PERSBERICHT
6 maart 2020

Ruim 300 leerlingen planten in provinciedomein
Tillegembos (Brugge) 6.000 bomen in eerste
Twaalfjarigenbos
De Provincie West-Vlaanderen plant in provinciedomein Tillegembos (Brugge) het eerste
Twaalfjarigenbos in Vlaanderen. 328 twaalfjarige leerlingen uit elf Brugse scholen zetten
samen 6.000 bomen, goed voor 15.000m² extra bosgebied in de Brugse rand.
Doel
De plantactie heeft een tweeledig doel. Uiteraard het planten van bomen wat past binnen de
klimaatdoelstellingen van de Provincie West-Vlaanderen, maar ook jongeren, die net voor
de overstap staan naar het middelbaar onderwijs, bewust maken over het nut van bomen
en bossen. Op die manier krijgen ze de kans een positieve bijdrage te leveren aan natuur
en klimaat.
In aanloop naar de plantdag kregen zestien klassen uit elf scholen* een specifieke les over
het belang van bomen en bossen in hun omgeving. Ze kregen ook meer inzicht over hoe
een boom werkt en leerden hoe je een boom moet planten. De plantdag vormt het
orgelpunt van de actie. Na afloop van de bosplantactie krijgt elke deelnemende klas een
educatief ‘bosboek’ mee met interessante weetjes, tips en spelletjes.
Terrein
Het eerste Twaalfjarigenbos maakt onderdeel uit van het provinciedomein Tillegembos. De
Provincie kocht in 2019 het terrein van 30.000m². Ongeveer de helft wordt bebost, maar er
wordt ook ruimte gelaten voor water en een ruime graszone. Het terrein bevindt zich tussen
de Koning Albert I-laan, de Chartreuseweg en de N31-expressweg. Op die manier kunnen
de leerlingen en alle passanten de komende jaren het bos zien verdichten en uitgroeien tot
een waardevol stuk natuur in de Brugse rand.
Voor de aanleg is gekozen voor inheemse soorten zoals wintereik, berk, fladderiep,
winterlinde, tamme kastanje en populieren. Er wordt ook een bosrand voorzien met soorten
die daarvoor geschikt zijn, zoals meidoorn, sporkehout en vlier.
Ambitie
Het is het eerste Twaalfjarigenbos in (West-)Vlaanderen, maar het is de ambitie van de
Provincie om de komende jaren nog dergelijke initiatieven op touw te zetten, verspreid over
heel West-Vlaanderen.
*De elf deelnemende scholen zijn: De Stempel (Sint-Pieters), SLHD Sint-Leo (Sint-Pieters), De
Boomhut (Sint-Andries), De Triangel (Sint-Andries), Basisschool Sint-Michiels, Basisschool Mozaïk

Dienst Communicatie

(Sint-Kruis), De Tandem (Sint-Kruis), De Lisblomme (Lissewege), BSGO Vrijdagmarkt (Centrum), Jan
Fevijn (Assebroek), OLVA Sint-Katarina (Assebroek)

Meer info voor pers (niet voor publicatie):
voor interviews, quotes, beleidsvragen:
gedeputeerde voor milieu, natuur en landschap, Jurgen Vanlerberghe
jurgen.vanlerberghe@west-vlaanderen.be of 050 40 32 59 of 0475 61 13 88
voor andere vragen:
dienst communicatie, Sandro Delaere
sandro.delaere@west-vlaanderen.be of 050 40 35 16 of 0497 72 31 84
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