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Voorwoord 

Bosland is een intrigerende maar passende naam voor het grootste natuur- en bosproject van Vlaanderen. 
Ze geeft niet alleen blijk van grote ambities. Met kinderen als voornaamste doelgroep biedt ze ook moge-
lijkheden om op een inventieve manier onze volgende generaties met natuur en bos te verbinden. Juist dat 
is de belangrijkste doelstelling die de partners zich samen hebben opgelegd.

Na jaren van hard werken is Bosland uitgegroeid tot een breed maatschappelijk project dat de uitzonderlijke 
bos- en natuurgebieden wil wortelen in de lokale samenleving. Dynamiek ontwikkelen vanuit zoveel groen is 
om veel redenen een buitenkans voor de regio. Bovendien creëert dit ook bijkomende hefbomen voor het 
behoud en de versterking van de open ruimte. Het samenwerkingsmodel dat hieruit is voortgekomen, is 
gebaseerd op complementariteit tussen de partners. Elk brengt specifieke kennis en instrumenten in. Samen 
investeren zij in medeverantwoordelijkheid van de lokale bevolking en betrokkenheid van alle partners in 
de open ruimte. Van onderuit wordt zo gebouwd aan een groenproject op maat van mensen. Juist dat is de 
beste garantie voor waardering en inzet voor de bijzondere erfgoedwaarde die in onze natuur besloten ligt.

Zo groeit in de uitgestrekte bossen op de arme zandgronden van Noord-Limburg een rijk land… Als 
Vlaamse overheid stellen wij ons met groot enthousiasme beschikbaar om hier verder mee aan te bouwen.

Joke Schauvliege
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
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Inleiding 

Het noordwesten van de provincie Limburg staat bekend om haar uitgestrekte natuur- en bosmassieven. 
Het centrale kerngebied wordt gevormd door het militair domein Kamp Beverlo en de uitgestrekte bossen 
van het Pijnvencomplex. Dit kerngebied is, met een totale oppervlakte van meer dan 10.000 ha, het grootste 
aaneengesloten natuur- en boscomplex van Vlaanderen. Het Kamp Beverlo heeft sinds 1831 een militaire 
functie. Voor het overige bleef de maatschappelijke functie van deze gebieden tot enkele decennia geleden 
grotendeels beperkt tot houtproductie in de oneindige naaldboscomplexen rond het Pijnven. 

De maatschappelijke positie van natuur en bos heeft de voorbije decennia evenwel een belangrijke evolutie 
doorgemaakt. Terecht wordt vandaag de nadruk gelegd op het combineren van functies en op het zoeken 
naar duurzame relaties tussen onze natuurlandschappen en de samenleving. Deze maatschappelijke dimen-
sie is ook meteen de essentie van Bosland. Het uitgebreide natuur- en bospatrimonium levert een essentiële 
bijdrage aan de leefkwaliteit en dynamiek in de hele regio. Investeren in deze maatschappelijke functies 
creëert tegelijk bijkomende hefbomen om verder in het behoud en de ontwikkeling van de open ruimte te 
investeren. In dit Masterplan legt Bosland deze ambitie vast en tekent zij een strategisch plan uit om Bosland 
de komende jaren verder uit te bouwen.
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Wegwijs in het Masterplan
• Hoofdstuk 1: 
 Licht het samenwerkingsmodel van Bosland toe, alsook het proces dat gevolgd werd bij 
 het tot stand komen van het voorliggende Masterplan 
• Hoofdstuk 2: 
 Schetst Bosland in een notendop aan de hand van een aantal belangrijke hoofdkenmerken 
 en unieke kernwaarden.  
• Hoofdstuk 3: 
 Verduidelijkt waarvoor Bosland staat en waarvoor de partners zich blijvend wensen in te zetten 
 aan de hand van de missie en strategische doelstellingen van het project.  
• Hoofdstuk 4: 
 Geeft een verdere uitdieping van de strategische doelstellingen van Bosland aan de hand van 
 operationele doelstellingen en actielijnen. 
• Hoofdstuk 5: 
 Licht toe hoe het voorliggend plan in uitvoering gebracht zal worden door de verdere uitbouw 
 van de projectorganisatie en het bekomen van de vereiste kredieten
• Hoofdstuk 6: 
 In het deel synthese wordt een samenvatting gegeven van de krijtlijnen uit het Masterplan. 
 
 Een uitgebreide referentielijst vermeldt alle gebruikte bronnen en geeft bijkomende 
 achtergrondinformatie.
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Hoofdstuk 1: 
Bosland als samenwerkingsmodel

1.1 Ontstaan en mijlpalen

In 2005 werd het officiële startsein gegeven van, wat toen 
reeds, één van de grootste bosprojecten uit de Vlaamse ge-
schiedenis werd genoemd. De gemeente Hechtel-Eksel, de 
stad Lommel  en het Agentschap voor Natuur en Bos gin-
gen een partnership aan om het beheer van hun bossen op 
elkaar af te stemmen. Een jaar later trad ook de gemeente 
Overpelt toe met haar bospatrimonium. Op 30 september 
2006 werd het statutair partnership boven de doopvont 
gehouden. Meer dan 4.500 ha openbaar bos werd zo ve-
renigd in één project. 

De eerste jaren stond de samenwerking in het teken van 
het verbeteren van het bosbeheer en het recreatief onthaal 
door de opmaak van een globale structuurvisie, gezamen-
lijke bosbeheerplannen, het behalen van een FSC-certificaat 
en het betrekken van de inwoners en bosbezoekers bij het 
uittekenen van de toegankelijkheid. Vanuit de geografische 
ligging en het overwicht aan bos werkten de partners onder 
de projectnaam ‘Bossen van de Lage Kempen’. 

In 2008 doopte Hilde Crevits, Vlaams minister van Leefmi-
lieu, het project om tot Bosland. De naamsverandering 
stond symbool voor de evolutie die het project op korte 
tijd doormaakte. De unieke  samenwerking, die in de eerste 
plaats de ruimtelijke kwaliteit en maatschappelijke functies 
van het bos vooropstelde, groeide uit tot een integraal 
project. De bossen blijven een sleutelpositie innemen, maar 
zijn deel van het grotere geheel: Bosland. Het is in de eerste 
plaats via de wisselwerking met de lokale samenleving en  

met andere landschappen dat 
de bossen een hefboom wor-
den voor regionale streekont-
wikkeling. De erkenning van 
Bosland als ruimtelijk strate-
gisch project in 2009 en als te 
ontwikkelen toeristische at-
tractiepool op Vlaams niveau 
in 2010 zijn een duidelijke 
indicatie van de kansen die 
het project biedt. De toetre-
ding van Toerisme Limburg en 
het Regionaal Landschap Lage 
Kempen als partners was een 
logische volgende stap om met 
alle vereiste deskundigheid de 
uitdagingen aan te gaan. 

De toegenomen complexiteit 
en hoge ambities vereisen een 

duidelijke afbakening van de doelstellingen en een profes-
sionele organisatie. Het voorliggend plan biedt het kader 
om Bosland de komende jaren verder uit te bouwen en om 
de middelen en deskundigheid binnen het partnership en 
van externe partners optimaal in te zetten.
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Voor en door de mensen
Reeds van bij de start gaat er in het bijzonder aandacht uit naar de betrokkenheid en inspraak van in-
woners, bezoekers en andere belanghebbenden. Zo werd bij de opmaak van de structuurvisie en de 
hierop gebaseerde beheerplannen in 2005 en 2006 sterk geïnvesteerd in enquêtes, discussiewande-
lingen, fietstochten en informatieavonden. Dankzij de bekomen informatie en de actieve betrokken-
heid van vele mensen kon een evenwichtig resultaat worden bereikt. Tegelijk vormde dit proces de 
eerste stap in de plaatselijke bewustwording dat de uitgestrekte bossen van Noord-Limburg veel te 
bieden hebben voor de regio en meer dan het beschermen waard zijn. Het project koestert de am-
bitie om van alle inwoners steeds meer ‘Boslanders’ te maken, fier op hun streek. Daarnaast worden 
ook externe partners, zowel overheden als private organisaties, uitgenodigd om hun expertise in te 
brengen. De synergie die deze open opstelling creëert met betrekking tot kennis, samenwerking en 
initiatief is één van de grote sterktes van het project tot op heden.
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 Stuurgroep 

 Beheercomité 

 Coördinatiecel 

 Ecologische kamer 

 Economische kamer 

 Sociale kamer 

1.2 Een open projectorganisatie 

Bosland is een statutair samenwerkingsverband van 6 
partners: Agentschap voor Natuur en Bos, gemeente 
Hechtel-Eksel, stad Lommel, gemeente Overpelt, Regio-
naal Landschap Lage Kempen en Toerisme Limburg. De 
projectstructuur van Bosland bestaat uit een evenwaar-
dig drieluik. Het centraal beslissings- en uitvoerend luik 
bestaat daarbij uit twee onderdelen: het Beheercomité 
en de Coördinatiecel. Met de projectstructuur wordt er-
naar gestreefd een goede interne samenwerking te laten 
samengaan met een maximale inbreng van alle mogelijke 
externe partners en belanghebbenden

• 1.2.1 Beheercomité
Het beleid en overkoepelend beheer wordt uitgetekend 
door het Beheercomité Bosland. Het Beheercomité heeft 
beslissingsbevoegdheid in het kader van de organisatie, 
uitbouw en realisatie van het overkoepelende niveau. Het 
Beheercomité is operationeel sinds 2006. De samenstel-
ling van het Beheercomité Bosland bestaat sinds 2011 uit 
twee leden van het college van Burgemeester en Schep-
enen van elke deelnemende gemeente, één ambtenaar 
van elke deelnemende gemeente, drie leden van het 
Agentschap voor Natuur en Bos namens de Vlaamse 
overheid, de voorzitter en directeur van Toerisme Lim-
burg en het Regionaal Landschap Lage Kempen. De ver-
gadering wordt ondersteund door het projectbureau. Het 
beheercomité Bosland kent een minimale vergaderfre-
quentie van 2 maal per jaar. 

• 1.2.2 Coördinatiecel
De Coördinatiecel staat in voor de dagelijkse coördinatie 
van het project. Zij geeft uitvoering aan de beslissingen 
van het Beheercomité. De Coördinatiecel bestaat uit het 
projectbureau en ambtelijke vertegenwoordigers van de 
partners en heeft een maandelijkse vergaderfrequentie. 

• 1.2.3 Stuurgroep
Het linkerluik van de projectstructuur wordt gevormd 
door de Stuurgroep Bosland waarin overheden en admi-
nistraties zetelen. De kennis en deskundigheid van deze in-
stanties is van essentieel belang voor de verdere uitbouw 
van het project en het welslagen van diverse deelacties. 
De stuurgroep informeert, stuurt, adviseert en wordt 
thematisch en projectmatig betrokken. Bijvoorbeeld in 
het kader van ruimtelijke projecten en processen is de 
deskundigheid van de stuurgroep essentieel om tot een 
gedegen aanpak te komen. Al naargelang de specificiteit 
van thema’s en deelprojecten worden bijkomende spe-
cialisten uitgenodigd. De Stuurgroep Bosland kent een 
minimale vergaderfrequentie van 2 maal per jaar. 

• 1.2.4 Boslandparlement
Het rechterluik omvat het Boslandparlement. Dit bestaat 
uit drie kamers: Economisch, Ecologisch en Sociaal. Via 
deze kamers worden belanghebbenden en doelgroepen 
gericht geïnformeerd en gesensibiliseerd. Nadrukkelijk 
wordt ook de kans gegeven tot eigen initiatief. De Ecolo-
gische kamer functioneert reeds van bij de start van het 
project en levert belangrijke informatie aan in functie van 
natuurgericht beheer en de instandhouding van zeldzame 
habitats en soorten. De andere kamers worden in uit-
voering van het Masterplan verder uitgebouwd op basis 
van bestaande klankbordgroepen (bvb. houtindustrie naar 
aanleiding van de opmaak van een lange termijnvisie hout-
productie) of overlegfora (bvb. toeristische sector naar 
aanleiding van het Masterplanproces).

• 1.2.5 Werkgroepen
Vanuit bovenstaand drieluik worden vervolgens verschei- 
dene thematische en projectmatige werkgroepen geïni-
tieerd. Voorbeelden zijn de werkgroepen inzake toeris-
tische productontwikkeling, publieksactiviteiten en be-
leidsplanning.

  Werkgroepen 
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1.3 Het Masterplanproces

•	1.3.1 Wat voorafging
StructuurviSie en boSbeheerplannen

In 2005 lag de ambitie tot de opmaak van een uitgekiende 
visie op een modern beleid voor de bossen mee aan 
de grondslag van het partnership Bosland. In het visie-
vormingsproces werden twee complementaire sporen 
gevolgd om alle noodzakelijke informatie te verzamelen. 
De gegevens over de gebieden werden verzameld via 
een uitgebreide inventarisatie van omgevingsomstan-
digheden (bodem, reliëf, hydrologie, …), natuurwaarden, 
bosbouwkundige gegevens, landschapswaarden, cultuur-
historische sites en bestaande recreatie. De maatschap-
pelijke noden werden in kaart gebracht via verschillende 
infoavonden, terreinwandelingen, enquêtes en overlegver-
gaderingen. 

In 2007 resulteerde dit proces in een geïntegreerde over-
koepelende visie voor de bossen van Bosland waarbinnen 
de verschillende bosfuncties (ecologie, houtproductie, 
recreatie en toerisme,…) elk een plaats kregen. Op ba-
sis van deze geïntegreerde visie werden bosbeheerplan-
nen opgemaakt met daarin gebiedsgerichte maatregelen 
voor de concrete realisatie op het terrein. In 2011 was 
voor circa 4.250 hectaren bos binnen Bosland reeds een 
goedgekeurd bosbeheerplan beschikbaar.

communicatieplan 2008
In 2008 werden in een communicatieplan de strategische 
hoofdlijnen vastgelegd voor het realiseren van een her-
kenbaar project met een gepaste communicatie naar de 
inwoners en bezoekers van Bosland. De bewuste keuze 
voor de ontwikkeling van Bosland als het kindvriende-
lijkste bos van Vlaanderen was fundamenteel en gaf van 
meet af aan een heel eigen positionering aan het project. 
De identiteit en unieke positie werden verder uitgewerkt 
in de naam Bosland, het logo en de huisstijl, de baseline 
‘dromen tussen bomen’ en drie verhaallijnen die elk ge-
koppeld werden aan drie polen: ‘de boom in’ in Hechtel-
Eksel. ‘terug naar de wortels’ in Overpelt en ‘bijt in het 
zand’ in Lommel. Bosland kiest bovendien voor de com-
binatie van gerichte ecomarketing in de kerngebieden en 
citymarketing aan de randen. 

inrichtingSviSie hoofdpoorten

Het ontsluitingsconcept voor de bossen van Bosland 
werd opgebouwd aan de hand van gebundelde verbin- 
dingen, netwerkzones, recreatiepolen en toegangspoorten.  

De geselecteerde toegangspoorten zijn hierin essentieel 
als onthaalpunten waar de drie verhaallijnen worden uit-
gewerkt en de bezoekers op een kwaliteitsvolle manier 
worden ontvangen. De poorten bestaan uit een concen-
tratie van voorzieningen van waaruit het gebied verder 
kan worden bezocht en beleefd. De drie geselecteerde 
hoofdpoorten situeren zich in de nabijheid van het gebied 
De Sahara te Lommel, nabij het Pijnven te Hechtel-Eksel 
en op de site van De Grooten Hof te Overpelt. Voor de 
drie hoofdpoorten zijn verkennende studies uitgevoerd 
met betrekking tot de inrichting, de ruimtelijke randvoor-
waarden en de haalbaarheid van publiek-private samen-
werking.  

lange termijnviSie houtproductie

Bosland heeft in 2011 een lange termijnvisie houtproduc-
tie opgemaakt. Via samenwerking met de Katholieke Uni-
versiteit Leuven en de Universiteit Antwerpen werden de 
bosontwikkeling en de houtopbrengsten voor een lange 
periode (60 jaar) voorspeld met behulp van een nieuw 
ontwikkeld computermodel. In nauw overleg met de be-
heerders en de houtsector werd een toekomstscenario 
voor de houtproductie vastgelegd. De wetenschappe-
lijke aanpak in een dergelijk uitgestrekt gebied was een 
primeur voor Vlaanderen.

toeriStiSche viSie

In 2011 werkte Toerisme Limburg een toeristische visie 
uit voor Bosland. De visie werd ontwikkeld binnen de 
bestaande krijtlijnen van het strategisch toeristisch actie-
plan van de Limburgse Kempen, dat op zijn beurt past 
binnen het strategisch toeristisch actieplan Limburg. De 
uitwerking gebeurde via een toeristische werkgroep, be-
staande uit diverse publieke partners en private hore-
caondernemingen uit Bosland. De visie is opgehangen 
aan de meerjarenthema’s natuurgericht toerisme en 
veilig avontuur. Specifiek voor deze segmenten zal de 
productontwikkeling en communicatie afgestemd worden 
op de beoogde doelgroepen van gezinnen en families, 
jeugdgroepen en actieve ontdekkers. Aanvullend be-
noemt de toeristische visie het belang van het blijven op-
timaliseren en uitwerken van een kwalitatieve toeristische 
ontsluiting binnen Bosland via routestructuren, toeris-
tische onthaalkantoren en startpunten.
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•	1.3.2 Totstandkoming Masterplan Bosland
Het voorliggende Masterplan Bosland kwam tot stand in 
samenwerking met diverse zeer uiteenlopende stakehold-
ers. Het participatieve proces, dat gevolgd werd voor de 
uitwerking van het Masterplan Bosland, verliep in verschil-
lende fasen en werd deskundig begeleid door het Innova-
tiecentrum Limburg.

actualiSatie miSSie en StrategiSche viSie

Gezien de sterke evolutie die Bosland op enkele jaren tijd 
doormaakte, werden een geactualiseerde missie en visie 
uitgewerkt. Deze vormen de basis van het Masterplan 
Bosland. De missie Bosland weerspiegelt waarvoor Bos-
land staat en de strategische visie verduidelijkt waarvoor 
Bosland zich blijvend wenst in te zetten. . 

participatieve uitwerking 
operationele doelStellingen 
De verdere uitwerking van het Masterplan gebeurde op 
een participatieve wijze. Aangezien Bosland reeds ver-
scheidene jaren in ontwikkeling is, kon bij de opmaak 
van het Masterplan een diepgaande evaluatie gemaakt 
worden van de sterkten, zwakten, valkuilen en kansen 
voor het project. Het inspraakproces had daarbij tot doel 
maximaal gebruik te kunnen maken van de huidige kennis 
en inzichten bij tal van belanghebbenden en externe part-
ners die Bosland van ver of dichtbij hebben kunnen volgen 
de voorgaande jaren. Ook hier gaan de projectpartners 
ervan uit dat inspraak de basis vormt voor een sterkere 
 

betrokkenheid en draagvlak. Bosland werd in dit proces 
deskundig ondersteund door het Innovatiecentrum Lim-
burg. Het Innovatiecentrum Limburg begeleidde 4 brain-
stormsessies waarin vertegenwoordigers van organisaties, 
overheidsadministraties, wetenschappelijke instellingen en 
stakeholders samen voorstellen formuleerden op basis 
van de missie en visie van Bosland. Op deze manier kon 
er vanuit een participatieve benadering feedback gegeven 
worden op de geformuleerde strategische doelstellingen. 
In de sessies werden de productie- en habitatfuncties sa-
mengenomen omwille van de sterke raakvlakken tussen 
beide. In een afsluitende sessie bood het Innovatiecen-
trum Limburg ondersteuning bij het synthetiseren van 
de bekomen informatie tot operationele doelstellingen. 
Op dat ogenblik gebeurde ook een integratie met de be-
staande informatie en beleidslijnen die reeds voorhanden 
waren vanuit andere planprocessen en studies.

beleidSmatige aftoetSing en finaliSatie 
Een eerste ontwerp van operationele doelstellingen werd 
achtereenvolgens intern voorgelegd aan de verschillende 
bestuursniveaus, ter adviesbevraging en sturing aan de 
Stuurgroep van Bosland en ter goedkeuring aan het Be-
heercomité. Het eindresultaat werd tenslotte als feedback 
en uitnodiging tot verdere actieve betrokkenheid voorge-
legd aan alle leden van de brainstormsessies.

MASTERPLAN BOSLAND 15
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Hoofdstuk 2: 
Bosland in een notendop

2.1 Ruimtelijke situering

Het werkingsgebied van Bosland bevindt zich in het 
noordwesten van de provincie Limburg en beslaat het 
volledige grondgebied van de gemeenten Hechtel-Eksel 
en Overpelt en de stad Lommel. In het noorden grenst 
Bosland aan Nederland en in het westen aan de provincie 
Antwerpen. Het is een bewuste keuze van de partners 
om de perimeter niet te beperken tot de natuur- en bos-
gebieden of tot de open ruimte in haar geheel. Bosland 
wil actief inspelen op alle mogelijkheden die natuur en 
bos bieden voor de regio. Een goede wisselwerking met 
woon- en stadskernen versterkt de hefboomfunctie van 
dit groenpatrimonium en creëert bijkomende kansen 
voor een duurzame ontwikkeling van de open ruimtege-
bieden binnen Bosland.
(Topografische kaart situering Bosland zie hiernaast)

2.2 Typisch Kempens

•	2.2.1 Het fysisch systeem
Bosland situeert zich op de noordwestelijke rand of uit-
loper van het Kempens plateau. De bodems in Bosland 
zijn dan ook bijna uitsluitend karakteristieke arme zand-
gronden, ontstaan door aanvoer van zand tijdens de laat-
ste ijstijd. Na de laatste ijstijd, werd het zand plaatselijk 
tot duinmassieven opgewaaid, met de vorming van dek-
zandruggen, paraboolduinen en duinpannen met vennen 
tot gevolg. 

Tot op een diepte van 200 meter liggen nog meer zand-
pakketten, waaronder de witte kwartszanden van Mol en 
Lommel die vermaard zijn om hun hoge kwaliteit en op 
verschillende plaatsen in Bosland geëxploiteerd worden. 
Hydrografisch ligt Bosland op de waterscheidingslijn tus-
sen de stroomgebieden van de Maas en de Schelde. Het 
oostelijke gedeelte behoort tot het stroombekken van de 
Maas en het deelbekken van de Dommel. Het westel-
ijke gedeelte van de Boslandgemeenten behoort tot het 
stroombekken van de Schelde en het deelbekken van de 
Grote Nete en de bovenloop van de Kleine Nete. Naast 
de talrijke natuurlijke waterlopen die een blauw geaderd 
netwerk vormen in deze bekkens, kan men in Bosland 
eveneens grote waterpartijen terugvinden ten gevolge 
van zandontginning in het gebied. In het noorden situeert 
zich daarenboven het kanaal Bocholt-Herentals en in het 
westen het kanaal van Beverlo.
.

•	2.2.2 Afwisselend landschap
De open ruimte in Bosland beslaat ongeveer 3/4de van 
de oppervlakte van de drie Boslandgemeenten en be-
staat uit uitgestrekte bosmassieven, heideterreinen, open 
landduinen, afwisselende valleigebieden, waterpartijen en 
landbouwzones. De totale oppervlakte natuur- en bos-
gebied, het gedeelte van het militair domein in Hechtel-
Eksel meegerekend, bedraagt bijna 10.000 ha. Dit is 44% 
van het werkingsgebied van Bosland. Hierin neemt het 
overheidspatrimonium een oppervlakte in van afgerond 
7.600 ha. De overige bos- en natuurgebieden behoren 
toe aan privé-boseigenaren en Natuurpunt die op deze 
manier belangrijke partners zijn voor Bosland. Nog eens 
een oppervlakte van afgerond 5.000 ha is momenteel in 
landbouwgebruik. De verbindingen tussen de grote open 
ruimtecomplexen in Bosland veiligstellen en deze zodanig 
ontwikkelen dat zij een functioneel onderdeel kunnen 
vormen van een globale ecologische structuur is een be-
langrijke opdracht.
(Kaart landgebruik zie pagina 18)

Naast het uitgesproken groene karakter valt op het ni-
veau van het totale landschap een ruimtelijke concentra-
tie op van woongebied en industrie ter hoogte van de 
stedelijke kern van Lommel. Deze zorgt voor een gefrag-
menteerde natuurstructuur centraal in Bosland. De twee-
deling in een noordelijke en een zuidelijke kern wordt 
nog versterkt door het kanaal Bocholt-Herentals dat als 
een blauwe as doorheen Bosland loopt. De aanwezige 
uitlopers van natuur in de geürbaniseerde om-
geving centraal in Bosland, kunnen de 
basis vormen voor het ontwikkelen 
van een functionele ecologische 
verbinding van noord naar 
zuid en hebben tegelij-
kertijd een belangrijke 
functie als lokaal groen 
weefsel voor de be-
volking.
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Het landgoed ‘Hobos’
Het Hobos is een uniek landgoed dat bestaat uit een afwis-
selend landschap van bossen, weilanden, vijvers, boom-
gaarden, houtkanten en een oud gebouwencomplex met 
moestuin en parkelementen. Gedurende de voorbije eeuw 
heeft het landgoed geen ingrijpende wijzigingen ondergaan, 
waardoor het ook vandaag nog een uitzonderlijk gaaf en 
structureel geheel vormt en beschermd werd als landschap. 
Doorheen de voorbije eeuwen heeft het landgoed boven-
dien een rijke geschiedenis opgebouwd. De historiek van 
het Hobos start in 1524, mogelijks nog eerder. Eén van de 
scharniermomenten was de aankoop van het landgoed in 
1769 door de heer J.M. Clercx. Het huidige gebouwencom-
plex dateert grotendeels van 1790 en werd door hem en 
zijn zoon, J.M. Clercx junior, gebouwd. Deze laatste, die ook  

effectief in het Hobos heeft gewoond, zou later bekend 
worden als Drossaard Clercx, de rechter die de laatste Lim-
burgse bokkenrijders inrekende. Na de Clercxdynastie komt 
het goed, na enkele eigendomswissels, uiteindelijk terecht bij 
de huidige familie Wilsens. Mevr. Marie-Anne Wilsens heeft 
het landgoed tot haar overlijden in 2010 niet alleen als au-
thentiek en samenhangend geheel weten te bewaren, maar 
door het bijzonder begrazingsconcept met half wilde run-
deren en haar halsstarrige houding tegen elke (overheids)
interventie, nog een stuk mysterie en eigen geschiedenis 
aan het landgoed toegevoegd. Vandaag is het Hobos, mede 
hierdoor, een begrip in de gemeente Overpelt en ruimer in 
heel Noord-Limburg..

MASTERPLAN BOSLAND 19
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•	2.2.3 Transnationaal natuurnetwerk
Bosland sluit via de vallei van de Grote Nete aan op het 
Kamp Beverlo. Dit militair domein vormt de kern van een 
zuidelijk gelegen massief natuurgebied van ruim 6.000 ha 
groot. In het noorden lopen de Lommelse natuurgebieden 
op Nederlands grondgebied verder door in uitgestrekte 
naaldbossen, verweven met landbouwvalleien en heide-
terreinen. Bosland maakt zo deel uit van het grootste 
aaneengesloten natuur- en boscomplex van Vlaanderen 
en vormt een cruciale schakel in een transnationale 
natuurstructuur die de Limburgse Kempen verbindt met 
Nederland. Op verscheidene plaatsen stellen zich aan de 
buitengrenzen van Bosland uitdagingen op vlak van het 
realiseren van functionele ecologische verbindingen met 
aanpalende gebieden.

•	2.2.4 Fauna en Flora
Bosland herbergt talrijke soorten en habitats die elders in 
Vlaanderen erg zeldzaam of verdwenen zijn. Het betreft 
zowel typische natuur van bos als van open biotopen en 
dit illustreert de natuurlijke rijkdom van het gebied. Met 
belangrijke tot zelfs unieke populaties van Gladde slang, 
Boomleeuwerik, Nachtzwaluw, Lentevuurspin, Kommav-
linder, Veldparelmoervlinder en tal van andere soorten is 
Bosland een hotspot voor biodiversiteit in Vlaanderen en 
in meerdere opzichten van groot belang in Europese con-
text in het kader van het Natura 2000-netwerk. 

Door samenwerking met vrijwilligers en wetenschap-
pelijke instellingen wordt de natuur in Bosland reeds 
gemonitord. Soorten zoals de Nachtzwaluw en de Veld-
parelmoervlinder profiteren duidelijk van de natuurge-
richte beheerinspanningen. Voor andere soorten zijn nog  

bijkomende inspanningen nodig om de aanwezige popula-
ties duurzame overlevingskansen te bieden. Deze hebben 
betrekking op het opheffen en tegengaan van versnipper-
ing en het verhogen van de oppervlakte en kwaliteit van 
leefgebieden.

•	2.2.5 Cultuurhistorie
De cultuurhistorische plaatsen en feiten sluiten mooi aan 
bij de algemene geschiedenis van de Kempen. Bosland was 
tot anderhalve eeuw geleden een uitgestrekt heideland- 
schap met kleine gehuchten aan de rand. Heel wat plaats-
namen gaan terug tot dit heideverleden. Geleidelijk aan 
werd de heide omgevormd tot uitgestrekte naaldbossen. 
Nog in 1962 werd 120 ha heide aangeplant met dennenbos.

De structuur van het landschap is sterk verweven met 
haar geschiedenis. Het bijzondere aan Bosland is dat dit 
ook op vele plaatsen zichtbaar is gebleven. Houtwallen 
als bescherming tegen het stuivende zand, herinneren aan 
de tijd van labeur om de kost te winnen in armoedige 
omstandigheden. In de ontginningsgeschiedenis komen 
ook abdijhoeven in beeld, die aan de basis liggen van 
kleine gehuchten en het landschap verder gekneed heb-
ben. Watermolens voor het malen van graan, watering-
systemen, oude volksverhalen over geheime tunnels, am-
bachtelijke jeneverstokerijen, teutenwoningen, historische 
zandontginningen en de bosbeheergeschiedenis zijn alle 
deel van dit lokaal erfgoed. Het landgoed Hobos is daarbij 
een site buiten categorie, waar fabel en verleden langzaam 
zijn samengesmolten tot een uniek verhaal met drossaard 
Clerckx en een heel eigen koeienras als hoofdrolspelers.
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2.3 Statuut en bescherming

•	2.3.1 Gewestplanverdeling Bosland
Maar liefst 33 % van de Boslandoppervlakte heeft een 
groene bestemming. Voor de totaliteit van Vlaanderen be-
treft dit gemiddeld 12 %.
Aanzienlijke delen van Bosland maken deel uit van een 
speciale beschermingszone. Op Europees niveau zijn de 
Habitat- en Vogelrichtlijnengebieden goed voor respec-
tievelijk 25 % en 24 % van het Boslandgebied tegeno-
ver 7,6 % en 7,1 % van het Vlaams grondgebied. Samen 
zijn de Europese beschermingszones goed voor 30% van 
Bosland. Op Vlaams beleidsniveau behoort 12,6 % van de 
oppervlakte tot het Vlaams Ecologisch netwerk tegenover 
6,8 % in Vlaanderen.

• 2.3.2 Beschermde landschappen
De landschapsatlas geeft aan waar de historisch gegroei-
de landschapsstructuur tot op vandaag herkenbaar ge-
bleven is en duidt deze aan als relicten van de traditionele 
landschappen. Binnen Bosland werden verscheidene 
relictzones en ankerplaatsen afgebakend waarbinnen op 
de dag van vandaag waardevolle landschapselementen 
voorkomen die een relatief gave, herkenbare onderlinge 
samenhang vertonen. Het zijn gebieden met een grote di-
chtheid aan zichten, punt- en lijnrelicten en zones met een 
sterke samenhang hiertussen. Door de intensieve wis-
selwerking tussen menselijk gebruik en natuur groeiden 
heel wat cultuurlandschappen uit tot uitzonderlijk erfgoed.  

In de Boslandgemeenten zijn 7 beschermde landschappen 
terug te vinden. Het betreft de onmiddellijke omgeving  
van de Oude Hoef, het marktplein met politiebureel en 
het Hageven te Lommel, de Hutten-Wateringen te Lom-
mel, het Hobos te Overpelt en te Hechtel-Eksel de Onze 
Lieve Vrouwen-Kapel en omgeving alsook de vallei ge-
vormd door de Dommel en de Bollisserbeek.

• 2.3.3 Natuur- en bosreservaten
In Bosland werden tien gebieden erkend of aangewezen 
als reservaat. De erkende natuurreservaten zijn alle in 
beheer bij Natuurpunt. De erkende natuurreservaten in 
Bosland bestrijken samen een oppervlakte van 254 ha. 
Het betreft de Heidegebieden, den Tip te Lommel en de 
Vloeiweiden te Lommel, ‘t Plat te Overpelt, en de Dom-
melvallei, het brongebied van de vallei van de Zwarte 
Beek en Veewei te Hechtel-Eksel. De aangewezen bos-
reservaten zijn in beheer bij het Agentschap voor Natuur 
en Bos. Deze hebben een gezamenlijke oppervlakte van 
70 ha en zijn gelegen in het Pijnvencomplex, de Vlinderval-
lei en het gebied In den Brand.
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Speciale beschermingszones

Bocholt, Hechtel-Eksel,
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Stamprooierbroek en MariahofValleigebied van de Kleine Nete met

brongebieden, moerassen en heiden

Hageven met Dommel-
vallei, Beverbeekse

heide,Warmbeek en
Wateringen

Bovenloop van de Grote
Nete met Zammelsbroek,

Langdonken en Goor

Vallei- en brongebieden van de
Zwarte Beek, Bolisserbeek en

Dommel met heide en vengebieden

De Ronde Put
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Habitatrichtlijngebieden

Bron: Topografische kaart 1/100.000, NGI, opname 2001-2006 (AGIV); Habitat- en Vogelrichtlijngebieden, ANB (AGIV)
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Wateringen te Lommel
Een van de bijzondere landschappen in Bosland betreft de Vloeiweiden of 
Wateringen te Lommel-Kolonie. Vanaf 1850 werden in Noord-Limburg uit-
gestrekte heideterreinen ontgonnen. Dankzij een ingenieus bevloeiingssys-
teem werden de arme Kempense zandgronden omgevormd tot vruchtbare 
‘vloeiweiden’. Het water was afkomstig uit de Maas en werd aangevoerd via 
het Kempens kanaal Bocholt-Herentals. Vanaf 1950 verminderde de belang-
stelling voor de graslanden van de vloeiweiden omdat deze enkel manueel 
konden gemaaid en gehooid worden. De eigenaars schakelden steeds meer 
over op populieraanplantingen. Hierdoor dreigde het open cultuurlandschap 
met haar specifieke fauna en flora te verdwijnen. Door de jarenlange his-
torische bevloeiing met kalkrijk en relatief voedselrijk Maaswater komen in 
de Wateringen nochtans heel wat kalkminnende soorten voor die in Vlaan-
deren in het algemeen en in de Kempen in het bijzonder zeldzaam zijn. Het 
historische inzaaien met Midden-Europese grasmengsels voegde daar nog 
unieke plantensoorten aan toe. Natuurpunt startte daarom, in samenwerking 
met de stad Lommel, reeds 20 jaar geleden met het herstel en beheer van 
enkele vloeiweiden op de oorspronkelijke, arbeidsintensieve wijze. Zo blijft 
dit waardevol ecologisch en cultuurhistorisch landschap, dat uniek is in West-
Europa, intact en is ook de specifieke kennis voorhanden om dit systeem in 
de toekomst verder te herstellen.
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•	2.4.1 Beleving
Bosland is vandaag reeds ruim ontsloten door diverse 
kwalitatieve routestructuren. Voor de wandelaar is een 
ruim aanbod van wandelroutes beschikbaar, gespreid 
over Bosland en met een grote afwisseling in lengte en 
landschapstypen. Nagenoeg alle deelgebieden in Bosland 
zijn eveneens vlot en via aantrekkelijke routes bereikbaar 
voor de fietser dankzij het provinciaal fietsroutenetwerk. 
Daarbij horen ook de startplaatsen, fietsonthaal en ser-
vicepunt (Soeverein), elektrische oplaadpalen, talrijke 
fietscafés, fietslogies en belevingselementen (uitzicht-
punten, picknickplaatsen), … Hetzelfde geldt voor het 
ruiter- en menroutenetwerk dat doorheen Bosland loopt. 
Plaatselijk zijn hieraan ruitervriendelijke cafés en logies 
verbonden. Daarenboven is vanaf 2012 een overkoepe-
lend mountainbikenetwerk beschikbaar, dat verder aan-
takt op routes in naburige gemeenten in Limburg en over 
de grens in Nederland. 

Speciaal voor de kinderen werden op verscheidene plaat-
sen speelbossen en speelzones aangeduid. Kinderen kun-
nen hier naar hartenlust ravotten en de natuur beleven 
en ontdekken. Enkele speelzones zijn uitgerust met spele-
lementen die een educatief en/of creatief accent toevoe-
gen.

Ook waterliefhebbers kunnen hun gading vinden in Bos-
land. Het kanaal Bocholt-Herentals heeft een rol in de to-
eristisch-recreatieve pleziervaart met diverse jachthavens 
en passantenhavens (bijvoorbeeld Blauwe Kei in Lommel). 

•	2.4.2 Bezoekersonthaal

Om een kwaliteitsvol onthaal mogelijk te maken voor de 
bezoekers en tegelijk rekening te houden met de hoge 
natuurwaarden in het gebied werd een onthaalstructu-
ur uitgetekend met drie hoofdpoorten en drie neven-
poorten. 

Bezoekers die informatie wensen over de recreatieve en 
toeristische mogelijkheden die Bosland biedt, kunnen ter-
echt in het Toeristisch Onthaal Limburg te Lommel en op 
de toeristische diensten van Overpelt of Hechtel-Eksel.

•	2.4.3 Horeca en logies
Bezoekers in Bosland kunnen voor hun overnachting 
kiezen uit talrijke logiecategorieën: campings, gastenkam-
ers, hotels, huurvakantiewoningen, logies voor doel-
groepen en vakantieparken. Bosland staat in voor 6% van 
het totale logiesaanbod in Limburg maar vertegenwoor-
digt hiermee naar schatting 1/5 van de totale Limburgse 
capaciteit (aanbodzijde). Maar liefst 24% van de totale 
Limburgse aankomsten en 29% van het totaal aantal Lim-
burgse overnachtingen vindt momenteel plaats in Bosland 
(vraagzijde). Dit cijfer is voornamelijk te danken aan de 
aanwezigheid van Center Parcs en de campings.

In Bosland kan de bezoeker ook terecht voor een ver-
frissend drankje of een lekkere maaltijd in één van de 
cafés of restaurantjes. Een beperkt aanbod hiervan draagt 
momenteel reeds het gecertificeerde label van Toerisme 
Vlaanderen dat aantoont dat zij aan een aantal specifieke 
fietsvriendelijk criteria voldoen. 

•	2.4.4 Nood aan toeristische 
 productontwikkeling

Onderscheidende en grote toeristische attracties, die een 
belangrijke economische meerwaarde genereren op toe-
ristisch vlak, zijn momenteel uitsluitend gekoppeld aan de 
grootschalige logies in Bosland. Gelet op het beperkte 
aanbod aan gelabelde horeca en het ontbreken van pro-
duct-marktcombinaties is de economische meerwaarde 
van het bestaand belevingsaanbod bovendien eerder 
beperkt. Uit de analyses, gekoppeld aan de opmaak van 
de toeristische visie voor Bosland, blijkt dat er verschil-
lende kansen en opportuniteiten zijn weggelegd om het 
bestaande toeristisch aanbod in Bosland te versterken als 
schakel binnen het toeristisch aanbod van de provincie 
Limburg. Een belangrijke uitdaging daarbij is het verhogen 
van de belevingswaarde van het bos door gerichte toeris-
tische productontwikkeling. 

2.4 Recreatieve en toeristische pool
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Welkom in Bosland, 
verhaallijnen en onthaalpunten

MASTERPLAN BOSLAND26

Om het unieke karakter van Bosland op een aantrekke-
lijke manier voor te stellen aan de inwoners en bezoekers 
selecteerde Bosland drie thema’s: bomen, zand en cultuur-
historie. Elk van de Boslandgemeenten koos een van deze 
thema’s als centrale verhaallijn. Met een treffende slogan 
willen de gemeenten vooral de kinderen uitnodigen om op 
ontdekking te komen. 
• Het thema ‘De Boom in’ vertelt over bomen. Via de  
 bomen ontdekken we het bos, haar bewoners en be- 
 heerders, producten en diensten... De gemeente Hechtel- 
 Eksel koos voor dit thema en haalt het bos onderste- 
 boven. 
• Met het thema ‘Terug naar de wortels’ komt de rijke his- 
 torie in Bosland aan bod. Rondtrekkende teuten, oude  
 abdijhoeven en onderaardse gangen worden terug tot  
 leven gewekt. De gemeente Overpelt neemt ons met dit  
 thema mee op een boeiende reis terug in de tijd.

• ‘Bijt in het zand’ gaat over de ondergrond. Het zand heeft  
 haar stempel gedrukt op de geschiedenis van Bosland en  
 mee het huidige landschap getekend. Unieke duinenna- 
 tuur, de historische strijd tegen stuivend zand of ontgin- 
 ningen voor de glasindustrie zijn bij uitstek de verhalen uit  
 de stad Lommel. 

En natuurlijk staan deze verhaallijnen op verrassende wijze 
in wisselwerking met elkaar. Zij vormen ook de kapstok bij 
de ontwikkeling van de drie hoofdonthaalpunten ter hoogte 
van de Sahara in Lommel, Den Grooten Hof in Overpelt 
en Pijnven te Hechtel-Eksel.  Door het inzichtelijk maken en 
verder verdiepen van de onderlinge relaties tussen de drie 
thema’s en de drie hoofdpoorten wenst Bosland elkeen te 
vergasten in een unieke streek, een rijk land...
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Hoofdstuk 3: 
missie en strategische doelstellingen 

3.1 Missie Bosland

Bosland wil haar open ruimte veilig stellen voor de toe-
komst en tegelijk het beste hieruit naar boven halen voor de 
samenleving. De partners hanteren een open en transpar-
ante aanpak en streven naar een maximale wisselwerking 
tussen natuur, bos en de mensen. Omwille van het duur-
zaam en toekomstgericht karakter van dit project kiezen de 
partners bewust voor kinderen als eerste belanghebbende 
en voornaamste doelgroep.

Vanuit zijn ruimtelijke kwaliteiten wil Bosland op een duur-
zame en maatschappelijk geïntegreerde manier het groot-
ste kindvriendelijkste bos van Vlaanderen realiseren als een 
hefboom voor regionale streekontwikkeling..

Voor de realisatie van deze integrale opdracht onder-
scheidt Bosland vijf strategische doelstellingen. Deze vor-
men de basis voor de verdere concretisering en planning..

•	3.2.1  Bosland als cultuur- 
 historisch streekerfgoed

Door het zichtbaar maken en verduidelijken van haar erf-
goedwaarden wil Bosland de mensen verbinden met hun 
streek en haar landschapsgeschiedenis.

•	3.2.2  Bosland als leverancier  
 van producten en diensten

De unieke ecosystemen van Bosland worden duur-
zaam beheerd en ontwikkeld zodat onze natuur blijvend 
goederen en diensten levert aan de maatschappij.

•	3.2.3. Bosland als biodiversiteitshotspot
Door een natuurgericht beheer wordt de unieke biodi- 
versiteit van Bosland in stand gehouden en verder ontwik-
keld.

•	3.2.4. Bosland als participatief gegeven 
Bosland streeft naar een maximaal draagvlak en medever-
antwoordelijkheid voor het project door het betrekken 
van diverse stakeholders. 

•	3.2.5. Bosland als toeristisch- 
 recreatieve attractiepool

Door het ontwikkelen van een aangepast aanbod voor 
families, gezinnen, jeugdverenigingen en actieve ontdek-
kers profileert Bosland zich als gastvrij bos waar iedereen 
welkom is.

3.2 Strategische doelstellingen Bosland
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Hoofdstuk 4: 
Operationele doelstellingen en actielijnen 

4.1 Bosland als cultuur-historisch streekerfgoed

Door het zichtbaar maken en verduidelijken van haar erfgoed-
waarden verbindt Bosland de mensen met hun streek en haar 
landschapsgeschiedenis.

De combinatie van kennis verwerven over, zorg geven aan 
en beleven van de eigen streek versterkt het gevoel van 
verbondenheid, betrokkenheid en fierheid. Bosland heeft 
een rijke geschiedenis en dit uit zich in de aanwezigheid 
van belangrijke cultuurhistorische erfgoedwaarden. Deze 
zijn deels nog duidelijk herkenbaar op het terrein onder de 
vorm van unieke landschappen en historische sites. Deels 
gaat het ook om immaterieel erfgoed zoals verhalen, tra-
dities en gebruiken. Het verder identificeren, vrijwaren en 
ontsluiten van dit erfgoed is een eerste belangrijke pijler van 
het project Bosland.

• 4.1.1 Bosland identificeert haar erfgoed
Het is belangrijk om de cultuurhistorische waarden van 
Bosland verder in kaart te brengen. Hiertoe zal nauw sa-
mengewerkt worden met partners uit de cultuur- en erf-
goedsector en zal aansluiting gezocht worden bij lopende 
initiatieven. Het opmaken van een dergelijke inventaris is 
een continu proces dat als een rode draad zal blijven lo-
pen doorheen de cultuurhistorische werking in Bosland. 
Uit deze inventaris kan vervolgens geput worden om de 
eigen inwoners en toeristen op een inspirerende manier 
kennis te laten maken met de rijke geschiedenis van de 
streek.   

•	4.1.2 Bosland vrijwaart haar erfgoed
Bosland zal actief bijdragen aan het behoud van haar erf-
goed. Eigen initiatieven berusten op drie sporen: verwer-
ving, beheer en inrichting, samenwerking.

Bosland zal zich inzetten voor de aankoop van enkele be-
langrijke sites of cultuurhistorische elementen. Meest in 
het oog springend zijn de verwerving en inrichting van 
het landgoed Hobos en van de site ‘De Grooten Hof ’ 
te Overpelt. Door gericht beheer en door te zoeken 
naar een gepaste maatschappelijke functie-invulling 
worden deze markante sites terug in eer hersteld 
en geïntegreerd in Bosland. Ook ten behoeve van 
het behoud en de ontwikkeling van andere sleu-
tellandschappen of sites zal Bosland de nodige in-
spanningen doen. Een belangrijk voorbeeld is de 
Wateringen te Lommel. Dit is één van de grootste 
wateringsystemen van West-Europa. Een degelijk 
landschapsbeheerplan moet hier de basis vormen 
voor het herstel en behoud van unieke cultuurhis-
torische en ecologische waarden. Bosland zet zich 
verder onder meer in voor het behoud van haar 
molenpatrimonium, schansen, archeologische sites.,… 

Daar waar dit patrimonium betreft dat in beheer is van 
andere partijen, willen de partners bijdragen aan het be-
houd en de integratie binnen Bosland door mee onder-
steuning te bieden bij het zoeken naar gepaste samen-
werkingsvormen en het leveren van maatwerk.

•		4.1.3 Bosland ontsluit haar erfgoed  
 en vergroot de beleving ervan

Bijkomend aan het vrijwaren en beschermen van haar 
erfgoed beoogt Bosland deze, waar mogelijk, open te 
stellen voor het publiek om de beleving ervan mogelijk 
te maken. Via interactieve, eigentijdse methoden kunnen 
markante plaatsen publiekstoegankelijk worden gemaakt 
met respect voor de aanwezige erfgoedwaarden. Vanuit 
het kindgerichte uitgangspunt van Bosland zal hierbij spe-
ciale aandacht uitgaan naar de interesses van kinderen. 
Ook vertelsels en de cultuurhistorische verhalen die ver-
bonden zijn aan landschappen worden onder de aandacht 
gebracht, onder meer bij het inrichten van wandelroutes 
en de inhoudelijke uitwerking van onthaalplaatsen 
in Bosland. 

MASTERPLAN BOSLAND 29

©
 T

he
o 

G
eu

en
s

©
 Jo

ha
n 

A
gt

en



MASTERPLAN BOSLAND30

Het unieke ecosysteem van Bosland wordt duurzaam beheerd 
en ontwikkeld waardoor onze natuur blijvend goederen en dien-
sten levert aan de maatschappij.

De open ruimte in Bosland wordt sterk gedomineerd door 
uitgestrekte naaldbossen die werden aangeplant in het 
kader van de mijnhoutindustrie. Op deze manier is Bos-
land vandaag reeds een belangrijke leverancier van hout-
producten. Het is vanuit productie-oogpunt wenselijk om 
tot een diversificatie te komen waarbij in de toekomst een 
groter aantal boomsoorten garant staat voor een gevar-
ieerd aanbod in houtproducten. Daarnaast genereert het 
groen-, natuur- en bosbeheer belangrijke reststromen van 
biomassa die eveneens gevaloriseerd kunnen worden. Deze 
productiefuncties creëren, samen met de investeringen in 
natuur en toegankelijkheid, ook bijkomende tewerkstel-
lingsmogelijkheden. Door de productiefuncties doordacht 
verder te ontwikkelen kan tegelijk de regulerende betekenis 
en milieufunctie van Bosland in de toekomst nog verder 
worden versterkt. Cruciaal daarin is dat de ecosysteem-
diensten die Bosland als gebied levert, optimaal op elkaar 
worden afgestemd. Deze uitdaging, die recent ook in inter-
nationale context naar voor wordt geschoven, vraagt een 
nauwe samenwerking met de wetenschappelijke wereld.  

•	4.2.1 Duurzaam produceren van hout,  
 biomassa en andere producten

Op basis van de langetermijnvisie houtproductie die door 
Bosland werd opgemaakt in 2011 kan de houtproduc-
tie binnen de openbare bossen reeds in belangrijke mate 
worden geoptimaliseerd ten behoeve van een door-
dachte omvorming van de bestaande naaldboscomplexen 
en een gediversifieerd en evenwichtig houtaanbod in de 
toekomst. Op basis van een verdere samenwerking met 
de onderzoekswereld en het betrekken van bijkomende 
partners streeft Bosland ernaar om deze visie steeds ver-
der te verbeteren en de aanpak nog sterker te kaderen 
binnen het ruimer landschapsniveau. Hiertoe zal de lange 
termijnvisie worden verbreed ten behoeve van de valori-
satie van biomassastromen en het optimaliseren van het 
landgebruik in het algemeen. Met het oog op de lokale 
verankering en bedrijvigheid zal daarbij ook aandacht uit-
gaan naar andere producten zoals honing, boekweit, etc.

Bosland was in 2006 ook de grondlegger van de Vlaam- 
se FSC-groep die intussen een belangrijk  aandeel van het 
bosareaal in Vlaanderen vertegenwoordigt. Intussen ver-
kreeg de meerderheid van de bossen van Bosland een 
FSC–certificaat (Forest Stewardship Council) voor du-
urzaam bosbeheer. Dit kwaliteitslabel vormt een interna-
tionale erkenning voor het gevoerde bosbeheer. De FSC-

certificering van de volledige bosoppervlakte van Bosland 
wordt nagestreefd zodat de houtproducten herkenbaar 
zijn als duurzaam geproduceerde hernieuwbare grond-
stof. 

•	4.2.2 Benutten tewerkstellingskansen 
 in natuur en bos

Het beheer, onderhoud en de inrichting van natuur en 
bos is een permanente bron van tewerkstelling. Deels 
heeft deze betrekking op inzet van arbeidskrachten op 
het terrein via eigen regie van de partners, deels is hier-
voor het inschakelen van aannemers en sociale werkp-
laatsen vereist. De houtproductie ligt tevens aan de basis 
van bedrijvigheid in de houtsector. Bosland wenst deze 
tewerkstellingshefboom gerelateerd aan natuur en bos te 
optimaliseren. Hiertoe worden twee, elkaar versterkende, 
sporen gevolgd. Enerzijds zal Bosland het beheer van de 
verschillende eigendommen maximaal op elkaar afstem-
men zodat schaalvoordelen worden benut en een globale 
regie kan worden uitgebouwd. Anderzijds zal het over-
koepelend niveau toelaten om de georganiseerde inzet 
van sociale tewerkstelling en aannemers complementair 
uit te bouwen aan de eigen regie van de beheerders. Voor 
de sociale dimensie wordt maximaal aansluiting gezocht 
bij bestaande initia-
tieven.

4.2 Bosland als leverancier van producten en diensten
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•	4.2.3 Duurzaam leveren 
 van regulerende diensten

Het oogsten van biomassa heeft een directe invloed op 
andere diensten die de ecosystemen leveren. Door een 
integrale aanpak, in samenwerking met de onderzoek-
swereld, streeft Bosland naar een simultane optimalisatie 
van de productiefunctie en van de regulerende functies. 
Met name koolstofopslag is een belangrijke functie die 
door een doordacht houtproductie- en biomassabe-
leid verbeterd kan worden. Daarnaast zijn bijvoorbeeld 
waterberging en de stabiliserende rol van bos op plaat-
sen met verontreiniging met zware metalen, belangrijke 
regulerende diensten voor een groot infiltratiegebied 
als Bosland. Gelet op de voorbeeldfunctie van Bosland, 
worden samen met de onderzoekswereld initiatieven 
genomen om de regulerende diensten concreet in cijfers 
te waarderen en via educatieve infrastructuur zichtbaar te 
maken voor de bezoekers. 

Door een natuurgericht beheer wordt de unieke biodiversiteit 
van Bosland in stand gehouden en verder ontwikkeld.

Bosland herbergt talrijke habitats en soorten die op Vlaamse 
of zelfs Europese schaal erg zeldzaam zijn. Instandhouding 
en versterking van deze natuurwaarden vereist een deskun-
dig beheer, gerichte investeringen en een nauwe samenwer- 
king op het terrein. Door betrokkenheid van de onderzoek-
swereld kan Bosland als biodiversiteitshotspot ook een be-
langrijke laboratoriumfunctie vervullen en nieuwe inzichten 
verwerven die ten goede komen aan het natuurbehoud in 
het algemeen en de instandhouding en versterking van de 
natuur in Bosland in het bijzonder.

•	4.3.1 Versterken van de natuurstructuur  
 in Bosland

Ondanks de grote oppervlakten natuur en bos doen zich 
plaatselijk belangrijke versnipperingsproblemen voor die 
een gepaste aanpak behoeven. Als eerste stap wordt 
de versnipperingproblematiek grondig in kaart gebracht 
en wordt de ecologische samenhang met aangrenzende 
natuurgebieden (Nederlandse natuurgebieden, militair 
domein Kamp Beverlo, …) verduidelijkt. Vervolgens wordt 
een logisch stappenplan uitgetekend om de proble-
men, in samenwerking met partners, aan te pakken. De 
initiatieven en instrumenten vanuit de Boslandpartners 
worden hierin optimaal afgestemd op deze van externe 
instanties. 

Als onderdeel hiervan wordt werk gemaakt van een ge-
biedsgerichte samenwerking met eigenaars en beheer- 
ders van ecologisch waardevolle stapstenen of verbindings- 
gebieden (zoals industriegebieden, parken,  privébossen, 
private natuurreservaten, …). In dat verband zijn de pro-
vinciale natuurverbindingen doorheen de industriekernen 
van Lommel en het deelgebied Riebosserheide essen-
tieel als bruggen tussen de noordelijk en zuidelijk gelegen  
natuurcomplexen. In samenwerking met de plaatselijke 
actoren en grondgebruikers, zal Bosland mee invest-
eren om deze noord-zuid-verbinding te realiseren. Door 
een gericht aankoopbeleid en het in beheer nemen van 
nieuwe gebieden worden ecologische kernen verder ver-
sterkt en kunnen ecologische corridors en stapstenen tot 
stand worden gebracht. De valleien van de Grote Nete, 
Balengracht en Molse Nete en het landgoed Hobos vor-
men sleutellandschappen waarbinnen het bijkomend 
in beheer krijgen van terreinen noodzakelijk is. Versnip-
peringsproblemen ter hoogte van harde infrastructuren, 
zoals de brede ringlaan ten zuiden van de stadskern 
van Lommel (N71), wegen zoals de N746 en N715, de 
spoorverbinding en het kanaal Bocholt-Herentals vragen 
gepaste ecoverbindingen. Bosland zal onderzoeken wel-
ke verbindingen prioritaire aandacht verdienen en zich 
inzetten om hiervoor, in samenwerking met partners, de 
nodige middelen te vinden

4.3 Bosland als biodiversiteitshotspot
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Het Pijnven, het centraal bosmassief in Bosland, 
is sinds lang bekend om haar belangrijke popu-
latie nachtzwaluw. De mysterieuze en gespeciali-
seerde levenswijze van de Nachtzwaluw maakt 
dat deze Europees beschermde soort moeilijk te 
bestuderen is. Door het ontbreken van informa-
tie die gebaseerd is op degelijk wetenschappelijk 
onderzoek is het erg moeilijk de beschikbare 
gegevens over populatie-evoluties en populatie-
groottes op provinciaal of Vlaams niveau correct 
te beoordelen. Nochtans is de Nachtzwaluw, als 
habitatcomplexgebruiker, een belangrijke soort 
bij het beoordelen van de kwaliteit van grote 
natuurgebieden en het evalueren van de impact 
van het beheer. 
In samenwerking met vrijwilligers wordt de 
populatie Nachtzwaluw reeds circa 15 jaar 
nauwgezet opgevolgd in Bosland volgens een 
gestandaardiseerde telmethode. De voorbije 
drie jaar werd daarenboven, voor het eerst in 
Vlaanderen, een zenderproject opgezet. De ge-
gevens werden wetenschappelijk verwerkt door 

onderzoekers van de universiteiten van Leuven 
en Gent. De eerste jaren leverden reeds unieke 
informatie en inzichten op over habitatgebruik, 
populatiedichtheden, reactie van deze soort op 
beheerwerken, . De resultaten zijn reeds bruik-
baar bij het verder verbeteren van het beheer 
en de inrichting van de uitgestrekte bossen in 
Bosland. Onder meer door een aanpak op land-
schapsschaal kunnen hieruit ook lessen getrok-
ken worden ten behoeve van het gebiedsgericht 
natuurbeleid in het algemeen. Dankzij de verdere 
samenwerking met beide universiteiten wordt 
dit innovatief onderzoek voortgezet en gekop-
peld aan ander onderzoekswerk in Bosland. Op 
deze manier ligt het onderzoek naar de Nacht-
zwaluw, één van de paradepaardjes van Bosland, 
mee aan de basis voor de ontwikkeling van een 
boeiende en baanbrekende wisselwerking tussen 
wetenschap en praktijk.

Hoogstaand Nachtzwaluwonderzoek
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Bosland zet zich in voor de instandhouding en uitbreiding 
van waardevolle habitats en het versterken van leefge-
bieden van kwetsbare soorten. Binnen Natura 2000-ge-
bieden staan de Boslandpartners daartoe in voor de 
terreinvertaling en realisatie van de gebiedsspecifieke 
instandhoudingsdoelstellingen die invulling geven aan 
de Vlaamse verantwoordelijkheid binnen het Europees 
natuurbeleid. In de uitgestrekte bosmassieven wordt om 
ecologische redenen geïnvesteerd in een hoger aandeel 
inheemse soorten, meer structuurvariatie en een ecolo-
gisch netwerk van open biotopen. 

Enkele soorten binnen Bosland zijn in die mate bed-
reigd op Vlaams of Europees niveau dat een specifieke 
soortgerichte aanpak vereist is. Daarnaast biedt een aan-
tal soorten ook de mogelijkheid om het gebiedsgericht 
natuurbeleid binnen Bosland te versterken en verder  

te detailleren. Bijvoorbeeld worden soorten in Bosland 
specifiek gebruikt voor het lokaliseren en ontwerpen van 
essentiële ecologische verbindingsgebieden en het kwan-
tificeren van de vereiste oppervlakten natuurherstel. Via 
samenwerking met onderzoekers, gespecialiseerde vrij-
willigers en natuurverenigingen worden een prioritering 
opgemaakt en een soortgerichte aanpak uitgevoerd voor 
soorten waarvoor Bosland belangrijk is. Daarbij wordt 
nagegaan of Bosland trekker of partner kan zijn in een 
breder gedragen initiatief of zich louter toespitst op de 
eigen terreinen. De bestaande initiatieven gericht op het 
behoud van Nachtzwaluw, Gladde slang, Lentevuurspin, 
Kommavlinder en Veldparelmoervlinder worden in elk 
geval in dit plan van aanpak opgenomen. Deze soortge-
richte aanpak zal tevens gebruikt worden voor gerichte 
sensibiliseringsacties naar de bevolking en bezoekers van 
Bosland.

• 4.3.3 Bosland als schakel in een bovenlokale natuurstructuur
Bosland is een cruciale schakel in een bovenlokale natuurstructuur die natuurgebieden doorheen de Limburgse Kempen 
in verbinding stelt met natuurgebieden in de provincie Antwerpen en over de grens in Nederland. Bosland zal als katalysa-
tor optreden voor het opstarten van een bovenlokale samenwerking en afstemming met beheerders en overheden in 
aanpalende gebieden met het oog op het realiseren van een bovenlokale natuurstructuur. Als grote schakel op de grens 
met de provincie Antwerpen en buurland Nederland kan Bosland zo de draaischijf vormen in de ontwikkeling van een 
transnationale natuurstructuur.

• 4.3.2 Herstel en instandhouding van de natuur in Bosland
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4.4 Bosland een open project

Bosland streeft naar een maximaal draagvlak en medever-
antwoordelijkheid voor het project door het betrekken van alle 
belanghebbenden.

In de eerste plaats wil Bosland de lokale bevolking overtui-
gen van het uniek karakter van dit uitgestrekt natuurgebied 
en van de kansen die dit biedt voor de regio.  Door het 
gebied beleefbaar te maken en de mensen te betrekken bij 
de ontwikkeling ervan wordt Bosland als project bevattelijk 
en bereikbaar gemaakt. Hiervoor is het belangrijk om vanuit 
het partnership ook te investeren in eenduidige commu-
nicatie en herkenbaarheid op het terrein. Op deze manier 
hopen de partners de mensen ook aan te zetten tot eigen 
initiatief. Het bos mag lokaal een heel eigen maatschappe-
lijke dynamiek op gang brengen en zal zo des te meer ge-
waardeerd worden als een uniek erfgoed.  

•	4.4.1 Zichtbaar en herkenbaar 
 voor de mensen

Bosland moet voor de ruime regio een sterk merk 
worden, dat gedragen wordt door de lokale bevolking 
en de nodige naambekendheid en herkenbaarheid op-
bouwt naar buiten toe. Om dit te bereiken heeft Bos-
land gekozen voor drie verhaallijnen. Onder de slogans 
‘De boom in’, ‘Bijt in het Zand’ en ‘Terug naar de Wortels’ 
werd gekozen voor de thema’s bos, zand en cultuurhisto-
rie. Samen met de baseline ‘dromen tussen bomen’ vor-
men deze thema’s de basis voor het verder ontwikkelen 
van een Boslandverhaal. 

De samenhang en herkenbaarheid op het terrein zullen 
gerealiseerd worden door de uitvoering van het eigen 
beeldkwaliteitsplan. Bakens aan de buitengrenzen, hoofd-
poorten, nevenpoorten, infoborden, rustbanken, picknick-
gelegenheden,… Deze zullen allen dezelfde Boslandsfeer 
uitademen. Op gelijke manier worden ook de andere 
communicatiedragers verder ontwikkeld en gerealiseerd 
volgens een herkenbare Boslandhuisstijl. Jaarlijks ontvan-
gen alle inwoners 2 nieuwsbrieven. Daarnaast zorgen een 
aantrekkelijke en interactieve website, kaarten en folders 
voor een duidelijk herkenbare stijl. In het bijzonder voor 
de lokale inwoners zal Bosland de traditie van publieks-
activiteiten verderzetten en de Boslandverhaallijnen ook 
sterker verweven in bestaande evenementen en happe-
nings. Naast jaarlijks weerkerende publieksactiviteiten 
zoals de Week van het Bos en de Vlinderinstuif wil Bos-
land in de toekomst ook elk jaar een activiteit organiseren 
heel speciaal voor kinderen.

MASTERPLAN BOSLAND 35
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•	4.4.2 Beleefbare natuur
Bosland wil haar inwoners doordringen van het besef 
dat zij een schat in huis hebben. Aangezien de natuur 
een beetje van iedereen is, willen de Boslandpartners 
het gevoel van waardering en engagement voor natuur 
tegelijk ook uitdragen naar de samenleving in haar geheel. 

Beleving, verwondering en ervaring liggen hiervoor aan de 
basis. Via de drie verhaallijnen en door samen te werken 
met gespecialiseerde partners zal Bosland een breed en 
kwalitatief hoogstaand educatief aanbod ontwikkelen. 
Bosland zal daarin maximaal optreden als initiator en als 
koepel die partners en initiatieven ondersteunt en sa-
menbrengt. Het educatief aanbod zal dynamisch zijn en 
vlot inspelen op nieuwe informatie en technologieën. 

In overleg met de scholengemeenschap zal natuur en 
bos uit Bosland worden geïntegreerd in lespakketten. Een 
degelijke en brede gidsenwerking moet een kwalitatief 
onthaal van geïnteresseerde en avontuurlijk ingestelde 
bezoekers mogelijk maken en een opleiding gastheer- 

schap zal worden aangeboden aan de toeristische sector. 
Zonder belerend te zijn, zal erover gewaakt worden dat 
de bezoeker die dat wenst ook inhoud en diepgang vindt 
aan de onthaalpunten. 

In samenwerking met de onderzoekswereld wil Bos-
land haar pioniersfunctie als openluchtlaboratorium en 
als wetenschappelijk pilootproject consolideren en ver-
der uitbouwen. Aanvullend aan de nauwe thematische 
samenwerking met gespecialiseerde wetenschappers in 
het kader van andere doelstellingen uit dit masterplan, zal 
Bosland de wetenschap ook betrekken in het uitwerken 
van een inhoudelijk hoogstaand en vernieuwend educa-
tief beleid. De uitbouw van een bescheiden Veldstudie-
centrum en het gezamenlijk vorm geven van een toegan-
kelijke publicatiereeks Bosland waarin wetenschappelijke 
onderzoeksresultaten aan een breder publiek worden 
gepresenteerd, moeten hiertoe bijdragen.
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Openluchtlaboratorium  
en Veldstudiecentrum
Bosland heeft reeds een lange traditie van samenwerking met universiteiten 
en andere onderzoeksinstellingen. Jaarlijks komen studenten op werkbezoek, 
volgen zij projectpractica op het terrein of kiezen hun eindwerk in het gebied. 
Bosland fungeert zo als praktijkvoorbeeld voor diverse opleidingen (bio-
ingenieur, biologie, geografie, postgraduaat bosbeheer, etc). Daarnaast wordt 
baanbrekend onderzoekswerk verricht, onder meer op vlak van bosontwik-
keling, houtproductie, biomassavalorisatie, ecosysteemdiensten, ecologie en 
soortbescherming. Door intensief overleg met wetenschappers ontstaat 
een boeiende wisselwerking tussen beheerpraktijk en onderzoek. Op deze 
manier is Bosland geëvolueerd tot het ideale openluchtlaboratorium. De 
samenwerking zorgt er tevens voor dat onderzoekers van hoog niveau het 
continu proces van optimalisatie van visies en terreinbeheer mee onder-
steunen en voeden. Inzichten uit Bosland zijn zo reeds meermaals van belang 
gebleken bij de ontwikkeling en bijsturing van beleid op het Vlaamse niveau. 
Om deze samenwerking te versterken, een bijkomende basis te leggen voor 
verder onderzoek en te zorgen voor een voortdurende wisselwerking tus-
sen wetenschap, educatie en sensibilisering wordt voorzien in een Veldstudie-
centrum. Aangezien de investeringen in de eerste plaats ten goede moeten 
komen aan het wetenschappelijk werk en de valorisatie ervan, wordt ge-
kozen voor een multifunctionele satellietruimte die tegelijk dienst kan doen 
als leslokaal, documentatiecentrum en observatorium. Deze ruimte zal geïn-
tegreerd worden in de hoofdpoort Pijnven en ter beschikking staan van elke 
onderzoeksinstelling die wetenschappelijk werk wil verrichten in Bosland.  
Voor de realisatie wordt samenwerking gezocht met diverse partners. 

©
 R

as
a 

Z
uk

au
sk

ai
te

©
 R

as
a 

Z
uk

au
sk

ai
te

©
 G

le
nn

 V
er

m
ee

rs
ch



MASTERPLAN BOSLAND38

•	4.4.3	Uitnodigen	tot	initiatief
Gelet op het belang dat Bosland hecht aan een maxi-
male betrokkenheid en inbreng van de lokale bevolking, 
belanghebbenden en van publieke en private partners, zal 
de participatiestructuur verder uitgebouwd en verankerd 
worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de drie 
evenwaardige kamers voor duurzame ontwikkeling:
- Sociale kamer,
- Ecologische kamer,
- Economische kamer.

De sociale kamer spitst zich toe op de lokale bevolking 
en de zeer uiteenlopende gebruikersgroepen in het alge-
meen en de Boslandkinderen in het bijzonder. Bosland zal 
via deze kamer de inspraak en actieve betrokkenheid mo-
gelijk maken van geïnteresseerde inwoners en belangheb-
bende organisaties bij het verder ontwikkelen, evalueren 
en bijsturen van het recreatief en het educatief aanbod. 
Via de sociale kamer zal Bosland ook verder mensen wer-
ven die actief willen meewerken aan welbepaalde pro-
jecten, publieksactiviteiten en happenings. In overleg en 
samenwerking met alle partners binnen de onderwijs- en 
jeugdsector zal Bosland via de Sociale kamer een actieve 
en uitnodigende kinderparticipatie uitbouwen die de kin-
deren een vooraanstaande stem geeft.

De Ecologische kamer bestaat uit lokale natuur-
liefhebbers uit Bosland, versterkt met 

specialisten uit heel Limburg. De- 
ze kamer is gericht op in-

ventarisatie en monito- 
ring van de natuur-

waarden kennis- 

uitwisseling, uittekenen van natuurgerichte beheermaat-
regelen en beheerevaluatie. De deelnemers aan deze 
kamer stellen zich tevens ter beschikking voor de begelei-
ding van educatieve beheeracties en de begeleiding van 
wandelingen..

De Economische kamer in Bosland bestaat in grote lij-
nen uit drie clusters. De cluster natuur en bos omvat de 
brede sector van de houtindustrie, de aannemerij actief 
in natuur- en landschapsbeheer en de sociale tewerkstel-
lingsplaatsen in de groene sector. Via deze cluster beoogt 
Bosland de nodige technische en inhoudelijke inbreng 
te ontvangen bij het uitstippelen en organiseren van het 
natuur- en bosbeheer. De cluster horeca en toerisme 
omvat de lokale bedrijven die in deze sector actief zijn 
binnen Bosland. Deze sector werd actief betrokken bij de 
uitwerking van een toeristische visie en wordt via deze 
kamer uitgenodigd tot participatie in de productontwik-
keling en het globaal toeristisch onthaal in Bosland. De 
derde cluster omvat de bedrijfswereld in het algemeen. 
Met onder andere verscheidene grote bedrijventer-
reinen binnen Bosland, is de lokale bedrijfswereld op di-
verse manieren een belangrijke speler en kan zij ook een 
specifieke bijdrage leveren aan de duurzame en integrale 
ontwikkeling van Bosland. 

Gelet op de pioniersrol op vlak van onderzoek en ont- 
wikkeling (zie ‘Openluchtlaboratorium en Veldstudiecen-
trum’) en geïnspireerd op de Metaforumnota ‘Forests 
2011’, zoals gepresenteerd door de wetenschappelijke 
wereld tijdens het Internationaal Jaar van het Bos 2011, 
wordt aan de participatieve vleugel uit de organisatie-
structuur een wetenschappelijk overlegplatform of ‘scien- 

tific board Bosland’ toegevoegd. Hierin worden verte-
genwoordigers uitgenodigd van onderzoek-

sinstellingen die actief zijn in de disciplines 
natuur, bos, ecosysteemdiensten, mi-

lieu-economie en eventuele andere 
domeinen die kunnen bijdragen 
aan of inspelen op Bosland als 
integraal, maatschappelijk open 
ruimteproject.
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Door het ontwikkelen van een aangepast aanbod voor families, 
gezinnen, jeugdverenigingen en actieve ontdekkers profileert 
Bosland zich als gastvrij bos waar iedereen welkom is. 

Deze strategische doelstelling werd uitgewerkt in het kader 
van de toeristische visie Bosland onder leiding van Toerisme 
Limburg en in samenwerking met de toeristische stake- 
holders van Bosland. De onderstaande doelstellingen  
geven de hoofdlijnen van deze visie weer. De toeristische  
visie Bosland is als een apart document raadpleegbaar via  
www.bosland.be.

•	4.5.1 Toeristisch-recreatieve 
 ontsluiting en onthaal 

In de eerste plaats zijn een kwaliteitsvol en goed geor-
ganiseerde ontsluiting en onthaal van elementair belang 
om Bosland als toeristisch project waar te maken. Hierin 
wordt onderscheid gemaakt tussen:
- realiseren van aantrekkelijke routestructuren, 
- organisatie van een centraal toeristisch 
 bezoekersonthaal, 
- ontwikkeling van instapplaatsen,
- gastheerschap in de horeca- en verblijfssector.

Bos is zonder discussie het primair toeristisch product 
in Bosland. Om dit bos te kunnen beleven en ervaren 
wordt er gebruik gemaakt van routestructuren. Bosland is 
ontsloten door het Limburgs fietsroutenetwerk, een ruim 
aanbod wandelingen, mountainbikeroutes en ruiter- en 
menroutes. Deze routes zijn reeds van hoge kwaliteit. Niet- 
temin zullen deze voortdurend kritisch geëvalueerd en 
kwalitatief opgewaardeerd worden waar nodig. Daarbij zal 
werk gemaakt worden van een sterkere Boslandbeleving 
door belevingselementen toe te voegen aan bestaande 
routes en bijkomende thematische routes te ontwikkelen 
in het Boslandgebied. Het is daarbij eveneens belangrijk 
om de economische koppeling tussen deze routestruc-
turen en de onthaal- en horecafaciliteiten in het gebied 
te versterken. 

Op niveau van de provincie Limburg wordt het toeris-
tisch bezoekersonthaal uitgebouwd via de ontwikkeling 
van een netwerk van onthaalkantoren. De stad Lommel 
engageerde zich tot het inrichten en organiseren van een 
dergelijk toeristisch ‘Limburg-kantoor’. Het kantoor van 
Lommel is thematisch reeds uitgewerkt op basis van het 
belevingsthema zand en zal een bredere invulling krijgen 
als onthaalkantoor in Bosland door ook de andere Bos-
landthema’s te integreren. Daarenboven zal het bezoe-
kersonthaal geprofessionaliseerd worden door de samen-
werking tussen alle toeristische diensten binnen Bosland 
verder vorm te geven.

De bezoekers worden vanuit het toeristisch bezoeker-
sonthaal geleid naar verschillende instappunten in het ge-
bied. Deze instappunten of startpunten zullen maximaal 
gekoppeld worden aan toeristische uitbatingen en gro-
tendeels samenvallen met de 3 hoofdpoorten voor Bos-
land: Pijnvenbos (accent op avontuur, actie, bosbeleving), 
Sahara (accent op zand als centrale thema), Grooten Hof 
(accent op cultuurhistorisch streekerfgoed). Aansluitend 
zullen 3 nevenpoorten voor Bosland ontwikkeld worden 
ter hoogte van Kattenbos, In den Brand en Heesakker-
park. De bereikbaarheid en het verzekeren van voldoende 
relaties zowel inhoudelijk als op vlak van mobiliteit zijn 
belangrijke aandachtspunten bij het ontwikkelen van deze 
instappunten.

Het permanent optimaliseren van de kwaliteit van het 
bezoekersonthaal door middel van een goede bedie-
ning, ontvangst en klantvriendelijkheid in de horeca en 
alle vormen van verblijfsaccommodatie zal bewerkstelligd 
worden via vorming en begeleiding van eigenaars en uit-
baters uit het Boslandgebied. Bovendien zullen er initia-
tieven ontwikkeld worden om de uitbaters van Bosland 
tot echte Boslandambassadeurs op te leiden.

• 4.5.2 Verhogen van de toeristische 
 beleving d.m.v. producten
Bosland zal gericht investeren in het verhogen van de toe-
ristische beleving. Hiervoor wordt onderscheid gemaakt 
tussen een segment natuurgericht toerisme dat invulling zal 
geven aan de unieke bosbeleving en een segment avon-
turenbos dat zal inzetten op speelse en avontuurlijke pro-
ducten. Verscheidene initiatieven zullen enkel mogelijk zijn 
door ondersteuning via de nodige planprocessen.

De bosbeleving vormt bij uitstek het uniek product van 
Bosland als grootste bos van Vlaanderen. Binnen Bosland 
zal de beleving van het bos verhoogd worden door het 
ontwikkelen van een natuurgericht toeristisch aanbod voor 
zowel jonge als oude ontdekkers. Er zullen bijkomende 
concepten ontwikkeld worden om de beleving te verho-
gen voor kinderen en hun familie in de eerste plaats maar 
evenzeer voor koppels 45+ en groepen. Ook door het 
inschakelen van Boslandgidsen, Boslanddetectives en speci-
fieke producten voor jeugdverenigingen zal Bosland meer 
toegankelijk worden gemaakt voor de bezoeker.

4.5 Bosland als toeristisch-recreatieve attractiepool
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• 4.5.3 Eenduidige toeristische communicatie
Om de naambekendheid van Bosland te kunnen verhogen is het uitermate be-
langrijk een eenduidige toeristische communicatie voor Bosland te ontwikkelen, die 
afgestemd is op de beoogde doelgroepen. Deze doelgroepen zijn in de eerste plaats 
gezinnen en families met kinderen, medioren, actieve ontdekkers, jeugdverenigingen en 
groepen. Dit vereist een voortdurende integratie en afstemming van de communicatie voor 
Bosland tussen de verschillende statutaire partners en het integreren van het Boslandlogo in alle 
communicatie. Toerisme Limburg staat in voor de toe-ristische communicatie van Bosland binnen 
de Limburgcampagnes en het actieplan Limburgse Kempen die zij jaarlijks uitvoert. Daarnaast zal 
bijzondere aandacht uitgaan naar het grensgebied, gelet op het aantal potentiële bezoekers die hier 
nu reeds verblijven in vakantieparken. In de communicatie zal Bosland aan de hand van haar unieke 
positie geprofileerd worden als een avontuurlijk bos voor gezinnen met kinderen. Bosland zal ook 
als product opgenomen worden binnen diverse campagnes en publicaties van de Boslandpartners 
in het algemeen en Toerisme Limburg in het bijzonder. Om de kwaliteit van alle toekomstige Bos-
landproducten te kunnen garanderen, wordt een richtlijnenhandboek opgesteld met kwalitatieve 
criteria waaraan elk gebruik van Bosland als merknaam moet voldoen.
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Hoofdstuk 5: 
Implementatie

In dit masterplan worden doelstellingen en actielijnen uit-
gezet voor de middellange termijn. De planhorizon is 2020. 
Voor een planmatige en kwaliteitsvolle realisatie is een 
gedegen projectplanning vereist waarin de taakverdeling, 
inzet van middelen, samenwerking met partners en timing 
worden vastgelegd.

Onder dit gedeelte van het masterplan worden de noden 
op dit vlak geduid en wordt een projectplanning voor-
gesteld. Deze heeft als voornaamste doel een inzicht te 
geven in de aanpak en in grote lijnen een inschatting te 
geven van de organisatie middelen en cofinanciering die  
hiervoor vereist zijn.

5.1 Naar een solide  
projectorganisatie

Sinds 2005 wordt alle bijkomende beleid in hoofdzaak ge-
dragen door het beschikbaar personeel bij de statutaire 
partners. Dit zorgde in de opstartfase voor een maximale 
gedragenheid van het project en een grote inzet en be-
trokkenheid van de partners. Met de erkenning van Bosland 
als strategisch open ruimteproject kon in 2010 een voltijds 
coördinator worden aangesteld die voor een termijn van 
drie jaar mee instaat voor de verdere projectuitbouw, de 
opmaak en opvolging van masterplan, deelprojecten met 
focus op ruimtegebonden materies. De toegenomen com-
plexiteit van het project, de grote ontwikkelingskansen die 
Bosland biedt en de ambities in dit masterplan die hierop 
gebaseerd zijn, vereisen een sterke uitbouw van de interne 
projectorganisatie.

•	5.1.1 Projectbureau
Om de overkoepelende projectuitbouw en -opvolging 
met de nodige deskundigheid te realiseren, is de installatie 
van een projectbureau vereist. Het is daarbij uitdrukkelijk 
niet de bedoeling om tot een volledig autonoom func-
tionerend bureau te komen dat door een groot aantal 
VTE en substantiële eigen middelen een dynamiek gaat 
ontwikkelen die losstaat van de partners. De projectpart-
ners hebben wel een bureau voor ogen dat het adminis-
tratief en organisatorisch platform vormt om gezamenlijk 
als competentienetwerk voor de projectrealisatie in te 
kunnen staan. De partners engageren zich er uitdrukkelijk 
toe om ook in de toekomst verder in Bosland te invest-
eren met eigen mensen. 
Gelet op de huidige noden en ambities binnen Bosland, 
wordt het projectbureau voor de planperiode op 3 VTE 
in coördinatie en 1 VTE in administratieve ondersteuning  

geschat. Naast de algemene ondersteuning van de projec-
torganisatie, ligt de inhoudelijke focus van dit bureau de 
komende jaren op het realiseren van een kwaliteitsvolle 
zichtbaarheid en grotere naambekendheid van Bosland, 
uitvoeren van planologische processen en de uitbouw 
van de hoofdpoorten. De inhoudelijke deeltaken die 
verbonden zijn aan natuur- en bosbeheer, toeristische 
productontwikkeling, erfgoed, recreatie, educatie en com-
municatie worden in eerste instantie gedragen door de 
Boslandpartners, al dan niet in samenwerking met ex-
terne actoren of via cofinancieringsprojecten.

•	5.1.2 Huisvesting 
De uitbouw van een bureau van vier medewerkers 
plaatst het project ook voor logistieke uitdagingen. Met 
het oog op een goede interne samenwerking tussen de 
medewerkers van het bureau onderling en een goede af-
stemming met het ambtelijke en het managementsniveau 
van de partners, is het van belang dat het projectbureau 
een kantoor ter beschikking heeft binnen het werkings-
gebied. Via de partner Agentschap voor Natuur en Bos 
zal de nodige ruimte voorzien worden in de nieuwe kan-
toren in Eksel. Aangezien de partners dit bureau als or-
ganisatorisch en administratief platform zien dat Bosland 
ondersteunt en mee uitbouwt, wordt niet geïnvesteerd 
in bijzondere visibiliteit van het bureau en haar kantoren.

5.2 Financiering

•	5.2.1 Middelen partners
Het Masterplan Bosland vormt voor de partners van Bos-
land het kader voor een planmatige verdere projectontwik-
keling. Jaarlijks zal een concreet actieplan opgemaakt worden 
dat gekaderd wordt in het globale masterplan. De opmaak 
hiervan zal telkens voorzien worden in de maanden augus-
tus-september. Zodoende kunnen de noodzakelijke budget-
ten en middelen voor de geformuleerde actiepunten tijdig 
worden opgenomen in de begrotingen en werking van de 
partners. 

Voor de dagelijkse operationele werking werd door de Bos-
landpartners in een centrale rekening voorzien. Hiervoor 
werd een overeenkomst aangegaan met het Ondersteunend 
Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos. Jaarlijks 
storten de partners hun bijdrage voor de gemeenschappe-
lijke werking op deze rekening. Deze werkwijze laat toe om 
kleine gemeenschappelijke uitgaven administratief vlotter te 
laten verlopen. De uitgaven hebben voornamelijk betrekking 
op het overkoepelende communicatiebeleid van Bosland.



•	5.2.2 Fondsen
De ambities van het Masterplan Bosland overstijgen de 
draagwijdte van de budgetten die jaarlijks voorzien kun-
nen worden binnen het partnership. Een deel van de 
vooropgestelde doelstellingen is bijgevolg enkel realise-
erbaar door gerichte samenwerking met externe part-
ners en het aantrekken van bijkomende fondsen. In het 
verleden verwierf Bosland reeds substantiële middelen 
o.a. dankzij de erkenning van Bosland als een ruimtelijk 
strategisch project in het buitengebied, de toewijzing van 
provinciale Boslandmiddelen via Limburg Sterk Merk, fin-
anciering via het Programma voor Plattelandsontwikkeling 
voor de kwalitatieve inrichting van de nevenpoort In Den 
Brand en inrichtingsbudgetten dankzij een gedeeltelijke 
heroriëntering van middelen in het kader van het Land-
inrichtingsproject Grote Nete. Ook in de toekomst zal 
Bosland zich blijven inzetten voor het aantrekken van ex-
terne fondsen en het aangaan van nieuwe samenwerk-
ingsverbanden.

•	5.2.3 Publiek-private samenwerking
Het stimuleren van ondernemerschap en privé-initiatief 
is een belangrijke doelstelling van de partners binnen 
Bosland. De initiatieven die vanuit het Boslandproject 
genomen worden, kunnen zo als een hefboom fungeren 
voor de lokale economie. Tegelijk wil Bosland vermijden 
om zelf initiatieven te nemen waarvoor de private sector 
beter geplaatst is. 

Overleg en informatiedoorstroming kunnen reeds in be-
langrijke mate voorzien in de nodige synergie en samen-
werking tussen de overheden en private ondernemers 
binnen Bosland. De economische kamer biedt hiervoor 
het platform waar de mogelijkheden tot bijkomende dy-
namiek en onderlinge wisselwerking in de ontwikkeling 
van producten en initiatieven naar boven kunnen komen. 
Plaatselijk is evenwel een meer actieve of projectspeci-
fieke wisselwerking noodzakelijk. In de eerste plaats wil 
Bosland ter hoogte van de drie hoofdpoorten alle moge-
lijkheden benutten om via publiek-private samenwerking 
tot een kwaliteitsvolle inrichting en uitbating te komen. 
Deze poorten zullen in de toekomst een cruciale rol spe-
len in het hoogwaardig gastheerschap dat de partners 
willen ontwikkelen en zullen zo ook sterk bijdragen aan 
de herkenbaarheid en uitstraling van Bosland. Specifiek 
voor de publiek-private samenwerking vanuit de hoofd-
poorten zal Bosland een gerichte aanpak ontwikkelen die 
maximale kansen biedt om de poorten op vlak van uit-
bouw en positionering in te schakelen in het overkoepe-
lend Boslandconcept- en beleid.
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5.3 Timing

Gelet op de dynamiek en een stuk onvoorspelbaarheid 
die eigen zijn aan een integraal project van deze schaal, is 
het belangrijk om telkens opnieuw de juiste prioriteiten 
te stellen. Acties kunnen pas zinvol worden opgestart op 
het ogenblik dat de juiste randvoorwaarden hiervoor aan-
wezig zijn. Het is daarom belangrijk oog te hebben voor 
de samenhang en relaties tussen de afzonderlijke deelpro-
jecten en acties. Om die reden wordt geen strakke timing 
uitgetekend voor de realisatie van de doelstellingen uit het 
masterplan. De praktijk leert dat een dergelijke timing op 
korte termijn sterk achterhaald is. 

In de plaats hiervan wordt gekozen voor een dynamisch 
planproces. Op basis van de vooropgestelde doelstellingen 
en actielijnen worden jaarlijks concrete actieplannen opge-
maakt. De actieplannen zijn het werkinstrument om de 
ambities uit het voorliggend masterplan stapsgewijs te re-
aliseren. Ze moeten zorgen voor een goede taakverdeling 
en budgetplanning binnen het partnership. Om ervoor te 
zorgen dat elk plan realistisch verder bouwt op het vorige, 
gebeurt de opmaak telkens op basis van een evaluatie van 
de stand van zaken van Bosland in haar geheel en van elk 
van de deelprojecten en acties afzonderlijk.

Aangezien een deel van de actielijnen de noodzakelijke ba-
sis legt voor de verdere projectuitbouw, wordt hieronder 
wel aangegeven in welke elementen uit het masterplan in 
de eerste plaats geïnvesteerd zal worden:
- consolidatie van het partnership, 
- uittekenen van een globaal ontsnipperingsbeleid,
- verwerving van de site Grooten hof en het landgoed Hobos,
- realisatie van een uniforme onthaalinfrastructuur 
 op het terrein,
- ontwikkelen van producten, productbeleid 
 en toeristische promotie,
- uitbouw van de poorten tot Bosland,
- uitdiepen van de samenwerking met de onderzoekswereld,
- versterken van het communicatiebeleid. 

Vanzelfsprekend komen deze inspanningen bovenop het 
regulier beleid van de partners en recurrente taken van het 
partnership, onder meer op vlak van uitvoering van de be-
heerplannen, implementatie van de Europese instandhoud-
ingsdoelstellingen in uitvoering van Natura 2000, organisatie 
van de jaarlijkse publieksevenementen, onderhouden be-
staande communicatiekanalen, organiseren van thematische 
en projectmatige inspraak, projectmatige fondsenwerving, 
etc. In functie van de voortgang worden de andere ele-
menten uit dit masterplan fasegewijs opgestart. 
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Hoofdstuk 6:
Synthese 

•	Bosland, geografische situering
Bosland bevindt zich in het noordwesten van de provincie 
Limburg en beslaat het volledige grondgebied van de ge-
meenten Hechtel-Eksel en Overpelt en de stad Lommel. 
De open ruimte vertegenwoordigt 3/4de van de opperv-
lakte. Ongeveer 9.500 ha hiervan bestaat uit afwisselende 
bos- en natuurgebieden. Deze zijn in grote mate in eigen-
dom en beheer van de publieke partners binnen Bosland 
en zijn verder verdeeld onder privé-boseigenaren en de 
vereniging Natuurpunt. Een oppervlakte van circa 5.000 
ha is momenteel in landbouwgebruik. . 

•	Bosland, een statutair partnership
Bosland is een statutair samenwerkingsverband waarvoor 
reeds in 2005 de basis werd gelegd. Het Agentschap voor 
Natuur en Bos, de stad Lommel en de gemeente Hechtel-
Eksel gingen een partnership aan om hun bosbeleid en 
-beheer op elkaar af te stemmen. Een jaar later trad ook 
de gemeente Overpelt toe met haar bospatrimonium. 
Op 30 september 2006 werd officieel het statutair part-
nership boven de doopvont gehouden. Niet minder dan 
4.500 ha openbaar bos werd zo verenigd in één project. 
Vanuit de geografische ligging en het overwicht aan bos 
werkten de partners onder de projectnaam ‘Bossen van 
de Lage Kempen’. In 2008 doopte Vlaams minister van 
Leefmilieu, Hilde Crevits, het project om tot Bosland. De 
naamsverandering stond symbool voor de evolutie die 
het project op korte tijd doormaakte. De unieke  samen-
werking, die in de eerste plaats de ruimtelijke kwaliteit 
en maatschappelijke functies van het bos vooropstelde,  
groeide uit tot een volwaardig integraal project. De toe-
treding van Toerisme Limburg en het Regionaal Landschap 
Lage Kempen vzw als partner was een logische volgende 
stap om met alle vereiste deskundigheid de uitdagingen 
voor de toekomst aan te gaan. 

•	Een masterplan Bosland
De toegenomen complexiteit en hoge ambities van Bos-
land vereisten een duidelijke afbakening van de doelstel-
lingen en de verdere uitbouw van een professionele 
projectorganisatie. Het voorliggend masterplan vormt nu 
het kader om Bosland de komende jaren verder uit te 
bouwen en de beschikbare middelen optimaal te kunnen 
inzetten. Aangezien Bosland reeds verscheidene jaren in 
ontwikkeling is, kon bij de opmaak van het masterplan 
een diepgaande evaluatie gemaakt worden van de sterk-
ten, zwakten, valkuilen en kansen voor het project. Door-
heen het opmaakproces kon Bosland daarbij rekenen 
op de deskundige begeleiding van het Innovatiecentrum 
Limburg en op de participatieve input van diverse verte-
genwoordigers van organisaties, overheidsadministraties, 
wetenschappelijke instellingen en diverse stakeholders. 

In een eerste stap werden een geactualiseerde missie en 
visie uitgewerkt. De missie Bosland weerspiegelt waar-
voor Bosland staat en de strategische visie verduidelijkt 
waarvoor Bosland zich blijvend wenst in te zetten. Speci-
fiekere operationele doelstellingen en actielijnen uit het 
masterplan Bosland verduidelijken vervolgens de richting 
waarin de geformuleerde missie en visie ingevuld zullen 
te worden.

miSSie boSland

Bosland wil haar open ruimte veilig stellen voor de toe-
komst en tegelijk het beste hieruit naar boven halen 
voor de samenleving. De partners hanteren een open en 
transparante aanpak en streven naar een maximale wis-
selwerking tussen natuur, bos en de mensen. Omwille van 
het duurzaam en toekomstgericht karakter van dit project 
kiezen de partners bewust voor kinderen als eerste be-
langhebbende en voornaamste doelgroep.

Vanuit zijn ruimtelijke kwaliteiten wil Bosland op 
een duurzame en maatschappelijk geïntegreerde 
manier het grootste en meest kindvriendelijke bos 
van Vlaanderen realiseren als een hefboom voor 
regionale streekontwikkeling. 

viSie en actielijnen boSland

Vijf strategische kerndoelstellingen vormen de basis voor 
de verdere concretisering en planning.
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1) Bosland als cultuurhistorisch streekerfgoed

Door het zichtbaar maken en verduidelijken van 
haar erfgoedwaarden verbindt Bosland de mensen 
met hun streek en haar landschapsgeschiedenis.

Bosland is rijk aan cultuurhistorische erfgoedwaarden. Het 
landschap draagt talloze herinneringen in zich van de his-
torische strijd tegen de natuurelementen en het zoeken 
naar een manier om in deze weinig vruchtbare streek toch 
bronnen van inkomsten te vinden.  Het verder identificer-
en, vrijwaren, ontsluiten en beleefbaar maken van het (on)
roerend erfgoed in Bosland voor de mensen vormt daar-
toe een eerste belangrijke pijler van het project Bosland.

2) Bosland als leverancier van ecosysteemdiensten

Het unieke ecosysteem van Bosland wordt 
duurzaam beheerd en ontwikkeld waardoor onze 
natuur blijvend goederen en diensten aanlevert 
aan de maatschappij. 

De open ruimte in haar geheel en de grote natuur- en 
boscomplexen in het bijzonder leveren verschillende 
duurzame producten en diensten aan onze samenleving. 
De productiefuncties creëren niet enkel hernieuwbare 
grondstoffen maar ook bijkomende tewerkstellingsmogel-
ijkheden. Door de productiefuncties doordacht verder 
te ontwikkelen kan tegelijk de regulerende betekenis en 
milieufunctie van de open ruimte in Bosland nog verder 
worden versterkt. Cruciaal daarin is dat de ecosysteem-
diensten die Bosland als gebied levert, optimaal op elkaar 
worden afgestemd en dat het beheer en beleid de on-
twikkeling en toepassing van nieuwe inzichten en tech-
nieken stimuleert en integreert.

3) Bosland als biodiversiteitshotspot

Door een natuurgericht beheer wordt de unieke 
biodiversiteit van Bosland in stand gehouden en 
verder ontwikkeld.

Bosland herbergt talrijke habitats en soorten die op 
Vlaamse of zelfs Europese schaal erg zeldzaam zijn. 
Deze natuurwaarden zijn zowel in de uitgestrekte bos-
complexen als in de open landschappen te vinden. Het 
behoud van deze natuur vereist een deskundig beheer 
en gerichte investeringen. Door samenwerking met de 
onderzoekswereld kan Bosland als biodiversiteitshotspot 
ook een belangrijke laboratoriumfunctie vervullen en 
nieuwe inzichten verwerven die ten goede komen aan 
het natuurbehoud in het algemeen en de instandhouding 
en versterking van de natuur in Bosland in het bijzonder. 

4) Bosland als toeristisch-recreatieve attractiepool

Door het ontwikkelen van een aangepast aan-
bod voor families, gezinnen, jeugdverenigingen en 
actieve ontdekkers wil Bosland zich profileren als 
gastvrij bos waar iedereen welkom is

Het partnership wil een gevarieerd en boeiend pakket 
van belevingsvolle producten aanbieden aan lokale re-
creanten en bezoekers van Bosland. De aard en de om-
vang  van het huidig aanbod heeft zondermeer potenties 
om een belangrijke bijdrage te leveren aan het toeristisch 
aanbod van Limburg en meer in het bijzonder aan de 
positionering van de Limburgse Kempen als groene en 
kindvriendelijke toeristische regio. Naast de verdere uit-
werking van een kwalitatieve toeristische ontsluiting en 
onthaal, het optimaliseren van de beleving via toeristische 
producten en de vermarkting ervan, vormt het voeren 
van een éénduidige toeristische communicatie een be- 
langrijk aandachtspunt bij de verdere uitbouw van deze 
strategische doelstelling.  

5) Bosland een open project

Bosland streeft naar een maximaal draagvlak en 
medeverantwoordelijkheid voor het project door 
het betrekken van alle stakeholders.

In de eerste plaats wil Bosland de lokale bevolking over-
tuigen van het uniek karakter van dit uitgestrekt natuur-
gebied en van de kansen die dit biedt voor de regio. Door 
het gebied beleefbaar te maken en de mensen te betrek-
ken bij de ontwikkeling ervan wordt Bosland als project 
bevattelijk en bereikbaar gemaakt. Educatieve projecten 
vormen hiertoe een belangrijk middel om dit te ver-
wezenlijken. Daarnaast is het ook belangrijk om vanuit het 
partnership ook te investeren in eenduidige communica-
tie en herkenbaarheid op het terrein. Op deze manier ho-
pen de partners de mensen ook aan te zetten tot eigen 
initiatief. Het is juist de bedoeling dat Bosland lokaal een 
heel eigen maatschappelijke dynamiek op gang brengt. 
Zo worden de aanwezige bos- en natuurgebieden des te 
meer gewaardeerd als uniek erfgoed. In alle facetten van 
Bosland gaat er daarenboven maximale aandacht uit naar 
het betrekken van andere partners en potentiële stake-
holders.
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Planperiode 2012-2020

In dit masterplan werden doelstellingen en actielijnen uit-
gezet voor de middellange termijn. De planhorizon is 2020. 
Om de stap te zetten naar een planmatige en kwaliteitsvolle 
realisatie is nu een gedegen projectplanning vereist. Het 
Masterplan Bosland vormt hiervoor het kader. Jaarlijks zal 
een concreet actieplan worden opgemaakt dat stap voor 
stap zorgt voor de uitvoering van het globale masterplan. 
Deze actieplannen vormen telkens de basis voor de op-
maak van concrete begrotingsvoorstellen voor elk van de 
partners. De evaluatie die hieraan voorafgaat, gebeurt tel-
kenmale bij opmaak van het jaarverslag.

Het is duidelijk dat een deel van de vooropgestelde doel-
stellingen enkel realiseerbaar is door gerichte samenwerking 
met externe publieke en private partners, het aantrekken 
van bijkomende fondsen en de ontwikkeling van een cen-
traal projectbureau. De partners zullen zich gezamenlijk 
inzetten om hiervoor additionele middelen te verwerven 
en bijkomende partners te betrekken. 
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