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KBC plant het Hopperbos
Op zondag 18 november wordt tussen 14.00 uur en 17.00 uur het Hopperbos aan de Meerstraat in
Laarne aangeplant. Hiervoor hebben “de gangmakers”, de jongerenwerking van KBC, een oproep
gedaan op Facebook. De KSJ van Laarne heeft zich kandidaat gesteld om mee aan te planten.
In totaal kan er op een 70-tal vrijwilligers gerekend worden.
Het Hopperbos is het resultaat van de actie die KBC gedurende de hele zomer gehouden heeft op
verschillende zomerfestivals met de KBC-Hopper, een reusachtige sprinkhaan waarop festivalgangers een
rodeoritje konden maken. Voor elke rit engageerde KBC zich om een boom te planten in een nieuw bos in
Laarne. In totaal werden hiermee meer dan 6700 bomen bij elkaar ‘gehopt’.
De keuze van de plaats, de keuze van de bomen (tal van inheemse soorten zoals zomereik, haagbeuk,
ruwe berk, lijsterbes, zwarte els en schietwilg) en struiken (hazelaar, meidoorn, gelderse roos en
kardinaalsmuts) en de inrichting van het perceel gebeurde samen met ARGUS, het milieupunt van KBC en
Cera. KBC hoopt zo haar bescheiden steentje bij te dragen aan het tekort aan bossen.
De eigenaar zal dit bos, wanneer het enkele jaren oud is en de bomen tegen een stootje bestand zijn
officieel openstellen als speelbos voor de lokale jeugd.
Een fotoverslag van de aanplanting zal op www.facebook.com/KBCJongeren geplaatst worden.
Volg de aanplanting en de groei van onze bossen op www.argusmilieu.be/KBCbossen.
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Ter herinnering:
Milieuduurzaamheid maakt integraal deel uit van de strategie van KBC. In het kader van de Climate Change Policy die
KBC in 2011 ondertekende, koppelde de bank, de resultaten van drie van zijn in 2012 gelanceerde commerciële acties
aan het planten van duizenden bomen.De andere twee acties die KBC eerder dit jaar hield waren:

Spaar Co2 met KBC waarbij KBC voor elke zicht- en spaarrekening geopend op naam van jongeren (0 tot 25
jaar) een euro schenkt aan het project. Boom doet Leven. Dit leverde al een 6,9 hectare groot bos op in
Knesselare en een aanplanting nabij enkele Congolese dorpen in het evenaarswoud.

Met de actie Word digitaal wil KBC/CBC zijn cliënten aanmoedigen om zoveel mogelijk voor digitale
berichtgeving te kiezen, en tegelijkertijd engageren zij zich om 6 hectare bos aan te planten.

KBC Groep NV
Havenlaan 2 – 1080 Brussel
Viviane Huybrecht:
directeur
Communicatie Groep
en Persdienst /
woordvoerster
Tel. 02 429 85 45
Persdienst
Tel. 02 429 65 01
Fax 02 429 81 60
E-mail:pressofficekbc@kbc.be

De persberichten van KBC zijn beschikbaar op
www.kbc.com. U kunt ze ook per mail aanvragen via
pressofficekbc@kbc.be.

Volg ons op

www.twitter.com/kbc_group
2/2

