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VRIJE BASISSCHOOL KANNE PLANT MEE AAN MILLENIUMBOS MAASTRICHT 
Woensdag 11 december – 9.00 u. 
 
De 30-tal kinderen van de Vrije Basisschool Jekerdal uit Kanne trekt 
morgenochtend -gewapend met schop en laarzen- naar het Milleniumbos op de 
Cannerberg in Maastricht. Daar zullen ze samen met de leerlingen van 2 andere 
basisscholen (Wolder en Maastricht) een laan van walnootbomen aanplanten. 
Het initiatief past in de uitbreiding van het Milleniumbos met liefst 7 hectare ter 
compensatie voor de A2-tunnel.  
 
Woensdag 11 december, klokslag 9 uur, wordt een speciaal moment. Dan planten de stad Maastricht, 
A2 Maastricht, Stichting Limburgs Landschap en CNME Maastricht, samen met zo’n 100 leerlingen 
van 3 basisscholen uit de buurt een laan van walnootbomen aan in het Millenniumbos.  
 
Mathieu Eycken, schepen van Leefmilieu: “Het Millenniumbos is een groene long voor de hele streek. 
De uitbreiding van het bos op de Cannerberg is niet van de minste: het gaat immers om 7 hectare bos 
en 2 hectare bloemrijk grasland. Goed voor een oppervlakte van 16 voetbalvelden. Op deze manier is 
er een waardevolle natuurcompensatie gevonden voor de A2-tunnel in Maastricht. Deze  
grensoverschrijdende samenwerking is tegeljik een vorm van natuureducatie met hoge 
belevingswaarde voor de kinderen.” 
 
In totaal worden zo’n 3.600 haagplanten en 31.300 bomen aangeplant. Het nieuw aangelegde bos 
komt in eigendom en onder beheer van Stichting het Limburgs Landschap. 
 
Programma woensdag 11 december – 9.00 u. 
Na een welkomstwoordje van o.a. de wethouder Gerdo Van Grootheest van de gemeente Maastricht, 
wordt symbolisch de ‘eerste boom’ geplant. Direct daarna steken een kleine 100 kinderen de handen 
uit de mouwen.  
 
We nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Plaats van afspraak is bovenop de 
Cannerberg. Vanaf 10.00 u. is er voor alle aanwezigen een kopje koffie met taart dat wordt 
aangeboden in Basisschool Petrus en Paulus,  Felix Bockenplein 1, Maastricht 
 
Wil je aanwezig zijn? Stuur een e-mail naar lthora@a2maastricht.nl< 
 
Ps. Vergeet niet gemakkelijke schoenen aan te trekken, die ook vuil mogen worden. 
 

-Einde persbericht - 

  
Voor meer informatie: 
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Marina Pauly, schepen van Communicatie -  tel. 012 45 90 66 - gsm 0475 93 90 04 -  
marina.pauly@riemst.be 
Lieve Ketelslegers, diensthoofd Communicatie – tel.  012 44 03 05 -  gsm 0475 62 52 82 -  
lieve.ketelslegers@riemst.be    
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