
Een i-mens Heldenbos 
voor iedereen
editie Aartselaar



I - M E N S  H E L D E N B O S

Onze 12 000 medewerkers en meer dan 2 200 vrijwilligers zijn stuk voor stuk helden 
in de zorg. Dat waren ze al lang voor de corona-crisis. Dat zullen ze nog lang blijven. 

Wij willen hen een blijvende bedankt en merci geven. Dat doen we via de 
Heldenbossen van i-mens.

De i-mens Heldenbossen zullen openstaan voor iedereen om ervan te kunnen 
genieten. Zo willen we niet alleen onze mensen bedanken, maar Vlaanderen ook wat 
meer groen en zuurstof geven.

Want zorg dragen voor anderen betekent voor ons ook zorg dragen voor het milieu 
waarin we leven.

WA A R V IND JE DE I-MENS HEL DENB O S SEN?

De wortels van het bos bereiken net zoals onze medewerkers elke hoek van 
Vlaanderen. 

De nieuwe boompjes staan in de buurt van reeds bestaande bossen:

 – Antwerpen 
natuurgebied Reukens in 
Aartselaar: 

 2 853 i-mens bomen  

 – Limburg 
Hortelbos in Houthalen-
Helchteren: 

 642 i-mens bomen  

 – Oost-Vlaanderen 
Wullebos in Moerbeke: 

 1 050 i-mens bomen

 – West-Vlaanderen 
Provenade in Poperinge: 

 507 i-mens bomen

 – Vlaams-Brabant 
Hallerbos in Halle: 

 1 489 i-mens bomen

WIE M A A K T E DI T INI T I AT IEF MOGEL IJK?

De i-mens Heldenbossen kunnen we realiseren dankzij het burgerinitiatief van 
Bedanktmerci en de steun en krachtinspanning van de natuurorganisatie BOS+.

En dankzij de financiële steun van onze partners: 
Alphabet Long Term Rental, Alpheios, Attentia, 
Bond Moyson Oost-Vlaanderen, Bond Moyson West-
Vlaanderen, Cegeka, Cohezio, Cronos groep, Destiny, De 
VoorZorg Antwerpen, De Voorzorg Limburg, Federatie 
van Socialistische Mutualiteiten Brabant, Karakters, LM 
Plus, Liberale Mutualiteit MUTPLUS.be, Multipharma, 
Orange, Helan Onafhankelijk Ziekenfonds, P&V, Speos, 
Steunpunt Mantelzorg, Vlaams & Neutraal Ziekenfonds.



N177

Halfstraat

P
opu

lieren
laan

H
alfstraat

Molenberglei

Molenberglei

M
ol

en
be

rg
le

i

K
oe

ko
ek

st
ra

at

Steenwinkelstraat

Bist

Langlaarsteenweg

Reetsesteenweg

Oever

R
ee

ts
es

te
en

w
eg

Bekersveld

Pi
er

st
ra

at

Pierstraat

P
ierstraat

Halfstraat
Pierstraat

Brandekensweg

N177

A12

200 m

3
KM

4
KM

Kasteeldomein 
Lindenbos en Koekoek

Kasteel Lindenbos 

Studio 100

1
KM

2
KM

Hoeve met
losse bestanddelen

S TA R T: 
Langlaarsteenweg, 
2630 Aartselaar

Scan mij en 
navigeer op je 
smartphone

www.routeyou.
com/nl-be/route/
view/9689489/
alle-routes/
aartselaar-i-
mens-wandeling-
heldenbos



W A N D E L  J E  M E T 
O N S  M E E ?

OP GEL E T VOOR T EK EN

Een tekenbeet kan de ziekte van Lyme 
veroorzaken. Het is aangewezen je na de 
wandeling te controleren en eventuele 
teken correct te verwijderen.

Meer info? 
www.tekenbeten.be

10 WEE T JE S OVER HE T N AT UUR GEBIED DE REUK ENS:

1. De Reukens ligt eigenlijk in een gebied dat voorbehouden is voor landbouw. 
Dat is al heel lang zo: het staat al gemarkeerd als landbouwgebied op de 
Ferrariskaart uit 1777. 

2. Nu komt daar geleidelijk aan verandering in. Her en der worden bossen 
aangeplant door de beheerders van De Reukens, het Agentschap voor 
Natuur en Bos en de gemeente Aartselaar, met behulp van Natuurpunt. 
Het i-mens Heldenbos is daar 1 onderdeel van. 

3. Toch blijft het bos schaars. Met kleine landschapselementen zoals 
bomenrijen en heggen proberen de beheerders de biodiversiteit zoveel 
mogelijk op te krikken. Een gevarieerd gebied dus, waar enkele diersoorten 
verzot op zijn. 

4. Met een beetje geluk kan je de torenvalk zien rondvliegen. De torenvalk 
heeft een grijze kop met een roodbruin lijf en vleugels met donkere vlekjes. 
Het mannetje heeft een zwarte streep op het eind van zijn staart. De 
torenvalk kan in de lucht (als er tegenwind is) stil blijven hangen om prooien 
te spotten. Dat noemen we ook wel ‘bidden’. 

5. Naast de torenvalk nestelen ook de tjiftjaf, de grasmus, de heggemus, het 
winterkoninkje en het roodborstje zich in dit landschap. 

6. Natuurpunt plaatste in het gebied de Reukens een insectenhotel, onder 
andere voor solitaire bijen. Dat zijn bijen die niet in een kolonie maar 
zelfstandig leven. Er komen in heel Vlaanderen zo’n 300 soorten solitaire 
bijen voor, met klinkende namen zoals de metselbij, de behangersbij of de 
zwarte tronkenbij.

7. Het insectenhotel staat ook open voor vlinders. Voor hen werden 
horizontale spleten bovenaan voorzien, een ideale schuilplaats voor als 
het regent. Vlinders moeten schuilen voor de regen, want hun kwetsbare 
vleugels zijn niet bestand tegen waterdruppels.

8. Het is niet 100% duidelijk waar de naam Reukens vandaan komt. 
Aangenomen wordt dat het komt van een ‘gerooide’ plaats, d.w.z. een 
plaats waar veel bomen gekapt zijn. Een indicatie dat het misschien vroeger 
wel een bosrijke omgeving was.

Kom meer te weten over het i-mens 
Heldenbos via onderstaande weblink:

www.i-mens.be/heldenbos
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