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Bosplantactie door Plan Boommarter op 12 februari 
Op zondag 12 februari organiseert Plan Boommarter een nieuwe bosplantactie. 
Plaats van afspraak is dit keer een weide aan de Perregatstraat-Zuiderstraat in 
Lembeek. Jong en oud is welkom tijdens een dag vol randanimatie, want vele 
handen maken licht werk!  
 
Plan Boommarter 
Op zondag 12 februari organiseert Plan Boommarter opnieuw een grootse bosplantactie. 
Plan Boommarter is een samenwerkingsverband tussen verschillende partners die samen 
meer natuur en bos willen realiseren. Ook de stad Halle is een partner in dit 
samenwerkingsverband. De locatie is dit keer een paardenweide die Natuur en Bos in 
2020 kon aankopen. Dit stuk groen langs de Zenne maakt deel uit van de prachtige natuur 
tussen de gewestgrens en het sas van Lembeek. 
 
Duizenden nieuwe bomen 
Vele helpende handen zijn nodig om op deze plek enkele duizenden nieuwe boompjes te 
planten. En naar goede gewoonte wordt ook deze boomplantactie een groots feest. Schrijf 
je in via www.planboommarter.be en kom langs op zondag 12 februari. Je kan genieten 
van optredens, je uitleven tijdens de Highlandgames, genieten van een prachtige 
natuurwandeling en … vooral mee bomen planten. Aangepaste kledij en schoenen zijn 
een aanrader!  
 
Praktisch 
Op www.planboommarter.be kan je doorklikken naar  ‘Bosplantactie Perregat Lembeek’ 
voor alle info én de link naar de ticketpagina van CC ’t Vondel.  

• 11u tot 16u: Bos aanplanten (kies je tijdslot 11u, 12u, 13u, 14u of 15u en schrijf 
gratis in) 

• 11u tot 13u: Highlandgames (vooraf inschrijven, 20 euro per persoon)  
Het toernooi bestaat uit verschillende krachtmetingen: jutezak werpen, 
voorhamerslingeren, touwtrekken, boomstam werpen, kogelstoten, zagen, een 
bielzenrace en kopspijkersspel. De teams worden ter plaatse gevormd.  

• 12u tot 14u: Lunch (vooraf inschrijven, 10 euro)  
Met soep, 2 broodjes en mattentaart als dessert. 

• 14u30: Begeleide wandeling (gratis, vooraf inschrijven) 
Locatie: Perregatstraat-Zuiderstraat in Lembeek 
 
Info: Stadsontwikkeling | stadsontwikkeling@halle.be | 02 365 95 34 
Info voor de pers: Schepen Bram Vandenbroecke (Openbaar groen) | 
bram.vandenbroecke@halle.be | 0471 79 63 25 
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