
Een i-mens Heldenbos 
voor iedereen
editie Houthalen



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: 
Hoolvenstraat, 
3530 Houthalen

Scan mij en 
navigeer op je 
smartphone

www.routeyou.
com/nl-be/route/
view/9680652/
wandelroute/
houthalen-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 HOR T EL B O S:

1. Het Hortelbos ligt in de vallei van de Mangelbeek. Het is een beekvallei met 
veel natuurwaarde: het is een belangrijk gebied vanuit het perspectief van 
natuurbescherming. 

2. Er wonen een aantal zeldzame dieren in het bos. De zwarte specht is 1 van.

3. Het Hortelbos is een oud bos. Dat kan je zien doordat er plantensoorten 
staan zoals  bosanemoon, muskuskruid, witte klaverzuring en 
Adelaarsvaren.

4. Ook de oude eiken zijn getuigen van de lange bosgeschiedenis. Er staan 
een aantal eiken die dikker dan 1 meter zijn.

5. Een deel van het Hortelbos heet het “Vijfeykenbos”. Niet omdat er (maar) 
vijf eiken staan maar omdat één van de vorige eigenaars zo heette.

6. Het Hortelbos is lange tijd bedreigd geweest door de aanleg van een 
nieuwe autoweg, de Noord-Zuidverbinding. Gelukkig is het bos nu veilig.

7. De afsluiting die her en der nog het zicht ontsiert, is een getuige van het 
jarenlange gebruik als paardenweiden.

8. 10 jaar geleden heeft Limburg.net, de afvalintercommunale van Limburg, 
de toenmalig verloederde paardenweiden aangekocht en in samenwerking 
met BOS+ deze weilanden opgeruimd en bebost.

9. Kijk tijdens je wandeling goed uit (en probeer stil te zijn): in het Hortelbos 
maak je veel kans om reeën te spotten.

10. Die reeën zijn heel mooi, maar durven ook al eens te knabbelen aan jonge 
boompjes. Daarom krijgen alle aangeplante boompjes een plastic koker, die 
hen beschermt tot ze groot genoeg zijn. 

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

www.i-mens.be/heldenbos
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