
Een i-mens Heldenbos 
voor iedereen
editie Halle



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.
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S TA R T: 
Platanendreef, 
1500 Halle

Scan mij en 
navigeer op je 
smartphone

www.routeyou.
com/nl-be/route/
view/9785679/ 
alle-routes/
halle-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 H A L L ERB O S:

1. Het Hallerbos is 1 van de oudere en grotere bossen van België. Het is 542 ha 
groot en was een tijdlang onderdeel van de grens van het Romeinse rijk. 

2. Tijdens de Eerste Wereldoorlog liet de Duitse bezetter alle grote bomen 
omhakken. Vele kleine exemplaren bleven gespaard. De grootste soorten 
die je nu in het Hallerbos ziet, zijn de overlevende bomen van toen. 

3. Elk jaar bloeien in de lente prachtige boshyacinten in het Hallerbos, die 
het omtoveren tot een paars sprookjesbos. Elk jaar is de bloei anders, 
afhankelijk van de weersomstandigheden. 

4. De boshyacint of wilde hyacint (Hyacinthoides non-scripta) kan enkel 
gedijen in oude bossen die al lang bestaan. Zijn zaden zijn relatief zwaar, 
en worden bijvoorbeeld door de wind niet naar andere gebieden geblazen, 
waardoor hij zich maar langzaam kan verspreiden.

5. Het Hallerbos is een typisch loofbos, met eik en beuk. Maar enkele 
opvallende exemplaren staan er ook, waaronder de machtige sequoia of 
mammoetboom, de grootste boomsoort op aarde.

6. In het Hallerbos zie je soms stenen paaltjes staan. Dit zijn oude grenspalen 
uit de 18e eeuw.

7. Een bijzonder diertje dat in het Hallerbos leeft (en in de omstreken) is de 
vuursalamander. Deze salamander is fel geel met zwarte vlekken. Toch zal 
je er maar moeilijk eentje spotten. Ze zijn heel schuw en komen vooral ’s 
nachts of na een felle regenbui buiten.

8. Een andere bewoner van het Hallerbos is de boommarter (martes martes). 
Met zijn roodbruine vacht en staart zou je hem kunnen verwarren met een 
eekhoorn, maar zijn lijf is langer en het gebied rond zijn mond is dikwijls 
bleker. 

9. Het Hallerbos was vroeger, in de tijd van de Germanen, verbonden met 
het Meerdaalwoud, het Lembeekbos en het Zoniënwoud. Dat grote woud 
heette toen het Kolenwoud.

10. Dwars door het Hallerbos loopt een autostrade. De aanleg hiervan deed 
het Hallerbos met 25 hectare krimpen. De laatste jaren groeit het Hallerbos 
weer dankzij aanplantingen, zoals die van i-mens.

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

www.i-mens.be/heldenbos
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