente Maastricht, tervisielegging van het voorbereidingsbesluit voor het Trega-Zinkwit terrein
Geen geruzie, maar daadkracht en tactisch slim spel van poli… – De Limburger Politiek Maastricht 

unaniem, maar komt Leeijen zijn beloftes… – De Limburger RTV Maastricht Raad werpt drempel op 
tegen megaloods 1Limburg: Maastricht werpt drempel op tegen megaloods Limmel

RTV Maastricht Plan voor megaloods tidelijk opgeschort Buurtraad: Vragen inzake voorbereidingsbesluit RIB – 
Stand van zaken Tregaterrein (Raadsinformatiebrief )

Video Raadsvergadering

Agenda van de Raadsvergadering van 7 september 2021
Filmpje Protest vóór raadsvergadering dd 07-09-2021

De Limburger: Plan voor megaloods in Maastricht: boze wijk richt pijlen op 
wethouder Krabbendam

Volkskrant: Een nertsenmiljonair dwarsboomt 800 nieuwe woningen: hij wil 
een distributiecentrum

RTV Maastricht: De man die wil bouwen in Limmel – portret
1Limburg: Portret: Deze zakenman wil megaloods bouwen in Limmel

Remco Mettrop heeft een mooie protestsong gemaakt over de megaloods:
https://soundcloud.com/user-132444075/protestlied-limmel en

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20210902_93462485
Chuck Berry in Limmel_ Ludiek muzikaal protest tegen komst m… – De 

Limburger
Brikken Column Impassant Ad van Iterson

https://www.1limburg.nl/video-gemeente-maastricht-kan-mega-
loods-tegenhouden?context=latestarticles

Maastricht legt werk bulldozerende megaloods-zakenman stil, … – De 
Limburger

Motie_PvdA_-_Verzet_tegen_een_mega-distributieloods_city-
_hub_op_het_Trega-terrein_Limmel

Motie_Liberale_Partij_Maastricht_-_Voorbereidingsbe-
sluit_m.b.t._woningbouw_voor_Tregaterrein.pdf

Waar liet Maastricht het liggen in de kwestie-megaloods_ – De Limburger
https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/megaloods-in-limmel-blokkeerbaar

‘Maastricht kan stokje steken voor megaloods van Leeijen’ – De Limburger
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Limmel….entree van de Landgoederenzone Buitengoed Kanjel, Geul en Maas en het Rivierpark Maasvallei

Beste buurtgenoten,

We kijken in Limmel terug op een bewogen jaar. 
Samen te vatten in vier woorden ‘Limmel aan de 
Maas’. Iedereen in Limmel kijkt reikhalzend uit 
naar het moment waarop we hopelijk weer verder 
kunnen werken aan het woonplan Limmel aan 
de Maas. Het plan voor een toevoeging van circa 
800 woningen, groene wiggen, een verkeersluwe 
Willem Alexanderweg en Borgharenweg was 
vergevorderd tot het terrein op de achtergrond 
opeens van eigenaar was gewisseld. De nieuwe 
eigenaar diende een plan voor de in Limmel 
verfoeide megaloods. De buurt kwam in opstand 
en haalde meermaals het landelijke nieuws met 
haar acties en demonstraties! Hoe deze kwestie 
gaat aflopen is niet bekend bij het schrijven van dit 
voorwoord. Hou onze website www.limmel.nl in de 
gaten voor het laatste nieuws. 

Gelukkig is er ook groot nieuws dat ook goed 
nieuws is. Zo heeft het Buurtnetwerk met Servatius 
een convenant gesloten om voor de komende 15 
jaar nauw samen op te trekken. Dit uit zich al in 
de woningbouwprojecten Askalonstraat en Kop 
waarover meer in deze buurtproat. Bovenal vordert 
de bouw van Hoolhoes zodat we in maart - april 
2022 kunnen gaan genieten van onze nieuwe 
voorzieningen. In deze buurtproat stelt de nieuwe 
lunchroom ‘ t Lummeleerke’ zich voor. Denk u eens 
in dat u straks in eigen buurt lekker op terras kunt 
zitten en naar de supermarkt. 

De grote verbouwing van Limmel begint aldus 
op stoom te geraken. Toch blijven er ook voor de 
nabije toekomst wensen en verbeterplekken. Zo 
baart Overmaze en omgeving ons zorgen en is 
het nieuwe Tiny Forest toch ook geen onverdeeld 
succes gebleken en staat ook de verkeersveiligheid 
bij de uitgang van de tunnel naar Nazareth in  
de aandacht. 

Wat hopelijk blijft zijn mooie verbindende 
initiatieven zoals de etentjes verzorgd door 
studenten voor onze ouderen en de kerstmarkt 
en Koningsdag die helaas nu weer geen doorgang 
mochten vinden als gevolg van de corona-
pandemie. Wel is ons dorpsplein opgeluisterd met 
licht en een mooi versierde boom. Want licht in de 
zware en duistere jaren die achter ons liggen kan 
Limmel goed gebruiken. We zijn hoopvol voor een 
mooie toekomst voor Limmel. 

We wensen jullie, mede namens de 
organisaties in deze buurtproat, fijne 
feestdagen en een gelukkig en gezond 
nieuwjaar toe! 

Namens het dagelijks bestuur

Chris Meys - Voorzitter
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Wonen

Nieuws van Servatius veur Lummel oet Lummel 
door Vivian Beckers Servatius

In oktober en november organiseerde 
Servatius voor direct omwonenden van 
de Askalonstraat en Kop Balijeweg een 
aantal inloopavonden. Uiteraard werd het 
buurtnetwerk en de bewonerscommissie 
hierbij betrokken. Op deze manier hebben we 
iedereen kunnen bijpraten over onze plannen. 
Inmiddels is de bouw van ‘Hoolhoes’ al ver 
gevorderd. Voor de toekomstige bewoners 
duurt het niet lang meer voordat ze de sleutel 
van hun nieuwe thuis ontvangen!

Inloop Askalonstraat
Voor de Askalonstraat was het niet de eerste 
inloopavond. De nieuwbouw van de 38 
appartementen stond geparkeerd vanwege 
bezwaar dat was aangetekend bij de Raad 
van State. Omdat dit bezwaar is ingetrokken 
kunnen we weer verder. De laatste 
tekeningen, plattegronden en ideeën hebben 
we met een groep bewoners uit de buurt in 
het Kapelaan Lochtmanhuis besproken. Dit 
werd goed ontvangen. Naar verwachting start 
de bouw in september 2022.

Inloop Balijeweg 
Ook ten aanzien van de nieuwbouwplannen 
aan de kop van de Balijeweg hebben we een 
aantal bijeenkomsten gehad. We hebben 
voorbeeldschetsen laten zien. Deze worden 
nader uitgewerkt door een architect. Over het 
algemeen zijn deze bijeenkomsten prettig 
verlopen. Op de vorm, maat en schaal van het 
gebouw werd positief gereageerd.

Het gaat om circa 20 levensloopbestendige 
en energiezuinige appartementen voor de 
vrije sector, waarschijnlijk in het middenhuur 
segment. Met de gemeente onderzoeken 
we of we het gebouw kunnen verwarmen 
met restwarmte uit het riool. Deze winter 
gaan we hiervoor metingen verrichten. De 
architectonische uitwerking volgt later. Dit 
mag speels zijn, mooi om de Balijeweg iets te 
verbijzonderen. Het ‘gevelbeeldje’ keert terug 
in de nieuwbouw. De bouw start halverwege 
2023. Ook is er aandacht gevraagd door 
alle partijen/ bewoners omtrent de 
verkeerssituatie bij de tunnelmonding en 
kruising. Dit verdient aandacht gezien de 
aanwezigheid van een school en toename van 
verkeer door de komst van de supermarkt en 
de nieuwe woningen.

Hoolhoes
Naar verwachting worden de 28 
energiezuinige appartementen ‘Hoolhoes’ 
medio maart opgeleverd. Op dit moment 
voeren we de gesprekken met de kandidaten 
en wijzen we huisnummers toe. Er zijn 
voldoende kandidaten voor dit prachtige 
project.

Bomen Askalonstraat
Komende winterperiode zal de gemeente de 
bomen aan de Askalonstraat rooien, zodat de 
bouwaannemer bij de start hier geen hinder 
van ondervindt.

Wonen

Bouwupdate Hoolhoes
door Lincy van Middelaar Wijnenbouw

Op de valreep van 2021 is het hoog tijd om 
even terug te blikken. Begin dit jaar hebben 
we de start gemaakt met het nieuwe hart van 
‘jullie’ wijk: Hoolhoes. Na een voortvarende 
start liggen we aan het einde van het jaar 
nog steeds op schema. Voorzichtig mogen 
we al vooruitkijken naar de oplevering in het 
voorjaar van 2022. Voor nu willen wij jullie 
hartelijk bedanken voor de enthousiaste 
reacties die we het afgelopen jaar vanuit de 
buurt, de school en zelfs Sinterklaas hebben 
ontvangen!

Appartementencomplex
De steiger rondom het 
appartementencomplex is inmiddels weg, 
waardoor het gebouw helemaal zichtbaar 
is. Op de begane grond zijn we de puien 
aan het monteren voor de winkels, terwijl ze 
in de appartementen hard werken aan de 
afbouw. Al met al ligt de nieuwbouw van het 
appartementencomplex netjes op schema. 

42 woningen
Bij de 42 woningen zijn we nog drukdoende 
met de ruwbouw. Bij de eerste woningen 
zijn de dakkappen geplaatst en demonteren 
we de steiger. Het uiterlijk van de woningen 
wordt steeds beter zichtbaar. Aan de 
binnenzijde zitten we ook niet stil: de 
binnenwanden worden geplaatst en de 
trappen worden gemonteerd. 

De feestdagen
De werkzaamheden van Hoolhoes liggen 
tijdens de feestdagen tijdelijk stil. Uiteraard 
zorgen wij ervoor dat de bouwplaats er netjes 
bijligt. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat u 
een calamiteit aan ons door wilt geven tijdens 
deze dagen. Wij zijn dan te bereiken op: 0493 
493 625

Zien we iets over het hoofd? Meld dit dan op 
de projectpagina van Hoolhoes Maastricht op 
verbeterdebouw.nl.

 › foto: Servatius - gezien vanuit de tunnel

 › foto: Wijnenbouw



Wonen

Nieuws over ... 
Limmel aan de Maas
door Chris Meys

Het belangrijkste nieuws over  
Limmel aan de Maas is dat er bij het 
ter perse gaan van de buurtproat géén 
nieuws is over Limmel aan de Maas! 
Het blijft te lang stil al méér dan drie 
maanden. Limmel wil weer aan tafel, in 
het belang van buurt en stad. Woningen 
moeten er komen; minder verkeer, méér 
groen en bomen. College en Leeijen 
kom over de brug en geef Limmel op 
de drempel van het nieuwe jaar Plan 
Ziegler terug! 

Houd Limmel.nl en facebook 
Limmel in de gaten voor het 
laatste nieuws over Limmel aan 
de Maas en het plan Ziegler.
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Maatschappelijk

Overmaze
door Joke de Jong

Dak -en thuislozenopvang
Nu Corona ons nog niet verlaten heeft, wordt 
nog steeds gebruik gemaakt van de locatie 
in Overmaze. De gemeente is bezig, maar de 
opvang in de stad is nog niet geregeld en het 
verplaatsen naar andere opvang duurt ook 
langer. Er werd geopperd om statushouders in 
Overmaze te vestigen. Statushouders hebben 
een vergunning en mogen in Nederland 
blijven. Overmaze is in de huidige vorm echter 
niet geschikt als woonvoorziening.
BuurtNetWerk Limmel is met de gemeente 
in gesprek over het gebied Overmaze dat 
door de gemeente als transitiegebied is 
aangewezen in de Omgevingsvisie.

Exodus
Bij de gemeente Maastricht is door het 
BuurtNetWerk in augustus bezwaar 
aangetekend tegen de vestiging van de 
nazorgorganisatie Exodus. Exodus dat 4 tot 
6 (ex)- gedetineerden in 2 Servatius panden 
aan de Korvetweg wil plaatsen. In oktober is 
het bezwaar door de gemeente afgewezen. 
Daarop is het BuurtNetWerk weer in beroep 
gegaan. Het BuurtNetWerk is van mening dat 
Limmel als buurt te zwaar belast wordt door 
de concentratie van kwetsbare doelgroepen.
Ook deze woningen en de 2 aangrenzende 
woningen waarin door de stichting Vlot 
uitgeprocedeerde jongeren gehuisvest 
zijn, maken deel uit van het transitiegebied 
Overmaze.

Maatschappelijk

LUNCHROOM  
’T LUMMELEERKE
door Tamara en familie

Even voorstellen. Wij zijn Tamara, Henk, Tom 
en Serena, uit Limmel en gaan samen de 
Lunchroom ’t Lummeleerke met terras, in het 
nieuwe winkelcentrum Hoolhoes uitbaten. De 
bouw is al ver gevorderd, volgens de laatste 
stand van zaken zou de oplevering medio 
maart/april 2022 zijn.

Onze ervaringen in deze branche, waarin 
wij met veel enthousiasme plezier, 
gedrevenheid en passie het horeca vak 
uitvoerden waren voor ons aanleiding 
om een eigen onderneming in Limmel te 
starten, op een kwalitatief-, servicegericht- en 
klantvriendelijke niveau.

Ons familiebedrijf waar met passie, 
enthousiasme, vakbekwaamheid en aandacht 
voor de mens een mooi betaalbaar product 
en/of dienst wordt bereid en geserveerd. 
Normen en waarden liggen aan de basis van 
de omgang met onze gasten en personeel.

Ons doel is om een duurzame en 
maatschappelijke onderneming te 
verwezenlijken in Limmel en omgeving. 
Wij staan te popelen om te beginnen en er 
een gezellige en kwalitatieve zaak van te 
maken, waar iedereen zich thuis voelt. Iedere 
gast, jong en oud is van harte welkom om 
te lunchen, kopje koffie met vlaai of gebak. 
Ook aan de kinderen wordt gedacht er is 
voldoende aanbod voor iedere gast.

Wij vinden het belangrijk om van 
toegevoegde waarde voor onze wijk te zijn 
en doen dat op een verbindende wijze met 
ludieke acties. Ook is het mogelijk om te 
bestellen en af te halen. Het is te veel om al 
onze producten hierop te noemen maar voor 
de opening ligt bij u een menukaart van ’t 
Lummeleerke in de brievenbus.

Wij hopen u allen te mogen begroeten in onze 
Lunchroom ’t Lummeleerke of op het terras.

Veer zien us!
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Maatschappelijk

Verbinding buurt en student
door Marcia Jacobs Hotelschool

Op maandag 6 december heeft het 
BuurtNetWerk overleg gehad met 
vertegenwoordigers van de Hotelschool 
om samen te bekijken hoe we het contact 
tussen de buurt en student duurzaam 
kunnen verbinden. Daarbij is gesproken 
over gezamenlijke activiteiten in en na 
Corona tijd. Vanuit een brainstorm hebben 
we afgesproken een aantal zaken verder te 
gaan uitwerken en bespreken. Begin 2022 
gaan we bekijken hoe we het verder kunnen 
concretiseren.

Melden is heel belangrijk.
Dat kan op de app van de gemeente 
(MijnGemeente app). 

Guido Schrijnemeeckers is de 
gebiedsgebonden medewerker van het team 
handhaving Noord-Oost. Hij is te bereiken  
op het telefoonnummer 
14043 en mailadres  
Buitenwijkoostgebied4@maastricht.nl

De wijkagent Francois van den Burg is 
bereikbaar op 0900-8844 of www.politie.nl

Kerstdiner voor de Hoeskamer in het Lochtmanhuis
door Ida Beijer Hoeskamer

Dankzij de samenwerking van de Hotelschool en de Hoeskamer is dinsdag 14 december een heel 
gezellig diner georganiseerd door de PR Studenten van Amphitryon.
Deze samenwerking, die al jaren duurt, is ontstaan door de studenten die antwoorden zochten 
voor de vele enquêtes die ze kregen via school. De leden van de Hoeskamer hadden een 
gewillig oor en hielpen door hun mening te geven. Na verloop van tijd organiseerden Francien 
Konsten en Ralph Brinkman de mogelijkheid om iedere donderdag van 17:00-19:00 te eten bij 
Refresh in de Hotelschool. Dit was zo’n succes dat de mensen hier gretig gebruik van maakten. 
Jammer genoeg konden vorig jaar die dinertjes door Corona niet meer doorgaan en werd de 
mogelijkheid geopperd om een 
diner te organiseren voor ons. De 
regels werden zeer streng en het 
diner werd afgelast. Nu dit jaar 
kregen we een nieuwe oproep van 
de Hotelschool om weer een diner 
te realiseren. En ja hoor het is gelukt. 
Dankzij de onbaatzuchtige inzet 
van het Lochtmanhuis. Die voor 
warmte en gezelligheid zorgde met 
Kerstmuziek. Het diner werd perfect 
georganiseerd door Amphitryon. Wij 
zijn zeer dankbaar dat dit ons ten 
deel is gevallen. Namens alle leden 
willen wij iedereen danken voor de 
perfecte feestelijke middag.

Openbaar groen

Het Tiny Forest
door Pie van der Zee

De tunnel is klaar en eindelijk zou de 
groenstrook op de Populierweg die tegen het 
spoor aanligt, opnieuw worden ingericht.
Als omwonende van de groenstrook, sprak ik 
met een medewerker van de gemeente die 
er aan het rondstruinen was. Die vertelde dat 
er een plan gemaakt werd en dit plan aan de 
omwonenden voorgelegd zou worden. Ook 
zouden er opmerkingen en ideeën naar voren 
gebracht kunnen worden. Nadat er behoorlijk 
wat water door de Maas was gestroomd was 
het plan klaar, een mooi plan, een stuk of 10 
bomen, gras en een stuk met bloemen. Bomen 
en bloemen daar word ik vrolijk van, dus toen 
mij gevraagd werd of ik het leuk zou vinden 
om met het plan langs de omwonenden te 
gaan was ik enthousiast en nam deze taak op 
mij. Alle omwonenden waren tevreden met 
het plan, en met wat ideeën en opmerkingen 
van deze bewoners werd door mij overleg 
gepleegd met de ambtenaar. Nadat er 
weer behoorlijk wat water door de Maas 
was gestroomd en het plan een beetje was 
aangepast, was het plan klaar. Hoe leuk zou het 
zijn als de groenstrook in het voorjaar gekleurd 
zou worden door krokussen en andere 
bloemen? Daar wordt iedereen toch vrolijk van. 

Nu zou je denken, het heeft even geduurd en 
eind goed al goed, dus niet! Ondertussen had 
iemand zonder de omwonenden te benaderen 
het plan bedacht om voor de schoolkinderen 
een Tiny Forest, een klein stadsbos, te maken. 
Maar dan niet naast de school, nee, op die 
groenstrook tegen het spoor, zodat de 
kinderen eerst een alsmaar drukker wordende 
Balijeweg moeten oversteken. En zoals het 
vaak gaat, werd dat plan zonder overleg met 
de omwonenden, er doorgedrukt. Nu lijkt een 
Tiny Forest superleuk, maar als je voortuin er 
zo zou uitzien als dit Tiny Forest, zou de buurt 
er schande van spreken. Wat een gruwel, een 
groot stuk onkruid waar geen bloem in te 
vinden is, dus ook geen bijen en hommels. 
Nee, voor ons geen mooi uitzicht op bloemen 
en bezige bijen. Zo nu en dan komt er een 
schoolklasje, dat na 10 minuten al weer is 
vertrokken. Verder ligt het Tiny Forest er maar 
troosteloos bij.
Mijn hoop is dat er een tiny bever op bezoek 
komt, en het forest tot de grond toe gelijk 
maakt, want vrolijk word ik niet van dit 
troosteloos Tiny Forest. Een Tiny Forest een 
grote gruwel.
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