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Projectorganisatie

0.1 • Organisatie en algemene werking
 

Drieluik Bosland 
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

 

  Projectbureau 

   Werkgroepen en deelprojecten   

Projectbureau Bosland
Het projectbureau staat in voor de organisatie en administratieve ondersteuning van Bosland. In 2015 
bestond het projectbureau uit: 1 VTE projectcoördinator Bosland en 0,5 VTE administratieve me-
dewerker, beiden ter beschikking gesteld door het ANB. Ook de projectcoördinator Life+ Together 
wordt via het ANB tewerkgesteld. Verder wordt het projectbureau ondersteund door 1 VTE coördi-
nator in het kader van de erkenning van Bosland als Ruimtelijk Strategisch project. Via de subsidie van 
de Vlaamse regering voor de verdere ontwikkeling van het projectbureau zijn 2 VTE coördinatoren 
tewerkgesteld. Ze werken rond de thema’s Investeringen & Publiek private samenwerking en Partici-
patie & communicatie. Binnen het LOC de Vlinder project was in 2015 ook 1 VTE projectcoördinator 
tewerkgesteld rond oa. het duurzaam inrichten van industriegronden en participatie met de lokale 
bevolking. Aanvullend wordt het projectbureau versterkt door structurele en projectmatige onder-
steuning van de projectpartners. 

 Stuurgroep 

 Beheercomité 

 Coördinatiecel 

 Ecologische kamer 

 Economische kamer 

 Sociale kamer 
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Beheercomité
Het beheer van het statutaire partnership wordt toevertrouwd aan het beheercomité (centraal luik). 
Het beheercomité heeft beslissingsbevoegdheid in het kader van de organisatie, uitbouw en realisatie 
van het overkoepelend niveau. De samenstelling van het beheercomité bestaat sinds 2011 uit de 
projectcoördinator, twee leden van het College van Burgemeester en Schepenen en een ambtenaar 
per deelnemende gemeente, drie medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos, en de 
voorzitter en directeur van Toerisme Limburg en Regionaal Landschap Lage Kempen. 

In 2015 was de samenstelling van het beheercomité als volgt:

Projectcoördinatie/secretariaat 
• An Creemers - projectcoördinator Bosland 
• Rasa Zukauskaite - projectmedewerkster 

Agentschap voor Natuur en Bos 
• Bert Vanholen - Directeur ANB Limburg (voorzitter beheercomité) - tot september 2015
• Roel Vanhaeren - Afdelingshoofd beheer - tot september 2015
• Dries Gorissen - Celhoofd beheer 

Gemeente Hechtel-Eksel 
• Jan Dalemans - Burgemeester
• Raf Truyens - Schepen - voorzitter vanaf september 2015
• Katelijne Ulenaers - Diensthoofd samenleving

Stad Lommel 
• Kris Verduyckt - Schepen 
• Veronique Caerts - Schepen 
• Ivan Bynens - Diensthoofd milieu en natuur - tot september 2015
• Isabel Molenberghs - verantwoordelijke jeugdbib Lommel - vanaf april 2015

Gemeente Overpelt 
• Jaak Fransen - Burgemeester 
• Patrick Van Baelen - Schepen 
• Driek ten Haaf - Diensthoofd vrije tijd en evenementen 

Regionaal Landschap Lage Kempen 
• Ludwig Vandenhove - Gedeputeerde voor leefmilieu en voorzitter RLLK 
• Ilse Ideler - Directeur 

Toerisme Limburg 
• Igor Philtjens - Gedeputeerde voor toerisme. Wordt vertegenwoordigd 
 door Hilde Beckers, consulente sectorwerking

Toerisme Lommel
• Johan Maesen - Directeur - vanaf september 2015
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Naar aanleiding van de interne reorganisatie wordt het ANB vanaf september 2015 enkel vertegen-
woordigd door adjunct-directeur Gebiedsgerichte Werking en Relatiebeheer, Dries Gorissen. Het 
voorzitterschap van het beheercomité wordt vanaf september volgens beurtrolsysteem opgenomen 
door één van de Bosland-gemeente. Vanaf september 2015 werd het voorzitterschap opgenomen 
door Raf Truyens, schepen van gemeente Hechtel-Eksel.

Het beheercomité (BC) heeft in 2015 acht keer vergaderd. Hier wordt een opsomming gegeven van 
de genomen beslissingen. De volledige verslagen en agendastukken liggen ter inzage op het project-
secretariaat van Bosland. 

20 januari 2015
• Het beheercomité Bosland keurt het actieplan 2015 goed.
• Het beheercomité Bosland geeft opdracht aan het projectbureau om een gedetailleerde actieplan- 
 ning op te maken en te zorgen voor voldoende terugkoppeling en rapportering naar het beheer- 
 comité en betrokken partners.
• Het beheercomité Bosland keurt de onderstaande lijst van prioriteiten uit het communicatie- en  
 marketingplan 2.0 goed:
 - Werk twee basisboodschappen uit voor Bosland en BosLAB+;
 - Werk een kenmerkende stijl uit die de boodschap van BosLAB+ ondersteunt;
 - Lanceer BosLAB+ met een exclusief interview aan HBVL;
 - Ontwerp een Boslandkaart, Kids edition;
 - Organiseer een cursus gastheerschap gekoppeld aan een platform;
 - Bedenk een leuk label waar gastheren mee willen uitpakken;
 - Doe een name search en lijst typische Boslandwoorden op die kinderen aanspreken;
 - Ontwikkel een bijhorende beeldtaal. Niet over, maar voor kinderen;
 - Werk samen met de lokale ondernemers drie arrangementen uit;
 - Stuur elk seizoen een Boslandkrant naar alle kinderen.
• Het beheercomité geeft opdracht aan het projectbureau om advies van Connect in te winnen mbt 
 de keuze van ‘etalage’ en ‘magazijn’ producten.
• Het beheercomité Bosland geeft opdracht aan het projectbureau om werkwijze en aanpak ter  
 bescherming en bewaking van Bosland naam en logo uit te werken.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende de Portfolio van  
 Toerisme Limburg.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het LSM-dossier.
• Het beheercomité Bosland keurt de herschikkingen en wijzigingen zoals hierboven aangegeven  
 voor de gemeente Hechtel-Eksel en Overpelt goed.
• Het beheercomité Bosland keurt de werkwijze voor het betrekken van de natuurverenigingen goed.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de inwerkingtreding van het projectbureau Bosland.
• Het beheercomité Bosland legt de datum voor het introspectie-en reflectiemoment vast: 28 04 2015.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende de evaluatie van de  
 interne structuur Bosland.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken van de wandel knooppunten  
 netwerk.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken mbt de gemeenschappelijke  
 rekening Bosland.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken mbt ARP dossier Bosland 2.0.
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• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken mbt de planning en realisatie van  
 het beeldkwaliteitsplan Bosland. 
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken mbt de lopende dossiers.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken mbt grensoverschrijdende  
 samenwerking.

24 februari 2015
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende de opmaak van het  
 communicatie- en marketingplan Bosland 2.0 en geeft volgende opmerkingen:
 - Communicatie over en promotie van Bosland via de gemeentelijke infobladen moet gecoör- 
  dineerd en op dezelfde manier over de 3 gemeenten heen gebeuren. Tegen het volgende be- 
  heercomité zal WG communicatie de mogelijke onderwerpen oplijsten en, na toetsing op strate- 
  gie met Connect, de planning opmaken voor goedkeuring door het beheercomité. 
 - Het beheercomité vraagt aan de WG communicatie om het ontwerp van de vernieuwde nieuws- 
  brief voor te leggen voor goedkeuring. Er wordt gevraagd om een duidelijk aftoetsingskader op  
  te maken voor publicaties en informatiedragers. Dit om geen kansen te missen bij het profileren  
  van Bosland als kindvriendelijk project. 
 - Het beheercomité keurt de basisboodschappen van Bosland en BosLAB goed. het logo van  
  BosLAB zal door Connect nog aangepast worden.
 - Het beheercomité gaat akkoord met de voorgestelde aanpak voor perscommunicatie nav lan- 
  cering BosLAB.
 - Het beheercomité geeft opdracht aan de WG communicatie om de mogelijkheden en kostprijs  
  voor de aanpassing van de website (integratie website BosLAB, verhogen aantrekkelijkheid van  
  de site voor gezinnen met kinderen) te onderzoeken. 
 - Het beheercomité geeft opdracht aan coördinatoren Dominique en Lisbet om een werkgroep  
  op te richten voor opstart van een gezamenlijk ondernemersplatform. 
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de geplande activiteiten en perslanceringen. 
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de agendapunten behandeld door werkgroep Com- 
 municatie. 
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het LSM-dossier.
• Het beheercomité Bosland keurt de herschikkingen en wijzigingen zoals hierboven aangegeven goed.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de verschillende functieprofielen binnen Bosland en  
 geeft opdracht aan het projectbureau om de jaarplanning voor te stellen op het volgende behee- 
 comité en vervolgens af te toetsen met Toerisme Limburg.
• Het beheercomité Bosland gaat akkoord met de gewijzigde aanpak voor het introspectie- en re- 
 flectiemoment:
 - de algemene toelichting, de stand van zaken en de planning mbt project Bosland zullen telkens  
  per gemeente voorafgaand aan de zitting van de gemeenteraad (of commissie) door het project- 
  bureau Bosland gebracht worden op de nog vast te leggen data.
 - reflectie moment kan eventueel later op het jaar georganiseerd worden. 
• Het beheercomité neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het vlinderproject in Lommel.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis met de stand van zaken m.b.t. ARP-dossier Bosland 2.0.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken mbt tot de lopende dossiers.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken  mbt de gemeenschappelijke  
 rekening Bosland.
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31 maart 2015
• Het beheercomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de opmaak van communica- 
 tieplan 2.0. en vraagt het projectbureau om de stand van zaken mbt 40-acties lijst telkens te pre- 
 senteren op het beheercomité. 
• Het beheercomité kiest het ontwerp (hiernaast) voor BosLAB logo en  
 geeft opdracht aan het projectbureau om het ontwerp te finaliseren vol- 
 gens voorstellen door het beheercomité en terugkoppelen voor definitieve  
 goedkeuring. 
 In de structuur van de website BosLAB zullen ook thema’s erfgoed, maatschappij en mens en kin- 
 deren geïntegreerd worden. 
• Het beheercomité geeft opdracht om het communicatieplan 2.0 op te leveren na ontvangst van  
 het effectieve definitieve plan.
• Het beheercomité neemt een beslissing omtrent de manier van werken betreffende de gemeen- 
 telijke infobladen: 
 - Een Bosland rubriek (een halve of een volledige pagina) wordt maandelijks voorzien in de ge- 
  meentelijke infobladen, rekening houdend met de opmerkingen van werkgroep communicatie. 
• Het beheercomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de opmaak van de voorjaars  
 nieuwsbrief. 
• Het beheercomité geeft opdracht aan het projectbureau om een bijkomende opdracht uit te schrij- 
 ven voor de opmaak van een huisstijlhandboek voor kindgerichte publicaties en informatie-dragers. 
 Het beheercomité neemt een beslissing betreffende de toekomstige aanpak van de nieuwsbrief:
 - De voorjaarseditie van de nieuwsbrief wordt gericht aan kinderen en opgevat als een overgangs- 
  nummer (de kinderen nemen de redactie over), zal een middenpagina voor volwassenen bevat- 
  ten en wordt huis aan huis bedeeld worden;
 - Vanaf volgend nummer wordt de nieuwsbrief enkel aan kinderen gericht en wordt op naam ver- 
  zonden aan kinderen tussen 6 en 12 jaar. Er wordt geen bijlage voor volwassenen meer voorzien. 
 - De nieuwsbrief voor volwassenen wordt vervangen door Bosland rubriek in de gemeentelijke info. 
 - Voorlopig wordt de frequentie van nieuwsbrief voor kinderen vastgelegd op 2 nummers per jaar,  
  dit wordt na 1 jaar geëvalueerd.
• Het beheercomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de agenda punten van de  
 werkgroep op 16 maart. 
• Het beheercomité keurt de ontwerpversie van het jaarverslag 2014 goed.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het LSM-dossier.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken mbt de implementatie van het  
 beeldkwaliteitsplan Bosland en geeft opdracht aan werkgroep communicatie om een persmoment  
 voor de voorstelling van terreininfrastructuur uit te werken.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de gemeenschappelijke  
 rekening.
• Het beheercomité Bosland keurt het voorstel voor aankoop van Bosland kledij voor gidsen, voltijd- 
 se medewerkers, leden van het beheercomité en voor sporadisch gebruik goed.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken mbt tot investeringen en PPS  
 in Bosland en vraagt om de bestuurders steeds op de hoogte te houden van de contacten met de  
 ondernemers en de lopende initiatieven.
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28 april 2015
• Het beheercomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de 40-punten actielijst.
 Het beheercomité keurt het onderstaande logo voor BosLAB goed:
 

• Het beheercomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de website van BosLAB en  
 geeft opdracht aan het projectbureau om de datum voor de lancering BosLAB te zoeken in overleg  
 met de professoren en leden van het beheercomité, rekening houdend met de uitvoeringstermijn  
 website.
• Het beheercomité neemt kennis van de stand van zaken betreffende de Bosland nieuwsbrief.
• Het beheercomité gaat akkoord met de manier van werken betreffende 10 jaar Bosland.
• Het beheercomité geeft opdracht aan het projectbureau Bosland om de organisatie van 10 jaar  
 Bosland op te starten de eerste aanzet van aanpak te presenteren op volgende vergadering. 
• Het beheercomité keurt de uitbesteding, ter ondersteuning van de organisatie goed en vraagt om op  
 volgende vergadering een kostenraming te presenteren.
• Het beheercomité Bosland beslist om de eventueel resterende kosten (raming van 2800 euro) be- 
 treffende het leasen van een dienstwagen voor projectbureau Bosland te dragen via de gemeen- 
 schappelijke rekening. Het beheercomité geeft opdracht aan het projectbureau om de werkingsmid- 
 delen te inventariseren en de nodige middelen in beeld te brengen.
• Het beheercomité Bosland gaat akkoord met het voorgestelde beleid inzake zoektocht naar com- 
 merciële partners, benadrukt het belang van het structureren van contacten met ondernemers  en  
 vraagt om de stand van zaken te rapporteren op elke vergadering van het beheercomité.
• Het beheercomité Bosland geef opdracht aan het projectbureau om mogelijkheden ivm mobiele  
 commerciële exploitatie te onderzoeken bij hoofd- en nevenonthalen. 
• Het beheercomité Bosland geeft opdracht om contact te nemen met diensten lokale economie ifv  
 de contacten met de private partijen.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de gemeenschappelijke  
 rekening.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken mbt de implementatie van het  
 beeldkwaliteitsplan Bosland.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende de planning van Bos- 
 land en verzoekt het projectbureau om de planning als pdf bestand te bezorgen en de link naar de  
 locatie op de website samen met de agendastukken voor de vergaderingen door te sturen.
• Het beheercomité neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de ter vergadering gebrachte varia- 
 punten.
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26 mei 2015
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. inhuldiging onthaalplaatsen 
 Bosland.
• Het beheercomité Bosland kiest uit de voorgestelde ontwerpen de kleine informatie borden Bos- 
 land voor variant 4. Dit ontwerp sluit best aan bij de bestaande huisstijlelementen en is het meest  
 vandalismebestendig.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende de 40-punten actie- 
 lijst van Connect.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende de Bosland nieuws- 
 brief.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende de Portfolio van  
 Toerisme Limburg.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende de opening van het  
 wandelgebied de Grote Hof-Hobos.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende de lancering van de  
 kinderbelevingsroutes.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende de agenda van de  
 laatste werkgroep communicatie.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken mbt tot investeringen en PPS in  
 Bosland.
• Het beheercomité vraagt om het ontwerp van portfolio Bosland voor goedkeuring voor te leggen  
 aan het beheercomité.
• Het beheercomité Bosland formuleert aantal suggesties ivm invulling en voorwaarden voor de  
 concessie mobiele horeca in Overpelt en Hechtel-Eksel:
 - Aanbod van mobiele horeca moet niet beperkt worden tot ijsjes en frisdrank, alternatievere,  
  originele invulling mag, zolang er voldoende kindvriendelijke producten aangeboden worden;
 - Onderzoeken van mogelijkheden en kostprijzen sanitaire voorzieningen;
 - Gebruik van milieuvriendelijke verpakkingen opleggen;
 - Onderzoeken mogelijkheden voor verhuring/uitlening van strandstoelen.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. ARP-dossier Bosland 2.0.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende 10 jaar Bosland.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de gemeenschappelijke  
 rekening.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de ter vergadering gebrachte 
 variapunten.
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30 juni 2015
• Het Beheercomité Bosland beslist om educatieve pakketten ‘Vegers voor Vlinders’ en ‘Op zoek  
 naar de geitenmelker’ 100% te financieren waardoor beide pakketten aan de scholen binnen Bos- 
 land gratis aangeboden kunnen worden.
• Het beheercomité Bosland gaat akkoord met het voorstel om op de plaatsen van mobiele horeca  
 toilet units te voorzien voor de periode juli-eind september.
• Het beheercomité gaat akkoord met het voorstel om het concept van de strandstoelen uit te stel- 
 len omwille van het ontbreken van vaste constructies voor de horeca, waardoor er geen garantie  
 is op goede dienstverlening voor de bezoeker.
• Het beheercomité Bosland gaat akkoord met de toetreding van Bosland tot Voka-KvK Limburg.
• Het beheercomité Bosland geeft opdracht aan het projectbureau om de portfolio verder uit te  
 werken rekening houdend met de ter vergadering geformuleerde opmerkingen en suggesties.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de gemeenschappelijke  
 rekening.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende het financieel over- 
 zicht van Bosland.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende de 40-punten actielijst; 
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende het overleg met  
 Toerisme Limburg en stelt voor om de aanbevelingen vanuit Toerisme Limburg toe te voegen tot  
 de 40-punten actielijst Bosland;
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende 10 jaar Bosland;
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende de officiële opening  
 van de speelweide in het Heesakkerpark en de oplevering van de kinderbelevingselementen;
• Het Beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende de Bosland ontdek- 
 kingskaart en geeft opdracht om de ontdekkingskaart af te werken rekening houdend met de  
 geformuleerde opmerkingen en suggesties.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van het plan van aanpak voor de Grote Hof.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de ter vergadering ge- 
 brachte variapunten.
• Het beheercomité Bosland gaat akkoord met het voorstel om de loonkost van Valérie Persoons  
 voor de periode 01/10/2015 - 31/12/2015 te financieren met de middelen vanuit ARP subsidie, als  
 overbrugging tot de start van Interreg project in Bosland.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van:
 - Voorbereidingen werkgroep recreatie mbt kennisdeling met andere gebieden en opstellen princi- 
 pes en criteria;
 - Knelpunt afbakening Toerisme Vlaanderen en afspraak om deze te laten aanpassen; 
 - Nieuwe oproep Toerisme Vlaanderen en streven om tegen april 2016 een goed dossier in te
  dienen;
 - Limburgse ontwikkeling regiokaarten.
• Het beheercomité Bosland gaat akkoord om vanuit projectbureau Bosland ondersteuning te voor- 
 zien aan RLLK bij opmaak van dossier voor Toerisme Vlaanderen (leveren toeristische input en  
 verhogen toeristische beleving).
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8 september 2015
• Het beheercomité Bosland keurt de manier van werken mbt het voorzitterschap van het Beheer- 
 comité Bosland goed.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken ivm voorbereidingen ihkv 10 jaar  
 Bosland.
• Het beheercomité Bosland keurt het voorstel om extra middelen tbv organisatie van activiteiten  
 tijdens de feestweek 10 jaar Bosland goed. Het beheercomité beslist om per gemeente 2000 euro te  
 voorzien als extra toelage aan de gemeenschappelijke rekening. 
• Het beheercomité Bosland vraagt het projectbureau om een nota ivm de extra toelage aan de  
 gemeenschappelijke rekening voor de activiteiten ihkv 10 jaar Bosland voor te bereiden ifv de agen- 
 dering op de schepencolleges.
• Het Beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende de 40-punten actielijst 
 van Connect en de aanbevelingen van Toerisme Limburg;
• Het Beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende het najaars nieuwsbrief;
• Het Beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende portfolio van Toe- 
 risme Limburg 2015;
• Het Beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende de lancering van  
 BosLAB;
• Het Beheercomité van Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende de Week van het  
 Bos.
• Het Beheercomité Bosland vraagt het projectbureau om de grensborden aan de blanco zijde te  
 bedrukken met tekst ‘Tot ziens in Bosland!’
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken inzake de ondernemers.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de implementatie beeld- 
 kwaliteitsplan.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de gemeenschappelijke  
 rekening.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de ter vergadering gebrachte varia punten. 
• Het beheercomité Bosland vraagt het projectbureau om overleg ivm zwerfvuilproblematiek te  
 organiseren en voor te bereiden. 
• Het beheercomité Bosland vraagt om op volgende vergadering te agenderen: toetreding Peer tot  
 Bosland.
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10 november 2015
• Het beheercomité Bosland keurt de aanvraag betreffende de mogelijke verlenging van de project- 
 periode van het LSM dossier goed.
• Het beheercomité Bosland gaat ermee akkoord dat de gemeente zelf optreedt als verantwoordelijke 
 uitbater van de speelplekken.
• Het beheercomité Bosland gaat ermee akkoord dat de periodieke controle zal uitgevoerd worden  
 door de arbeiders van de Winning (Groenjobs), dat hiervoor een opleiding via Inverde zal ingericht  
 worden, en dat de kosten van deze opleiding worden gedragen door de gemeenschappelijke re- 
 kening.
• Het beheercomité Bosland gaat ermee akkoord dat de jaarlijkse controles van de speelplekken  
 door de gemeenten zelf worden uitgevoerd en dat de gemeenten zelf instaan voor de financiering  
 hiervan.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de resultaten van de tipgeversdag van Bosland en  
 geeft toestemming om de Boslandsafari verder uit te werken.
• Beheerscomité neemt kennis van het bestaan van de WOB.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de vraag tot samenwerking van het Duits Militair  
 Kerkhof. Het BC gaat akkoord met voorstel tot samenwerking, maar vraagt om het gebruik van  
 Bosland logo goed af te stemmen en voorlopig enkel te koppelen aan kindvriendelijke producten. 
• Het BC vraagt om een afspraken kader (lijst van principes) op te stellen ivm gebruik van Bosland  
 logo door externen. 
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de vraag tot samenwerking met Centerparcs en is  
 akkoord om budgetten te voorzien vanuit de subsidie voor de coördinator Investeringen en Pu- 
 bliek Private Samenwerking en de coördinator Participatie, alsook het Life+-project voor ontwik- 
 kelen van de belevingselementen. Het beheerscomité Bosland is akkoord om een gidsenwerking  
 op te zetten en hiervoor contact te zoeken met externe partijen om te zien hoe dit in een leer- 
 plan/stage/opleiding kan passen.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de resultaten van de mobiele horeca. Het BC beslist  
 om in 2016 een vervolg toe te kennen aan mobiele horeca in Bosland volgens concreet uitgewerkt  
 concept (kwalitatief, onderscheidend en kindvriendelijk aanbod, aantrekkelijke presentatie, …) Het  
 BC geeft opdracht aan het projectbureau om tegen de volgende vergadering een concept voorstel  
 uit te werken en de mogelijke sites binnen Bosland voor te stellen. 
• Het beheercomité Bosland zal de opmerkingen betreffende de brochure voor de investeerders  
 doorgeven tegen afgesproken datum. 
• Het beheerscomité Bosland geeft akkoord om geleverde adressen van de ondernemers verder te  
 gebruiken voor acties vanuit het projectbureau.
• Het beheerscomité van Bosland is akkoord met het voorstel om de bezoeken aan de logies binnen  
 Bosland door toeristische diensten en het projectbureau te koppelen.
• Het beheercomité Bosland legt verdere praktische afspraken vast betreffende de mogelijke aanslui- 
 ting van Peer bij Bosland:
 - Het Beheercomité gaat akkoord met de opstart van de gesprekken met stad Peer ivm mogelijke 
  toetreding tot Bosland;
 - Op politiek niveau zullen de 4 Bosland-partners eerste contacten leggen met stad Peer;
 - In de eerste instantie zullen de gesprekken gaan over de mogelijke aansluiting van de grensge- 
  bieden; 
 - Als voorwaarde tot eventuele toetreding wordt de financiële inhaalbeweging gevraagd.
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• Het Beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende de organisatie van  
 het symposium 10 jaar Bosland.
• Het Beheercomité Bosland keurt goed dat de ARP werkingskost kan ingezet worden voor de  
 financiering van het voortraject betreffende het symposium Bosland.
• Het Beheercomité keurt goed dat het symposium Bosland maximaal zal gekoppeld worden aan  
 de Week van het Bos en zal doorgaan tijdens de Week van het Bos van woensdag 12 oktober tot  
 en met vrijdag 14 oktober.
• 10 jaar Bosland zal vanaf april doorheen het jaar 2016 vorm krijgen door reeds georganiseerde,  
 en nieuwe activiteiten in een 10 jaar Bosland jasje. De climax van het feestgebeuren zal plaatsvin- 
 den tijdens de Week van het Bos op het verjaardagsfeest van Bosland.
• Het beheercomité neemt kennis van de stand van zaken van het publieksgedeelte en vraagt om  
 een rode draad doorheen de activiteiten aanbod uit te werken tbv betere communicatie en pro- 
 motie. Het BC vraagt om het concept van Bosland Koning en Koningin op te nemen en eventueel  
 te integreren in 10 jaar Bosland activiteiten aanbod.
• Het beheercomité Bosland keurt het voorgestelde plan van aanpak mbt organisatie BosLAB goed.
• Het beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken mbt wandelnetwerk.
• Het Beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende de 40-punten  
 actielijst van Connect en de aanbevelingen van Toerisme Limburg.
• Het Beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende portfolio van Toeris- 
 me Limburg.
• Het Beheercomité Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende de agenda van de  
 laatste werkgroep communicatie. 
• Het Beheercomité Bosland neemt kennis van de planning voor Bosland nieuws in de gemeentelijke  
 infobladen.
• Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de gemeenschappelijke rekening en van de  
 raming van uitgaven 2016.
• Het beheercomité Bosland gaat akkoord met de voorgestelde frequentie en data voor vergade- 
 ringen 2016. 
• Het beheercomité Bosland vraagt de C-cel om de aanpak mbt themafietskaart Bosland te be- 
 spreken, rekening houdend met de gewijzigde onderlegger van de kaart. 
• Het beheercomité Bosland vraagt om de teamdag 2016 te koppelen aan werkbezoek aan Hoge  
 Veluwe. 
• Het Beheercomité Bosland vraagt om het geplande infomoment aan de gemeenteraadsleden op  
 17/11 te annuleren. Het BC vraagt aan het projectbureau om een nieuwe datum te kiezen op  
 basis van beschikbaarheid leden BC en om de inhoud van het infomoment terug te koppelen op  
 de vergaderingen BC Bosland van januari 2016. 
• 25 september – 2 oktober 2016 wordt in Hechtel-Eksel een Nationaal Ruitertornooi georgani- 
 seerd. Het projectbureau Bosland wordt gevraagd om de organisatie mee op te volgen mogelijk- 
 heden tot arrangementen te onderzoeken.
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Stuurgroep
Het linkerluik binnen de organisatiestructuur omvat de stuurgroep Bosland waarin de bevoegde ad-
ministraties zetelen. De deskundigheid, kennis en competenties van de leden van de stuurgroep zijn 
van essentieel belang voor een goede werking en de verdere uitbouw van het project Bosland. De 
stuurgroep informeert, stuurt en adviseert. Naast participatie aan de stuurgroep, zijn verschillende 
van de leden ook thematisch en/of projectmatig betrokken bij de concrete werking van Bosland. 

De taken van de stuurgroep zijn: 
• Aanreiken van informatie op het vlak van processen, beleidsinstrumenten, kansen en knelpunten  
 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, pro- 
 cessen 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. In 2015 kwam de stuurgroep niet samen. 
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Boslandparlement 
Het rechterluik van de organisatiestructuur is het zogenaamde Boslandparlement. Om een maximale 
betrokkenheid mogelijk te maken, werd een participatiemodel ontwikkeld volgens de kamers van 
duurzame ontwikkeling (de ecologische, economische en sociale kamer). Via deze drie kamers kan 
het partnership belanghebbenden informeren, sensibiliseren en de kans geven tot actieve betrok-
kenheid en eigen initiatief. De komende jaren wil Bosland dit participatiemodel verder consolideren 
en inschakelen als informatiekanaal en consultatiemiddel.

Ecologische kamer
• Platform Fauna en Flora

In 2015 vond het Platform Fauna en Flora tweemaal plaats, op donderdag 26 februari en don-
derdag 26 november. De samenkomsten hadden als doel de beheerders en vrijwilligers samen te 
brengen om elkaar te informeren over de afgelopen, lopende en toekomstige projecten van de 
verschillende partners. De terreinbeheerders lichtten de realisaties op terrein toe, alsook de vlin-
dermonitoringgegevens voor het gebied de Vriesput. 

• Samenwerking met natuurverenigingen
Om de samenwerking met de natuurverenigingen te versterken werd er naast het Platform Fauna 
en Flora nog twee andere vormen van bijeenkomst in het leven geroepen: het afstemmingsoverleg 
en een dossierspecifieke bijeenkomst. Het afstemmingsoverleg geeft de natuurverenigingen en be-
heerders actief binnen Bosland een platform waarop beheersdossiers toegelicht en besproken kun-
nen worden. De afstemming qua timing en aanpak is hierdoor mogelijk. Het afstemmingsoverleg vindt 
plaats enkele weken voor het Platform Fauna en Flora en heeft als doel een overzicht te geven van 
de lopende dossiers om de kansen zichtbaar te maken. In 2015 werd er op 23 april en 24 september 
een afstemmingsoverleg georganiseerd. Het dossierspecifieke overleg wordt ad hoc samengeroepen 
waar kansen zich voordoen, deze vorm van bijeenkomst heeft in 2015 niet plaatsgevonden.

Economische kamer
• Opstart ondernemersplatform

Met de aanstelling van de coördinator participatie en de coördinator investeringen en publiekpri-
vate samenwerking is er ruimte vrijgekomen binnen het projectbureau om de vijfde doelstelling 
van Bosland, namelijk Bosland als toeristisch-recreatieve attractiepool aan te pakken.
Na een eerste kennismaking met de verschillende B&B’s werd een informatiecampagne uitgewerkt. 
Alle toeristisch-recreatieve ondernemers binnen Bosland kregen eenduidige informatie over Bos-
land als hefboomwerking voor toeristische ondernemers. Er werd een strategie ontwikkeld waarbij 
de toeristisch-recreatieve ondernemers binnen Bosland twee maal per jaar worden benaderd. In 
het voorjaar is dit via de Boslandsafari, in het najaar door de Tipgeversdag. Het opzet van beide is 
om, naast het gestructureerd doorgeven van informatie en de organisatie van een netwerkevent, 
eveneens de mogelijkheid te bieden aan de verschillende ondernemers om samenwerkingsver-
banden te ontwikkelen, al dan niet met de steun van Bosland. 
De eerste Tipgeversdag werd georganiseerd in oktober 2015 en werd bij de deelnemers positief 
onthaald. Naast een algemene introductie over toeristisch ondernemen werden de verschillende 
toeristische producten van Bosland toegelicht. Er werd eveneens informatie gegeven over de wer-
king van Center Parcs, één van de grootste toeristische actoren binnen Bosland. Toerisme Limburg 
lichtte de catalogus 2016 toe. 
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Op 15 februari werd de tweede bijeenkomst - de Boslandsafari - georganiseerd. Tijdens het ter-
reinbezoek aan het Pijnven werd de communicatie aan de bezoekers van Bosland toegelicht. Aan 
de hand van workshops werd gepeild naar de verwachtingen van de ondernemers naar Bosland 
toe en naar ideeën om elkaar verder kunnen versterken in de ontwikkeling van de streek. De safari 
werd afgesloten met een proeverij van aantal een streekproducten uit Bosland. 
De Tipgeversdag en de Boslandsafari resulteerden in concrete samenwerkingen tussen de 
ondernemers in de ontwikkeling van arrangementen. In de loop van 2016 zal hier verder vorm 
aan gegeven worden.

Sociale kamer
Belanghebbenden en doelgroepen worden in de sociale kamer gericht geïnformeerd en gesensibi-
liseerd. Hier krijgen mensen ook nadrukkelijk de kans tot eigen inbreng. In de sociale kamer krijgen 
groepen zoals de lokale bevolking en toeristen een stem.

Coördinatiecel 
In het centrale luik vinden we eveneens de coördinatiecel terug. De coördinatiecel staat in voor het 
dagelijks 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 eenmaal per maand samen, met uitzondering van de zomermaanden. In totaal 
vonden er in 2015 tien vergaderingen plaats. 

De taken van de coördinatiecel zijn als volgt: 
• Voorbereiden agenda en rapportering beheercomité 
• Opvolging en uitvoering beslissingen beheercomité 
• Opvolging projectwerking 
• Opvolging begroting 
• Opmaak begrotingsvoorstellen 
• Operationele afstemming tussen de verschillende partners en projecten 
• Tussentijdse rapportering aan bestuur- en managementniveau 
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In 2015 was de samenstelling van de coördinatiecel als volgt: 
Projectcoördinatie/secretariaat 
• An Creemers - projectcoördinator
• Rasa Zukauskaite - projectmedewerkster 
• Dominique Laane - coördinator investeringen en publiek-private samenwerkingen
• Lisbet Wellens - coördinator participatie en communicatie
Agentschap voor Natuur en Bos 
• Gui Winters - Regiobeheerder regio Lage Kempen
Gemeente Hechtel-Eksel 
• Katelijne Ulenaers - Diensthoofd samenleving 
Gemeente Overpelt 
• Driek ten Haaf - Diensthoofd vrije tijd en evenementen 
Stad Lommel 
• Ivan Bynens - Milieu- en duurzaamheidsambtenaar - tot juli 2015
• Isabel Molenberghs - verantwoordelijke jeugdbib Lommel - vanaf april 2015
Toerisme Lommel
• Elke Steensels - Directeur Toerisme Lommel - tot mei 2015
• Johan Maesen - Directeur Toerisme Lommel - vanaf september 2015
Regionaal Landschap Lage Kempen 
• Ilse Ideler - Directeur RLLK
Toerisme Limburg 
• Hilde Beckers - consulente sectorwerking - vanaf april 2015 
Specifieke dossiers of agendapunten werden steeds toegelicht door betrokken collega’s vanuit het 
projectbureau of Bosland-partners.
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Werkgroepen
Vanuit het evenwaardig drieluik van de Boslandorganisatie waren in 2015 verschillende project-
matige werkgroepen actief, onder meer met betrekking tot educatie en gidsenwerking, communicatie, 
ondernemerschap en rond 10 jaar Bosland (publieksactiviteiten en symposium).

Werkgroep educatie en gidsenwerking:
In 2015 was de samenstelling van de werkgroep educatie als volgt: 
Projectcoördinatie/secretariaat 
• An Creemers 
• Lisbet Wellens 
Gemeente Hechtel-Eksel 
• Katelijne Ulenaers, Isabelle Schorpion 
Gemeente Overpelt 
• Mieke Kerkhofs 
Stad Lommel 
• Isabel Molenberghs 
Regionaal Landschap Lage Kempen 
• An Bloemen, Joke Timmermans, Ilse Ideler 
Toerisme Limburg 
• Hilde Beckers
Natuurpunt Hechtel-Eksel
• Theo Geuens 
Natuurpunt Noord Limburg
• Jan Leroy 
• Luc Winters 
Werkgroep ISIS vzw
• Ann Baeten 
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Na de evaluatie van de kalenderwandelingen 2014 werden op de werkgroep educatie en gidsen-
werking eind 2014 afspraken gemaakt voor het vervolg van de samenwerking en opmaak van wan-
delkalender voor 2015. Dit jaar werden ook de eerste stappen gezet in de uitbouw van de gid-
senwerking Bosland. Op 1 april werd de gidsendag georganiseerd, waar de ontwikkelingen binnen 
Bosland werden toegelicht aan de geïnteresseerde, reeds actieve gidsen. Hieruit vloeide een selecte 
groep gidsen die samen met het projectbureau de gidsenwerking Bosland zullen vormgeven. Deze 
ontwikkelingen binnen de gidsenwerking werden steeds teruggekoppeld met de natuurverenigingen, 
onder andere op het afstemmingsoverleg. 

Werkgroep communicatie
In 2015 was de samenstelling van de werkgroep communicatie als volgt: 
Projectcoördinatie/secretariaat 
• An Creemers - projectcoördinator
• Rasa Zukauskaite - projectmedewerkster
• Lisbet Wellens - Coördinator participatie en communicatie 
Gemeente Hechtel-Eksel 
• Sofie Vrijsen - communicatieambtenaar
Gemeente Overpelt 
• Patrick Olijslagers - communicatieambtenaar
Stad Lommel 
• Greet Poets - communicatieambtenaar
Toerisme Lommel
• Elke Steensels - directeur Toerisme Lommel - tot mei 2015
• Mareyne Beckers - medewerkster Toerisme Lommel - vanaf mei 2015
Regionaal Landschap Lage Kempen 
• An Bloemen - communicatie medewerkster
Toerisme Limburg 
• Hilde Beckers - Consulente sectorwerking - vanaf april 2015

Werkgroep communicatie heeft in 2015 vijf maal vergaderd. 
Belangrijkste opdracht van de werkgroep bestond uit: 
• opvolging van de opdracht communicatie- en marketingplan 2.0 door Connect;
• uitwerking en opvolging van de acties uit communicatie- en marketingplan 2.0. 
• promotie en evaluatie van kalenderwandelingen;
• uitwerking en opvolging van persmomenten en publieksactiviteiten;
• opvolging van betalende promotie via Toerisme Limburg;
• opvolging van Bosland informatie via de gemeentelijke infobladen;
• afspraken maken ivm de promotie van Bosland producten;
• opvolging opmaak publicatie ‘Bosland voor bengels’;
• opstart van uitwerking 10-jaar Bosland campagne. 
De resultaten van de werkgroep werden telkens teruggekoppeld aan het Beheercomité. 
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Werkgroep Ondernemen in Bosland
Om de ondernemers van Bosland op een gestructureerde manier te benaderen werd de Werkgroep 
Ondernemen in Bosland (kortweg WOB) in het leven geroepen. 
De samenstelling van deze werkgroep was in 2015 als volgt:
Stad Lommel
• Isabel Molenberghs - verantwoordelijke jeugdbib
Toerisme Lommel
• Johan Maesen - directeur
Gemeente Overpelt
• Mieke Kerkhofs - ambtenaar toerisme
Gemeente Hechtel-Eksel
• Isabelle Schorpion - ambtenaar toerisme
Toerisme Limburg
• Hilde Beckers - consulente sectorwerking
Projectbureau Bosland
• Dominique Laane - coördinator investeringen en publiek-private samenwerking
• Lisbet Wellens - coördinator participatie en communicatie

In 2015 is de werkgroep 2 keer samengekomen. Binnen deze werkgroep worden de concepten en 
de praktische uitwerking van de Tipgeversdag en de Boslandsafari afgetoetst. 

Werkgroep 10 jaar Bosland
Naar aanleiding van 10 jaar Bosland in 2016 werd een thema werkgroep opgericht om de activiteiten 
uit te werken en de organisatie ervan op te volgen. De samenstelling van de werkgroep was in 2015 
als volgt:

Projectbureau Bosland
• An Creemers, Rasa Zukauskaite, Lisbet Wellens
Hechtel-Eksel
• Sofie Vrijsen, Katelijne Ulenaers
Overpelt 
• Mieke Kerkhofs, Patrick Olijslagers, Driek ten Haaf
Lommel
• Isabel Molenberghs, Greet Poets
Regionaal Landschap Lage Kempen
• An Bloemen

In december werd de werkgroep versterkt door Franky Verdurmen (jeugddienst Hechtel-Eksel) en 
Eline van Mol (Jeugddienst Lommel).
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De taak van deze werkgroep bestond uit het uitwerken van de campagne, communicatieacties en ac-
tiviteiten in het kader van 10-jarig bestaand van Bosland. Op aanbeveling door communicatiebureau 
Connect werd beslist om veel aandacht te geven aan publieksactiviteiten om betrokkenheid van de 
Bosland inwoners te versterken. De werkgroep kwam een eerste maal samen op 24 juni 2015 waar-
bij er een brainstormsessie plaatsvond over de mogelijke activiteiten. Hieruit werd een lijst opgesteld 
met de mogelijkheden die in een tweede bijeenkomst in het najaar (27 oktober 2015) kritisch werd 
bekeken en concreet werd gemaakt. Bij een derde vergadering begin december werd de werkgroep 
uitgebreid met de vertegenwoordigers vanuit de jeugddiensten, indien deze functie niet reeds werd 
gedekt door de aanwezigen. Deze laatste vergadering had als resultaat een concrete agenda. In 2016 
zullen er overlegmomenten plaatsvinden per gemeente voor de gemeente specifieke activiteiten en 
algemene werkgroep vergaderingen voor de opvolging van algemene campagne en communicatie.
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Gemeenschappelijke rekening Bosland
Via een overeenkomst met het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos 
(nu Inverde), kan Bosland sinds eind 2010 de rekening van het Inverde gebruiken om gemeenschap-
pelijke uitgaven op een efficiënte manier te laten verlopen. De Bosland-partners (Lommel, Overpelt, 
Hechtel-Eksel en het Agentschap voor Natuur en Bos) hebben voor het werkjaar 2015 samen een 
dotatie van € 69.000 gestort. Stad Lommel, gemeente Hechtel-Eksel en gemeente Overpelt hebben 
hun gebruikelijke dotatie van € 15.000 verhoogd met € 3.000 in functie van financiering van com-
municatieacties via de portfolio van Toerisme Limburg. 

In 2015 werd in totaal € 103.639,34 gefactureerd op de gemeenschappelijke rekening. De gemeen-
schappelijke uitgaven hadden voornamelijk betrekking op het overkoepelende communicatiebeleid 
zoals toeristische promotie, nieuwsbrieven, persmomenten, website, fotografieopdracht, partner-
werking en de implementatie van de huisstijl in diverse communicatiedragers.
De besteding van de middelen werd afgesproken op de coördinatiecel en gerapporteerd aan het 
beheercomité van Bosland. 

0.2 • Uitbouw projectorganisatie 

Goedkeuring Actieplan Bosland 2015
Het masterplan vormt voor de Boslandpartners het kader voor een verdere planmatige project-
ontwikkeling. Om de implementatie van het masterplan te verzekeren, wordt jaarlijks de opmaak van 
een concreet actieplan voorzien. Op het beheercomité van 24 februari 2015 werd het actieplan voor 
2015 goedgekeurd. 

LSM-dossier Bosland 
De gemeentelijke partners van het partnership Bosland ontvingen in 2010 reeds een formele be-
vestiging vanwege LSM omtrent de reservering van een budget van € 2.000.000,00 om het project 
‘Bosland’ te realiseren. Oorspronkelijk werd de projectperiode vastgelegd van 1 januari 2012 tot en 
met 31 december 2013. In de loop van 2013 werd aan het directiecomité van LSM een verlenging 
van de projectperiode aangevraagd. Het directiecomité van LSM verlengde de projectperiode tot en 
met 31 december 2016. De gemeente Overpelt en Stad Lommel wensen het dossier af ter ronden 
binnen deze projectperiode die loopt tot 31 december 2016.

Op 21 december 2015 werd er voor de gemeente Hechtel-Eksel opnieuw een verlenging voor de 
projectperiode aangevraagd. Door LSM werd begin 2016 voor de gemeente Hechtel-Eksel een ver-
lenging van de projectperiode tot 31 december 2018 goedgekeurd. 

Er werd voorzien om de LSM middelen gelijk te verdelen tussen de drie gemeenten. Door LSM werd 
aldus € 666.666,66 gereserveerd voor de stad Lommel, de gemeente Hechtel-Eksel en de gemeente 
Overpelt. 

De outputindicatoren met betrekking tot de realisatie van het LSM dossier kunnen samenvattend als 
volgt onderverdeeld worden: 
  1) Investeren in goede software voor een kwalitatief onthaal voor de bezoekers van Bosland
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  2) Investeren in goede hardware voor een kwalitatief onthaal van de bezoekers
  3) Investeren in goede communicatieproducten voor recreanten en toeristen 
  4) Investeringen gerelateerd aan de ontwikkeling van de hoofdpoorten binnen Bosland. 
Daarenboven werden deze outputindicatoren ter verduidelijking gekaderd binnen het Masterplan 
Bosland 2012-2020.

In 2015 werden door de gemeente Overpelt en de stad Lommel betalingsaanvragen ingediend. 
De gemeente Hechtel-Eksel diende in 2015 geen betalingsaanvraag in. 
- De gemeente Overpelt deed een aanvraag voor € 166.666,00. Dit maakt dat Overpelt in totaal 
 reeds € 366.666,00 van de subsidie voor € 666.666,66 ontving.
- De stad Lommel deed een aanvraag voor € 100.000,00. Dit maakt dat de stad Lommel in totaal  
 reeds € 466.666,00 van de subsidie voor € 666.666,66 ontving.
- De gemeente Hechtel-Eksel ontving tot nu toe € 200.000,00 van de subsidie voor € 666.666,66

Gezien het project reeds enige tijd lopende is (begin 2012) en enkele betalingsaanvragen werden 
ingediend in 2015, werd er conform de gemaakte afspraken met LSM, een extern controlebureau 
- Grant Thornton Bedrijfsrevisoren - ingeschakeld om het project bij de drie gemeentebesturen te 
auditen. In Lommel vond de audit plaats op 27 april 2015, in Hechtel-Eksel op 26 mei 2015 en in 
Overpelt op 1 juni 2015.
Er werd door het auditbureau een gunstig advies verleend voor de drie gemeenten betreffende de 
uitgebreide inhoudelijke controle van de voortgangsrapportering over de periode van 01/01/2011 
- 31/12/2014.

Projectbureau Bosland
In 2014 werd door de Vlaamse regering een subsidie van € 149.500,00 toegekend ter uitbreiding en 
ondersteuning van het projectbureau Bosland, voor de periode van 1 april 2014 tot en met 31 maart 
2017. Dit door middel van een facultatieve subsidie onder de vorm van een overeenkomst met de 
drie Bosland gemeenten. De gemeente Hechtel-Eksel treedt op als begunstigde in het dossier. 
In het kader van de besparingen werden in Vlaanderen alle subsidies betreffende strategische projec- 
ten verminderd met 10 %, wat maakt dat de subsidie voor Bosland werd verminderd tot € 134.550,00 
per subsidiejaar.

Vanuit de Vlaamse regering werd goedkeuring verkregen voor de aanwerving van 2 projectme-
dewerkers op A-niveau:- 1 projectmedewerker participatie en communicatie
- 1 projectmedewerker investeringen en publiek-private samenwerking
De projectmedewerker participatie en communicatie is reeds in dienst sinds 24 november 2014. Be-
gin 2015 werd ook de aanwervingsprocedure voor de coördinator investeringen en publiek-private 
samenwerking afgerond. Indiensttreding was voorzien op maandag 12 januari.

In april 2015 werd er gerapporteerd betreffende het eerste werkingsjaar dat liep van 31 maart 2014 
tot en met 31 maart 2015. Zowel de werkingskosten als de loonkosten ingebracht via de subsidie 
werden goedgekeurd.
De subsidie betreffende het tweede subsidiejaar, dat loopt van1 april 2015 tot en met 31 maart 2016 
werd eind 2015 goedgekeurd. Rapportage is voorzien vanaf april 2016.
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RSP-dossier: strategisch project Bosland 2.0
De Vlaamse overheid wil gemeenten, provincies en andere publieke actoren stimuleren om de 
ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen te verhogen. Daarom stelt zij subsidies ter beschikking voor con-
crete ruimtelijke strategische projecten. Eind 2009 werd Bosland geselecteerd als strategisch project. 
Dankzij deze erkenning verkreeg Bosland, via de 3 gemeenten, voor 3 jaar (01/09/2010 - 01/09/2013) 
een subsidie voor de aanstelling van een projectcoördinator. Tijdens deze drie jaar werd aan enkele 
concrete doelstellingen gewerkt, zoals de verdere uitwerking van de projectstructuur, de opmaak van 
een masterplan voor Bosland, de initiatie van enkele ruimtelijke processen voor de ontwikkeling van 
de hoofdpoorten, de opstart van de ontsnipperingsstudie, enz.
Bosland heeft in 2013 voor de 2e maal een projectvoorstel ingediend ter erkenning als strategisch 
project in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. In december van 2013 ontving 
Bosland het bericht vanuit Ruimte Vlaanderen dat het nieuwe dossier werd goedgekeurd en hiervoor 
een bedrag van 173.331,6 euro werd toegekend. Net zoals bij de eerste indiening is de stad Lommel 
subsidiehouder namens de 3 Bosland-gemeenten. Koen Driesen is aangesteld als projectcoördinator 
van het nieuwe strategische project. De subsidies worden toegekend voor een periode van 3 jaar 
(01/11/2014 - 01/11/2017). In deze periode wordt enerzijds ingezet op de verdere uitwerking en 
implementatie van het ontsnipperingsplan Bosland en anderzijds op de opvolging en ondersteuning 
van de ruimtelijke dossiers en planprocessen. 



BOSLAND JAARVERSLAG 201528

1. Bosland als cultuur-
 historisch streekerfgoed
 

1.1 • Bosland identificeert haar erfgoed
 
Opstart erfgoedcel Bosland
Op vraag van de erfgoedverenigingen actief binnen Bosland werd er een samenkomst georganiseerd 
met een afvaardiging per vereniging. Hier werd bekeken welke rol Bosland kan spelen in de com-
municatie rond het erfgoed en erfgoedactiviteiten van het gebied. Ook werd er gekeken op welke 
manier de verenigingen elkaar kunnen ondersteunen. Om de leden van de verenigingen kennis te 
laten maken met elkaar werd er een Erfgoed-café georganiseerd op 21 november analoog aan het 
Platform Fauna en Flora. Deze eerste editie stond in het teken van de voorstelling van Bosland en 
kon rekenen op een opkomst van 40 personen. De kennismaking werd afgesloten met een brain-
storm over onderwerpen waar er bij activiteiten zoals Erfgoeddag en Open Monumentendag rond 
samengewerkt kan worden. De drie erfgoedverenigingen blijven hun eigenheid in deze samenwerking 
behouden, er worden geen verplichtingen opgelegd. Jaarlijks zal bekeken worden waar een ondersteu- 
ning voor elkaar of vanuit Bosland mogelijk is. De bijeenkomst werd goed onthaald en een eerste 
samenwerking tussen de verenigingen is tot stand gekomen voor de Erfgoeddag in april 2016. Het 
genootschap van Overpelt werkt hiervoor een tentoonstelling uit rond schutterijen, waar Erfgoed 
Lommel vzw en Heemkunde Hechtel-Eksel materiaal en tekst aan bijdragen.
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 1.2 • Bosland vrijwaart haar erfgoed

Het Hobos te Overpelt
In oktober 2012 kochten Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege en de gemeente 
Overpelt samen - in onverdeeldheid - het Hobos (142 hectare) aan voor 2,8 miljoen euro. Het 
Agentschap Natuur en Bos betaalt 90% van de aankoopprijs, de gemeente Overpelt de overige 10%. 
Door deze aankoop is het behoud van het authentieke en het natuurlijke van het domein verzekerd. 

Landschapsbeheersplan Hobos
ANB en de gemeente Overpelt hebben beslist om een landschapsbeheerplan op te maken voor 
het Hobos. In overleg met Onroerend Erfgoed werd een ‘besluit van overleg over de opmaak van 
een landschapsbeheersplan voor het beschermd landschap Het Hobos te Overpelt’ opgemaakt. In 
dit besluit wordt aangegeven welke elementen in het opmaken van het landschapsbeheersplan aan 
bod gaan komen. Op 20/11/2014 werd de toekenning van een subsidie vanuit de Vlaamse overheid 
van 32.355,40 euro (80 %) voor de opmaak van een landschapsbeheersplan goedgekeurd. De firma 
M-Impact uit Neerpelt werd aangesteld om de opmaak van dit plan te begeleiden voor een bedrag 
van 40.444,25 euro incl. BTW.
In 2015 werd de opmaak van het landschapsbeheerplan opgestart:
• 09/02/2015: startvergadering stuurgroep;
• 02/04/2015: terreinbezoek stuurgroep:
 o Bespreking SWOT-analyse ecologie, economie en sociaal;
 o Visievorming thema’s ecologie, economie, sociaal-educatief en landschappelijke en cultuur- 
  historische waarden;
• 29/06/2015: stuurgroep, bespreking verkenningsnota, inventarisatienota;
• 27/10/2015: bespreking concepten zonering.
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Instandhoudingswerken hoeve Hobos
Het gebied is beschermd als landschap (beschermingsbesluit dd. 18.04.2000) maar de gebouwen op 
zich zijn momenteel niet beschermd. In overleg met Onroerend Erfgoed Vlaanderen hebben ANB 
en de gemeente Overpelt in 2013 beslist om ook een beschermingsaanvraag voor de gebouwen in 
te dienen.
Daarnaast nemen ANB en de gemeente Overpelt de nodige maatregelen om de gebouwen te con-
serveren in afwachting van een grondige renovatie/restauratie. Op 21 januari 2014 deed Monumen-
tenwacht Bouwkunde een bouwkundige inspectie van het Hobos. Op 26 februari 2014 werd ook het 
interieur door Monumentenwacht geïnspecteerd. In september 2014 leverden Erfgoed en Visie en 
Triconsult een diagnosenota met bestek en raming voor de meest dringende instandhoudingswerken 
(stabiliteit, daken, injecteren muren en schimmelbestrijding) af. Op basis van deze rapporten en nota’s 
kregen het ANB en de gemeente Overpelt een machtiging het Agentschap Onroerend Erfgoed voor 
de volgende dringende instandhoudingswerken:
• Afschermen gebouwen met omheining;
• Stabiliteitswerken (schoren en stutten van moerbalken, raamopeningen, poortopeningen en het 
plaatsen van trekkers);
• Metselwerk (wegnemen los metselwerk, plaatselijke herstellingen);
• Daken (vervangen dakpannen en herstel tengel- en panlatten);
• Kuisen van dakgoten en spoelen regenwaterafvoeren;
• Visueel onderzoek van rioolputten, inspectieputten en afvoerleidingen.
Deze werken werden in het najaar van 2015 uitgevoerd door de firma MRT nv uit Deinze voor de 
kostprijs van 29 566,35 euro. De betaling gebeurt conform de eigenaarssituatie, 90 % door ANB en 
10 % door de gemeente.

Bestemming voor Het Hobos
Gelijklopend met het opstellen van het landschapsbeheersplan voor het Hobos werd er afgetast 
welke invullingen er mogelijk waren voor dit gebied. De optie om voor het Hobos een sociale invul-
ling als bestemming te geven kwam meermaals naar boven. Op basis hiervan heeft de stuurgroep van 
het Hobos de opdracht gegeven aan het projectbureau om de mogelijkheden nader te onderzoeken. 
Na een literatuurstudie en gesprekken met de belangengroepen van de zorgboerderijen is besloten 
om te concentreren op zorgboerderijen die qua benadering van het gebied, concept en manier van 
werken vergelijkbaar zijn met het Hobos. Naar aanleiding van deze verzamelde gegevens is er een 
vergelijkende studie opgesteld waarbij werd aangegeven welke aspecten nuttig kunnen zijn voor een 
eventuele uitrol in het Hobos. 
Aansluitend op dit onderzoek is er bij de verschillende sociale actoren binnen afgetast naar hun bereid- 
willigheid om mee te werken in een eventuele sociale uitbouw van de site. Uit dit marktonderzoek 
is gebleken dat er een heel sterke betrokkenheid heerst voor het Hobos, alsook een bereidwilligheid 
om mee te werken aan conceptontwikkeling. In afwachting van het definitieve landschapsbeheersplan 
van het Hobos is de volgende fase van de conceptontwikkeling en daarbij aansluitende studie rond 
een verdienmodel on hold gezet.
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1.3 • Bosland ontsluit haar erfgoed 
  en vergroot de beleving ervan

Ontwikkeling app historische dorpswandeling 
Hechtel-Eksel
In 2015 schreef de gemeente Hechtel-Eksel de opdracht uit voor het ontwikkelen en beschikbaar 
stellen van een app “Historische dorpswandeling”. Met deze app wil de gemeente de recreatieve 
bezoekers of eigen inwoners kennis laten maken met het rijke verleden van Eksel. Het hoofddoel is 
de geschiedenis van het dorp op een interessante, speelse en interactieve manier overbrengen aan 
de hand van het huidige, zichtbare aanbod aan erfgoed. De app is gezinsvriendelijk en neemt de ge-
bruiker op sleeptouw langs historisch waardevolle points of interest. De klemtoon ligt op innovatie, 
storytelling en beleving. De gebruiker wordt als het ware meegezogen in een goed verhaal. De gun-
ning zal plaatsvinden begin 2016, met de lancering van de app wordt gemikt op de zomer van 2016.
Voor de financiering wordt er een beroep gedaan op LSM- middelen.
Geraamde kostprijs is € 25.000,00 inclusief BTW.

Verkiezing ‘Mooiste boom van Vlaanderen’
In 2015 organiseerden Landelijk Vlaanderen, Landmax en de bosgroepen een verkiezing van de 
‘Mooiste boom van Vlaanderen’. De keuze van de jury en het publiek viel op een prachtexemplaar 
van een tamme kastanje op het landgoed Hobos. De boom maakt deel uit van de eeuwenoude 
kastanjeboomgaard. Deze boomgaard werd aangelegd op het einde van de 18de eeuw door Jan 
Mathijs Clercx en zijn zoon drossaard Clercx. Zij bouwden het herenhuis en de ernaast liggende 
jeneverstokerij. De tamme kastanjes werden hoogstwaarschijnlijk gebruikt om de smaak van de Ho-
bosser brandewijn te kleuren. De jeneverstokerij had voldoende productie om de wijde omgeving te 
bevoorraden. Gedurende meer dan 100 jaar zou het geestrijke drankje er 
geproduceerd worden. Pas op het einde van de 19de eeuw kwam er 
een einde aan het jenever stoken. De stokerij werd ontmanteld 
en later omgebouwd tot pachthoeve. De kastanjeboom-
gaard is het enige tastbare relict dat nog overblijft van 
deze vergane glorie. Ook de overige kastanjebomen 
hebben een, door de eeuwen gelouterde, prachtige 
kruin maar de laureaat steekt ze toch allen naar 
de kroon.
De prijs voor het winnen van deze wedstrijd 
was een kastanjeboom. Deze nieuwe kastanje 
werd als link met het Hobos geplant op de 
site van de Grote Hof, het hoofdonthaal 
voor Overpelt. 

 ©
  P

at
ric

k 
O

lijs
lag

er
s

BOSLAND JAARVERSLAG 2015 31



BOSLAND JAARVERSLAG 201532

2. Bosland als leverancier van 
 producten en diensten

2.1 • Duurzaam produceren van hout,
 biomassa en andere producten

FSC-groepscertificering en houtverkoop
Het Life+-project TOGETHER in Lommel gaf dit jaar aanleiding voor een bijzondere houtverkoop. 
Erg vroeg in het seizoen, op 11 mei reeds, werd een lot van 8430 m³ hout op de markt gebracht als 
voorbereidende kap voor de inrichtingswerken.

De gemeente Hechtel-Eksel heeft haar loten industriehout ook in 2015 op de gezamenlijke na-
jaarsverkoop voor openbare eigenaars van de beheerregio aangeboden. In het Bistrocafé werden 
opnieuw goede prijzen voor het hout bekomen. Daarnaast werden in het najaar in Hechtel -Eksel en 
Lommel ook nog kleine brandhoutverkopingen georganiseerd waar enthousiaste amateur-houthak-
kers konden bieden op een 50-tal loten goed brandhout.

Samen met het hout uit het domeinbos Pijnven werd in totaal 16.135 m³ FSC-hout afkomstig uit de 
Boslandbossen verkocht, goed voor een bedrag van € 620.886,00.
Bosland is een van de grondleggers van de FSC-groep in Vlaanderen. De controle van het FSC-label 
gebeurt zeer nauwgezet. In oktober 2015 werd opnieuw een externe controle voor FSC uitge-
voerd in de stad Lommel. Het beheer heeft de toets aan de FSC-principes op vlak van duurzame 
opbrengsten, milieu impact, gebruiksrechten en relaties met lokale gemeenschappen doorstaan. De 
aandachtspunten van een vorige, interne controle, namelijk de tijdelijke of permanente inname van 
bosbeheereenheden in de randzones naast woongebied, werd hierbij nauwlettend opgevolgd.
  
2.2. • Benutten tewerkstellingskansen in de natuur

Groenjobs Bosland 
Sinds 1/1/2015 zijn er in Bosland 7 arbeiders extra aan de slag via het systeem van de ‘Groenjobs’. 
In samenwerking met het RLLK, de drie Boslandgemeenten en het Agentschap voor Natuur en Bos 
zorgen zij ermee voor dat Bosland goed beheerd wordt.  

Het project ‘Groenjobs’ verleent subsidies voor het inzetten van milieu- en natuurwerkers voor 
onrendabele werken in natuur, bos, groen en landschappen. De werkzaamheden worden uitgevoerd 
door doelgroeparbeiders. Het gaat om personen die omwille van beperkte vaardigheden of kwali-
ficaties moeilijk terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Ook werkzoekenden die door een 
samenspel van persoons- en omgevingsgebonden factoren geen arbeidsplaats in het reguliere ar-
beidscircuit kunnen verwerven of behouden, komen in aanmerking voor Groenjobs. Door het aan-
bieden van de nodige begeleiding kunnen ze arbeid op hun maat verrichten. De arbeiders zijn in 
dienst bij het sociaal economiebedrijf De Winning.
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In het kader van dit project worden arbeiders uit de sociale economie ter beschikking gesteld van 
Hechtel-Eksel, Lommel en Overpelt om beheerwerken uit te voeren voor een totaal van 8.400 
manuur/jaar (wat neerkomt op het inzetten van 7 arbeiders per jaar). Het project loopt tot eind 
2017. Voor Hechtel-Eksel en Lommel jaarlijks gaat het jaarlijks over telkens 3.600 manuren, en voor 
Overpelt over 1.200 manuren.

De taken die de arbeiders uitvoeren zijn maaibeheer, heidebeheer, terreinverbetering en -inrichting, 
bosbeheer, beheer van kleine landschapselementen, landschapszorg en overige taken zoals exoten-
bestrijding of oogst van autochtone oogstlocaties.

De toeleiding van de opdrachten gebeurt door de diensten van de gemeente, de diensten van het 
OCMW, het team van het RLLK en de diensten van het ANB en moeten kaderen in het goedgekeurde 
werkplan. Voor de opvolging van de planning en evaluatie van de uitgevoerde werken werd er een 
werkgroep opgericht bestaande uit volgende leden:
• Een vertegenwoordiger vanuit de gemeenten Hechtel-Eksel en Overpelt en de stad Lommel
• Een vertegenwoordiger vanuit RLLK
• Een vertegenwoordiger van het ANB
• Een vertegenwoordiger van het sociaal economiebedrijf De Winning
Het RLLK zorgt, met input van het sociaal economiebedrijf en via een afgesproken format, voor de 
rapportering over het voorbije werkjaar die jaarlijks tegen 1 april van het volgende jaar moet worden 
ingediend.
 
Foto: op 16 januari 2015 werd het project GROENJOBS letterlijk van start getrokken door 7 arbei-
ders van De Winning en hun twee sterke trekpaarden ‘Flup’ en ‘Octavia’.
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2.3. • Duurzaam leveren van regulerende diensten

Opstart BosLAB
Conform de aanbeveling van Connect in het kader van de opmaak 
van communicatie- en marketingplan 2.0 werd beslist om alles wat bin-
nen Bosland leeft rond natuur en wetenschap onder een aparte vlag 
te communiceren, namelijk BosLAB. Op 18/10/2015 werd BosLAB 
gelanceerd met een artikel in verschillende kranten. De merknaam met logo BosLAB werd gede-
poneerd bij Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom.
Bosland heeft een lange traditie van samenwerking met universiteiten en andere onderzoeksinstel-
lingen. Hierdoor 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 ondersteunen en voeden.

Enkele van de belangrijkste lopende onderzoeken worden hieronder kort besproken. De kosten 
voor deze valorisatie van wetenschappelijk onderzoek binnen Bosland werden door ANB gedragen:

- Effecten bostype op mobiliteit zware metalen
Ugent, onderzoeksgroep Bosecologie en Bosbeheer
Onderzoeker: Lotte van Nevel
Promotor: Kris Verheyen
In deze studie werd onderzocht welke bomen de in de bodem aanwezige zware metalen het beste 
fixeren. Hieruit blijkt dat de eik zware metalen het best in de bodem fixeert, terwijl de trilpopulier ze 
juist mobiliseert door ze in de bladeren op te nemen en zo weer in het milieu te verspreiden

- Forbio-experiment (FORest BIOdiversity and ecosystem functioning)
Ugent en KUL
Budget ANB kredieten: € 40 000
In dit experiment wordt het effect van de diversiteit aan boomsoorten op het functioneren van het 
bosecosysteem onderzocht. Maw, er wordt onderzocht welke soorten bomen in welke verhoudingen 
best aangeplant kunnen worden om een toekomstig bos te krijgen dat ons maximaal ecosysteem-
diensten zoals duurzaam hout, capteren van CO2 enz kan leveren.

- Balans tussen natuurbehoud, houtoogst en recreatie
Ugent
Onderzoeker: Pieter Vangansbeke
Promotor: Kris Verheyen
Budget ANB kredieten: € 80 000
Binnen BosLAB wordt er gezocht naar de perfecte balans tussen deze drie functies van het bos. De 
lange termijnvisie houtproductie voor Bosland is hier een onderdeel van. 
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- Ecologie van de nachtzwaluw
UHasselt
Onderzoeker: Ruben Evens en Eddy Ulenaers
Promotor: Tom Artois
Budget ANB kredieten: € 25 000
Gedurende 4 jaar wordt de ecologie van de Nachtzwaluw in Bosland bestudeerd. Dit levert belang-
rijke nieuwe inzichten naar de populatiegrootte, verspreiding, en habitatgebruik op. Deze inzichten 
zullen uiteindelijk leiden tot een betere bescherming van de soort. Bovendien is de nachtzwaluw een 
goede paraplusoort om het beheer van onze gebieden op te enten; als we onze boslandse natuur zo 
kunnen inrichten dat het goed gaat met de nachtzwaluw, kunnen we er ineens ook zeker van zijn dat 
het goed gaat met een hele reeks andere soorten

- Populatiegenetisch onderzoek van de nachtzwaluw in Bosland
Uhasselt
Promotor: Tom Artois
Via dit pas opgestarte doctoraatsonderzoek zal onderzocht worden wat de populatiestructuur 
van de nachtzwaluwen in Bosland is. Dit zal cruciale informatie opleveren over de schaal waarop 
maatregelen ter bescherming van de soort moeten aangepakt worden.

BosLAB is onlangs ook toegetreden tot de “Organization of Biological Field Stations” (OBFS). Dit is 
een internationale organisatie voor openluchtlaboratoria zoals BosLAB. Deze organisatie biedt hulp 
aan zijn leden door het ter beschikking stellen van documentatie en het organiseren van netwerking 
tussen leden. Belangrijk hierbij is de jaarlijkse meeting waar dit jaar BosLAB voor het eerst voorgesteld 
werd door Bart Tessens. De topic van de meeting was “communicating the value of field stations to 
policy makers and the public”. De kosten voor de deelname aan dit symposium werden gedragen 
door ANB.
BosLAB werd bovendien gevraagd om toe te treden tot het LTER netwerk. LTER staat voor “Long-
Term Ecosystem Research” en bestaat uit een netwerk van onderzoekssites georganiseerd in natio-
nale en continentale netwerken waar lange termijn onderzoek kan plaatsvinden. De integratie van  
BosLAB binnen de sociaaleconomische context van Bosland maakt bovendien dat BosLAB kwalifi-
ceert als een LTSER-site (Long-Term Socio-Ecological Research Platform) waar lange termijn ecolo-
gisch onderzoek gelinkt wordt met sociaal en economisch onderzoek in een plaats gebonden aanpak 
die moet leiden tot het duurzame beheer van het gebied. Toetreding van BosLAB tot het LTER 
netwerk zal in de toekomst bijkomende opportuniteiten genereren voor het aantrekken van onder-
zoekers naar BosLAB en het participeren in projecten die eventueel ook kunnen bijdragen aan de 
financiering van de uitbouw van BosLAB tot een onderzoekssite van hoge kwaliteit.
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Voor de verdere uitbouw van BosLAB zal het van groot belang zijn om input en feedback vanuit 
de wetenschappelijke wereld te krijgen. Enkel zo kunnen we zicht krijgen op welke onder-
zoeksvragen er leven en welke randvoorwaarden BosLAB moet creëren om onderzoek van 
hoogstaande kwaliteit aan te trekken. Daarom zal een scientific board opgericht worden met in 
eerste instantie volgende leden:
- Kris Verheyen, Ugent
- Bart Muys, KUL
- Tom Artois, UHasselt
- Natalie Beenaerts, UHasselt FRC
- Nele Witters, UHasselt
- Nathalie Cools, INBO
- Leen Gorissen, VITO
- Alain De Vocht, PXL 
Deze scientific board zal voor het eerst samen komen op 21/3/2016. De agenda van de eerste 
bijeenkomst zou focussen op het inventariseren van onderzoeksbehoeften, detecteren van databe-
hoeften en exploreren van financieringsmogelijkheden. 

2.4 • The Treehouse 

Het aantal verhuurbeurten van The Treehouse bleef in 2015 erg beperkt als gevolg van aanhou-
dende technische problemen. Eind 2015 werd een oplossing voorzien waardoor The Treehouse weer 
opnieuw verhuurd kon worden. Gelijktijdig werd de zoektocht naar een nieuwe exploitatievorm 
waarbij het de bedoeling is om The Treehouse in te bedden in een totaalconcept met catering, 
overnachtingsmogelijkheid en teambuilding, opgestart. Een dergelijk concept kan het unieke karakter 
van The Treehouse enorm versterken.

BOSLAND JAARVERSLAG 201136 BOSLAND JAARVERSLAG 201536  ©  Bosland
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3. Bosland als biodiversiteits- 
 hotspot

3.1 • Versterken van de natuurstructuur 
  in Bosland

Life+ TOGETHER
Het Life project is dit jaar op 1/9/15 zijn derde uitvoeringsjaar in gegaan en vele van de acties begin-
nen stilaan op het terrein zichtbaar te worden.

Project management
Ook dit jaar zijn de verschillende projectgroepen regelmatig samengekomen. 
Beleidsoverleg:
• 15/01/2015: Stand van zaken, toelichting regeling rond houtopbrengst in Life

Projectbureau:
• 12/06/2015: Stand van zaken, communicatie in verband met ontbossingen, afzetmogelijkheden voor 
af te graven grond, planning

Werkgroep uitvoering:
• 23/01/2015: aanpassen visie omvorming akkers op basis van studie naar voedselrijkdom door B-
Ware, technische uitvoering omvorming naaldbos naar heide en naaldbos naar loofbos
• 6/02/2015: Terreinbezoek met Ravon in functie van bescherming mogelijk overwinteringsgebied 
Gladde slang tijdens exploitatie
• 03/08/2015: Overleg en terreinbezoek bestek plagwerken
• 06/08/2015: Uitwisselingsbezoek aan beheerregio Hoge Kempen in verband met bosverjonging via 
kloempen
• 09/10/2015: Werkgroep rond erfgoed en plaggen

Werkgroep communicatie:
• 19/02/2015: algemene werking
• 5/03/2015: Gidsenbundel
• 03/06/2015: Afwerken gidsenbundel
• 29/06/2015: Educatief spel voor Life+ TOGETHER
• 04/11/2015: communicatie rond kapping

Terreinacties
Er werd een gemotiveerd verzoek tot ontheffing MER-plicht voorbereid dat op 23/06/2015 officieel 
betekend werd. Daarnaast werden twee stedenbouwkundige vergunningen aangevraagd in verband 
met de voorziene ontbossingen (ingediend op 08/07/2015) en afgraving van een akker (ingediend op 
29/12/2015). De vergunning voor de ontbossing werd afgeleverd op 10/11/2015, de vergunning voor 
de afgraving wordt in het voorjaar 2016 verwacht.
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Op basis van een studie van het studiebureau b-ware werd een gedetailleerd plan voor de inrichting 
van twee voormalige landbouwpercelen opgesteld. Er werd besloten om te werken met een combi-
natie van inrichtingen. Over een oppervlakte van 13.2 ha werd gekozen voor een uitmijningsbeheer 
met behulp van grasklaver. Op 22/04/2015 werden deze percelen ingezaaid met een grasklaver 
mengsel. In juli 2015 werden de eerste delen hiervan voor het eerste gemaaid. In het najaar 2015 
werden de volledige percelen opnieuw gemaaid. De komende jaren zullen de percelen opnieuw 
minsten 2 maal jaarlijks gemaaid worden. Over een oppervlakte van 2,6 ha werd besloten om natuur-
akkers aan te leggen. Deze akkers bleven in 2015 braak liggen.
Voor de te ontgronden zone werd een technisch verslag In het kader van VLAREBO opgemaakt 
door het studiebureau ABO. Hieruit bleek dat er in de te ontgronden zones een vrij hoge historische 
vervuiling met zware metalen aanwezig was. Op basis daarvan kreeg de volledige partij grond een 
code ‘421’. Dit betekent dat het gebruik van deze bodem sterk beperkt wordt. Dit betekent dat 
de voorziene afzet van de grond in één van de groeves van projectpartner Sibelco, waar deze zou 
bijdragen aan de realisatie van een nieuwe natuurverbinding, niet meer mogelijk is. Alternatieve afzet 
mogelijkheden worden momenteel onderzocht. 

Op 17/11/2015 werd gestart met de ontbossing van 47ha naaldbos in het kader van omvorming naar 
heide en landduin. Deze werken zullen verder lopen tot half april 2016.
In januari 2015 werd in de bosplaats Weyerkesebergen in 3 bestanden met Corsicaanse- en Grove 
den een kaalslag gerealiseerd over een totale oppervlakte van 2.44 ha. De percelen worden in 
04/11/2015 opnieuw aangeplant met eik. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van het systeem met 
kloempen. Kloempen zijn mini-verjongingsgroepen van 25-50 planten (1X1m plantverband) op een 
onderlinge afstand van 10-20 m. De ruimte tussen de kloempen raakt vanzelf pleksgewijs opgevuld 
met natuurlijke verjonging (hier vooral berk en grove den) of blijft gedurende langere tijd open wat 
dan weer positief is voor soorten als de nachtzwaluw.

Op 1/04/2015 werd de eerste fase van de vogelkersbestrijding afgerond.
In kader van de zonering van de toegankelijkheid werd een hondenlosloopzone aangelegd.

Monitoring
De monitoring van de Gladde slang gebeurt in samenwerking met Ravon, lokale vrijwilligers en stu-
denten van UHasselt en PXL en werd uitgevoerd gedurende veldseizoen 2015 opnieuw uitgevoerd. 
In het voorjaar van 2015 werd een broedvogelkartering uitgevoerd van de gebieden Riebos en Ble-
kerheide,  in samenwerking met een lokale vrijwilliger. 

Communicatie
Er werd een template ontwikkeld voor een externe nieuwsbrief. Zo kunnen we geïnteresseerden 
regelmatig op de hoogte houden over de vooruitgang van het project. Registreren voor de nieuws-
brief gebeurt via de website www.togetherfornature.be. Op 1 september 2015 werd een eerste 
nieuwsbrief verstuurd.

Op woensdagavond 22 april werd een informatieavond georganiseerd in het stadhuis van Lommel. 
Deze avond had tot doel inwoners van Lommel en andere belanghebbenden te informeren over de 
werken in het kader van het heideherstel.
Er werden verschillende terreinwandelingen georganiseerd voor het brede publiek. Op zondag 10 
mei was er een terreinbezoek in het kader van de vellingen die in het najaar worden uitgevoerd. Dit 
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werd aangekondigd via een persbericht, in Lommel Leeft (alle inwoners Lommel), Bosland facebook 
pagina en op de website www.togetherfornature.be. 
Op zondag 30 augustus vond een tweede terreinbezoek plaats. Deze wandeling stond in het kader 
van de bloeiende heide en de heide als biotoop.
Op 20/11/2015 werd een persconferentie met terreinbezoek gehouden in het kader van de 
grootschalige ontbossing. Dit leverde artikels in diverse media op en een interview op Radio 2.

Vlinderproject ‘Lommelse ondernemers geven kleur 
aan de stad’ 
In februari 2014 werd door de Lommelse Ondernemersclub vzw (LOC) samen met de stad Lommel 
en het ANB een project opgestart rond het beleidsthema ‘Natuur in je buurt’ (voorheen ‘Groen in de 
stad’) van ANB. Het project werd goedgekeurd voor een totaalbudget van 149.000 euro. Hiervan is 
5.000 euro partnerbijdrage van de LOC, 16.500 euro van de stad Lommel en 127.500 euro gesubsi-
dieerd door ANB. Het doel van het project is tweeledig. Enerzijds willen de Lommelse ondernemers 
een belangrijke stap voorwaarts zetten in de ecologische inrichting en het natuurgericht beheer van 
de groeninfrastructuren binnen hun bedrijventerreinen. Anderzijds willen zij, samen met de stad, bij-
dragen aan een stedelijk vlindernetwerk als basis voor een kleurrijk groenweefsel doorheen de stad. 
Via verschillende wervingsmomenten werden de Lommelse bedrijven gecontacteerd om deel te 
nemen aan het project. Enerzijds via een presentatie op ontbijtsessies, anderzijds via een flyer. Daar-
naast werden de bedrijven ook bilateraal aangesproken tijdens netwerkmomenten of wanneer zij 
een stedenbouwkundige vergunning indienen. In 2015 waren meer dan 20 bedrijven geëngageerd 
om hun bedrijfsterrein vlindervriendelijk te maken. Naast de communicatie voor de bedrijven werd 
ook grootschalig gecommuniceerd via de pers, met een promo- en projectfilm op seminaries en via 
de website www.locdevlinder.be. Op 19 mei 2015 organiseerde ANB een groensafari voor profes-
sionals, met als centraal thema het duurzaam vergroenen van bedrijventerreinen. In het voorjaar 
van 2015 werd gestart met een vlindercampagne voor de bevolking, scholen en verenigingen van 
Lommel. Aan de hand van 5 doelstellingen (het bouwen van vlindercafés en -crèches (vlindertuinen), 
insectenhotels, een tekenwedstrijd en 200 vlindertjes-voor-één dag op het vlinderevenement in juni) 
werd de bevolking uitgedaagd worden om van Lommel de vlindervriendelijkste stad te maken. Meer 
dan 2.100 Lommelse gezinnen adopteerden een plantenpakket van het project, en 25 scholen en 
verenigingen richten hun speelterreinen natuurgericht in. In totaal werden meer dan 20.000 vlinder-
vriendelijke nectarplanten, struiken en bomen geplant. Daarnaast maakten de Lommelse kinderen 
ruim 500 insectenhotels en werden Lommelse tuintjes en openbaar groen omgetoverd tot ‘vlinder-
crèches’. Vanaf 2016 krijgt het project een vervolg binnen het Interreg-project 2B Connect.
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Interreg-project 2B Connect
Bosland neemt deel als casus aan het Interreg V-project 2B Connect. Het project geeft een recht- 
streekse invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie: inzetten 
op de ontwikkeling van groene infrastructuur. Dit is een belangrijk middel om zoveel mogelijk 
natuur te handhaven en te verbeteren. De Europese Commissie benadrukt daarbij het belang 
van samenwerking met en tussen bedrijven. Het project verspreid zich over de hele grensregio 
Vlaanderen-Nederland en ontvangt dan 3 miljoen euro verspreid over 19 partners. 
Van januari 2016 tot december 2018 helpt 2B Connect bedrijven hun terrein op een natuurlijke 
manier in te richten. Via een opleiding reikt het project instrumenten aan (bv. een biodiversiteits-
scan) die bedrijven helpen biodiversiteit in te passen in de bedrijfsvoering. Het project ontwik-
kelt ook een rekenapplicatie die bedrijven toont waarom investeren in groene infrastructuur 
loont.
Bosland is omwille van zijn strategische ligging in Limburg op de grens met de provincies Ant-
werpen en Nederlands Noord-Brabant een belangrijk verbindingsgebied voor het realiseren van 
een functioneel Europees natuurnetwerk. De Boslandgemeenten zullen samen met Nolimpark, 
SCR-Sibelco NV, VBM NV en het Agentschap voor Natuur en Bos een aanzienlijke ecologische 
groeninrichting van de bedrijventerreinen realiseren. Stad Lommel neemt de trekkersrol op.
De casus heeft een totaalbudget van € 700.000. Hiervan is € 350.000 geconfinancieerd door Eu-
ropa (Interreg). Valérie Persoons is aangesteld als projectcoördinator van het nieuwe project.

3.2 • Ontsnipperingsplan Bosland 

Bosland heeft in 2013 het studiebureau Technum aangesteld om een ontsnipperingsplan voor Bos-
land op te stellen. Dit plan kadert binnen de strategische kerndoelstelling “Bosland als biodiversiteits-
hotspot” uit het “Masterplan Bosland, uitdagingen voor de toekomst”. 
Ondanks de grote oppervlakten natuur en bos zijn er binnen Bosland plaatselijk belangrijke versnip-
peringsproblemen. Er is niet alleen de versnippering binnen Bosland zelf, maar ook tussen Bosland en 
de omringende natuurgebieden. In Bosland onderscheiden we verschillende oorzaken van versnip-
pering, zoals de aanwezige verkeersinfrastructuur (wegen, spoorwegen en kanalen) en de verschil-
lende kernen van bebouwing (bedrijventerreinen, woonkernen en -linten). Ook andere vormen van 
landgebruik hebben op sommige plaatsen een versnipperend effect (intensieve landbouw, infrastruc-
tuurgebonden recreatie,…). 
In de ontsnipperingsstudie zijn al deze knelpunten in kaart gebracht en is er gezocht naar oplos-
singen in de vorm van concrete ontsnipperingsacties. Voor deze acties werd er maximaal afgestemd 
met de initiatieven en instrumenten van de Boslandpartners en andere instanties. Op het einde van 
2014 werd de ontsnipperingsstudie door het studiebureau afgerond. In deze periode hebben de 3 
Boslandgemeenten hun principiële goedkeuring gegeven, wat wil zeggen dat ze zich engageren om 
aan het plan mee te werken.
In 2015 heeft de projectcoördinator van het RSP-project overleg gehouden met verschillende be-
trokken partners om te bekijken hoe en wanneer de acties best uitgevoerd kunnen worden. Hierbij 
werd onder andere gekeken naar de prioriteit van de acties en of de acties kunnen ingeschoven 
worden in geplande projecten. Daarnaast werd tevens bekeken hoe de projecten gefinancierd kun-
nen worden. 
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Een project waarvoor in 2015 reeds meerdere malen een stuurgroep bijeen is gekomen, is de instal-
latie van een wilddetectiesysteem op de Kamperbaan. Deze weg tussen Hechtel-Eksel en Leopolds-
burg loopt door het militair domein Kamp van Beverlo. De laatste jaren gebeuren hier heel wat 
aanrijdingen met wild, zoals ree en everzwijn. Om de verkeersveiligheid voor zowel mens als dier 
te verhogen, zal een detectiesysteem ontwikkeld worden. Van zodra er een dier wordt gedetec-
teerd langs de weg, zullen automatisch signalisatieborden geactiveerd worden. Eind 2015 werd een 
visienota opgesteld en werd prijsraming gevraagd aan verschillende firma’s die dergelijke systemen 
installeren. In 2016 zal gekozen worden welk systeem op welke plaats(en) wordt geïnstalleerd en zal 
een opdracht uitgeschreven en gegund worden.

3.3 • Herstel en instandhouding van de natuur 
  in Bosland

Natuurbeheer openbare bossen
Voor werken die een ecologisch waardevolle bijdrage leveren aan natuurbehoud in Bosland is de 
samenwerking met de sociale economie stilaan een vaste waarde.
In het kader van de Groenjobsubsidies werken Boslandpartners samen met de Winning. Zo werd 
aan exotenbestrijding gedaan, beheer van de heide en duinen en natuurbeheer in functie van diverse 
soorten zoals de nachtzwaluw en gladde slang. Omdat dit intensief regulier beheer jaar na jaar kan 
herhaald worden hebben zeldzame soorten zoals kommavlinder, velparelmoervlinder, boszandloop-
kever, lentevuurspin, … binnen Bosland het ieder jaar meer naar hun zin. 

Natuur-en Landschapsherstel door Parkrangers
via RLLK 
In het kader van dit project werken arbeiders uit de sociale economie, onder de regie van de Re-
gionale Landschappen, intensief aan de verbetering van de kwaliteit van natuur en landschap. Op die 
manier wordt bijgedragen aan de realisatie van een belangrijke maatschappelijke doelstelling: meer 
werkgelegenheid voor mensen uit de kansengroepen. Mits een goede begeleiding slagen deze arbei-
ders erin hun talenten maximaal in te zetten voor een groener en mooier Limburg. Zo combineren 
we het sociale met het economische en het ecologische.
In samenspraak en nauw overleg met de gemeenten zet het Regionaal Landschap haar uren arbei-
ders en regisseur in om werkzaamheden binnen de gemeenten uit te voeren. Het RLLK zorgt voor 
de volledige begeleiding van alle acties gaande van overleg, opmaak plan en nazorgplan, vergunningen 
indien van toepassing, planning en toezicht op de werken. 

De werkzaamheden betreffen: 
- acties die de ecologische kwaliteit en de beeldkwaliteit van het landschap en de recreatieve route- 
 structuren (zoals wandelpaden) ten goede komen,
- acties van eerste en/of éénmalige inrichting, zoals achterstallig onderhoud en andere landschap  
 verbeterende werkzaamheden,
- groenwerkzaamheden die niet reeds worden uitgevoerd. De extra inzet van sociale economie 
 ploegen in het landschap mag m.a.w. niet leiden tot een verschuiving van bestaande middelen maar  
 moeten minimaal zorgen voor behoud van arbeidsplaatsen sociale tewerkstelling.
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De werken worden gesubsidieerd door het Regionaal Landschap Lage Kempen met de financiële 
steun van de provincie Limburg (provinciale SALK middelen) en Vlaamse SALK middelen. 

De drie gemeenten krijgen elk jaar 129 mandagen ter beschikking. 

Belangrijkste uitgevoerde werken in 2015:

Hechtel-Eksel:
In den Brand (landduin- en bosgebied): 
- Inrichten van hondenlosloopweide (2,25 ha): plaatsen van 950 m raster, maken en plaatsen van 3 
 klaphekjes, 4 overstapjes en 2 grote poorten
- Beheerwerken wandelroute (17 km): vervangen van bordjes, opruimen omgevallen bomen, palen  
 plaatsen (sturen recreatie), sluikstort verwijderen, uitstippelen regulier beheer
Basisschool Viejool (Eksel):
- Houtkantenherstel (0,15 ha): exotenbestrijding Amerikaanse vogelkers
Groen speelweefsel Hechtel (6 locaties: 1,5 ha): 
- Onderhoud van recent aangelegd groen speelweefsel
 (wieden, maaien, speelelementen lijnoliën, …)
Reststraat - Kneuterstraat (Hechtel):
- Maaiwerken in recent aangeplante houtkant (0,2 ha)

Lommel: 
Zaadboomgaard:
- Boomverzorging: scheef gewaaide planten herstellen
 + opnieuw planten met steunpaal
- Verwijderen bamboestokjes, netjes, … 
- Maaien en afvoer maaisel (2,15 ha)
Foto: zaadboomgaard

Karrestraterheide: 
- Heidebeheer op zone van 2 km lang en 50 m breed. Er werden vliegdennen en berkenopslag 
 verwijderd om ruimte te geven aan bestaande heide
 
Meysterbergen: 
- heideherstel, exotenbestrijding nabehandeling

Hoeveheide: 
- Dunning bestand valse acacia. De stammen werden gebruikt om palen te maken. Deze palen 
 werden rond een landduin geplaatst om verstoring door voertuigen tegen te gaan.

Overpelt:
Heesakkerpark:
- Verleggen van het wandelpad
- Heidebeheer op geplagde open plekken.
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Schansstraat: 
- Bestrijding Japanse duizendknoop op locatie die erkend is als autochtone plantgoedlocatie (40 m2)

Nolim bufferzone: 
- Nazorg bestrijding Japanse duizendknoop, idem Amerikaanse vogelkers. 
- Uitvoeren van een maaibeheer van het grasland. 
- Beheer van het landduin.

Foto: Nieuwe Landduin aan Nolimpark

Uitvoering Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG)
Heesakkerpark 
Heesakkerheide is een wandelpark en belangrijke attractiepool voor recreanten uit de omgeving. Het 
gebied herbergt ook belangrijke natuurwaarden, getuige de opname van het gebied in de afbakening 
van het Vlaams Ecologisch Netwerk.

Het bestendigen van recreatieve mogelijkheden in dit gebied is een belangrijke doelstelling van de 
gemeente. Het is daarom essentieel dat de aantrekkingskracht van het gebied behouden blijft, en 
waar mogelijk nog vergroot. Een goed, weloverwogen beheer maakt daar deel van uit.
De inspanningen die de gemeente de laatste jaren doet (uitgebreid bosbeheerplan gemeentebossen 
Overpelt) en de engagementen die ze neemt (partner in het project Bosland, grootste bosgebied 
van Vlaanderen), getuigen van het feit dat de gemeente inzet op haar natuur- en bospatrimonium. 
De gemeente zet dit gedachtengoed verder en liet in dat kader ook een HPG opmaken voor de 
Heesakkerheide.

Het gebied Heesakkerheide mag dan wel een kleinere bosentiteit zijn binnen de bosrijke gemeente, 
ze neemt toch een specifieke plaats in als aparte toegangspoort met een eigen karakter en identiteit. 
De historiek (voormalig heidegebied, aanleg als arboretum) en de landschappelijke inbedding (nabij 
de Dommelvallei) kleurt de beleving van het gebied voor de bezoeker.
Meer nog dan bij de opmaak van het uitgebreid bosbeheerplan voor de gemeentebossen van Over-
pelt is de grote uitdaging hier om omwonenden en verenigingen deelgenoot te laten maken van het 
tot stand komen van een gepast beheer voor dit park. Daarom werd, parallel aan het beheerplan, ook 
een participatietraject doorlopen.

 © RLLK
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Het HPG werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 november 2012.
In 2014 werden gestart met de uitvoering van dit HPG. 
Volgende acties vonden plaats in 2015:
• Eenmalige inrichtingswerken:
 - Creatie bosrandvegetaties en uitbreiding Rode Bosbes;
 - Creatie van 4 heide vlakken door kap- en plagwerken;
 Deze acties werden gerealiseerd via het project Parkrangers:
 - Implementeren beeldkwaliteitsplan Bosland: inrichting nevenonthaal.
• Omvormingsbeheer:
 - Kappen en plaggen rond het ven;
 - Onderhoud van de 4 gecreëerde 4 heidevlakken;
 - Omvormen van bloemenweide naar speelzone. Project speelzone werd uitgevoerd
  (zie verder);
 - Omvorming van kapvlakte naar boomheide via project Parkrangers;
 - Creatie van bloem- en kruidenrijke randzone door eigen diensten
  (grasveld rond de molen wordt in een zone van 4 meter niet meer gemaaid.

Nachtzwaluwonderzoek door Tracing Nature
In 2015 werden 152 nachtzwaluwen gevangen in Limburg. Dit hoge aantal werd veroorzaakt door 
een hogere vangintensiteit ten opzichte van 2014 en de vangst van migrerende vogels eind augustus. 
Er werden 18 vogels uitgerust met GPS-loggers. Hiervan werden er 12 terug gevangen waarvan de 
loggers tussen de 350 en 600 waarnemingen hadden gelogd. Daarnaast werden er 20 vogels uit-
gerust met radiozenders. Deze zenders werden gebruik om broedlocaties op te sporen.
Verder werden er 3 vogels gevangen met GPS-loggers die de trekroute naar de overwinteringsge-
bieden hadden gemonitord. Deze resultaten zullen samen met de resultaten over het ruimtegebruik, 
in de loop van 2016 gepubliceerd worden.
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4. Bosland, een open project

4.1 • Zichtbaar en herkenbaar voor de mensen
 
Communicatiemiddelen Bosland
• Sociale media
Bosland is aanwezig op het sociaal platform Facebook en heeft in 2015 een hele toename gekend in 
het aantal volgers. Door een blik achter de schermen te gunnen van de werken in het voorbije jaar 
werd het volgers aantal verdubbeld. Met een afwisseling tussen foto’s, weetjes en geplande activitei-
ten sluit de pagina het jaar af met 684 volgers. Deze toename hopen we in 2016 verder te zetten 
door de volgers actief op de hoogte te houden van de gebeurtenissen in Bosland. In de viering van 
10 jaar Bosland zal de facebook pagina ook een belangrijke rol spelen in de communicatiecampagne.

• Website
De uitbreidingen in het aanbod van Bosland, waaronder de speelelementen en het nieuwe wandelge-
bied de Grote Hof werden toegevoegd aan de website bij de categorie wandelingen. Nieuwigheden 
werden in de kijker gezet om de bezoeker te informeren. In de periode van 01/01/2015 tot en met 
31/12/2015 werd de website 19.784 keer bezocht, dat zijn gemiddeld 54 bezoekers per dag. In dit 
jaar werden 61.496 pagina’s weergegeven, dat zijn gemiddeld 168 per dag. Vergeleken met 2014 
merken we een lichte daling in het totaal aantal paginabezoeken, hoewel het percentage nieuwe 
bezoekers gestegen is. De stijgende populariteit van de Bosland facebook pagina zou deze daling 
kunnen verklaren.

• Nieuwsbrieven
De opdracht voor de redactie, lay-out, druk en bedeling van 
de nieuwsbrieven werd begin 2014 gegund aan bureau Impuls 
Communicatie. In 2015 werden twee edities van de nieuwsbrief 
uitgegeven. 
In opvolging van de aanbevelingen door communicatiebureau 
Connect werd de focus van de nieuwsbrief verlegd naar kinderen. 
De zomereditie van de nieuwsbrief werd opgevat als overgangs-
nummer. Deze publicatie werd huis-aan-huis bedeeld aan alle in-
woners van Bosland, maar werd inhoudelijk gericht aan kinderen.
Inhoudelijk werd deze nieuwsbrief opgevat als een schatkaart met
tips voor leuke avonturen in Bosland. 
In deze editie werd ook de oproep gelanceerd om voorstellen in te sturen voor de tekening 
op de Bosland boterhamdozen. Alle deelnemers ontvingen nadien hun exemplaar van de boterham-
doos, met daarop het winnend tekstje. 
Als overgang tot de echte nieuwsbrief voor kinderen werd in het midden een katern gestoken voor 
volwassenen, met daarin het nieuws over de ontwikkelingen binnen Bosland. 

De najaarseditie van de publicatie Bosland voor Bengels werd, zoals geadviseerd door Connect, op 
naam gestuurd aan alle kinderen uit Bosland met leeftijd tussen 4 en 10 jaar. Naar aanleiding van de 
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WAARSCHUWING: deze nieuwsbrief is niet geschikt voor volwassenen. Die moeten het stellen met de bijlage.  

Bosland • 1

Hey daar!
Heb je het gehoord, dat het zo onwijs tof is in Bosland? Wij ook! Maar we 

geloven niet zomaar alles zonder het eerst met onze eigen ogen gezien te 

hebben. Dus trokken we een paar stevige stappers aan en gingen op expe-

ditie in de Boslandse wildernis. We dwaalden door de woestijnen, steppes en jungles. Met onze blitse ver-

rekijker speurden we naar vreemde vogels, kriebelbeestjes en ander wild. 

We kwamen thuis met gras in het haar, modder tussen de tenen en vlin-

ders in de buik. Voor ons is Bosland alvast helemaal goedgekeurd! 

Bosland • 4

Getest & 
goedgekeurd

Gies (2,5) .......................................  WATERRAT
 
Lienke (7) ...................TUNNELGRAVER 

 
Floor (7) ....................BOOMACROBAAT

 

PASPOORT

 

1 ton paard     
Hihihiiii ! Wij zijn Flup en Octavia. 

Samen goed voor bijna 1 ton (dat 

zijn 1.000 pakjes suiker!) pure 

paardenkracht. Wij zijn super sterk 

en verslepen dikke boomstammen. 

Wij werken, samen met een ploeg 

arbeiders, keihard om de jungles en 

savannes van Bosland te onderhouden. 

Zo kan iedereen er van blijven 
genieten. 

 

 

Loslopend wild     

Ga jij graag wandelen met je hond? 

Wij ook. Helaas mag je viervoeter in het 

bos of op de heide niet zomaar loslopen. 

Honden steken hun neus namelijk nogal 

eens graag in nesten, of ze lopen achter 

konijnen en andere dieren aan. En die 

vinden dat natuurlijk niet zo tof. In de 

speciale hondenlosloopzones op de Sahara 

en In den Brand mogen Fifi , Max en 

Snoepie wel volle bak rondcrossen. 
Jij ook, trouwens.  

 

Win een strip 
van Suske en Wiske

Hou jij wel van een uitdaging? Wij ook. 
Daarom gingen we een grote weddenschap 
aan. Jij kan ons daarbij helpen. Maak een 
tekening of schilderij van een kleurrijke 

vlinder en stuur hem op naar het Huis van 
de Stad, Hertog Janplein 1, 3920 Lommel. 
Maar liefst 300 deelnemers gaan aan de 
haal met het stripverhaal “De beestige 

brug” van Suske en Wiske. De drie beste 
kunstenaars ontvangen bovendien nog een 

extra verrassing. Alle tekeningen krijgen een 
plekje op het Vlinderfeest op 28 juni in het 
Burgemeesterpark in Lommel. Doe die dag 
mee met een van onze vlinderworkshops of 

laat je omtoveren in een vrolijke vlinder. 
We hebben 1.000 vlindertekeningen nodig!

 

Op pad! 
Het is natuurlijk altijd plezant in Bosland, maar we organiseren ook regelmatig toffe activiteiten. Je ouders mogen ook mee. Als ze braaf zijn.  

KRIEBELBEESTJES ZOEKEN  Wanneer? 19 juli 2015, 14.00 tot 16.00 u Waar? Wateringhuis, Oude Maai 80, 3920 Lommel 
DAG VAN HET ZAND Wanneer? 16 augustus   Waar? Dorp 14, 3920 Lommel

MIERENLEEUWSAFARIWanneer? 20 september 2015, 14.00 tot 16.30 u     Waar? Kapel Don Bosco, Don Boscostraat 72, 3940 Hechtel-Eksel

Deze nieuwsbrief is van:  ..........................................................................................................   

trotse Bosland-inwoner en ontdekkingsreiziger eersteklas. 

 
Win een 
Bosland 

brooddoos   

Wat zeggen deze dieren tegen elkaar? Verzin een dialoog en mail hem voor 1 augustus samen met je naam en adres naar info@bosland.be. De meest originele dialoog komt op de Bosland-brooddoos. Iedere deelnemer krijgt een brooddoos 
toegestuurd. 

 

 

Octavia: ‘Ben je wat 
bijgekomen, Flup?’ 
Flup: ‘Bijgekomen? Dat zijn 
allemaal spieren, hoor!’ 

Voor mij eentje met choco!
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Week van het Bos werd door Impuls Communicatie een doe-boekje ontwikkeld op maat van kin-
deren: boekje in het kindvriendelijke A5 formaat, met leuke opdrachten, spelletjes, stickers en een VIP-
pas voor het Week van het Bos evenement. Het boekje werd op naam gestuurd aan 3500 kinderen. 

• Bosland in de gemeentelijke infobladen
Het nieuws uit Bosland wordt aan de inwoners van Bosland vanaf het voorjaar 2015 gecommu-
niceerd via de gemeentelijke infobladen. In elke editie voorziet het projectbureau, samen met de 
gemeentelijke communicatie ambtenaren, een passende Bosland katern. Belangrijste realisaties, ter-
reinwerken en activiteiten worden toegelicht in de Bosland-pagina’s. 
De gemeenten engageerden zich om deze Bosland pagina’s blijvend te voorzien, rekening houdend 
met de stijl en insteek van de gemeentelijke publicatie. 

Overzicht belangrijkste pers- en media aandacht in 
2015
 17/01/2015 Het Belang van Limburg Sociale tewerkstelling en trekpaarden doen onderhoud  
  van Bosland
 26/01/2015 TVL Proef met wilddetectiesysteem in Bosland
 27/01/2015 Het Belang van Limburg Wegen en Verkeer onderzoekt detectiesysteem voor over- 
  stekend wild
 29/01/2015 Het Belang van Limburg Vuilbakken weg om sluikstorten tegen te gaan
 27/02/2015 Het Belang van Limburg Wilddetectiesysteem wordt in Bosland getest
 07/03/2015 Het Belang van Limburg Veiliger Bosland voor mens en dier door ecoducten en 
  -tunnels
 13/03/2015 Het Belang van Limburg Twee losloopzones voor honden in Sahara
 02/04/2015 Het Belang van Limburg Toren op Sahara ingehuldigd
 07/04/2016 Het Nieuwsblad  Voor 145.000 euro nieuwe speeltoestellen in Bosland
 13/04/2015 Het Belang van Limburg Voor 145.000 euro nieuwe speeltoestellen in Bosland
 27/05/2015 Het Belang van Limburg Vlinders tellen in Bosland - Bosland wil uitgebreide populatie 
  inventariseren
 27/05/2015 De Standaard Vlinders tellen in Bosland - eerste tellingen leveren al drie bedreigde 
  soorten op
 20/06/2015 Het Belang van Limburg Wandelaars voortaan welkom in het Hobos en de Grote 
  Hof
 20/06/2016 De Standaard Wandelaars voortaan welkom in Het Hobos en de Grote Hof
 20/06/2016 Het Nieuwsblad Wandelaars voortaan welkom in Het Hobos en de Grote Hof
 07/07/2015 Het Belang van Limburg Limburg krijgt eerste Vlaams wilddetectiesysteem
 07/07/2016 Het Nieuwsblad Eerste wilddetectiesysteem van Vlaanderen komt in Limburg
 21/07/2015 TVL Bosland een nieuw speelparadijs voor kinderen
 09/09/2015 Het Belang van Limburg Huis drossaard Clercx zondag open op Openmonumen- 
  tendag
 11/09/2015 Het Belang van Limburg Nieuwe uitvalsbasis voor boswachters en groenarbeiders
 27/09/2015 TVL Staat mooiste boom van Vlaanderen in Overpelt?
 14/10/2015 TVL Overpelt heeft de mooiste boom van Vlaanderen
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 15/10/2015 Het Belang van Limburg Mooiste Vlaamse boom staat in Overpelt
 17/10/2015 Het Belang van Limburg Grootste openluchtlabo van Vlaanderen ligt in Noord-
  Limburg 
 18/10/2015 TVL Week van het Bos
 21/11/2015 Het Belang van Limburg 45.000 bomen maken plaats voor heide - Ingreep moet  
  oorspronkelijke vegetatie weer kans geven
 21/11/2016 De Standaard 45.000 bomen nabij Lommelse Sahara maken plaats voor heide
 03/12/2015 Het Belang van Limburg Bosland krijgt kastanjeboom cadeau voor Mooiste boom 
  van Vlaanderen

Activiteiten/evenementen/openingen
Opening wandelkamer Grote Hof-Hobos en inhuldiging hoofdonthalen
In 2015 werden de plannen voor de wandelgebied Grote Hof - Hobos uitgevoerd in een samen-
werkingsverband tussen het Regionaal landschap Lage Kempen, het Agentschap voor Natuur en Bos 
en de gemeente Overpelt. Er werden op het terrein drie wandelingen aangelegd: 2,5 km, 7,1 km 
en 9,6 km. De startplaats is de hoofdpoort van Bosland voor Overpelt De Grote Hof. De officiële 
opening vond plaats op zondag 21 juni 2015. Tegelijkertijd werden ook de verschillende hoofdontha-
len van Bosland in Hechtel-Eksel (Pijnven), Lommel (Soeverein) en Overpelt officieel in gebruik 
genomen. Deze hoofdonthalen werden gerealiseerd met LSM middelen en uitgevoerd door Bruns 
naar een ontwerp van Bailleul. De hoofdonthalen bestaan uit 3 cirkels (naar analogie met het logo 
van Bosland): een infocirkel, een speelcirkel met speeltoestellen en een educatieve cirkel. De keuze 
van de speeltoestellen in de speelcirkel en de educatieve spelletjes op de infoborden zijn gelinkt 
aan de thema’s van de drie Boslandgemeentes: Lommel ‘bijt in het zand’, Hechtel-Eksel ‘de boom in’, 
Overpelt ‘terug naar de wortels’. 

VIP-safari voor kinderen
De Bosland VIP-Safari was een inspeelmoment voor de nieuwe onthaalpunten en belevingsele-
menten die in Bosland geplaatst worden in het voorjaar 2015. Deze safari trok met enkele Bosland 
kinderen rond over heel het grondgebied om al de nieuwigheden te openen en in te spelen en is 
doorgegaan op vrijdag 17 juli 2015. Beschikbare plaatsen op de Safari worden verloot onder kinderen 
die zich inschreven met een enthousiaste foto. Deze oproep tot inschrijving werd verspreid via de 
sociale media, de website en de lokale infobladen. In totaal namen 10 kinderen deel aan deze Safari.
Deze safari was meteen ook de persvoorstelling van de nieuwe speelelementen in Bosland. 
Opening speelzone Heeakkerpark
Op 23 juli 2015 werd in het Heesakkerpark in Overpelt de speelzone Dommelvallei officieel in ge-
bruik genomen. Natuurlijke klim- en klautermogelijkheden, evenwichtsbalken, takken om te sleuren, 
water om te spetteren, modder om te kliederen en zelfs een heuse uitkijktoren moeten garant staan 
voor uren speelplezier in een bosrijke omgeving. De speelzone werd ingericht op de voormalige 
bloemenweide in het park. De kinderen van de buitenschoolse kinderopvang en de speelpleinwer-
king werden uitgenodigd om de nieuwe speelzone te ontdekken. Naast de officiële opening, vrij spel 
en schatzoektocht was er voor alle aanwezige kinderen een ijsje voorzien.
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Bos-doe-dag Grote Hof - Hobos
Op 13 september 2015 organiseerden de gemeenten Hechtel-Eksel en Overpelt, het Agentschap 
voor Natuur en Bos en Werkgroep ISIS vzw, de derde publieksdag over en in het Hobos.
Een 1500-tal aanwezigen konden een geleid bezoek brengen aan het Hobos en kennis nemen van 
de lopende projecten over en rond het Hobos.
Dit jaar was er een speciaal programma voor de kinderen met op verschillende locaties op de 
wandeling de volgende 6 activiteiten: avontuur in de natuur, het paddenstoelen plukken spel, vang de 
Bokkenrijders spel, leg de wintervoorraad aan, I-Bosland en dierenmaskers maken.
Deze publieksdag wordt jaarlijks herhaald om de Boslanders een stand van zaken met betrekking tot 
het Hobos te kunnen geven.

Week van het Bos 
Het jaarlijkse Week van het Bos evenement werd in 2015 georgani-
seerd op 18 oktober, in de Lommelse Sahara. Een brede waaier aan 
activiteiten rond thema ‘Natuurhelden staan paraat’ werden aange-
boden aan de aanwezige 1500 bezoekers. Aan de hand van een 
interactieve zoektocht leerden ze de taken van de natuurhelden - 
mensen die op een of andere manier werken in of voor de natuur 
- kennen. Op de uitkijktoren werd door de arbeiders van het 
ANB demonstratie bosbrand lokaliseren gegeven. De kneepjes 
van het hameren werden vakkundig toegelicht. De creatieve-
lingen leefden zich uit tijdens de workshops, de avonturiers 
gingen de uitdagingen van de scouts aan. Een hapje en een 
drankje werd aangeboden door verschillende foodtrucs en 
De Winning. 

De kinderen die in Bosland wonen werden extra verwend: met het VIP-pas 
uit de nieuwsbrief ‘Bosland voor bengels’ ontvingen ze een extra natuurhelden 
badge. 

Bezoeken aan Bosland
Op 4 november 2015 bracht een delegatie van de gemeente Mol een werkbezoek aan Bosland. De 
stad Mol had voornamelijk interesse in het organisatiemodel van Bosland. Het bezoek kaderde even-
eens in een mogelijke toekomstige (provincie)grens overschrijdende samenwerking.
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Ontdek hun avonturen tijdens de 
WEEK VAN HET BOS

11-18 oktober 2015

AGENTSCHAP VOOR NATUUR & BOS
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WWW.WEEKVANHETBOS.BE

In samenwerking met:
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De natuurhelden staan paraat in Bosland

De Sahara, Sportveldenstraat 10, 3920 Lommel
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4.2 • Beleefbare natuur

Educatieve pakketten ‘Vegers voor Vlinders‘ en ‘Op 
zoek naar de geitenmelker’
In het educatief pakket ‘Vegers voor vlinders’ voor lagere scholen, worden verschillende aspecten 
van het heide- en stuifduinenlandschap op een aangename manier aan kinderen bijgebracht. De 
geschiedenis en het ontstaan van het landschap komen aan bod, net als de typische soorten (en-
kele adoptiesoorten, gelinkt aan heidegebieden) en het huidige natuurbeheer. Het educatief pakket 
bestaat uit twee delen: een terreingedeelte waarbij de kinderen grote bulten van pijpenstrootje uit-
graven en de wortels sorteren, en een gedeelte waar de kinderen eigenhandig de vegers maken en 
uitleg krijgen over heide, het beheer en de soorten. 

Educatief pakket ‘Op zoek naar de geitenmelker’ voor het 4de en 5de leerjaar werd ontwikkeld 
door Tracing Nature en Werkgroep Isis vzw. Vanuit het verhaal over Lei en de geitenmelker neemt 
de gids de kinderen mee op de heide waar ze de biotoop van de nachtzwaluw leren kennen. Het 
beheer van de heide komt aan bod, alsook de cultuurhistorie en de specifieke eigenschappen van 
de nachtzwaluw. 

Het beheercomité Bosland besliste om deze educatieve pakketten 100% te financieren vanuit de 
gemeenschappelijke rekening waardoor beide pakketten aan de scholen binnen Bosland gratis aange-
boden konden worden. 

In 2015 gingen in totaal 12 klassen uit verschillende scholen op het aanbod in. Via deze educatieve 
actie werden 242 leerlingen bereikt. Onderstaan wordt een overzicht gegeven per gemeente.

      Aantal klassen Aantal leerlingen
 Lommel : Vegers voor vlinders borstels 2 38
   Vegers voor vlinders heide 2 38
  Op zoek naar de geitenmelker  1 16
 Totaal Lommel   5 92 

 Overpelt : Vegers voor vlinders borstels 2 42
   Vegers voor vlinders heide 2 42
 Totaal Overpelt   4 84 

 Hechtel-Eksel : Vegers voor vlinders borstels 1 24
  Vegers voor vlinders heide 1 24
  Op zoek naar de geitenmelker 1 18
 Totaal Hechtel-Eksel 3 66 
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Kalenderwandelingen 2015
In 2015 werden in Bosland in samenwerking met de boswachters en de natuurverenigingen actief 
op het grondgebied van Bosland (Natuurpunt Noord- Limburg, Natuurpunt Hechtel-Eksel en Werk-
groep ISIS vzw) begeleide Bosland wandelingen aangeboden.

Er vonden in 2015 12 wandelingen plaats met in totaal 250 deelnemers:

15/02/2015 : Sahara, Lommel, Stapwandeling landduinen, ANB
01/03/2015 : Wateringen, Lommel, Ontdek de Vloeiweiden, Natuurpunt Noord Limburg
06/04/2015 : Militair domein, Hechtel-Eksel, Natuurpunt Noord Limburg 
03/05/2015 : Hobos, Overpelt, Werkgroep ISIS vzw
05/06/2015 : Pijnven, Hechtel-Eksel, Nachtzwaluwwandeling, Tracing Nature
19/07/2015 : Wateringen, Lommel, Kriebeldiertjes in en rond het water, Werkgroep ISIS vzw 
30/08/2015 : Riebosser-Blekerheide, Lommel, ihkv Life+/Together, Bart Tessens en Natuurpunt
   Noord Limburg
20/09/2015 : De Hoef, Hechtel-Eksel, Mierenleeuwensafari, Natuurpunt Hechtel-Eksel
4/10/2015 : Wateringen, Lommel, Klimaatwandeling ihkv Milieuweek, Natuurpunt Noord Limburg 
   ism stad Lommel
25/10/2015 : In den Brand, Hechtel-Eksel, Paddenstoelenwandeling, stapwandeling en excursie,
   Natuurpunt Hechtel-Eksel
08/11/2015 : Parking Visvijver, Hechtel-Eksel, Natuurpunt Noord Limburg
06/12/2015 : ‘Plat, Overpelt Winterwandeling, Natuurpunt Noord Limburg

De promotie verliep via Uit In Vlaanderen, de Bosland website en facebook pagina. De gemeenten en 
natuurverenigingen zorgden mee voor promotie via hun eigen promotiekanalen zijnde website en de 
gemeentelijke infobladen. Vanuit het projectbureau werden ter promotie twee postkaartjes gemaakt 
die via de gemeenten naar de logies en gebruikelijke openbare plaatsen werd verspreid. Een aantal 
wandelingen hadden een kleine opkomst door het slechte weer.

Met de gids op stap in Bosland:

 6 september • Sociaal Groen Doen • Hechtel-Eksel • 13u

 13 september • Publieksdag Hobos • Overpelt • 14 u

 20 september • Mierenleeuwsafari • Hechtel-Eksel • 14u  

 4 oktober • Klimaatwandeling • Lommel • 14u

 18 oktober • Week van het bos • Lommel

 25 oktober • Paddenstoelenwandeling • Hechtel-Eksel • 14u

 8 november • Heide naast moeras • Hechtel-Eksel • 9u  

 6 december • Winterwandeling op het plat • Overpelt • 14u

 = Kindvriendelijk

Alle info op: www.bosland.be • info@bosland.be •
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Bundel voor Sahara-gidsen in kader van
samenwerking met Centerparcs
In 2015 zijn de gesprekken rond samenwerking met Centerparcs geïntensifieerd. Een eerste uitkomst 
van deze gesprekken is de ontwikkeling van een bundel voor de gidsen in de Sahara. Deze bundel 
bevat een informatief deel over Bosland algemeen en specifieke achtergrondinformatie over het 
gebied. Er werd ook een fotobundel ontwikkeld met enkele kaarten en verschillende foto’s van de 
bijzondere fauna en flora van de Sahara. Het opzet is dat iedereen die beide bundels doorneemt en 
de fotobundel meeneemt op het terrein een rondleiding kan geven in het gebied. Vanuit Centerparcs 
zijn er in 2015 een 80-tal wandelingen geweest, gegidst door het personeel van Centerparcs zelf.

Verder werd er op vraag van Centerparcs ook nog een ochtendrondleiding gegeven voor verschil-
lende reisorganisaties vanuit de hele wereld, niet alleen om hen de pracht van de natuur binnen 
Bosland te laten ervaren, maar ook om de mogelijkheden te tonen die Bosland kan bieden.

Samenwerking Centerparcs • Belevingsbox Vossemeren
In het kader van de eerdere contacten die Bosland had met Centerparcs De Vossemeren werd 
besloten om te bekijken op welke manier Bosland de bezoeker van Centerparcs kan aantrekken en 
aanzetten om de gebieden van Bosland te bezoeken. 
Na een brainstorm met vertegenwoordigers vanuit Centerparcs en Bosland werd er besloten om 
te opteren voor het concept van een ‘Belevingsbox’. Het doel van deze box is om de bezoeker van 
Centerparcs Vossemeren te triggeren en aan te zetten om de gebieden van Bosland te bezoeken.
Binnen de belevingsbox worden de verschillende hoofdpoorten van Bosland in beeld gebracht (De 
Sahara, De Grote Hof en Het Pijnven). Aan de hand van beeld en geluidsmateriaal worden de be-
zoekers nieuwsgierig gemaakt om deze gebieden zelf te gaan ontdekken. Rondom de belevingsbox 
zijn er schatkisten geplaatst die extra informatie over het gebied bevatten. Aan de hand van een 
kaart met het overzicht van de wandelroutes en een fotocollage van de mooiste plekjes worden de 
mogelijkheden per gebied voorgesteld. Deze schatkisten vormen tevens een knipoog naar de schat-
zoektochten die Bosland aanbiedt voor kinderen. Verder wordt er rond de constructie een aantal 
zitelementen voorzien in de vorm van de gladde slang, een beschermde diersoort in de Sahara. 
De belevingsbox zal in het voorjaar 2016 operationeel zijn. Het effect van de belevingsbox zal via een 
aantal indicatoren gemonitord worden.
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4.3 • Uitnodigen tot initiatief

Grensoverschrijdende samenwerkingen:

• De Brabantse Kempen
Bosland en de Brabantse Kempen hebben de gesprekken betreffende mogelijke samenwerkingsop-
portuniteiten in 2015 verder gezet. Er werden afspraken gemaakt rond de promotie van beide 
gebieden, zo worden de flyers van beide partijen uitgewisseld ter promotie van het grensgebied. Er 
werd een prioritering opgemaakt van de mogelijkheden tot samenwerking, het wandelknooppunten 
netwerk kwam hier als voornaamste kans. De Brabantse Kempen bezit al een wandelnetwerk en 
heeft een pilootproject lopen rond een belevingsapp gebaseerd op dit netwerk. Hierover wordt ken-
nis uitgewisseld en lopen er gesprekken om het wandelnetwerk te laten aansluiten en de mogelijk-
heden te bekijken voor de app in het grensgebied.

• Interreg LAND
Het interreg LAND projectvoorstel heeft als doel oplossingen te bieden aan de conflicterende eisen 
voor land tussen landeigenaars en landgebruikers. Dit draagt bij tot een verhoging van het sociale en 
economische potentieel van land en verhoogt dus productie, goods en services. Het LAND project 
zal hiertoe gebruik maken van sociale innovatie om stakeholders tot shareholders te maken en 
gemeenschappelijke doelen en consensus te bereiken. Bosland is één van de partners die samen dit 
projectvoorstel hebben uitgewerkt.
Het project werd op 13 mei 2015 ingediend, maar werd uiteindelijk niet geselecteerd voor financie-
ring door de EU. Er werd door het partnership beslist om de aanvraag in 2016 niet opnieuw in te 
dienen.

• Interreg 2B Connect
Bosland neemt deel als casus aan het Interreg V-project 2B Connect. Het project geeft een recht-
streekse invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie: inzetten op de 
ontwikkeling van groene infrastructuur. Dit is een belangrijk middel om zoveel mogelijk natuur te 
handhaven en te verbeteren. De Europese Commissie benadrukt daarbij het belang van samen-
werking met en tussen bedrijven. Het project verspreid zich over de hele grensregio Vlaanderen-
Nederland. Zie ook 3.1.
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5. Bosland als toeristisch- 
 recreatieve attractiepool

 5.1 • Toeristisch-recreatieve ontsluiting 
  en onthaal

Toegangspoorten Bosland

Park de Soeverein te Lommel
Met het oog op de toekomstige ontwikkeling van een hoofd-onthaalpunt Bosland ter hoogte van het 
derde platform van het Park De Soeverein te Lommel was de opmaak van een plan-Mober (Mo-
biliteitseffectenrapport) en RUP (Ruimtelijk uitvoeringsplan) noodzakelijk. Op 15 december 2010 
werd de opdracht tot opmaak van een plan-Mober en gemeentelijk RUP (GRUP) voor de directe 
omgeving van de toekomstige hoofd-ontvangstlocatie Bosland te Lommel gegund aan het studiebu-
reau Technum. 
Daar er door de dienst Milieueffectrapportagebeheer (Mer) werd opgemerkt dat de bijkomende 
opmaak van een plan-MER in kader van de lopende GRUP noodzakelijk bleek, werd deze procedure 
eveneens opgestart. In afwachting van de plan-MER werd de huidige RUP-procedure tijdelijk stilge-
legd. 
De opdracht voor de opmaak van een plan-MER werd in 2012 gegund aan het studiebureau Antea 
Group. In 2013 werd een kennisgevingsnota opgesteld en ontvankelijk en volledig verklaard door de 
dienst MER, werd deze nota openbaar ter inzage gelegd en werd een richtlijnenvergadering geor-
ganiseerd waarop alle adviesinstanties werden uitgenodigd. In 2014 werd door het studiebureau het 
ontwerp plan-MER opgesteld. Opmerkingen van de dienst Mer en de adviesinstanties op dit plan 
werden in het voorjaar van 2015 besproken op de ontwerptekstbespreking. Aan de hand van deze 
bemerkingen werd het definitief plan-MER opgesteld, dat in het najaar werd goedgekeurd door de 
dienst Mer. 
Naar aanleiding van de goedkeuring van het plan-MER werd eind 2015 de RUP-procedure hervat. 
Na de eerste gesprekken met het studiebureau wordt momenteel een voorontwerp van het RUP 
opgemaakt.

De Grote Hof te Overpelt
In juni 2012 kocht het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid de site van 
de Grote Hof in Overpelt en zette daarmee een nieuwe stap in de ontwikkeling van Bosland. De 
Grote Hof wordt ontwikkeld als de Overpeltse hoofdpoort naar Bosland. De site werd als hoofd-
poort voor Bosland aangeduid omwille van de uitstekende ligging en bereikbaarheid, en de rijke 
geschiedenis. Voor deze site en de sites van De Winner en het Napoleonstrand hebben het ANB en 
de gemeente Overpelt studiebureau Antea aangesteld voor de opmaak van een GRUP. Aanvankelijk 
maakte ook het Hobos deel uit van de opdracht. Voorgestelde bestemmingswijzigingen zijn:
- De Grote Hof: recreatie
- Napoleonstrand: natuur
- De Winner: regulariseren van bestaande toestand m.b.t. jeugdkamperen.
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In januari 2014 kwam de stuurgroep samen met Antea om de evolutie van het dossier te bespreken. 
De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro) bracht op 31 maart haar advies uit en 
op 2 april 2014 vond de plenaire vergadering plaats. Nadien heeft de procedure lange tijd stil gele-
gen omwille van een gecompliceerde aankoopprocedure van Napoleonstrand. Eind 2015 werd een 
akkoord gevonden voor de aankoop, waardoor de RUP-procedure hervat kon worden. Op korte 
termijn zal het ontwerp-GRUP voorlopig vastgesteld worden door de gemeenteraad. De afronding 
van het RUP wordt in 2016 verwacht.

Het Pijnven te Hechtel-Eksel
De geselecteerde site voor de toekomstige ontwikkeling van het hoofdonthaal te Hechtel-Eksel 
situeert zich ter hoogte van het Pijnven. Deze site in het noordwesten van de gemeente is gelegen 
in de kern van Bosland. De opdracht voor de opmaak van een inrichtingsvisie en bijhorend plan van 
aanpak voor de site werd in 2013 afgerond. 
Om deze visie planologisch te verankeren, dient er een RUP opgemaakt te worden. Er werd gekozen 
om, naast de site van het Pijnven, een bijkomend vooronderzoek naar verschillende recreatieve 
sites uit te voeren. Het doel van dit vooronderzoek is om voor deze sites een analyse op te stellen 
en op basis hiervan een keuze te maken of en hoe deze ontwikkeld kunnen worden in kader van 
Bosland. Indien nodig, kunnen de meest geschikte sites vervolgens meegenomen worden in de RUP-
procedure.
In de zomer van 2015 werd de gunningsprocedure opgestart, waarbij een bestek werd opgemaakt 
en offertes werden opgevraagd bij verschillende studiebureaus. Het gunningsverslag werd door het 
burgemeester- en schepencollege van Hechtel-Eksel goedgekeurd. De definitieve toewijzing van de 
opdracht zal begin 2016 gebeuren.

Zoektocht naar investeerders voor
de hoofdpoorten Bosland
In het kader van de ontwikkeling van de hoofdpoorten is besloten om de drie hoofdpoort locaties 
van elkaar los te koppelen en elk apart op de markt te brengen. Dit omwille van het feit dat er voor 
de drie locaties een verschillende tijdslijn van toepassing is en om het geheel toegankelijker te maken 
voor meerdere investeerders. In kader hiervan zijn er een aantal potentiële investeerders benaderd 
om af te tasten op welke manier zij zouden geïnteresseerd zijn om te investeren in de ontwikkeling 
van de hoofdpoorten. De strategie om de markt te benaderen wordt uitgewerkt in samenwerking 
met Inverde.  In 2015 zijn de eerste verkennende gesprekken met mogelijke investeerders opgestart.

Routestructuren Bosland
Resultaten wandel- en fietstellers
Binnen Bosland worden er door RLLK en Toerisme Limburg metingen uitgevoerd naar aantal wande-
laars (RLLK) en fietsers (Toerisme Limburg). 

In 2015 telden we verschillende wandeltellers in Bosland tesamen ruim 834.457 wandelaars. Ten 
opzichte van 2014 betekent dat een stijging van maar liefst 31 %. Vooral De Sahara was in trek, zeker 
sinds de plaatsing van de prachtige uitkijktoren. Maar ook in Heesakkerpark was het opvallend dat 
sinds de plaatsing van het belevingselement er 60% meer wandelaars en bezoekers rondliepen.
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 Periode Wandelgebied Gemeente 
 Heel 2015 Heesakkerheide Overpelt                     41.430   
 Heel 2015 Heuvelse heide Lommel                     10.081   
 Heel 2015 Sahara Lommel                   102.209   
 Vanaf 1/3/15 Resterheide Hechtel-Eksel / Peer 21.943   
 Heel 2015 Den Brand Hechtel-Eksel                     23.528   
 Heel 2015 Kattenbos  Lommel                     27.748   
 Tot 05/15 Pijnven Hechtel-Eksel                       8.012   

                      834.457   
 
Bij het in kaart brengen van de verschillende locaties van de tellers is gebleken dat een aantal ge-
bieden niet werden geteld. Daarom werd besloten om in Bosland extra tellers te plaatsen.
De nieuwe tellers werden voorzien op volgende locaties:
 - Het Hobos
 - Grote Hof
 - Pijnven
 - Het Holven
 - Wandelpoort Centerparcs
 - Uitkijktoren Sahara
De resultaten van deze extra tellingen zullen vanaf 2016 in beeld gebracht worden. 
De metingen aan de wandelpoort van het Centerparcs geven al wel aan dat in de periode vanaf 
begin augustus 2015 tot eind december 2015, er 12000 personen gebruik hebben gemaakt van deze 
wandelpoort.

Binnen Bosland worden de fietsers op 3 locaties gemeten. Enerzijds door Bosland ter hoogte van 
het fietspad van de Kiefhoekstraat en anderzijds door Toerisme Limburg ter hoogte van de Blauwe 
Kei en ter hoogte van Centerparcs. Op de respectievelijke locaties worden voor 2015 volgende 
gegevens geteld:
 • Fietsenteller Kiefhoekstraat (sinds 29/5/2015): 37772 fietsers;
 • Fietsenteller Blauwe Kei: 263353 fietsers;
 • Fietsenteller Centerparcs: 37257 fietsers.
Op basis van de historische gegevens van de fietsentellers door Toerisme Limburg wordt vastgesteld 
dat het aantal fietsers binnen het gebied van Bosland constant blijft.

Opmaak regiokaart Bosland
In 9 verschillende Limburgse GLE’s (grote landschappelijke eenheden) worden overzichtskaarten 
gemaakt die laten zien welke wandelgebieden er nu reeds zijn. Dit is een actie uit het PDPO project 
‘Wandelen op een hoger niveau’. Zo krijgen wandelaars in de regio’s Kempen-Broek, Maasvallei, 
Haspengouw, Zwarte Beek, Nationaal Park Hoge Kempen, De Wijers en Bosland een overzicht van 
waar de mooiste wandelpaden liggen. Deze kaarten worden in 2016 gelanceerd. Voor Bosland is het 
een tussenstap naar een wandelnetwerk.
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Inrichting wandelgebied Grote Hof - Hobos
Met dit nieuwste wandelgebied heeft Bosland er opnieuw ruim 19 kilometer fiets- en wandelpaden 
bij. De drie nieuwe wandelroutes hebben een lengte van 2,5, 7,1 en 9,6 kilometer.
Het Hobos en De Grote Hof, samen 147 hectaren, zijn als bijzonder waardevol ingetekend op de 
biologische waarderingskaart. 

De Grote Hof onderscheidt zich door het expliciet culturele karakter. Je wandelt hier in een gebied 
dat wortels heeft tot de 12de eeuw, toen de Norbertijnenabdij een uitgestrekt grondgebied in Eksel 
en Overpelt in handen kreeg. Hier hoorde De Grote Hof bij, die een belangrijke rol speelde in de 
ontginning van de streek. Ook de omgeving van de oude hoeve Hobos was al gekend in 1524 als 
“Hoebosch” of hoog gelegen bos. Een belangrijk feit was de aankoop van het landgoed in 1769 door 
J.M. Clercx. Zijn zoon, J.M. Clercx junior, die effectief in het Hobos heeft gewoond, zou later bekend 
worden als Drossaard Clercx. Hij was de rechter, die de laatste Limburgse bokkenrijders inrekende.

De laatste 50 jaar werd het gebied Hobos door de in 2010 overleden mevrouw Wilsens het jaar 
rond beheerd met behulp van een kudde half wilde runderen. Ze gebruikte nooit kunstmest of 
pesticiden en voegde op die manier aan het al bijzonder landschap nog haar eigen geschiedenis toe.

Ze zorgde ervoor dat dit landschap authentiek bewaard bleef en uniek is in Vlaanderen.
De grote uitdaging is om dit gebied blijvend en duurzaam te beheren met respect voor de eigenheid 
en zonder af te doen aan de natuur- of erfgoedwaarden. Tegelijkertijd kan de sociale economie of 
boerderij met zorgfunctie hier een betekenis in krijgen.
De uitwerking van het wandelgebied gebeurde door het Regionaal Landschap Lage Kempen in 
nauwe samenwerking met de gemeente Overpelt, het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het 
Agentschap Onroerend Erfgoed. 

De wandelkaart is te koop in alle toeristische diensten aan € 2,50.

Wandelnetwerk Bosland 
In Bosland zijn er meer wandelmogelijkheden dan de huidige, toeristische, wandelgebieden. Omdat 
Bosland aansluit op het Antwerpse en Nederlandse wandelnetwerk, wordt er momenteel een dos-
sier voorbereid om de mooie wandelgebieden in Bosland te verbinden via een wandelnetwerk.
We willen wel de kwaliteit van de wandelpaden hoog leggen. Bosland moet het mooiste wandel-
netwerk worden van Vlaanderen!
Het Regionaal Landschap Lage Kempen bereidt het dossier voor en stemt dit af met Toerisme Vlaan-
deren. We hopen immers op subsidies van Vlaanderen om dit alles mogelijk te maken.
In 2015 werd er heel wat overlegd in de drie gemeenten om de beste en mooiste paden te selec-
teren. Alle paden worden in een digital bestand opgenomen, zodat het plannen en berekenen mak-
kelijker gaat. Want ook berekenen wat dit allemaal kost en hoe dit onderhouden zal worden behoort 
tot de opdracht. 
Het wandelnetwerk is een mooi product om toeristisch te vermarkten, in de voorbereiding zoeken 
we daarom ook hoe de beleving voor de wandelaar zo hoog mogelijk kan zijn en worden toeristische 
bezienswaardigheden, attracties en toeristisch onthaal optimaal geïntegreerd in de wandeltrajecten. 
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5.2 • Verhogen van de toeristische beleving 
  door middel van producten

Vernieuwde ontdekkingskaart
In 2015 vernieuwde Bosland de ontdekkingskaart. Alle nieuwe realisaties zoals de uitkijktoren, de 
avontuurlijke kinderwandelingen met de nieuwe speelelementen, het nieuwe wandelgebied Grote 
Hof-Hobos, nieuw ingerichte speelzones en andere producten werden toegevoegd aan deze bro-
chure. Bij de herwerking werd ook extra aandacht besteed aan het in beeld brengen van de mooiste 
plekjes in Bosland door middel van foto’s. 
De ontdekkingskaart is de voornaamste informatiedrager die de bezoekers het volledige overzicht 
van de mogelijkheden in Bosland biedt. De kaart wordt gratis ter beschikking gesteld via de toeris-
tische informatiekantoren en verschillende horeca zaken. 

Bosland Schatzoektochten
Na de succesvolle lancering in april 2014 werden de schatzoektochten eind 
2014-begin 2015 geoptimaliseerd en herdrukt. Er werden bijkomende ele-
menten op het terrein voorzien met de bijhorende extra opdrachten in de 
boekjes. De schatkisten werden vervangen door nieuwe metalen kisten die 
beter bestand zijn tegen het veelvuldig gebruik. Begin 2015 werden 500 ex-
emplaren van de schatzoektocht pakketjes samengesteld en verdeeld aan de 
toeristische regiokantoren voor verkoop. In 2015 werden totaal 437 schat-
zoektochten verkocht. 

Geocache op kindermaat in Overpelt
Geocaching is een populair wereldwijd spel, waarbij je gebruik maakt van een GPS-ontvanger om 
ergens ter wereld een zogenaamde schat of “cache” te gaan zoeken. De gemeente Overpelt liet in 
2015 2 geocache routes ontwikkelen speciaal voor de kinderen. Aan de hand van leuk geschreven 
verhalen over de Drossaard Clercxs en de Bokkenrijders of het molenaarsleven kunnen de kinderen 
Bosland op een andere manier leren kennen. De GPS toestellen kunnen uitgeleend worden op de 
toeristische informatie kantoor van Overpelt. 

Schatzoektocht ‘De gouden kat van Don Quichote’ 
In Kattenbos kunnen jonge schattenjagers hun hart ophalen met de geocache “De gouden kat van 
Don Quichote”. De route loopt langs een gloednieuwe zoektocht van 6 km en zit boordevol leuke 
opdrachten. De zoektocht is een wandeling met opdrachten, maar voor de geocachers liggen er nog 
extra langs deze wandeling verstopt. Voor de kleine schatzoekertjes is er ook een wandeling van 2,5 
km met leuke opdrachten. 



BOSLAND JAARVERSLAG 201558

Bostheater Hechtel-Eksel
Woensdag 16 september 2015 werd het bostheat-
er feestelijk geopend met een kunstzinnige kin-
deractiviteit. Wilgenkunstenaar Will Beckers 
creëerde een natuurlijk theater dat vrij gebruikt 
kan worden. De gemeente en Bosland organise- 
ren er ook eigen activiteiten. 
Het bostheater is een landmark in het Land-
inrichtingsproject Grote Netegebied van de 
Vlaamse Landmaatschappij. De kosten werden 
gedragen door de VLM en gemeente in een co-
financiering van respectievelijk 70% en 30%. 

Foto: Bostheater door Will Beckers

Speelelementen voor
avontuurlijke kinderroutes
In 2015 werden door de firma Derriks verschillende avontuurlijke elementen, ontworpen door bu-
reau Focus-ID, geplaatst langs bestaande kinderwandelingen in Bosland. 
De gemeente Hechtel-Eksel koos het gebied Pijnven, en werkte rond het thema klimmen en klau-
teren. De gemeente Overpelt koos voor het gebied Holven en plaatste langs de kinderwandeling 
speelelementen die relateren aan de erfgoedwaarden van het gebied. In de Sahara werd een reuzen-
grote slang en een kabelbaan in de vorm van een boomleeuwerik langs de kinderwandeling geplaatst.
De realisatie van deze speelelementen werd 100% gefinancierd met de LSM-middelen.
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Uitkijktoren in de Sahara
Op 1 april 2015 werd de uitkijktoren in de Sahara officieel geopend. 
De 30 meter hoge toren is ontworpen door Ateliereen architecten en 
Ma°Mu architecten. De toren beschikt over 3 platforms, waarvan het 
laagste toegankelijk is voor andersvaliden. Vanop het bovenste platform 
krijg je dan een spectaculair zicht over de ruime omgeving. Bij de uitwer-
king van het concept hebben de architecten zich laten inspireren door de 
natuurlijke vormen van de omgeving: de glooiende zandduinen, de warme 
kleurtonen en de natuurlijke en spontane lijnen van het landschap.

In de zomer van 2015 werd een teller geplaats aan de ingang van de toren. Omwille van 
diefstal van de teller zijn enkel gegevens beschikbaar voor de periode tussen 10 juni en 23 oktober. In 
die tijd beklommen 30 205 mensen de 144 treden om van het mooie uitzicht te genieten. 

Inrichting speelzones in Overpelt
Binnen Overpelt zijn er vijf speelzones. Drie kleine speelzones: één in het bos in Overpelt-Fabriek 
(Duinenstraat), één in de bossen van Holheide (Jeneverbesstraat-Esstraat) en één in Heesakkerheide 
(achter het Molenmuseum). Dit zijn reeds bestaande speelzones die in de loop van 2015 werden 
opgewaardeerd door het plaatsen van een infobord met spelsuggesties en een plannetje van het bos 
(eventueel aangevuld met een picknickbank en een fietsrek).
Hetzelfde gebeurt met de grote speelzone aan het Scouts- en Gidsenverblijf De Winner. Deze bor-
den werden, in uitvoering van het beeldkwaliteitsplan, in het najaar van 2014 geplaatst en werden in 
het voorjaar van 2015 afgewerkt (voorzien van de infosticker).

Daarnaast werd er in 2015 een nieuwe speelzone ingericht in Heesakkerheide als speellandschap op 
de voormalige bloemenweide. De uitbouw van de beide speelzones in Heesakkerheide kaderen in 
de uitvoering van het Harmonisch Park- en Groenbeheerplan (HPG) voor Heesakkerheide. In 2014 
werd de Firma Buur aangesteld voor het ontwerp en de realisatie van het speellandschap op de 
bloemenweide en aansluitend bos in Heesakkerheide. Het budget werd opgetrokken naar 73 500 
euro incl. btw (63 500,00 euro via LSM middelen, 10 000,00 euro via gemeentebudget).

Het speellandschap van Heesakkerheide is een natuurlijke speelplek in Bosland en mikt 
op kinderen van verschillende leeftijdscategorieën. Water, zand en reliëf zijn gewel-

dige speelelementen die de basis vormen voor verschillende speelvormen: hori-
zontaal en verticaal spelen, evenwicht, fantasie- en constructiespel, speelimpulsen, 
groepsspel, individueel spel en contactspel.. Nagenoeg alle speelelementen zijn 
vervaardigd uit begroeiing die op de locatie terug te vinden is. De manipulatie 
van de hoogtelijnen wordt als vertrekpunt genomen. De topografie wordt de 
structuur van het speellandschap. Lichte overdrijvingen modelleren een sculp-
turaal terrein dat het landschappelijk speelkarakter van de plaats benadrukt. 
Geul en (modder)plassen vormen een boeiend samenspel van landschappelijke 

verbeelding. De geulen nodigen uit tot spel waar ravotters zich nog vuil mogen 
maken. Een lichte struikenstructuur dient als groene voorzetwand en zal op termijn 

ook fijne verstop- en speelplekken vormen. 



BOSLAND JAARVERSLAG 201560

Hangmatten uitleendienst Sahara
In de zomer van 2012 lanceerde Regionaal Landschap Lage Kempen in samenwerking met Toerisme 
Lommel het initiatief om hangmatten uit te lenen in Bosland, meer bepaald inde Sahara.
Het gaat om kleurrijke fairtrade hangmatten die samen met de bevestigingskoorden opgeborgen zit-
ten in een Bosland rugzak, met een bijgevoegde gebruiksaanwijzing waarop staat aangeduid welke de 
beste plekken zijn om even uit te rusten tijdens de wandeling. Er is ook een babyhangmat beschikbaar. 
Uitlenen kan gratis aan de balie van de Soeverein van 15 maart tot 15 oktober, mits borg van 50 euro 
of afgifte van de identiteitskaart.

In 2015 werden de hangmatten 14 keer uitgeleend.
Buiten beperkt aantal persberichten en vermeldingen op websites (Bosland, Toerisme Lommel, Toe-
risme Limburg, RLLK) en de toeristische gids Lommel, werd in 2015 weinig ingezet op extra promotie 
of communicatie acties. In 2016 zal extra promotie gevoerd worden om dit product in de kijker te 
zetten.

Tijdelijke concessie voor mobiele horeca en
sanitaire voorzieningen In den Brand - Grote Hof
Om de onthaalplaatsen van Bosland extra aantrekkelijke te maken voor de wandelaars en de at-
tractiviteit van de gekozen locaties te toetsen werd er in 2015 concessiehouders gezocht voor een 
uitbating van een mobiel horeca punt voor de Grote Hof en In Den Brand. Wegens zeer korte 
termijn van lanceren van concessie konden de voorwaarden niet voldoende scherp worden gesteld. 
Daardoor voldeed het aanbod van de aangestelde concessiehouder niet helemaal aan de verwach-
tingen van de Bosland-partners en bezoekers. 

Op beide locaties werden tevens de mogelijkheid onderzocht om sanitaire voorzieningen te plaatsen. 
Wegens het ontbreken van enige nutsvoorzieningen werd er voor gekozen om stand alone units te 
plaatsen, afgewerkt met een houten schutting. Uit navraag bij wandelaars blijkt dat de plaatsing van 
sanitaire voorzieningen als een meerwaarde werd gezien.

Hondenlosloopzone Sahara
In de Lommelse Sahara is in augustus 2015 de eerste omheinde hondenlosloopzone geopend. Het 
gaat om een zone van 4 hectare groot die bezoekers via de Witte Dreef of de Lossingsweg kunnen 
bereiken. De aanleg van een tweede zone van 3 hectare, grenzend aan de Molsekiezel en de Ruwe 
Heuvelweg is in voorbereiding en wordt geopend in 2016.
In de hondenlosloopzones mogen honden in de vrije natuur kan loslopen, uiteraard wel onder toe-
zicht van hun baasje. Binnen de beschermde omgeving van een hondenlosloopzone kunnen honden 
wel ravotten en spelen, zonder andere mensen en dieren te storen.
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5.3 • Eenduidige toeristische communicatie

Communicatie- en marketingplan 2.0
Op vraag van Bosland maakte communicatiebureau Connect een praktisch marketing- 
en communicatieplan op. De vierdelige opdracht die ze uitvoerden bestond uit:
1) een participatietraject;
2) opmaak van een Benchmark-en SWOT analyse;
3) opmaak van een praktisch marketingplan met passende product-markt combinaties;
4) opmaak van een actielijst met 40 prioritair uit te voeren acties voor Bosland.

De nadruk van de opdracht lag op de opmaak van een flexibel en uitvoerbaar communicatie- 
en marketingplan. De opdracht werd grotendeels afgewerkt in 2014. In 2015 werd verder ingezet op 
de effectieve uitvoering van het 40 punten actieplan:
• BosLAB werd gelanceerd, met de bijhorende basisboodschap, logo en website.
• Er is gestart met de ontwikkeling van de Bosland kaart voor kinderen. 
• Contacten met de ondernemers zijn gestructureerd, de Tipgeversdag en de Safari voor onderne- 
 mers werd georganiseerd. De concrete uitwerking van verschillende arrangementen is gestart.
• De Bosland Nieuwsbrief is omgezet naar een nieuwsbrief voor kinderen ‘Bosland voor bengels’. 
 In de gemeentelijke infobladen wordt Bosland nieuws opgenomen in een apart Bosland katern.
• De interne organisatie is geëvalueerd, er werd een vaste uitvalsbasis aangeduid en er werd tijd 
 voorzien voor inspiratiemomenten buiten de vergaderingen.
• De samenwerking met de natuurverenigingen en andere organisaties is versterkt door structurele  
 overlegmomenten. 
• De zoektocht naar de private partners is verdergezet. De publicatie om mee te nemen naar de  
 potentiële partners is afgewerkt.
• Promotie van Bosland werd verder uitgebouwd via de portfolio van Toerisme Limburg, de sociale  
 media en persberichten.
• Alle bestaande en nieuwe producten worden systematisch getoetst aan de 3 criteria die moeten  
 zorgen voor versterking van Bosland merk.

De uitvoering van het communicatieplan wordt verder opgevolgd via de coördinatiecel en het Be-
heercomité. 
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Toeristische promotie via Toerisme Limburg
Om Bosland in Limburg en Vlaanderen op de toeristische kaart te zetten werden financiële middelen 
uitgetrokken voor de promotie via de portfolio van Toerisme Limburg. Hiertoe hebben de Bosland-
gemeenten de toelage aan de gemeenschappelijke rekening verhoogd met telkens €3000. Bosland 
schreef vervolgens in voor volgende acties, totaal voor €€22.990,00 incl. BTW:
• Limburg Vakantiegids / Limburggids, 2 pagina’s. Bosland werd hierin gepromoot aan de hand van 5 
verschillende thema’s, met bijzondere aandacht voor het kindvriendelijke producten.
• Actief genieten / bijlage Het Laatste Nieuws, 1 pagina. Hierin werden 2 fietslussen door Bosland 
opgenomen.
• Nazomeren en genieten / bijlage Het Nieuwsblad, 1 pagina. Hierbij werd het wandelaanbod in 
Bosland gepromoot.
• Kindvriendelijk logeren / Bijlage Libelle, 2 pagina’s. Hierbij werd het kindgerichte aanbod toegelicht, 
met bijzondere aandacht voor de nieuwe speelelementen op de avontuurlijke kinderroutes.
Daarnaast werd Bosland door Toerisme Limburg een aantal keren uitgelicht als kindvriendelijke 
bestemming in verschillende bijlagen of publicaties. De promotie via Toerisme Limburg, naast andere, 
gebruikelijke kanalen, zorgde in 2015 voor betere naamsbekendheid van Bosland in de provincie en 
daarbuiten. 

Implementatie beeldkwaliteitsplan Bosland
De opdracht betreffende het beeldkwaliteitsplan Bosland werd gegund aan de firma Bailleul uit Gent 
voor de prijs van 452 065,00 euro excl. btw. De implementatie van het beeldkwaliteitsplan werd 
begeleid door een stuurgroep met afgevaardigden vanuit de 6 partners. In 2014 werd een eerste 
deel van de recreatieve huisstijl geplaatst over het volledige grondgebied, zijnde de picknicktafels 
infoborden en zitbanken. 

In het voorjaar van 2015 werd gestart met fase 2. De educatieve spellen voor de neven- en hoofd 
onthalen werden uitgewerkt en goedgekeurd. Alle recreatieve onthaalinfrastructuur aan de en de 
welkomstborden aan grenzen van het grondgebied van Bosland werden geplaatst. De opdracht werd 
volledig afgerond in 2015.
De opmaak van verschillende informatiepanelen werd opgevolgd door het projectbureau. In de 
loop van 2015 werden op alle onthaalplaatsen algemene informatieborden voorzien (cfr. vernieuwde 
ontdekkingskaart), alsook de specifieke borden met de routestructuren. Het volledige aanbod aan 
wandel-, fiets-, ruiter-, MTB- en looproutes wordt hiermee voorgesteld aan de bezoekers. 

Bijkomend aan deze opdracht werd door Bailleul een ontwerp gemaakt voor kleine informatie-
borden, te plaatsen bij de bv. losloopzones voor honden, land art kunstwerken, mooiste boom van 
Vlaanderen. Het ontwerp van dit bijkomend bord ligt volledig in de lijn met de reeds bestaande 
informatiedragers en past perfect binnen de huisstijl van Bosland. 
Voor de tijdelijke informatie naar aanleiding van de realisatie op het terrein werd in 2015 ook het 
ontwerp ontwikkeld voor het werfbord. Deze borden werden geplaatst tijdens de werkzaamheden 
aan de speelzones, plaatsing van het bostheater en plaatsing van de avontuurlijke speelelementen. 
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In het kader van een uniforme uitstraling op het terrein werd in februari 2015 een bordenrichtlijn 
opgesteld. Deze richtlijn definieert de afmetingen, de te gebruiken hoofdkleuren en de manier van 
plaatsing van de verschillende informatiedragers op het terrein. 

Fotografieopdracht
Rekening houdend met vele nieuwe producten en realisaties op het terrein en in opvolging van de 
aanbevelingen door Connect werd begin 2015 beslist om een nieuwe fotografie opdracht uit te 
schrijven. De uitbreiding van het reeds bestaande digitaal fotobestand was noodzakelijk om Bosland 
op de juiste manier te kunnen promoten.

Binnen de nieuwe opdracht werd op zoek gegaan naar een nieuwe beeldentaal, cfr de aanbevelingen 
door Connect. De focus van de nieuwe beelden ligt vanuit een speelse, stoute invalshoek, de foto’s 
moeten gemaakt zijn voor kinderen en niet over kinderen. De nieuwe foto’s moeten de nieuwsgierig-
heid opwekken en kinderen aanspreken. 

De opdracht werd gegund aan Naturephoto Monique Bogaerts uit Lommel voor het bedrag van 
€1.961 incl. BTW, dit voor 1 volledige en 2 halve dagen fotografie. In de loop van 2015 werden heel 
wat foto’s gemaakt bij de nieuwe realisaties. Deze nieuwe beelden werden meermaals gebruikt voor 
de promotionele doeleinden van Bosland. 
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