Lappersfort Poets Society & Poëziebosnetwerk
steunen “ de nieuwe Bospas van De Lijn kun je planten “
http://www.regiobrugge.be/lappersfortpoets.php

De nieuwe Bospas van De Lijn kun je planten
Openbaar vervoer is goed voor het milieu, dat weet iedereen. Als je je wagen in
de garage laat en kiest voor de bus, tram of trein, stoot je immers een pak
minder CO₂ en andere schadelijke gassen uit. Om dat te onderstrepen en voor
extra groen te zorgen in Vlaanderen, lanceert De Lijn voor de tweede keer de
Bospas.
Voor de tweede editie van de actie werd de Bospas letterlijk in een nieuw jasje
gestoken. De hoes van de Bospas bevat namelijk boomzaadjes. Met de Bospas
kun je niet enkel tien ritten maken met de bus en tram, je kunt hem ook planten
en laten uitgroeien tot een nieuwe boom. In het papier van de Bospas zijn
zaadjes verwerkt van een els. Dat is een sterke, inheemse boom die je bijna
overal kunt planten.
Uiteraard is de Bospas ook gedrukt met milieuvriendelijke inkt op biologisch
afbreekbaar papier.
Het planten is kinderspel. Na je tien ritten stop je het hoesje van de Bospas
onder de grond, geef je het wat water, en klaar is Els. Na enkele weken steekt
een nieuw boompje de kop op. Wil je je Bospas echt alle groeikansen geven? Op
www.delijn.be/bospas vind je extra plant- en groeitips. De Bospas is te koop in
de Lijnwinkels en via de eShop van bpost. Hij is bruikbaar tot eind april 2012.
De bus of tram nemen is in de toekomst dus nóg beter voor het milieu.
Je stoot minder CO₂ en andere schadelijke gassen uit. En door een Bospas te
planten, zorg je voor een extra boom, die op zijn beurt de lucht weer wat
properder maakt.

De campagne moet bijdragen tot een gemeenschappelijk doel : een duurzamere
mobiliteit in Vlaanderen.
Ook dit jaar focussen we op de milieuvriendelijkheid van het openbaar vervoer:
door een bospas te kopen help je mee voor meer bomen in Vlaanderen –
campagne i.s.m. VBV (Vereniging voor Bos in Vlaanderen www.vbv.be ).

