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Inleiding 

Verbreden,	verdiepen	en	vernieuwen,	daarmee	kan	2010	in	een	notendop	worden	samengevat.	Het	
afgelopen	jaar	kon	Bosland	twee	nieuwe	partners	verwelkomen.	Toerisme	Limburg	en	het	Regionaal	
Landschap	Lage	Kempen	zorgen	elk	met	hun	expertise	voor	een	verdere	vebreding,	verdieping	en	
vernieuwing	van	het	project	en	partnership.	In	de	loop	van	het	jaar	werd	ook	gestart	met	de	opmaak	
van	een	 lange	 termijnvisie	houtproductie	voor	Bosland.	De	KULeuven	en	Universiteit	Antwerpen	
zijn	opdrachthouder	en	maken	voor	het	eerst	gebruik	van	een	recent	ontwikkeld	wetenschappelijk	
model.	Dergelijke	modelmatige	aanpak	van	bosbeheer	biedt	nieuwe	mogelijkheden	om	houtproduc-
tie,	ecologische	functies	en	recreatie	met	elkaar	te	verzoenen	en	is	een	primeur	voor	Vlaanderen.	In	
2010	kon	het	strategisch	project,	met	subsidie	vanuit	Ruimtelijke	Planning,	ook	concreet	van	start	
gaan.	Nog	vorig	jaar	werd	een	stuurgroep	opgestart.	Diverse	instanties	die	vaak	reeds	betrokken	zijn	
bij	deelprojecten,	kunnen	nu	structureel	bijdragen	aan	de	verdere	uitbouw	en	de	versterking	van	het	
integraal	karakter	van	Bosland.	De	lancering	van	een	eigen	Boslandwebsite,	vernieuwde	wandelge-
bieden	en	–kaarten,	studie-opdrachten	voor	de	hoofdpoorten,	de	opmaak	van	een	Beeldkwaliteits-
plan	en	geslaagde	evenementen	vervolledigen	het	activiteitenlijstje.

Met	 de	 toewijzing	 van	 LSM-subsidies	 op	 het	 einde	 van	 het	 jaar	 verkreeg	 Bosland	 tenslotte	 een	
erg	belangrijke	financiële	hefboom	voor	de	verdere	ontwikkeling	van	het	bezoekersonthaal	en	het	
versterken	van	de	toeristische	uitstraling.	Zo	 ligt	ook	de	teneur	voor	2011	reeds	vast:	verbreden,	
verdiepen	en	vernieuwen…
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Organisatie en werking 
 Interlokale Vereniging 
 

Drieluik

De	organisatorische	structuur	van	Bosland	bestaat	uit	een	evenwaardig	drieluik	van	waaruit	verschil-
lende	thematische	en	projectmatige	werkgroepen	geïnitieerd	worden.	Deze	structuur	staat	in	voor	
de	participatie,	consultatie	en	betrokkenheid	van	de	bevoegde	instanties	op	gewestelijk	en	provinciaal	
niveau	alsook	van	alle	lokale	belanghebbenden	(omwonenden,	gebruikers,	natuurliefhebbers,	…)	bij	
het	project	Bosland.

Figuur 1

	

	 	 Werkgroepen	

Beheercomité

Het	beheer	 van	het	 statutaire	partnership	wordt	 toevertrouwd	aan	een	beheercomité	 (centrale	
luik).	Het	beheercomité	heeft	beslissingsbevoegdheid	 in	het	kader	van	de	organisatie,	uitbouw	en	
realisatie	van	het	overkoepelende	niveau.	Het	beheercomité	wordt	gevormd	door	twee	leden	van	
het	college	van	Burgemeester	en	Schepenen	van	elke	deelnemende	gemeente,	één	ambtenaar	van	
elke	deelnemende	gemeente	en	drie	 leden	van	het	Agentschap	voor	Natuur	en	Bos,	namens	de	
Vlaamse	overheid.	

In het begin van 2010 was de samenstelling van het beheercomité als volgt:

agentschap voor natuur en Bos
•	Bert	Vanholen	–	Provinciaal	directeur	ANB	Limburg	(voorzitter)
•	Roel	Vanhaeren	–	Afdelingshoofd	beheer
•	Dries	Gorissen	–	Celhoofd	beheer
•	Rasa	Zukauskaite	–		projectmedewerkster

	Stuurgroep	

	Beheercomité	

	Coördinatiecel	

	Ecologische	kamer	

	Economische	kamer	

	Sociale	kamer	
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gemeente Hechtel-eksel
•	Raf	Truyens	-	Burgemeester
•	Marc	Van	Dyck	-	Schepen
•	Marloes	Loots	–	Milieu-	en	duurzaamheidambtenaar

stad lommel
•	Rina	Ven	–	Schepen
•	Liesbet	Vanwelsenaers	–	Schepen
•	Ivan	Bynens	–	Diensthoofd	milieu	en	natuur

gemeente overpelt
•	Jaak	Fransen	–	Burgemeester
•	Dirk	Vanseggelen	–	Schepen
•	Driek	ten	Haaf	–	Diensthoofd	vrije	tijd	en	evenementen

Projectcoördinatie
•	Heleen	Kusters	–	Projectcoördinator	Bosland

In	de	loop	van	2010	kon	Bosland	twee	nieuwe	partners	verwelkomen.	Het	Regionaal	Landschap	Lage	
Kempen	en	Toerisme	Limburg	versterken	elk	met	hun	expertise	het	partnership.	Het	beheercomité	
werd	als	volgt	uitgebreid:

regionaal landschap lage Kempen
•	Frank	Smeets	–	gedeputeerde	voor	leefmilieu	en	voorzitter	Regionaal	Landschap	Lage	Kempen
•	Ilse	Ideler	-	directeur

Toerisme limburg
•	Jean-Paul	Peuskens	–	gedeputeerde	voor	toerisme	en	voorzitter	Toerisme	Limburg
•	Willy	Orlandini	-	directeur

Fo
to

 ©
 Jo

ha
n 

A
gt

en

Fo
to

 ©
 Iv

an
 B

yn
en

s



Bosland Jaarverslag 201012

Fo
to

 ©
 Jo

ha
n 

A
gt

en

Het	beheercomité	heeft	in	2010	tweemaal	vergaderd.	In	onderstaande	worden	per	bijeenkomst	van	
het	beheercomité	de	beslispunten	opgesomd.	De	volledige	verslagen	en	agendastukken	 liggen	ter	
inzage	op	het	projectsecretariaat.	

1 juni 2010
organisatie en projectbeheer Bosland
•	Het	beheercomité	gaat	akkoord	met	de	strategische	keuze	voor	uitbesteding	van	het	projectmana-
	 gement	en	de	projectondersteuning.
•	Het	beheercomité	geeft	een	aantal	inhoudelijke	en	strategische	klemtonen	ten	behoeve	van	uit-
	 werking	van	het	technische	gedeelte	van	het	bestek.
•	Het	beheercomité	gaat	akkoord	met	de	vooropgestelde	timing.

Jaarverslag 2009
•	Het	beheercomité	keurt	het	jaarverslag	goed	en	geeft,	mits	een	aantal	aanpassingen,	opdracht	dit	
	 in	boekvorm	te	layouten	en	drukken	volgens	huisstijl	Bosland.	
•	Het	beheercomité	geeft	opdracht	tot	agendering	voor	de	gemeenteraden.
•	Het	beheercomité	geeft	opdracht	tot	verspreiding	van	het	jaarverslag	onder	partners.

ondersteuning Bosland vanuit rllK
•	Het	beheercomité	keurt	het	voorstel	goed	om	de	overige	kaarten	van	de	wandelgebieden	van	
	 Bosland	aan	te	passen	aan	de	huisstijl	zodat	ze	samen	één	wandelbox	vormen.

Merkenbeleid Bosland
•	Het	beheercomité	geeft	opdracht	aan	het	projectsecretariaat	om	navraag	 te	doen	bij	Connect	
	 over	het	 gebruik	 van	®	 teken	bij	 naam	en	 logo	Bosland	alsook	 intern	 terug	 te	koppelen	hier-	
	 over.	De	richtlijnen	over	het	correcte	gebruik	zullen	als	addendum	bij	het	huisstijlhandboek	gevoegd		
	 worden.	
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Website Bosland
•	Het	beheercomité	geeft	opdracht	aan	het	projectsecretariaat	om	onderaan	bij	partners	ook	het	
	 logo	van	de	provincie	te	plaatsen.
•	Het	beheercomité	stemt	in	met	het	voorstel	om	de	lancering	van	de	website	aan	de	hand	van	een	
	 “geboorte”-kaart	 te	 communiceren	 en	 geeft	 de	 coördinatiecel	 de	opdracht	 om	 lanceringcam-	
	 pagne	en	persmoment	verder	uit	te	werken	en	op	te	volgen.

autochtoon plantgoed:
•	Het	beheercomité	besluit	tot	de	ondertekening	van	een	engagementsverklaring	met	betrekking	tot	
	 het	kiezen	voor	autochtoon	plantgoed.	

14 september 2010
lsM
•	Het	beheercomité	geeft	opdracht	aan	de	coördinatiecel	om	ism	Toerisme	Limburg	te	starten	met	
	 de	voorbereiding	van	een	actieplan,	wijziging	van	de	statuten	en	werkafspraken	tussen	de	partners.

gemeenschappelijke rekening
•	Het	beheercomité	neemt	kennis	van	de	afronding	van	de	overeenkomst	en	geeft	opdracht	de	
	 ondertekening	hiervan	te	verzorgen.
•	Het	 beheercomité	 vraagt	 de	 partnergemeenten	de	 gemeenschappelijke	 bijdrage	 vervolgens	 te	
	 storten	op	de	zichtrekening	van	OC-ANB.

Budgetten voor 2011
•	Het	beheercomité	keurt	het	voorstel	van	begroting	goed.	
•	Het	beheercomité	beslist	dat	elke	partner	deze	voorstellen	gebruikt	als	input	bij	de	begrotingsop-
	 maak.

Website
•	Het	beheercomité	gaat	akkoord	met	het	voorstel	tot	verder	beheer	en	verdere	aanpak.

nieuwsbrief oktober 2010
•	Het	beheercomité	geeft	haar	goedkeuring	aan	het	concept	en	de	werkwijze	voor	de	opmaak	van	
	 de	najaarseditie	van	de	nieuwsbrief	Bosland.
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Stuurgroep

Het	 linkerluik	binnen	de	voormelde	organisatiestructuur	omvat	de	stuurgroep	Bosland	waarin	de	
bevoegde	administraties	zetelen.	Hun	deskundigheid,	kennis	en	competenties	zijn	van	essentieel	be-
lang	voor	een	goede	werking	en	verdere	uitbouw	van	het	project	Bosland.	De	stuurgroep	informeert,	
stuurt	en	adviseert.	Naast	participatie	aan	de	stuurgroep	zijn	meerdere	stuurgroepleden	ook	thema-
tisch	en/of	projectmatig	betrokken	bij	de	concrete	werking	van	Bosland.	

de taken van de stuurgroep bestaan uit het volgende:
•	Aanreiken	van	 informatie	op	vlak	van	processen,	beleidsinstrumentarium,	kansen	en	knelpunten	
	 met	het	oog	op	de	opmaak	van	een	Masterplan	op	maat	van	het	werkingsgebied,
•	Bijdragen	aan	de	prioritering	en	timing	van	de	acties	en	deelprojecten,
•	Versterken	van	het	integrale	karakter	en	instaan	voor	de	nodige	afstemming	tussen	acties,	proces-
	 sen	en	instrumentarium,
•		Inhoudelijke	sturing	en	advies	geven,
•		Mee	instaan	voor	het	aanstellen	en	sturen	van	de	thematische	en	projectmatige	werkgroepen.

De	stuurgroep	Bosland	is	een	flexibel	orgaan	dat	al	naargelang	een	specifiek	thema	of	deelproject	
bijkomende	partners	uitnodigt	en		raadpleegt.	De	stuurgroep	zal	in	de	toekomst	2	tot	3	maal	per	
jaar	vergaderen.	Op	de	eerste	inleidende	stuurgroepvergadering	van	14	oktober	2010	waren	leden	
van	de	volgende	partijen	aanwezig:	het	Agentschap	voor	Natuur	en	Bos,	Lommel,	Overpelt,	Hechtel-
Eksel,	Ruimte	en	Erfgoed,	de	Provincie,	het	Regionaal	Landschap	Lage	Kempen,	de	Vlaamse	Landmaat-
schappij	en	het	Agentschap		Wegen	en	Verkeer.

Participatiekamers

Het	rechterluik	betreft	het	zogenaamde	Boslandparlement.	Om	een	maxi-
male	 betrokkenheid	 mogelijk	 te	 maken	 werd	 een	 participatiemodel	

ontwikkeld	 volgens	 de	 kamers	 van	 duurzame	 ontwikkeling	 (ecolo-
gische,	economische	en	sociale	kamer).	Via	deze	drie	kamers	kan	het	
partnership	belanghebbenden	informeren,	sensibiliseren	en	de	kans	

geven	tot	actieve	betrokkenheid	en	eigen	initiatief.	
De	komende	jaren	wil	Bosland	dit	participatie-

model	verder	consolideren	en	inschakelen	
als	informatiekanaal	en	consultatiemiddel.	
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Projectsecretariaat

Het	projectsecretariaat	staat	in	voor	de	administratieve	organisatie	en	ondersteuning	van	Bosland.	

In	de	loop	van	2010	is	Carlo	van	Seggelen	(1VTE)	uit	dienst	getreden	als	projectbegeleider.	Vanaf	1	
juli	is	Heleen	Kusters	(1	VTE)	aangesteld	als	projectcoördinator	op	basis	van	de	erkenning	als	strate-
gisch	project	vanuit	de	afdeling	Ruimtelijke	Planning.	

Voor	de	administratieve	ondersteuning	 stelt	de	partner	ANB	0.5	VTE	 ter	beschikking.	Aanvullend	
wordt	het	projectsecretariaat	versterkt	door	structurele	en	projectmatige	ondersteuning	vanuit	de	
administraties	van	de	zes	projectpartners.

Coördinatiecel

In	het	centrale	luik	vindt	men	eveneens	de	coördinatiecel	terug.	De	coördinatiecel	staat	in	voor	het	
dagelijkse	beheer	en	bestaat	uit	ambtelijke	vertegenwoordigers	van	het	beheercomité.	De	coördi-
natiecel	fungeert	als	projectbureau	dat	belast	 is	met	de	dagelijkse	coördinatie	van	het	project.	De	
coördinatiecel	komt	1	keer	per	maand	samen.	In	totaal	zijn	er	in	2010	10	vergaderingen	van	deze	
cel	georganiseerd.	

de taken van de coördinatiecel bestaan uit het volgende:
•	voorbereiden	agenda	en	rapportering	beheercomité
•	opvolging	en	uitvoering	beslissingen	beheercomité
•	opvolging	projectwerking
•	opvolging	begroting
•	opmaak	begrotingsvoorstellen
•	operationele	afstemming	tussen	verschillende	partners	en	projecten
•	tussentijdse	rapportering	aan	bestuur-	en	managementniveau
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In 2010 was de samenstelling van de coördinatiecel als volgt:
agentschap voor natuur en Bos
•	Dries	Gorissen	–	Celhoofd	beheer
•	Rasa	Zukauskaite	–		Projectmedewerkster
gemeente Hechtel-eksel
•	Marloes	Loots	–	Milieu-	en	duurzaamheidambtenaar
stad lommel
•	Ivan	Bynens	–	Diensthoofd	milieu	en	natuur
gemeente overpelt
•	Driek	ten	Haaf	–	Diensthoofd	vrije	tijd	en	evenementen
Projectcoördinatie
•	Carlo	van	Seggelen	(tot	1	mei	2010)		–	Projectcoördinator	Bosland
•	Heleen	Kusters	(vanaf	1	juli	2010)	–	Projectcoördinator	Bosland
rllK:
•	Marylène	Vrolix	–	Communicatie	en	educatiemedewerker	Bosland	en	De	Wijers
•	Valerie	Persoons	–	Projectmedewerker	natuur-	en	landschapsherstel	Bosland	en	De	Wijers

Het	rapporteren	naar	het	beheercomité	en	de	besturen	toe	gebeurt	aan	de	hand	van	de	verslagen	
van	de	coördinatiecel.	De	verslagen	en	de	eventuele	bijlagen	liggen	ter	inzage	op	het	projectsecre-
tariaat.

Werkgroepen

Vanuit	 het	 evenwaardige	 drieluik	 van	 Bosland	 waren	 in	 2010	 verschillende	 projectmatige	 werk-
groepen	actief,	onder	meer	met	betrekking	tot	de	hoofdpoorten	en	het	PDPO-project	In	den	Brand.	
De	samenstelling	en	werking	van	de	werkgroepen	zal	naar	aanleiding	van	het	Masterplan	
Bosland	(realisatie	2011)	verder	worden	gestructureerd.	
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KUNST IN BOSLAND  interview Will Beckers 
“Natural Art and Education”

Will Beckers realiseerde als beeldend [natuur] kunstenaar een drietal monumentale en natuurlijke beeld-
houwwerken in Bosland. De kunstenaar is intussen zelf een overtuigde ‘Boslander’. “Het gebied Bosland, 
6000 ha groot, verenigt de gemeenten Overpelt, Lommel en Hechtel-Eksel. Met deze fusering werd het 
grootste Land van het Bos geboren in Vlaanderen. De gemeenten vormen samen zo de groene long van 
Limburg. Bosland als project staat nog in haar kinderschoenen, maar is klaar om uit te groeien tot een 
volwaardig educatief centrum waar recreatie, educatie en cultuur voor jong en oud verenigd zullen worden 
met uitgestrekte bossen als uniek kader.”

Will Beckers ziet zijn ‘Art in Nature’ als een ode aan ‘de metamorfose van de Natuur’. Hij ontwerpt en reali-
seert levende sculpturen op basis van levend organisch materiaal. “Het uitgangspunt van deze organische 
beeldhouwwerken is het confronteren van de natuur met haar eigen elementen.” zo stelt hij. “Belangrijk is 
daarbij de volledige integratie, zonder contrast met onnatuurlijke materialen. Het is zoeken naar een homo-
geen natuurlijk gevoel om zo de oervorm ‘de Gestalt’ toonbaar te maken. Dat is hét uitgangspunt binnen 
Land Art.” Will Beckers zoekt daarvoor eenvoudige locaties die de nodige rust uitstralen. Zoals hij het zelf 
formuleert: “Door de stilte wil ik de mensen de kans geven zich deel te voelen van het geheel.” 

Will Beckers beschouwt zichzelf bij dit alles als een parttime kunstenaar. De andere helft van het werk 
gebeurt door de natuur zelf. “In de afgelopen 20 jaar is het iedere keer weer zoeken naar manieren om 

te manipuleren of om te vergroeien met onze natuur. Uiteindelijk werk ik direct met ruw materiaal en 
vanuit mijn passie worden Kunst en Natuur verweven. Mijn installaties en kunstwerken tonen groei, 
leven, metamorfose, afsterven en herboren worden.”

Deze processen maken ook deel uit van de natuurinstallaties die Will ontwikkelde voor Bosland, 
gerealiseerd met vele tienduizenden takken uit en van de natuur. “De drie sculpturen zijn ontstaan 
uit een boeiende wisselwerking tussen ideeën van de gemeenten Hechtel-Eksel, Lommel en Overpelt, 

het ANB en mezelf als kunstenaar” zo geeft Will Beckers aan. “Ook de kindergemeenteraden en de 
kunstcommissies werden actief betrokken, waardoor ook dit project een toonbeeld is van de participa-

tieve aanpak binnen Bosland.”

pagina 24 >>
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	Rekening

 FINANCIELE TABEL BOSLAND    2010 2010 
	 Bedragen	INCLUSIEF	BTW   vastgelegd uitbetaald 
 Bosland als leverancier van ecosysteemdiensten     
	 Lange	termijnvisie	houtproductie	Bosland	 	 Totaal	 	 27040,20	
	 	 	 ANB	 	 27040,20	
 Bosland als toeristisch-recreatieve attractiepool     
	 Speelbos	Sahara	Lommel	 	 Totaal	 28885,00	 	
	 	 	 Lommel	 28885,00	 	
	 Land	Art	Bosland	 	 Totaal	 45000,00	 10000,00	
	 	 	 Lommel	 15000,00	 5000,00	
	 	 	 Overpelt	 15000,00	 5000,00	
	 	 	 Hechtel-Eksel	 15000,00	 5000,00	
	 Schatzoektochten	Bosland	 	 Totaal	 28560,00	 	
	 	 	 Lommel	 9520,00	 	
	 	 	 Overpelt	 9520,00	 	
	 	 	 Hechtel-Eksel	 9520,00	 	
 Bosland als cultuurhistorisch streekerfgoed     
	 LSM	RLLK	Bosland	 	 Totaal	 164861,29	 64482,87	
	 	 	 RLLK	(LSM)	 164861,29	 64482,87	
 Sleutelsites/hoofd - en nevenpoorten     
	 Haalbaarheidsstudie	Grooten	Hof	Overpelt	 	 Totaal	 	 30832,35	
	 	 	 OC-ANB	 	 23124,26	
	 	 	 Overpelt	 	 7708,09	
	 Inrichtingsstudie	Pijnven	 	 Totaal	 69696,00	 	
	 	 	 ANB	 69696,00	 	
	 GRUP	+	Mober	poort	Bosland	Soeverein	 	 Totaal	 55553,52	 	
	 	 	 ANB	 16666,06	 	
	 	 	 Lommel	 38887,46	 	
	 PDPO	In	Den	Brand	 	 Totaal	 8439,39	 	
	 	 	 ANB	 	 	
	 	 	 Hechtel-Eksel	 8439,39	 	
 Communicatie Bosland     
	 Website	Bosland	 	 Totaal	 	 6400,70	
	 	 	 ANB	 350,70	 6400,70	
	 Beeldkwaliteitsplan	Bosland	 	 Totaal	 74566,25	 	
	 	 	 ANB	 23217,50	 	
	 	 	 Lommel	 17116,25	 	
	 	 	 Overpelt	 17116,25	 	
	 	 	 Hechtel-Eksel	 17116,25	 	
	 Algemene	werking	en	gemeenschappelijke	rekening*	 	 Totaal	 59433,17	 59433,17	
	 	 	 ANB	 10291,25	 10291,25	
	 	 	 Lommel	 15000,00	 15000,00	
	 	 	 Overpelt	 19141,92	 19141,92	
	 	 	 Hechtel-Eksel	 15000,00	 15000,00	
 Projectsecretariaat Bosland     
	 Projectcoordinator	ARP-Project	1	 	 Totaal	 49068,09	 22850,24	
	 	 	 Lommel	 2966,33	 2966,33	
	 	 	 Overpelt	 15000,00	 2966,33	
	 	 	 Hechtel-Eksel	 2966,33	 2966,33	
	 	 	 Cofinanciering	ARP	 28135,43	 13951,25	

* De gemeenschappelijke rekening werd pas operationeel eind 2010.
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2 • Gemeenschappelijke rekening

Reeds	geruime	tijd	werd	binnen	het	partnership	de	nood	aangevoeld	de	gezamenlijke	uitgaven	in	
het	kader	van	het	overkoepelend	beleid	op	een	snellere	en	efficiëntere	manier	te	 laten	verlopen.	
Omdat	het	partnership	een	 interlokale	vereniging	betreft	en	bijgevolg	geen	rechtspersoonlijkheid	
heeft,	was	het	niet	mogelijk	een	eigen	rekening	te	openen.	Via	een	overeenkomst	met	het	Onder-
steunend	Centrum	 van	 het	Agentschap	 voor	Natuur	 en	 Bos	 (OC-ANB)	 kan	 Bosland	 sinds	 eind	
2010	de	rekening	van	het	OC-ANB	gebruiken	om	gemeenschappelijke	uitgaven	op	een	efficiënte	
wijze	te	laten	verlopen.	De	Bosland-partners	hebben	voor	2010	een	restkrediet	van	43.397,42	euro	
gestort	op	de	zichtrekening	van	het	OC-ANB.	Voor	2011	werd	door	de	drie	gemeenten	en	ANB	
telkens	een	bedrag	van	15.000	euro	in	de	begroting	opgenomen.	De	gemeenschappelijke	uitgaven	via	
deze	rekening	zullen	voornamelijk	betrekking	hebben	op	het	overkoepelende	communicatiebeleid		
(nieuwsbrieven,	postersessies,	actualisatie	website,	 implementatie	huisstijl	 in	diverse	communicatie-
dragers,	Boslandbakens,	…).
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Activiteitenverslag
Studies en projecten:

1 • PDPO In den Brand 

De	 voortgang	 van	 het	 PDPO	 project	‘De	 grootste	 zandbak	 van	Vlaanderen’	 heeft	 in	
2010	enkele	maanden	vertraging	opgelopen	vanwege	de	opportuniteit	om	enkele	

bosperceeltjes	 en	 een	 akkertje	 aan	 te	 kopen	die	 voor	 de	 herinrichting	 cruciaal	
waren.	Deze	perceeltjes	zijn	uiteindelijk	door	het	Agentschap	voor	Natuur	en	
Bos	aangekocht	waarna	het	project	opnieuw	voortgezet	kon	worden.

Op	basis	van	de	nieuw	verworven	percelen	heeft	het	studiebureau	Arcadis	
een	aangepast	 inrichtingsplan	uitgewerkt	voor	het	toekomstige	onthaalpunt.	
Deze	zijn	door	de	gemeente	Hechtel-Eksel	ingediend	bij	de	dienst	Ruimte	en	
erfgoed	voor	het	verkrijgen	van	een	stedenbouwkundige	vergunning.	Het	toe-

komstige	onthaalpunt	zal	verplaatst	worden	naar	de	rand	van	het	gebied.	Naast	
een	nieuwe	parking	en	onthaalinfrastructuur	worden	vier	grote	houten	dieren	

voorzien	die	karakteristiek	zijn	voor	het	gebied	en	als	speelelement	dienst	zullen	
doen	voor	de	 allerkleinsten.	Na	ontvangst	 van	de	 stedenbouwkundige	 vergunning	

zullen	de	werken	begin	2011	worden	aanbesteed

2 • Ontwikkeling hoofdpoorten

De	locaties	voor	de	hoofdpoorten	werden	reeds	in	de	structuurvisie	van	Bosland	in	2006	vastgelegd.	
Op	basis	van	de	verschillen	in	context	werd	voor	elk	van	de	drie	poorten	een	apart	proces	opgestart.

de grooten Hof
In	2010	werd,	op	basis	van	een	informele	marktverkenning,	de	haalbaarheidsstudie	voor	De	Grooten	
Hof	afgerond.	Vervolgens	is	gestart	met	de	uitwerking	van	een	plan	van	aanpak	in	functie	van	realisa-
tie	van	de	hoofdpoort.	Op	basis	hiervan	kunnen	de	volgende	processtappen	in	de	realisatie	van	de	
poort	vermoedelijk	reeds	in	het	voorjaar	van	2011	worden	gezet.

de soeverein
De	toekomstige	hoofdontvangstlocatie	te	Lommel	situeert	zich	ten	noord-westen	van	de	Soeverein	
te	Lommel.	Deze	werd	opgenomen	in	een	globaal	masterplan	voor	het	volledige	complex	van	de	
Soeverein.	Op	basis	hiervan	werd	 in	2010	een	opdracht	uitgeschreven	tot	het	uitvoeren	van	een	
Mober	en	de	opmaak	van	Gemeentelijk	Ruimtelijk	Uitvoeringsplan	met	het	oog	op	een	planologische	
herbestemming	ter	hoogte	van	de	toekomstige	ontvangstlocatie.	De	opdracht	werd	op	15	december	
2010	door	de	stad	Lommel	gegund	aan	het	studiebureau	TRITEL	(Technum-Tractebel	engineering).	
Voor	de	cofinanciering	werd	een	overeenkomst	afgesloten	tussen	het	ANB	en	de	stad	Lommel.	ANB	
staat	in	voor	30%	van	de	kost.	De	opdracht	zal	in	januari	van	2011	concreet	van	start	gaan.
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Het Pijnven
De	opdracht	voor	het	uitvoeren	van	een	inrichtingsstudie	
en	de	opmaak	van	een	plan	van	aanpak	voor	de	 realisatie	
van	de	toekomstige	hoofdontvangstlocatie	Pijnven	werd	op	15	
december	2010	gegund	aan	het	bureau	Idea	Consult.	De	start	is	
voorzien	in	het	begin	van	2011.	De	kosten	van	deze	studie-opdracht	
worden	volledig	gedragen	door	het	ANB.

3 • LSM

lsM-dossier natuurparken de Wijers en Bosland
RLLK	 is	opdrachthouder	 van	het	LSM-dossier	Natuurparken	 in	de	Lage	Kempen	waarin	Bosland,	
samen	met	het	project	De	Wijers,	begunstigde	is.	Voor	de	uitvoering	van	dit	project	zijn	sinds	begin	
2010	 twee	nieuwe	medewerkers	 aangeworven,	Valérie	 Persoons	 en	Marylène	Vrolix,	 die	 respec-
tievelijk	rond	natuur-	en	landschapsherstel	en	rond	educatie,	recreatie	en	communicatie	werken.	

In	2010	werden	diverse	acties	uitgevoerd	of	voorbereid	op	vlak	van	natuur-	en	landschapsherstel.	
Enkele	concrete	acties	worden	eruit	gelicht:
• In den Brand: Het gebied In den Brand bevat onder meer erg waardevolle landduinen die deels nog niet 
 bebost zijn. Niet alleen is dit een uniek en typisch landschap voor Bosland, maar tegelijk is hieraan zeld- 
 zame natuur verbonden. Om de open landduinnatuur in ere te herstellen en de voortschrijdende verbos- 
 sing een halt toe te roepen, werden de Parkrangers ingezet. Zij stonden in voor kappen van boomopslag, 
 hakselen en verwijderen van houtsnippers en takmateriaal. Vervolgens werd op verscheidene plaatsen de  
 strooisellaag verwijderd om heide terug een kans te geven. Verderop in het gebied werd een trap hersteld  
 die tegen een duin oploopt, werden perches geplaatst om het illegale quadverkeer te ontmoedigen in  
 het gebied, mooie en zware vliegdennen vrijgesteld, enz. Deze werken waren een belangrijk onderdeel in  
 de globale werken, in samenwerking tussen RLLK, de gemeente en ANB, gericht op het opwaarderen van  
 het onthaal en het herstellen van de natuurwaarden in het gebied.
• Instandhouding populatie Kommavlinder in Meysterbergen: In 2006 werd een populatie Kommavlinder 
 ontdekt in het gebied bekend als Meysterbergen in Lommel. Door uitbreiding van het nabijgelegen  
 industriegebied komt het habitat van de populatie in het gedrang. Er dienden maatregelen genomen  
 te worden om de populatie veilig te stellen, aangezien het één van de 7 laatste populaties in Vlaanderen  
 is. In mei werd een terreinbezoek met vlinderexperten en beleidsmensen georganiseerd om de meest  
 prioritaire acties te selecteren. Een eerste dringende actie was het uitbreiden van het habitat van de  
 vlinder door openkappen van de bosrand. In juni werden de bomen gemarkeerd in samenspraak met de  
 milieuambtenaar van Lommel en de plaatselijke boswachter. In juli en oktober werd de kap uitgevoerd  
 door bewoners van Lommel, het opruimen en verhakselen van het takhout werd door de Parkrangers  
 uitgevoerd.
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• Beeldkwaliteit en natuurbeheer park Heesakkerheide: Heesakkerheide is een druk bezocht park binnen 
 Overpelt. Met de Parkrangers werd een eerste reeks van maatregelen getroffen om de beeldkwaliteit  
 terug te verbeteren. Heideplekken zijn ontdaan van boomopslag, stukken bos zijn in hakhoutbeheer  
 gezet, er zijn exoten bestreden (Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers) en er is een bloemenweide  
 ingezaaid. De volgende stap is de opmaak van een HPG-plan door de gemeente, waarin de nazorg  
 wordt opgenomen.

Andere	acties	waren	in	2010:	opwaardering	van	het	Dorperlooppad	als	trage	weg	in	Hechtel-Eksel,	
voorbereidingen	voor	opwaardering	omgeving	kapel	Vlasmeer	en	Stermolenweg	 in	Hechtel-Eksel,	
herstel	heidepercelen	in	Kristalpark	en	Sahara	en	van	ruigten	en	houtkanten	op	de	Oude	Maai	in	
Lommel,	voorbereidingen	voor	de	aanleg	van	een	zaadboomgaard	in	Lommel	en	herinrichting	van	
het	wandelgebied	Holven	-	’t	Plat	te	Overpelt.

nieuw subsidie-dossier
De	gemeentelijke	partners	van	het	partnership	Bosland	hebben	een	formele	bevestiging	ontvangen	
omtrent	de	 voorziene	LSM-budgetten	 (666.666	euro	per	 gemeente).	Deze	 subsidie	werd	op	22	
november	2010	goedgekeurd	op	het	directiecomité	van	LSM.	De	middelen	kunnen	ingezet	worden	
tot	eind	2013.	

Om	 aanspraak	 te	 kunnen	 maken	 op	 de	 toegewezen	 LSM–subsidies	 moeten	 acties	 goedgekeurd	
worden	op	het	beheercomité	Bosland.	De	acties	dienen	gekaderd	te	worden	in	het	op	te	stellen	
Masterplan	Bosland.	In	het	najaar	werd	de	Task	Force	Masterplan	Bosland	opgericht	die	zal	instaan	
voor	de	coördinatie	van	de	opmaak	van	het	Masterplan	en	voor	het	uitwerken	van	acties	die	in	aan-
merking	komen	voor	realisatie	met	de	toegewezen	LSM-subsidies.

4 • Wetenschappelijke onderbouwing van houtproductie 

Hout	is	een	hernieuwbare	en	milieuvriendelijke	grondstof.	Een	gediversifieerd	houtaanbod	kent	bo-
vendien	vele	toepassingen.	Door	de	houtproductie	goed	te	plannen,	draagt	Bosland	blijvend	bij	aan	
het	behoud	van	ons	milieu	en	aan	 tewerkstelling	binnen	de	houtsector.	Hiervoor	startte	Bosland	
in	2010	een	 innovatief	wetenschappelijk	project	samen	met	de	Katholieke	Universiteit	Leuven	en	
de	Universiteit	Antwerpen.	Met	behulp	van	een	nieuw	computermodel	dat	recent	door	de	univer-
siteiten	ontwikkeld	werd,	kunnen	de	bosontwikkeling	en	de	houtopbrengsten	voor	een	lange	periode	
voorspeld	worden.	

In	nauw	overleg	met	de	beheerders	en	de	houtsector	zullen	verschillende	mogelijke	toekomstsce-
nario’s	voor	houtkap	in	Bosland	uitgewerkt	worden.	Daarbij	zal	vanzelfsprekend	niet	geraakt	worden	
aan	gemaakte	keuzes	rond	natuurbehoud	en	recreatie.	Integendeel	zal	de	houtproductie	juist	hierop	
geënt	worden.	Het	nieuw	computermodel	dat	de	universiteiten	recent	hebben	ontwikkeld,	wordt	
ingezet	om	de	 invloed	van	deze	scenario’s	op	de	houtproductie	te	voorspellen.	Zo	kan	 ingeschat	
worden	welk	toekomstig	beheer	het	beste	rekening	houdt	met	de	vele	functies	van	onze	bossen	en	
tegelijk	tegemoet	komt	aan	de	noden	vanuit	de	sector.
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Dit	vooruitstrevend	beheer	maakt	het	harmonieus	samengaan	van	natuurbehoud,	recreatie	en	hout-
productie	in	Bosland	mogelijk.	De	wetenschappelijke	aanpak	in	een	dergelijk	uitgestrekt	gebied	is	een	
primeur	voor	Vlaanderen	en	kan	als	voorbeeld	dienen	voor	het	duurzaam	beheer	 in	gelijkaardige	
bosgebieden	in	West-Europa.	De	resultaten	van	de	studie	zullen	medio	2011	beschikbaar	zijn.

5 • ARP dossier

De	Vlaamse	 overheid	 wil	 gemeenten,	 provincies	 en	 andere	 publieke	 actoren	 stimuleren	 om	 de	
ruimtelijke	kwaliteit	in	Vlaanderen	te	verhogen.	Hiervoor	stelt	zij	subsidies	ter	beschikking	van	con-
crete	strategische	projecten.	Eind	2009	werd	Bosland	geselecteerd	als	 strategisch	project.	Dankzij	
deze	erkenning	verkrijgt	Bosland,	via	de	drie	gemeenten,	gedurende	drie	jaar	subsidie	voor	de	aanstel-
ling	van	een	projectcoördinator.	Op	1	juli	2010	is	Heleen	Kusters	als	coördinator	in	dienst	getreden.	
Zij	staat	ten	dienste	van	het	project	en	partnership.	Heleen	zal	zich	in	de	eerste	plaats	toeleggen	op	
het	ruimtelijke	beleid	binnen	Bosland,	het	verder	uitvoering	geven	aan	het	participatiemodel	en	de	
ontwikkeling	en	opvolging	van	een	Masterplan	voor	Bosland.

6 • Heideherstelproject Riebosserheide

Het	studiebureau	Arcadis	voerde	in	2010	in	opdracht	van	de	Stad	Lommel	een	onderzoek	uit	naar	
de	randvoorwaarden	voor	het	realiseren	van	ecologisch	verantwoord	heideherstel	ter	hoogte	van	
Riebosserheide	en	omgeving	te	Lommel.	Deze	studie	zal	als	basis	dienen	voor	het	uitwerken	van	een	
uitvoeringsgericht	heideherstelproject	in	2011.

7 • Heideherstelproject Slijkven

In	2010	is	in	Hechtel-Eksel	het	Slijkven	als	heide-	en	vengebied	opnieuw	in	ere	hersteld.	Tijdens	de	
werken	werden	gedeelten	van	de	aanwezige	bosbestanden	gekapt	en	werd	geplagd	om	regeneratie	
van	de	heide	mogelijk	te	maken.	Onder	meer	de	nachtzwaluw	zal	hierdoor	bijkomend	leefgebied	
verkrijgen	aansluitend	bij	één	van	de	kerngebieden	binnen	Bosland.	
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Wat kunnen 314 kinderen en een kunstenaar?

Als hoogtepunt van de land Art installaties, koppelde Sculpturales bvba, aan iedere sculptuur een educatief 
programma. In samenwerking met de scholen werden in iedere gemeente workshops georganiseerd voor 
kinderen. Deze lessen op buitenlocaties, die verbonden worden aan de beeldhouwwerken, maakten het 
mogelijk voor de kinderen om creatief te leren denken. Het was voor leraars en kinderen een leerrijke en 
leuke manier om eens los te komen van het bestaande lesprogramma, de vertrouwde leslokalen en de 
leerstof.

Will Beckers: “Zo worden deze kunstwerken ook gezien en gedragen door vele kinderen, als een project 
waar ze met z`n allen aan meegewerkt hebben. En was dat niet één van de hoofddoelstellingen in Bos-
land…?”

Will en dominique Beckers - sculpturales bvba
www.	willbeckers.com	-	info@willbeckers.com
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Participatie

1 • Platform Fauna en Flora

Ook	in	2010	werd	door	de	natuurliefhebbers	van	het	platform	fauna	en	flora	terug	intensief	gespeurd	
naar	natuur	in	Bosland.	Naast	de	reeds	lopende	projecten	op	vlak	van	monitoring	(dagvlinders,	peil-
buizen	en	Nachtzwaluw)	en	 inventarisatie	 (libellen,	paddestoelen,	…)	werd	het	pilootproject	met	
betrekking	tot	zenderen	van	nachtzwaluw	op	een	wetenschappelijke	manier	verder	gezet.	Hiervoor	
werd	samenwerking	gezocht	met	de	KULeuven	en	de	UGent	die	gezamenlijk	instaan	voor	de	be-
geleiding	van	een	thesisonderzoek.	Dit	onderzoek	zal	nieuwe	 inzichten	en	kennishiaten	opleveren	
die	als	basis	kunnen	dienen	om	bijkomende	behouds-	en	onderzoeksinitiatieven	te	nemen	binnen	
Bosland	en	ook	daarbuiten	in	andere	leefgebieden	in	Vlaanderen.

2 • Educatief natuurbeheer

In	2010	werden	diverse	kleine	beheerwerken	uitgevoerd	door	scholen.	Na	de	toelichting	door	de	
boswachter	over	het	gebied	waarin	gewerkt	werd	hebben	verschillende	klassen	de	handen	uit	de	
mouwen	gestoken	om	douglas	op	te	kappen,	vogelkers	te	bestrijden	of	jonge	dennen	op	heide	te	
verwijderen.	De	grootste	actie	vond	plaats	op	woensdag	27	oktober	2010.	Enthousiaste	leerlingen,	
van	het	eerste	tot	en	met	het	zevende	jaar	middelbaar	onderwijs,	van	WICO	Campus	Sint-Jozef	heb-
ben	een	nieuw	dennenbosje	voor	Bosland	geplant	in	Lommel-Barrier.	Voor	de	bouw	van	de	nieuwe	
school	in	de	Pieter	Breugheldreef	werden	in	het	verleden	heel	wat	bomen	geveld.	De	schooldirectie	
wilde	dit	compenseren	door	nieuwe	bomen	te	planten.	Stad	Lommel	stelde	daarvoor	een	terrein	
van	0,66	hectare	ter	beschikking.	De	hele	dag	fietsten	de	leerlingen	af	en	aan	om	de	3.000	boompjes	
geplant	te	krijgen.	De	bomen	werden	gele-verd	door	het	Agentschap	voor	Natuur	en	Bos.
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Communicatie

1 • Persbelangstelling en publicaties
In	onderstaande	wordt	een	greep	gedaan	uit	de	publiciteit	die	Bosland	in	2010	heeft	gekregen	in	ver-	
schillende	media.

openluchtschool in Bosland
In	 september	 startte	de	Provinciale	Hogeschool	Limburg	als	eerste	 in	Vlaanderen	met	een	post-
graduaatopleiding	bosbeheer.	Er	bestaat	binnen	Vlaanderen	een	duidelijke	nood	aan	een	dergelijke	
opleiding	bosbeheer	op	graduaatsniveau.	Deze	 is	aanvullend	op	het	huidig	opleidingenaanbod	tot	
boswachter	of	tot	bio-ingenieur	in	het	land-	en	bosbeheer.	De	negen	studenten	kregen	hun	eerste	
praktijkles	 in	de	openluchtschool	Bosland.	De	aanwezige	 studenten	 kregen	 les	 van	 gedeputeerde	
van	Leefmilieu	Frank	Smeets,	die	een	college	gaf	over	het	Limburgse	bosbeleid.	Daarna	trokken	de	
studenten	het	bos	in	om	de	theorie	aan	de	praktijk	te	toetsen.	Ook	tijdens	volgende	lesdagen	werd	
materiaal	(beheerplannen,	aanpak	natuurgericht	bosbeheer,	monitoring,	enz)	uit	Bosland	gebruikt	als	
sprekend	voorbeeld.

Frits en Freddy in sahara
De	Lommelse	Sahara	vormde	gedurende	enkele	weken	het	decor	van	de	filmopnames	van	‘Frits	&	
Freddy’.	Binnen	Bosland	is	de	Sahara	een	van	de	sleutelgebieden	en	een	favoriet	plekje	voor	toe-
risten	om	te	wandelen	en	tot	rust	te	komen.	Dat	ook	de	filmmakers	voor	de	Sahara	kozen	is	voor	
de	partners	een	bewijs	dat	het	om	een	uniek	en	aantrekkelijk	gebied	gaat.	“We	waren	op	zoek	naar	
heidegebied.	Na	een	wandeling	hier	waren	we	meteen	verkocht.	Hier	kunnen	we	de	sfeer	van	een	
niemandsland	vastleggen”,	vond	de	regisseur.	Deze	unieke	locatie	van	Bosland	werd	zowel	in	de	pers	
als	in	de	eindgeneriek	met	naam	vermeld.	
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overzicht van belangrijkste persaandacht in 2010:
23/02/2010	 Het Nieuwsblad	Bosland schakelt trekpaarden in.
  Het Belang van Limburg Opnieuw paardenkracht in Bosland
  De Standaard Duurzaam bosbeheer via trekpaarden
13/03/2010	 Het Belang van Limburg	Eerste studenten bosbeheer volgen lessen in Bosland
  Passe-Partout Lommel Bosland is openluchtschool
07/05/2010	 De Weekkrant Kempen	Herstel van duinen en heide in Bosland
23/05/2010	 Het Belang van Limburg	Filmopnames in de Sahara
  Passe-Partout		Frits & Freddy’ promoten Bosland
  De Weekkrant	Frits & Freddy in de Sahara
11/06/2010	 Het Belang van Limburg	Kindvriendelijkste bos van Vlaanderen. 
  Bosland krijgt gigantische kunstwerken.
	 	 De Weekkrant		Kunst in Bosland
24/06/2010	 Het Nieuwsblad		Elke dag ijsjes in grootste zandbak
	 	 De Standaard		Elke dag ijsjes in grootste zandbak
	 	 EOS magazine		Zeldzame natuur in de Lage Landen. Bosland zeldzame bosparel.
14/08/2010	 De Weekkrant		Geboorte van de website Bosland
	 	 Het Nieuwsblad		Bosland heeft nieuwe website
	 	 Het Belang van Limburg		Geboortekaartjes voor website Bosland
26/08/2010	 Het Belang van Limburg		Wetenschap voorspelt houtproductie Bosland
	 	 De Weekkrant		Bosland onderwerp van unieke studie
03/09/2010	 Houthandel en Nijverheid	Wetenschappelijke primeur voor Bosland
08/09/2010	 Passe-Partout	Houtproductie Bosland in kaart
06/10/2010	 Het Belang van Limburg	Kinderen bouwen samen kunstwerken in Bosland
02/12/2010	 Het Belang van Limburg	Bosland krijgt toeristische poorten in 2011

vermelding in standaardwerk ‘Bosbeheer en Bosecologie’
De	Nederlandse	en	Vlaamse	professoren	Jan	den	Ouden,	Bart	Muys,	Frits	Mohren	en	Kris	Verheyen	
hebben	de	handen	in	elkaar	geslaan	en	een	nieuw	Nederlandstalig	standaardwerk	geschreven	over	
de	 ecologie	 en	 het	 beheer	 van	 bossen	 in	Vlaanderen	 en	Nederland.	Dit	
boek	bewijst	dat	de	Lage	Landen	voorloper	zijn	 in	het	zoeken	naar	
evenwichten,	het	combineren	van	functies	en	het	betrekken	van	
de	samenleving	bij	bos	en	beheer.	In	het	boek	wordt	verder	
uitgewerkt	hoe	het	begrip	duurzaamheid	concreet	ge-
maakt	kan	worden.	In	één	van	de	hoofdstukken	worden	
voorbeelden	gebracht	 vanuit	de	praktijk.	Bosland	kon	
hierin	niet	ontbreken.	Zo	krijgt	het	gebied	ook	vanuit	de	
wetenschappelijke	hoek	erkenning	als	integraal	project	dat	bos	
hoog	in	het	vaandel	draagt.
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2 • www.bosland.be
Op	15	augustus	2010	werd	www.bosland.be	gelanceerd.	
Naar	aanleiding	hiervan	werd	naar	alle	inwoners	van	Bosland	een	
geboortekaartje	verstuurd.	Het	kaartje	was	meteen	ook	de	uitnodiging	voor	de	‘ba-
byborrel’	tijdens	de	Week	van	het	Bos	in	Overpelt.	Om	de	website	extra	in	de	kijker	te	zet-
ten	werden	voor	de	Week	van	het	Bos	FSC-houten	regenboogpotloden	gemaakt	met	een	
gravure	van	de	url	www.bosland.be	en	het	logo	van	Bosland.	De	potloden	sloten	mooi	aan	
bij	het	thema	van	de	Week	van	het	Bos	‘In	geuren	en	kleuren’	en	werden	als	aandenken	
uitgedeeld	aan	gezinnen	met	kinderen.
De	frisse	website	van	Bosland	is	niet	onopgemerkt	gebleven.	Slechts	3	maanden	na	
lancering	werd	de	website	door	Clickx	Magazine	genomineerd	voor	de	Site	van	
het	jaar	2010	in	de	categorie	‘Groen’.	
De	Boslandwebsite	eindigde	in	haar	categorie	op	de	10de	plaats.	Het	is	een	
erkenning	van	de	bewuste	keuze	voor	een	speelse	en	kleurrijke	vormgeving,	
passend	bij	 het	doel	 van	meest	 kindvriendelijke	bos	 van	Vlaanderen.	De	
website	zal	in	de	toekomst	stelselmatig	verbeterd	en	uitgebreid	worden.	
Deze	nominatie	is	alvast	een	stimulans	om	op	het	gekozen	élan	verder	
te	gaan.	
In	de	periode	van	15	augustus	2010	tot	en	met	31	december	2010	
werd	 de	 website	 in	 totaal	 5.499	 keren	 bezocht.	 De	 maanden	
augustus,	 oktober	 en	 november	 kenden	duidelijk	 het	 hoogste	
aantal	bezoeken.	

3 • Nieuwsbrieven
In	2010	is	er	maar	één	‘echte’	nieuwsbrief	van	Bosland	uitgegeven.	De	voorjaarseditie	werd	vervangen	
door	het	geboortekaartje	waarin	de	website	en	babyborrel	werden	aangekondigd.	In	de	najaarseditie	
werden	de	 inwoners	 geïnformeerd	over	de	 vorderingen	binnen	Bosland.	De	nieuwsbrief	bevatte	
teksten	over	de	erkenning	als	strategisch	project	in	het	kader	van	het	Ruimtelijk	Structuurplan	Vlaan-
deren,	het	Land	Art-project,	de	avontuurlijke	 schatzoekroutes	voor	kinderen	en	de	start	van	een	
wetenschappelijke	studie	over	de	houtproductie	in	Bosland.	De	laatste	pagina	werd	gewijd	aan	de	
Week	van	het	Bos	en	de	website.	Zoals	de	voorbije	edities	werd	ook	deze	maal	een	kinderpagina	
toegevoegd.

4 • Beeldkwaliteitsplan 
De	opdracht	 in	 verband	met	het	beeldkwaliteitsplan	Bosland	werd	gegund	aan	het	Nederlandse	
studiebureau	BBK/Door	Vriendschap	Sterker.	Via	deze	opdracht	zal	Bosland	nu	ook	een	eigen	huis-	
stijl	 ontwikkelen	 voor	 de	 terreininfrastructuren	 zoals	 infoborden,	 picknicktafels	 en	 zitbanken.	 De	
startvergadering	gaat	door	in	januari	van	2011.	Deze	opdracht	zal	tegen	de	zomer	van	2011	worden	
afgerond	zodat	nog	in	het	najaar	de	eerste	opdrachten	tot	inrichting	kunnen	worden	aanbesteed.

dromen tussen bomen

Dit project kwam tot stand in samenwerking tussen deze verschillende partners:

De gemeente Overpelt springt zorgzaam om met het leefmilieu. Daarom 

kiezen wij steeds voor duurzame milieuvriendelijke oplossingen. Onze groendienst 

probeert eveneens te zoeken naar onderhoudsarme oplossingen. Overpelt wil zo 

een voorbeeld zijn in de afbouw van pesticiden. Pesticiden zijn gevaarlijk voor mens, 

dier en milieu.
Dit perceel wordt een paradijs voor vlinders. Hier werden tal van leuke ŽŽnjarige 

akkerbloemen ingezaaid, zoals klaproos, korenbloem, bolderik en kamille. Na een lichte verstoring 

van de bodem zullen de zaden kiemen en zal het perceel veranderen in een paradijs voor vlinders. 

Dit perceel wordt eind september-begin oktober gemaaid. Het maaisel blijft dan een 10-tal dagen 

liggen, waarbij het af en toe gekeerd wordt (zodat de zaden de kans krijgen om volgend jaar terug 

te kiemen). Daarna wordt het maaisel afgevoerd en gecomposteerd.

Meer info:

tel. 011 80 94 28

www.bosland.be

Goed nieuws!
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Natuur installatie
“Terug naar de Wortels” te Overpelt

Will Beckers aan het woord: “Dit enorme natuurlijke beeldhouwwerk groeit in tijd uit tot een fascinerende levende sculptuur. Zo is 

een ‘Dome’ gevlochten, een behuizing voor mens en dier. Met deze grondvorm gaan we terug naar de wortels van ons bestaan, naar 

één van de eerste levensvormen, de amoebe, die het thema eer aan doet. De locatie, gekozen binnen Overpelt, is gelegen achter het 

molenmuseum. Op een eilandje, in het water, zal de sculptuur de locatie volledig overgroeien. 

Het kunstwerk is zo groot als het eiland. Het meet 40 meter bij 10 meter en bestaat als basis uit een prachtig gemodelleerde metaal-

constructie die ter plaatse op het eiland is vervaardigd en stevig verankerd. De immer waterhoudende vijver bracht me als uitvoerder 

niet altijd de prettigste omstandigheden. Temperaturen tot ver onder nul waren niet altijd gemakkelijk, maar ik ben blijven streven naar 

perfectie. Het grote tijdsbestek en de mogelijkheid om op de andere sites tegelijkertijd te werken gaven zo wel een juiste oplossing.

Een grote hoeveelheid van de duizenden takken zijn geplant en hebben reeds wortel geschoten. De sculptuur zal tijdens het 

jaarlijkse onderhoud gesnoeid en gevlochten worden. Om veiligheidsredenen werd ervoor gekozen deze installatie niet open 

te stellen voor het publiek. Een uitgangspunt voor deze natuurlijke sculptuur is de continue verandering en het aanhoudende 

groeiproces. De totaalvorm van deze Eencellige Amoebe vorm zal zo in jaren veranderen en verrassend uitgroeien naar een 

andere totaalvorm.”

”De boom in” te Hechtel – Eksel

Deze gevlochten sculptuur vindt al groeiend een weg tussen de bomen in een bijna dierlijke vorm.

Het uitvergroten van een nestvorm tot enorme afmetingen geeft een vervreemdend effect op de sculptuur en haar omgeving. Zo zal 

er een organisch lijnenspel ontstaan tussen de bomen, waar het kunstwerk al slingerend zijn weg zoekt. De sculptuur ‘De boom in’ zal 

zo een baken worden op een locatie vanwaar vele wegen vertrekken.

Het geheel bestaat uit een zwaar uitgevoerde metaalconstructie. Daar er gasleidingen aanwezig waren op de site hebben we alles 

uitgetekend op plannen en speciaal uitgewerkt in het atelier. Vandaar is de gehele constructie in delen vervoerd en gemonteerd op 

de locatie. Speciale ophangsystemen met staalkabels zijn ook hier boomvriendelijk bevestigd. 

De totale lengte van bijna 50 meter geven het kunstwerk een monumentale uitstraling. De wilgen zijn hier op een speciale gedraaide 

wijze gevlochten. Hierdoor krijgt de sculptuur een mooie beweging, groeiend ‘De boom in’. De sculptuur is niet toegankelijk, de opening 

is van binnenuit dicht gevlochten.

pagina 34 >>
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Recreatie

1 • Mountainbike
Vanuit	 de	 provincie	werd	 het	 project	‘grensoverschrijdend	mountainbikenetwerk	Noord-Limburg’	
opgestart.	Naast	de	drie	Boslandgemeenten	participeren	ook	Hamont-Achel,	Neerpelt	en	Peer	en	
wordt	ook	samengewerkt	met	Nederland	(provincies	Noord-Brabant	en	Limburg).

Dit	project	heeft	als	doel	de	ontwikkeling	van	een	permanent	aanbod	van	(grensoverschrijdende	en)	
aaneensluitende	mountainbikeroutes	in	het	noorden	van	de	provincie	Limburg	ten	behoeve	van	be-
ginnende,	recreatieve	en	sportieve	mountainbikers.	Zowel	de	geoefende	sportieveling	als	de	recreant	
zullen	van	dit	omvangrijk	netwerk	kunnen	genieten.

Voor	dit	project	wordt	samengewerkt	door	vele	partners.	Langs	de	Vlaamse	zijde	zijn	Bloso-Inspec-
tiedienst	Limburg,	de	gemeentelijke	sportdiensten,	het	Agentschap	voor	Natuur	en	Bos,	de	 lokale	
natuurverenigingen,	Toerisme	Limburg	en	het	Regionaal	Landschap	Lage	Kempen	betrokken.	Langs	

Nederlandse	zijde	zijn	de	partners	het	Samenwerkingsverband	Eindhoven	(SRE),	
de	Stichting	Routebureau	Noord	en	Midden-Limburg	en	de	gemeente	Weert.

Alle	trajecten	zullen	worden	voorzien	van	een	duidelijke,	eenvormige	sig-
nalisatie.	In	Bosland	zal	gebruik	gemaakt	worden	van	de	Boslandhuisstijl.	
De	realisatie	is	gepland	voor	het	voorjaar	van	2012.

2 • Wandelroutes en kaarten 

In	2010	is,	via	het	LSM-dossier	Natuurparken,	hard	gewerkt	aan	het	verder	
opwaarderen	van	het	wandelaanbod.	

Ter	voorbereiding	van	het	uitbrengen	van	een	wandelbox	voor	Bosland,	worden	
de	wandelkaarten	van	Bosland	stelselmatig	geactualiseerd	en	herwerkt	volgens	
de	Boslandhuisstijl.	De	kaarten	van	Sahara,	Heuvelse	Heide,	Kattenbos,	Dommel-
vallei,	In	den	Brand	en	Holven-‘t	Plat	zijn	hieraan	reeds	aangepast.	De	resterende	
wandelgebieden	staan	op	het	programma	voor	volgend	jaar.	Ter	gelegenheid	van	

de	aanpassing	van	de	cartografie	en	de	layout,	wordt	ook	de	inhoud	en	daar	waar	
nodig,	de	route	aangepast.	Hiervoor	wordt	steeds	overlegd	met	de	partners	en	

lokale	beheerders.	Zo	werden	er	in	enkele	wandelgebieden	aanpassingen	gedaan.	In	
Kattenbos	en	Holven-’t	Plat	zijn	de	routes	dusdanig	aangepast	dat	de	druk	op	versto-

ringsgevoelige	natuur	wordt	verminderd.

Op	het	terrein	werd	daarnaast	ook	geïnvesteerd	in	de	kwaliteit	en	belevingswaarde	van	de	routes	
door	het	verbeteren	van	de	startpunten,	het	aanpassen	van	de	startborden	aan	de	Boslandhuisstijl,	
het	verhogen	van	het	wandelcomfort	en	het	uitbreiden	van	belevingselementen.	
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Een	 actie	 die	 in	 2010	 onderzocht	 werd,	was	 het	 verhogen	 van	 de	 be-
leefbaarheid	 en	 kindvriendelijkheid	 in	 wandelgebieden.	 In	 wandelgebied	
Heuvelse	Heide	werd	een	uitbreiding	van	de	belevingselementen	op	de	

blotevoetenwandeling	gerealiseerd.	Op	bijgevoegd	kaartje	staan	de	bijko-
mende	elementen	aangeduid	van	A	tot	en	met	F.	 In	wandelgebied	 In	Den	

Brand	werd	advies	gegeven	in	het	kader	van	een	ontwerp	van	speelse	elemen-
ten	in	de	grote	zandvlakte.	In	wandelgebied	Pijnven	is	een	verkenning	gestart	van	

de	mogelijkheden	voor	de	aanleg	van	een	kinderzoekroute.

4 • Wandelletters 

Voor	Bosland	 heeft	 RLLK	6	wandeltellers	 (Ecotwin	met	middellange	 afstand	pyrolens	 en	 houten	
pyropost)	aangekocht.	Deze	werden	in	2010	in	gebruik	genomen.	De	doelstelling	is	om	een	realis-
tisch	beeld	te	verkrijgen	van	de	aantallen	wandelaars.	Dit	is	belangrijke	informatie,	om	de	recreatieve	
impact	op	(bepaalde	delen	van)	wandelgebieden	na	te	gaan	en	zicht	te	krijgen	op	de	spreiding	van	
de	bezoekers,	de	meest	populaire	routes,	….	De	opvolging	van	de	tellingen	gebeurt	door	RLLK.	De	
cijfergegevens	worden	gezamenlijk	door	de	partners	geëvalueerd	ten	behoeve	van	het	verder	on-
twikkelen	van	het	wandelaanbod.

5 • Project ‘Spelen en ravotten in Limburgs groen’

Hechtel-Eksel	is	door	de	provincie	Limburg	als	pilootgemeente	uitgekozen	voor	het	project	‘Spelen	
en	ravotten	in	Groen	Limburg’.	Het	project	wil	de	vraag	en	aanbod	van	speelnatuur	beter	afstemmen	
door	meer	speelnatuur	voor	kinderen	te	ontwikkelen.	Bedoeling	is	om	in	de	nabijheid	van	kinderen	
meer	avontuurlijke	speelruimtes	te	creëren,	met	aandacht	voor	een	gemakkelijke	en	veilige	bereik-
baarheid.	Hechtel-Eksel	krijgt,	als	partner	binnen	Bosland,	via	dit	project	steun	van	de	Vlaamse	over-
heid,	de	Provincie	Limburg	en	het	Steunpunt	Jeugd	bij	het	verder	uitbreiden	van	het	groene	speel-
weefsel.	Dit	betekent	alweer	een	versterking	van	het	kindgerichte	beleid	van	de	Boslandpartners.
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A = Fotokader
B = Stapslang
C = Evenwichtsbalk

D = Stammenbosje
E = Steentapijt
F = Eénzitjes

G = Golvend 
knuppelpad
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Natuur installatie
“Bijt in het Zand” te Lommel

Het	kunstwerk	gepresenteerd	in	Kattenbos,	heeft	de	vorm	van	een	organisch	web.	
Een	uitvergroting	van	een	levensvorm	die	daar	in	de	omgeving	leeft.	
In	een	zoektocht	naar	de	natuurlijke	levensvormen	in	Kattenbos	ontdekten	we	sa-
men	met	Dries	Gorissen	van	ANB,	 	het	mijnspinnetje.	Dit	spinnetje	bouwt	 fantas-
tische	webconstructies	in	het	zand	die	op	een	prachtige	manier	de	symbolische	link	
maken	met	het	thema	‘Bijt	in	het	zand’.

De	 organische	 neststructuur	 heb	 ik	 uitvergroot	 naar	 enkele	 tientallen	 meters	 groot.	
Hangend	 boven	 het	 Noord-Limburgse	 wandelpad	 zal	 het	 beeldhouwwerk	 een	 natuurlijk	
baken	worden	binnen	Bosland.	Het	geheel	werd	opgehangen	aan	vele	meters	staalkabel.	Deze	
werden	op	een	boomvriendelijke	manier	bevestigd.	Met	een	totale	lengte	van	bijna	50	meter	en	
een	oppervlakte	van	meer	dan	250	m2	straalt	het	z’n	monumentale	sfeer	uit	in	de	omgeving.	
Gekozen	is	om	het	natuurlijke	beeldhouwwerk	te	confronteren	met	de	passerende	wande-
laars.	Vandaar	de	keuze	om	een	deel	van	het	kunstwerk	te	hangen	boven	het	wandelpad.

Jaarlijks	zal	door	het	juiste	onderhoud	de	identieke	uitstraling	behouden	blijven.	Duizenden	
takken	om	en	rond	de	staalkabels	zullen	zo	op	een	perfecte	manier	bij	mogelijk	indrogen	bij	
gevlochten	worden.	Speciale	openingen	zijn	voorzien	om	bij	hevige	sneeuwval	het	gewicht	te	
beperken.
Het	is	dan	ook	verboden	het	kunstwerk	te	beklimmen	of	te	betreden.
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6 • Concessie IJsjes In den Brand

In	de	zomermaanden	van	2010	is	er	een	concessie	gegeven	aan	het	Ijsman-
neke	 uit	 Kasterlee	 om	 een	 mobiel	 ijskraam	 uit	 te	 baten	 in	 het	 gebied	 In	
den	Brand	in	de	gemeente	Hechtel-Eksel.	Het	was	een	proefproject	waarin	
nagegaan	werd	of	een	dergelijke	vorm	van	mobiele	horeca	een	meerwaarde	
kan	betekenen	voor	de	bezoekers	en	tegelijk	ook	voldoende	rendabel	kan	
zijn.	 De	 kinderen	 konden	 aan	 de	 ijskar	 schepjes	 en	 emmertjes	 uitlenen	
om	te	spelen	in	het	zand.	Het	experiment	leerde	dat	het	gebied	potentie	

heeft	 voor	 dergelijk	 aanbod.	 Omdat	 de	 inrichtingswerken	 aan	 het	 nieuwe	
onthaalpunt	in	2011	plaatsvinden	(zie	elders	in	dit	jaarverslag)	werd	ervoor	ge-

kozen	geen	nieuwe	concessie	te	verlenen	voor	de	volgende	zomerperiode.	Na	
de	definitieve	inrichting	zal	beslist	worden	op	welke	manier	dit	initiatief	eventueel	

kan	worden	verder	gezet.

7 • Fietszoektochten Toerisme Limburg 

In	het	kader	van	het	thema	‘zand	en	bos’	stippelde	Toerisme	Limburg	vzw	twee	boeiende	fietszoek-
tochten	door	Bosland	uit.	De	routes	van	36	en	46	kilometer	lang,	zijn	elk	goed	voor	een	hele	dag	
fietsavontuur.	De	brochure	‘Fietszoektocht	Bosland’	bevat	twee	fietslussen:
•	Route	rond	Lommel,	met	als	vertrekpunt	het	Regionaal	Toeristisch	Bezoekerscentrum,	Dorp	14	in	
	 Lommel.
•	Route	rond	Neerpelt,	Overpelt	en	Hechtel-Eksel,	met	startplaats	in	het	centrum	van	Eksel.
	 De	fietsroutes	volgen	de	knooppunten	van	het	fietsroutenetwerk	Limburg.	Welke	dat	zijn,	is	een		
	 verrassing.	De	fietser	kent	alleen	de	start-	en	aankomstplaats.	Enkel	door	vragen	en	opdrachten		
	 juist	te	beantwoorden	komt	men	het	volgende	knooppunt	te	weten.	De	informatie	om	de	juiste		
	 antwoorden	te	vinden	is	opgenomen	in	de	brochure	ofwel	ter	plaatse.	Zo	komt	de	fietser	alles	te		
	 weten	over	Bosland,	de	geschiedenis,	het	typische	landschap	en	de	streekeigenschappen.	

8 • Schatzoekers

In	 2010	werd	de	opdracht	 tot	 het	 uitwerken	 van	3	 spannende,	 avontuurlijke	wandelroutes	 voor	
kinderen	gegund	aan	het	Nederlandse	bedrijf	Het	Groene	Pad.	Deze	tochten	worden	speciaal	uit-
gewerkt	 voor	 kinderen	 tot	 een	 leeftijd	 van	 circa	 13	 jaar.	 Het	 worden	 verhalende	 routes	 waarbij	
kinderen	op	een	leuke	manier	iets	te	weten	komen	over	de	geschiedenis	en	de	natuur	in	Bosland.	
Hiervoor	zal	het	bureau	gebruik	maken	van	de	vele	lokale	verhalen	en	legendes	uit	onze	regio.	De	
eerste	ontwerpen	zullen	in	januari	gepresenteerd	worden.	De	afronding	en	lancering	van	de	routes	
is	voorzien	voor	medio	2011.
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9 • Publieksactiviteiten 

Week van het Bos 
Op	zondag	10	oktober	2010	ging	de	slotactiviteit	van	Week	van	het	Bos	2010	door	in	het	park	Hees-
akkerheide	in	Overpelt.	Het	thema	van	2010	was	‘In	geuren	en	kleuren	(bio)Divers’
Het	evenement	werd	zeer	positief	onthaald.	Onder	een	stralende	najaarszon	werd	het	evenement	
door	ruim	1.500	personen	bezocht.	Het	programma	was	een	ideale	afwisseling	van	muziek,	work-
shops,	animatie,	wandelingen	en	informatie.

Film in het Bos 
Op	zaterdag	11	september	2010	ging	om	20.30u	op	de	ligweide	van	het	park	Heesakkerheide	te	
Overpelt,	voor	de	derde	keer	 in	Bosland	‘Film	 in	het	Bos’	door.	Een	organisatie	van	Bosland	 i.s.m.	
Vereniging	voor	Bos	in	Vlaanderen,	Tandem	en	de	Gezinsbond.	Als	film	werd	er	voor	Antz	van	Pixar	
gekozen.	De	promotie	werd	gevoerd	d.m.v.	affiches,	flyers	en	publicaties	op	de	websites	en	 in	de	
infobladen	van	de	partners.	De	ruim	120	aanwezigen	konden	voor,	tijdens	en	na	de	film	ook	nog	
genieten	van	een	drankje	aan	de	bosbar.

Kids summer activiteiten 
In	de	zomer	van	2010	zijn	in	de	drie	Bosland	gemeenten	‘Kids	summer	activiteiten’	georganiseerd.	

Dit	was	een	initiatief	van	Toerisme	Limburg,	in	samenwerking	met	de	gemeenten.	

Op	zondag	1	augustus	2010	werd	de	gemeentelijke	speeltuin	’t	Pelterke	
in	 Overpelt	 omgetoverd	 tot	 een	‘piraten	 paradijs’	 met	 o.a.	 een	 op-

treden	van	Aad	Piraat	en	de	Do-Re-Mi	band.	Doorlopend	was	er	
een	 piratenspeeltuin	 en	 een	 springkasteel	 in	 een	 piratenthema.	

Het	geheel	werd	gefinancierd	en	georganiseerd	door	Toerisme	
Limburg	en	de	vzw	Openluchtwerken	’t	Pelterke.

Twee	weken	later,	op	zondag	15	augustus	2010,	was	het	aan	
de	durvers	in	Lommel.	Aan	de	Camping	Blauwe	Meer	in	Lom-
mel	konden	de	kinderen	ravotten	op	en	in	de	survivalbaan,	de	
springkastelen	en	de	klimmuur	met	speleobox.	Daarnaast	was	

er	ook	een	boogschietstand,	balanz-bikes	en	heel	wat	andere	
leuke	doe-opdrachten.	Daarnaast	werd	in	Lommel	op	zondag	29	

augustus	ook	een	dag	van	het	zand	georganiseerd.	Tijdens	deze	dag	
stond	alles	in	het	teken	van	het	zand.	Zo	was	er	een	heuse	wande-

ling	over	een	zandpad	en	konden	de	deelnemers	zelf	een	zandschilderij	
maken.

Op	zondag	22	augustus	2010	werd	in	het	Pijnvenbos	in	Hechtel-Eksel	een	mys-
terieuze	sprookjestocht	georganiseerd.	Tijdens	de	tocht	werd	de	legende	van	Zon-

horia,	een	volk	dat	aan	de	andere	kant	van	de	horizon	woont,	ontrafeld.	Theatergroep	
Kokliko	zorgde	met	mooie	kostuums	en	kunstige	voorwerpen	voor	feeërieke	taferelen.
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Wandelingen door boswachters
Doorheen	het	jaar	werden	er	enkele	wandelingen	georganiseerd	onder	de	leiding	van	de	boswachters.	
Zo	nam	boswachter	Eddy	Ulenaers	enkele	gezinnen	op	sleeptouw	door	In	den	Brand	en	hebben	
boswachter	 Jos	Agten,	 Jan	 Holsters	 en	 Eddy	 Ulenaers	 eind	 december	 een	 groep	 uit	Willebroek	
gegidst	door	winters	witte	Overpeltse	bossen.	Tijdens	de	Week	van	het	Bos	werden,	zoals	elk	jaar,	
meerdere	wandelingen	gegidst	op	aanvraag	van	de	scholen.

Bezoek door wandelpeters en –meters 
Voor	 elk	 wandelgebied	 wordt	 één	 hoofdpeter	 of	 -meter	 aangesteld	 als	 verantwoordelijke.	 Deze	
verzamelt	alle	meldingen	van	de	wandelpeters	op	het	terrein	en	geeft	ze	op	regelmatige	basis	door	
aan	het	RLLK.	Hij/zij	maakt	tevens	samen	met	de	wandelpeters/meters	een	verdeling	op	per	route.	
De	overige	wandelpeters	en	-meters	staan	voornamelijk	in	voor	het	regelmatig	bewandelen	van	de	
wandelroutes.	Voor	de	 verschillende	wandelgebieden	 in	Bosland	hebben	 zich	 in	 totaal	 een	35-tal	
wandelpeters	en	wandelmeters	 aangemeld.	 Sommige	 	wandelpeters	of	 -meters	bewandelen	ver-
schillende	wandelgebieden.		De	wandelpeters/meters	worden	niet	vergoed,	ze	werken	op	vrijwillige	
basis.	Wel	zal	het	RLLK	de	onkosten	vergoeden,	materiaal	bezorgen	en	jaarlijks	een	contactdag	voor	
de	peters	en	meters	organiseren.	

Op	maandag	26	april	2010	kwamen	de	wandelpeters	en	wandelmeters	van	Bosland	(Hechtel-Eksel,	
Lommel	en	Overpelt)	samen	in	het	bospaviljoen	in	het	Pijnven	te	Hechtel-Eksel.	De	wandelpeters	
en	wandelmeters	kregen,	terwijl	ze	genoten	van	een	drankje	en	een	hapje,	een	toelichting	van	Dries	
Gorissen	over	het	project	Bosland	en	werden	daarna	mee	op	pad	genomen	door	boswachter	Eddy	
Ulenaers.	
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adressen:

Secretariaat Bosland: p/a agentschap voor natuur en Bos, Kon.  astridlaan 50 bus 5 - 3500 Hasselt
Agentschap voor Natuur en Bos: Koningin astridlaan 50 bus 5 - 3500 Hasselt
Gemeente Hechtel-Eksel: don Boscostraat 5 – 3940 Hechtel-eksel
Stad Lommel: Hertog Janplein 1 – 3920 lommel
Gemeente Overpelt: oude Markt 2 – 3900 overpelt
Regionaal Landschap Lage Kempen: grote Baan 176 – 3530 Houthalen-Helchteren
Toerisme Limburg: Universiteitslaan 3 – 3500 Hasselt

Bosland is als merknaam, met logo en baseline, gedeponeerd 
bij het Benelux Bureau voor Intelectuele eigendom
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