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1 Inleiding 

Het jaar 2021 beloofde net zoals 2020 een atypisch Boslandjaar te worden. En ook zoals in 2020 heeft de coronacrisis 

flink wat invloed gehad op de werking van Bosland. In 2021 heeft Bosland - met het oog op de toekomst - enkele 

belangrijke transitiestappen doorlopen. 

Want in de periode 2019-2021 werd er in Bosland hard in de achtergrond gewerkt aan het hernieuwen van de 

toekomstvisie. Er werd echter gekozen om nog niet te landen met een Masterplan 2.0 in 2021. Dit omdat er al even 

sprake was van een Vlaamse oproep Nationale Parken die zou volgen in 2021. Bosland wachtte dus geduldig af. 

In de tussentijd werd een ad-interim directeur aangeworven die een jaar lang de Boslandwerking ondersteunde. Er werd 

zo een existentiële scan gemaakt van de organisatie, er werd nagedacht over een nieuwe organisatiestructuur en structuur 

van vergaderingen. De focus zou in het voorjaar echter verschuiven naar de kandidatuurstelling als Nationaal Park, toen in 

april de langverwachte oproep rond Landschapsparken en Nationale Parken werd bekendgemaakt. 

Voor Bosland was dat het startschot om de focus te leggen op de kandidatuurstelling die in september klaar moest zijn. Er 

werd daarom in de zomer alles in het werk gesteld om samen met de nodige kernpartners en strategische partners een 

gedragen Conceptnota - toekomstvisie neer te schrijven, welke in september werd ingediend voor een eerste 

selectiefase van kandidaten. 

 

Maar er werd het voorbije jaar ook gefeest: want in 2021 vierde Bosland haar 15e verjaardag. Dit werd gevierd met 

enkele leuke initiatieven en een spetterend verjaardagsfeest in oktober in Resterheide.  
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2 Projectorganisatie 

2.1 Algemene werking 

Drieluik 

De organisatorische structuur van Bosland is opgebouwd uit 3 evenwaardige en complementaire luiken. Deze 

structuur staat in voor de participatie, consultatie en betrokkenheid van de bevoegde instanties op gewestelijk en 

provinciaal niveau, alsook voor alle lokale belanghebbenden (omwonenden, gebruikers, natuurliefhebbers, …) bij het project 

Bosland. Het organisatiemodel bestaat uit: 

 

Beheercomité 

Het hoogste beslissingsorgaan is het Beheercomité. Dit staat in voor het (politiek) beleid, de strategische visie en de 

budgettering. Het Beheercomité is eveneens verantwoordelijk voor terugkoppeling van en afstemming op politiek 

niveau van elk van de partners en eventuele externe partners. 

De samenstelling van het Beheercomité bestaat uit een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen en een 

ambtenaar per Boslandgemeente, een delegatie van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, en de voorzitter en directeur 

van Toerisme Limburg en het Regionaal Landschap Lage Kempen. 

Het voorbije jaar behandelde het Beheercomité o.a. deze thema’s: 

 Masterplan 

 Projectbureau 

 Actieprogramma 

 Bosland Trail subsidieaanvraag 

 Voorzitterschap Beheercomité 

 Transitieopdracht 

 IOED Bosland  

 Streekfonds 

 Wolf programma 

 Bosland ATB Challenge 
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 Financiën 

 Gastheerschap 

 Communicatie 

 Promoties 

 Fiets- en wandelbeurs 

 Partnerbezoeken 

 Jaaractieplan 2021 

 15 jaar Bosland 

 Kandidatuur Nationaal Park 

Coördinatiecel 

De Coördinatiecel is het overlegorgaan van Bosland dat maandelijks samenkomt. Het bestaat uit leden van de 

administraties van de partners. De taken van de coördinatiecel zijn: 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. 

Projectbureau 

Het projectbureau Bosland bestond in 2021 uit 2 VTE. Dit zijn 2 coördinatoren die via de subsidie van de Vlaamse regering 

voor de verdere ontwikkeling van het projectbureau zijn aangesteld: één coördinator communicatie en participatie en 

één coördinator publiek-private samenwerking en investeringen. Deze laatste verliet Bosland in de zomer en werd 

verder in 2021 niet vervangen. 

Verder is er ondersteuning vanuit Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid: 1 projectcoördinator (0,4 VTE) en 1 

projectmedewerker (0,5 VTE) werken actief aan het project. Deze laatste verliet de organisatie eind 2021 en werd niet 

vervangen. Tenslotte ondersteunt iedere Boslandpartner de werking door personeelsinzet te voorzien in de dagelijkse 

werking van Bosland. 

Werkgroepen 

Werkgroepen kunnen thematisch of projectmatig van aard zijn en hun samenstelling verzekert de juiste kennis en 

expertise rond de betreffende thema’s of projecten. In 2021 waren werkgroepen actief met betrekking tot communicatie, 

ondernemers, brochure en milieu. 

Communicatie 

De WG Communicatie had als taak: 

 Uitwerken van de communicatiestrategie- en planning 2021; 

 Uitwerking en opvolging van de acties uit communicatie- en marketingplan 2.0; 

 Planning, uitwerking en opvolging van promotie van Bosland algemeen (o.a. via catalogus Toerisme Limburg) en 

specifieke activiteiten en producten of arrangementen in het bijzonder; 

 Uitwerking en opvolging van persmomenten en publieksactiviteiten; 

 Planning, voorbereiding en opvolging van communicatieacties via de gemeentelijke infobladen; 

 Uitwerking van social media acties en opvolging van de website. 

De voorstellen en afspraken van de werkgroep werden telkens teruggekoppeld met het Beheercomité. 

Ondernemers 

De WG Ondernemers had als taak: 
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 Creatie beursstand Fiets- en wandelbeurs Gent en Utrecht; 

 Evaluatie huidige Gastheren; 

 Analyseren huidig Gastheerschap; 

 Creatie nieuw concept Gastheerschap; 

 Promotie Gastheren tijdens coronatijden; 

 Opvolgen bestaande Bosland Evenementen en Producten en aanvragen tot nieuwe; 

 Uitleendienst hangmatten; 

 Netwerkevenementen. 

Brochure 

De WG Brochure had als taak:  

 Opvolging van de ontwikkeling van de Brochure 2021 met de werkgroep en externe partners; 

 Terugblikken op de ontwikkeling van de Brochure 2021; 

 Voorbereiden van het concept en de nodige afspraken voor de Brochure 2022; 

 Voorbereiden van de bestekken van de verschillende offertevragen voor de Brochure 2022; 

 Opvolging van de ontwikkeling van de Brochure 2022 met de werkgroep en externe partners. 

Milieu 

De WG Milieu had als taak: 

 Overleg in het kader van de Nationaal Park kandidatuur - linken natuur en klimaat; 

 Overleg in het kader van gezamenlijke beheer voorstellen. 

Nieuwe, tijdelijke organisatiestructuur 

In 2021 werd Bosland als organisatie doorgelicht en werd gaandeweg een nieuwe, tijdelijke structuur met overlegorganen 

en profielen ontwikkeld. De organisatiestructuur werd vanaf eind 2021 gaandeweg geïmplementeerd. Zie ook verder 

(Thema: Uitbouw). 

Financieel 

Gemeenschappelijke Rekening 

Om gemeenschappelijke Bosland uitgaven op een efficiënte manier te laten verlopen, heeft Bosland een 

Gemeenschappelijke Rekening. De Boslandpartners (Lommel, Pelt, Hechtel-Eksel, Peer en Natuur en Bos van de 

Vlaamse Overheid) hebben voor het werkjaar 2021 samen een dotatie van € 145.000 gestort op deze rekening. Bijdragen 

van de partners:  

 Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid: € 15.000; 

 Stad Lommel: € 30.000; 

 Stad Peer (*): € 35.000; 

 Gemeente Hechtel-Eksel (*): € 35.000; 

 Gemeente Pelt: € 30.000. 

(*) Stad Peer en Gemeente Hechtel-Eksel dragen samen € 10.000 bij specifiek voor de gidsenwerking van Resterheide. 

In 2021 werd in totaal € 118.484,18 uitgegeven op de Gemeenschappelijke Rekening. De besteding van de middelen werd 

afgesproken op de Coördinatiecel en gerapporteerd aan het Beheercomité van Bosland. 

Het gedetailleerd overzicht van uitgaven staat onder ‘Bosland Rekening 2021’. 
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Werkingsmiddelen Projectbureau 

In 2021 had het projectbureau werkingsmiddelen ter beschikking via de subsidie van Natuur en Bos van de Vlaamse 

Overheid om de dagelijkse werking van het projectbureau te financieren. In totaal werd door het projectbureau  

€ 22.214,01 aan werkingsmiddelen besteed in 2021. Het gedetailleerd overzicht van uitgaven staat onder ‘Bosland 

Rekening 2021’. 

Dezelfde subsidie van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid voorzag ook in de loonmiddelen van de 2 vaste 

projectbureau medewerkers. Er werd in totaal € 149 289,01 besteed aan lonen, maaltijdcheques, premies, vakantiegelden 

en verplaatsingskosten en een consultancy opdracht in het kader van de Nationaal Park kandidatuur. 

Bosland Rekening 2021 

Deze tabel toont het overzicht van alle kosten en investeringen door de Boslandpartners in 2021. 
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JAARREKENING 2021 

 Inkomsten en investeringen   Uitgaven  

 Hechtel-Eksel   Lommel   Pelt   Peer   ANB   Gemeenschappelijke rekening   Projectbureau  

 Vastgelegd  
 

Uitbetaald   Vastgelegd  
 

Uitbetaald   Vastgelegd  
 

Uitbetaald   Vastgelegd   Uitbetaald   Vastgelegd   Uitbetaald   Vastgelegd   Uitbetaald   Vastgelegd   Uitbetaald  

 Algemene projectwerking  

 Bijdrage Gemeenschappelijke Rekening (partners)  35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 15.000,00 15.000,00         

 Gemeenschappelijke Rekening (administratieve kosten)                      1.089,01 1.219,79     

 Partnerwerking (intern en extern)                      1.000,00 810,02     

 Teamactiviteit                      1.000,00 0,00     

 IOED Bosland (werking) *                      9.681,60 700,00     

 Projectbureau lonen (opvangen tekorten 1/4/2020 - 31/12/2020)                      11.292,62       

 Transitieopdracht  20.000,00 19.972,64 20.000,00 19.972,64 20.000,00 19.972,64 20.000,00 19.972,64     19.710,90 19.437,14     

 Consultancy opdracht Nationaal Park                            12.387,38 

 Projectbureau (werkingssubsidie Vlaamse Overheid)                  149.500,00 149.289,01         

 Projectbureau (werkingskosten administratie)                            2.642,28 

 Bosland als leverancier van producten en diensten  

 Groenjobs onkosten      46.929,75 46.929,75 15.329,54 15.329,54 43.181,08 43.181,08            

 Landschapsteams onkosten      9.559,44 9.559,44                     

 Bosland als biodiversiteitshotspot  

 Projecten rond bescherming soorten en habitats (knoflookpad)              944,80 944,80             

 Adviesopdracht rond waardevolle bomen              3.505,00 3.505,00             

 Bosland een open project  

 Evenementen - 15 Jaar Bosland (Week van het bos, producten, ...)                  2.000,00 2.000,00 20.000,00 18.730,42     

 Evenementen - Week van het Bos  2.770,26 2.770,26         2.855,20 2.855,20             

 Evenementen - Film in het Bos  1.258,40 1.258,40                         

 Educatieve projecten (Vegers, Geitenmelker - WG Isis)                       3.000,00 4.500,00     

 Gidsenwerking (Resterheide)                      9.627,60 5.219,00     

 Promoties - Visit Limburg catalogus in 2021 ifv promotie in 2022              6.201,25 6.201,25     15.000,00 13.878,70     
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 Promoties - Tips voor Fietsers catalogus in 2021 ifv promotie in 2022              2.238,50 2.238,50     7.000,00 605,00   6.897,00 

 Promoties - Social media advertenties budget (prepaid)                            2.900,00 

 Promoties - Gastheren (53 illustraties, plankjes lichting 2020-2021)                            2.086,34 

 Promoties - Algemeen (persmomenten, advertenties, gadgets, ...)          206,85 206,85 5.472,01 5.472,01     2.000,00 6.663,76   1.000,00 

 Drukwerken - Diversen                      5.000,00 1.784,70     

 Brochure 2021 (vormgeving, druk, verdeling, …)  14.496,20 14.496,20     11.770,94 11.770,94 21.355,78 21.355,78             

 Wedstrijden - Bosland in Beeld (panelen, prijzenpot)                      1.500,00 1.340,00   667,92 

 Websites Bosland                      1.500,00 1.338,00     

 Beeldkwaliteit elementen (aankoop, herstel, onderhoud, ...)  4.139,41 4.139,41         10.710,64 10.710,64     4.000,00 869,99     

 Pop-up Expo Wolven in Limburg                       750,00 750,00     

 Diverse projecten (Peer Proper)              14.476,60 14.476,60             

 Bosland als toeristisch recreatieve attractiepool  

 Land-art in Bosland (onderhoud kunstwerken Will Beckers)  2.299,00 2.299,00 5.000,00 5.000,00             5.808,00 5.808,00     

 Wegenwerken (herstellingen)                 181,50  181,5                 

 Productontwikkeling (Dommel Expeditie, hondenlosloopzone, ...)      16.308,31 16.308,31                     

 Schatzoektochten (onderhoud, herstellingen, aankopen materialen, ...)                      1.000,00 131,04   6.020,47 

 Speelbossen (herstellingen)      3.630,00 3.630,00                     

 Wandeltellers (implementatie nieuw systeem)                      19.375,00 19.375,00     

 BoslandTrail (subsidie BoslandTrail)                      0,00 2.500,00     

 Ontwikkeling hoofdonthalen (studiekosten, implementatie, …)      8.954,00 8.954,00     216.983,00 216.983,00             

 Ontwikkeling specifieke projecten (Aan de Kerkhoef, …)              22.643,40 22.643,40             

 Aankopen toeristische materialen          539,86 539,86                 

 Buffer/spontaan beleid, opportuniteiten                      3.000,00 2.136,00     
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2.2 Uitbouw 

Jaaractieplan 

Het Masterplan 1.0 vormt voor de Boslandpartners het kader voor een verdere planmatige projectontwikkeling. 

Om de implementatie van het Masterplan te verzekeren, wordt jaarlijks de opmaak van een concreet actieplan voorzien.  

De verschillende acties of werkpakketten uit het Jaaractieplan 2021 werden ingedeeld in deze hoofdthema’s: structureel 

overleg, projectorganisatie, Bosland als toeristisch-recreatieve attractiepool, Bosland als participatief gegeven en open 

project, Bosland als cultuurhistorisch streekerfgoed, Bosland als biodiversiteitshotspot, opvolging projecten van derden. 

Toekomst 

Nieuw masterplan 

Het Masterplan 1.0 werd opgemaakt voor de periode 2012 - 2020. Om als partnerschap maximaal in te spelen op deze 

ontwikkelingen en de samenwerking te verbreden en te verdiepen, was er nood aan een nieuwe en ambitieuze 

toekomstvisie. Masterplan 2.0 moest daarom de ambities en ontwikkelingsdoelen uitstippelen voor de middellange 

termijn van 2020 - 2032, overeenstemmend met de twee volgende legislatuurperioden van de betrokken steden en 

gemeenten. 

In de loop van 2019 en 2020 werd samen met het studiebureaus Omgeving, Common Ground en Intoe, op basis van een 

participatietraject, workshops en stuurgroepen hard gewerkt aan deze toekomstvisie. 

Er werd echter gekozen om in 2021 - 2022 nog niet te landen met een finaal Masterplan 2.0, omwille van de nakende 

oproep Nationale Parken en Landschapsparken door de Vlaamse Overheid, welke in april 2021 dan ook volgde. 

Bosland in transitie 

Met enkele belangrijke vormelijke veranderingen en een nieuwe ambitieuze toekomstvisie voor de deur, is het van 

groot belang dat het samenwerkingsverband Bosland zich aanpast. De toekomst zal nieuwe, grote verwachtingen scheppen 

en een optimale en professionele organisatorische werking binnen Bosland vereisen alsook een duurzame 

toekomststrategie.  

Teneinde te evolueren naar een optimale juridische vorm, tijdelijke organisatiestructuur en organisatiestrategie, werd door 

Bosland een opdracht uitgeschreven voor de zoektocht naar een enthousiaste, ervaren transitiemanager om een transitie 

van de organisatie voor deze pijlers door te voeren. 

Het aanvankelijk doel van deze opdracht was dus de transitie door te voeren die het samenwerkingsverband Bosland 

juridisch en organisatorisch optimaal doet functioneren en bestendig maakt voor de toekomst. Er werd echter 

gaandeweg beslist om de opdracht bij te sturen. Door de komst van ad-interim directeur Raf Kempen, werden in 2021 deze 

belangrijke stappen gezet in de transitie van Bosland: 

- Scan van de werking en organisatiestructuur 

- Dagelijkse leiding over de operationele werking van Bosland 

- Uitwerken van nieuwe tijdelijke organisatiestructuur 

- Coördinatie over Kandidaatstelling Nationaal Park 

De deelopdracht ‘juridische structuur’ zal op een later tijdstip in 2022 - 2023 uitgevoerd worden. 
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Kandidaat Nationaal Park 

In april 2021 maakte de Vlaamse Regering via de 'Open Oproep Nationale Parken Vlaanderen 2021' bekend dat er 

toekomstgericht 4 Nationale Parken in Vlaanderen opgericht zullen worden. 

Een ‘Nationaal Park Vlaanderen’ wordt gedefinieerd als een erkend, geografisch afgebakend gebied van 

voldoende grote omvang met een uitzonderlijke natuurwaarde en een internationale uitstraling. Het 

beheer is gericht op het bereiken van een duurzame bescherming en ontwikkeling van 

landschapsecologische processen en de bijhorende ecosystemen, habitats en soorten tezamen met de 

gebiedscoalitie. Het unieke natuurlijke milieu, landschap en erfgoed bieden mogelijkheden tot toeristisch 

recreatieve ontwikkeling en promotie, echter steeds binnen de draagkracht van de natuur en haar 

omgeving. 

Na een grondige analyse van de criteria voor Nationale Parken Vlaanderen waren de Boslandpartners er van overtuigd dat 

een Nationaal Park label past in de toekomstvisie van Bosland. Daarom heeft Bosland in september 2021 een kandidatuur 

ingediend bij de Vlaamse Overheid voor het label Nationaal Park. Na evaluatie van alle kandidaten wordt een shortlist van 

geselecteerden opgesteld. Deze kandidaten mogen werken aan de tweede fase van de kandidatuurstelling.  

De verschillende criteria - omvang en samenhang, natuurkwaliteit, unieke belevingswaarde en de gebiedscoalitie - werden in 

de kandidatuur duidelijk omschreven. De partners geloven dan ook dat een Nationaal Park label zal bijdragen aan het 

bereiken van de ambitieuze toekomstplannen van Bosland. 

Nieuwe organisatiestructuur 

In 2021 werd Bosland als organisatie doorgelicht en werd gaandeweg een nieuwe structuur met overlegorganen en 

profielen ontwikkeld. Deze nieuwe organisatiestructuur werd eind 2021 gaandeweg deels geïmplementeerd: 

- Raad van Bestuur: dit orgaan bepaalt de lange termijn missie en strategie en controleert het budget en het 

jaaractieplan 

 

- Directieraad: dit orgaan coördineert en koppelt terug met de Raad van Bestuur en staat verder in voor 

budgetafwijkingen. 

 

- Operationele Cel: dit orgaan coördineert de dagelijkse werking van projecten en acties. Het motiveert, 

inspireert en initieert. De Operationele Cel beheert het budget. 

 

- Werkgroepen: deze groepen staan in voor de uitwerking van inhoudelijke acties en initiatieven binnen hun 

vakgebied. 

 

- Adviesgroepen: deze groepen staan in voor advies omtrent de uitwerking van inhoudelijke acties en initiatieven. 

Ondersteuning Raad van Bestuur 

Directieraad 

Operationele Cel 

AG 

Communicatie 

 

AG Projecten 

WG Natuur - 

Boslab 

WG Erfgoed - 

IOED 

WG Toerisme - 

Werking 

WG Landbouw * 

 

* WG Landbouw: dient nog opgestart te worden 
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3 Bosland als cultuurhistorisch 

streekerfgoed 

3.1 Erfgoedwerking 

Omwille van het belang van cultuurhistorisch streekerfgoed is actieve werking rond erfgoed van belang voor Bosland. 

Daarom ondersteunt Bosland in de eerste plaats maximaal het promoten van organisaties of evenementen rond 

erfgoed in Bosland. Bovendien werden in 2021 2 medewerkers aangeworven in het kader van de IOED Bosland. 

3.2 Opstart IOED Bosland 

De IOED Bosland begon zijn werking op 1 februari 2021. Deze dienst zet zich voornamelijk in voor het adviseren, 

informeren, ondersteunen en sensibiliseren van personen over onroerend erfgoed in Bosland. Hiernaast staat de 

IOED Bosland in voor het inventariseren van erfgoed in Bosland in samenwerking met lokale diensten, 

erfgoedverenigingen en vrijwilligers. Het onroerend erfgoed bestaat uit het archeologisch, bouwkundig en landschappelijk 

erfgoed in de gemeenten Hechtel-Eksel, Peer, Pelt en Lommel. 

Doorheen het jaar werd getracht om een Boslandnetwerk te creëren van alle erfgoedspelers in de regio. Een 

netwerkmoment werd georganiseerd in oktober om deze spelers samen te brengen en een hechtere samenwerking te 

bekomen. 

In totaal zal de IOED Bosland de volgende zes jaren (2021 - 2026) een bedrag van € 507.842,16 ontvangen, oftewel jaarlijks 

€ 84.640,36. Dit geld zal onderverdeeld worden in 1,4 VTE en werkingsmiddelen. In 2021 werd er circa €11.200 gebruikt 

als werkingsmiddelen. De overschot van de subsidie zal naar 2022 verschoven worden. 

Projecten 

In 2021 werd er reeds gewerkt aan verschillende projecten.  

Historische graven 

Één van de belangrijkste projecten bestond uit het inventariseren van de lokaal historische graven in Bosland. Er werd 

gestart met de begraafplaatsen in Eksel en Peer. Met de hulp van de heemkundige kringen en andere erfgoedliefhebbers 

werd onderzocht welke graftekens een erfgoedwaarde bezitten. 

Open Monumentendag 

Op 12 september 2021 vond Open Monumentendag plaats. De vier gemeenten werden samengebracht en voor het eerst 

vond er een activiteit rond erfgoed plaats in elke Boslandgemeente. De IOED Bosland verzorgde de coördinatie, 

ondersteuning en publiciteit van deze activiteiten. Daarnaast was er een Boslandreporter die op sociale media de meeste 

van deze activiteiten ging bezoeken. 
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Archeologiedagen 

 

Op 10 oktober organiseerde de IOED Bosland een activiteit voor archeologiedagen 2021. Dit vond plaats tijdens het 

Verjaardagsfeest van Bosland. De IOED had hier een standje waar men kon deelnemen aan leerrijke, avontuurlijke en 

speelse activiteiten om meer te weten te komen over archeologie in al haar facetten. Op deze plaats kon eveneens meer 

informatie over de werking van de IOED Bosland verkregen worden. 

Databank 

Doorheen het jaar werd gewerkt aan de Boslanddatabank. Deze databank is een aanvulling op de inventaris Onroerend 

Erfgoed die beschikbaar is gesteld door het agentschap Onroerend Erfgoed. Omwille van de lacunes in deze inventaris en 

het verdwijnen van een aantal erfgoedrelicten werd een nieuwe databank opgesteld. Deze is momenteel nog voor intern 

gebruik. 

Plaats bezoeken 

Als laatste werden er plaats bezoeken uitgevoerd en (pre)adviezen opgesteld betreffende het onroerend erfgoed. Dit werd 

gedaan op vraag van ambtenaren en privépersonen die in aanraking kwamen met onroerend erfgoed. Er wordt een neutrale 

positie behouden in deze adviezen om een overkoepelende visie rond onroerend erfgoed te vrijwaren.  
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4 Bosland als leverancier van producten 

en diensten 

4.1 Duurzaam produceren van hout, biomassa en 

andere producten 

FSC-groepscertificering en houtverkoop 

Verspreid over het jaar werd in 2021 10.698,09 m³ FSC-hout afkomstig uit de Boslandbossen verkocht, goed voor een 

bedrag van € 450.536,08. De opbrengsten van de domeinbossen gaan naar Natuurinvest. De andere vloeien terug naar de 

betrokken gemeenten. 

Locatie Aantal bomen Volume (m³) Bedrag (€) 

Domeinbos Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid 7.137 2.352,79 102.880,09 

Gemeente Hechtel-Eksel 5.369 2.888,89 142.430,21 

Gemeente Pelt 2.049 879,72 46.640,00 

Stad Lommel 24.195 4.576,70 158.585,78 

Totaal 38.750 10.698,09 450.536,08 

 

4.2 Benutten tewerkstellingskansen in natuur en 

bos 

Groenjobs Bosland 

Het project ‘Groenjobs’ verleent via cofinanciering van Vlaanderen en de gemeenten subsidies voor het inzetten van milieu- 

en natuurwerkers voor minder rendabele werken in natuur, bos, groen en landschappen. De werkzaamheden worden 

uitgevoerd door doelgroep arbeiders. 

In het huidige project groenjobs Bosland, lopend van 2021-2023, voeren arbeiders in dienst bij het sociaal economiebedrijf 

De Winning diverse beheerwerken uit in Bosland. 

Voor Hechtel-Eksel en Lommel betreft dit jaarlijks telkens 3.600 manuren en voor Pelt en Peer zijn dit telkens 1.200 

manuren. Voor het wandelnetwerk Bosland worden jaarlijks nog extra 600 manuren ingezet. 

Regionaal Landschap Lage Kempen is projecthouder. Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid voorziet i.s.m. de gemeenten 

en Regionaal Landschap de werkopdrachten. Vertegenwoordigers vanuit de gemeenten, aangevuld met een 

vertegenwoordiger van Regionaal Landschap Lage Kempen, van Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid en van het sociaal 

economiebedrijf De Winning verzorgen de opvolging van de planning en evalueren de uitgevoerde werken.   
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5 Bosland als biodiversiteitshotspot 

5.1 Actuele natuurwaarden 

Bosland herbergt talrijke soorten en habitats die elders in Vlaanderen erg zeldzaam of verdwenen zijn.  

Het betreft zowel typische natuur van bos als van open biotopen; dit illustreert de natuurlijke rijkdom van het gebied. Met 

belangrijke tot zelfs unieke populaties van soorten en tal van andere soorten is Bosland een hotspot voor biodiversiteit in 

Vlaanderen en in meerdere opzichten van groot belang in Europese context in het kader van het Natura 2000-netwerk. 

Bovendien maakt Bosland deel uit van een natuurmassief dat on-Vlaams aandoet door haar uitgestrektheid. Dit biedt 

bijkomende kansen voor een duurzame instandhouding van topnatuur. 

 
De Big Five van Bosland 

Binnen de afgebakende natuurkern van de ‘Kandidatuur Bosland Nationaal Park’ vinden we een biologische waardering 

van minstens waardevol in 90% van oppervlakte (5.837 ha). Overigens worden biologisch zeer waardevolle gebieden 

teruggevonden in elke natuurdeelkern, wat duidt op kwaliteit en potentie in elke kern. 

Een andere indicator voor natuurkwaliteit is de aanwezigheid van Europese Habitats en Regionaal Belangrijke 

Biotopen. In de natuurkern van de ‘Kandidatuur Bosland Nationaal Park’ komen 36 Europese habitat(sub)types en 12 

Regionaal Belangrijke Biotopen voor, die enerzijds de variatie aan ecotopen in Bosland (heide, zand, water, bos) weerspiegelen 

en anderzijds het belang van Bosland voor deze ecotopen op Europees en regionaal niveau onderschrijven. 

 
De Magnificent Seven van Bosland 

Opvallend is dat Bosland op dit ogenblik een belangrijke rol speelt voor open biotopen. Bosland heeft een bijzonder grote 

oppervlakte aan relatief jonge, voormalige mijnhoutaanplantingen. Deze bossen bevinden zich grotendeels in 

omvormingsbeheer naar biodiverse, klimaatrobuuste habitatbossen. Deze uitgangssituatie biedt daarnaast uitzonderlijke 

kansen om bewust en op grote schaal de kaart te trekken van natuurlijke processen.  

De natuurkwaliteit van de afgebakende natuurkern in de ‘Kandidatuur Bosland Nationaal Park’ wordt bevestigd doordat het 

gebied een belangrijk aandeel heeft in actiegebieden van 12 soortenbeschermingsprogramma’s. Ook hier heeft elke 

natuurdeelkern een zeker belang voor de gunstige staat van instandhouding van één of meerdere bedreigde soorten. 
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5.2 Versterken van de natuurstructuur 

In alle bos- en natuurgebieden werden in 2021 diverse inrichtings- en instandhoudingswerken uitgevoerd: 

 Invasieve exoten, zoals de Amerikaanse vogelkers, werd verder planmatig bestreden 

 De soortendiversiteit van de bestaande bossen werd vergroot door het bij planten van inheemse 

loofboomsoorten 

 Open heidecorridors werden aangelegd ten behoeve van soorten zoals de gladde slang 

 Een translocatie van lentevuurspin naar beschermd gebied is uitgevoerd 

 Monitoring van diverse soorten (vb. nachtzwaluw, vlinders) en habitats (vb. graslanden) werd uitgevoerd 

 Het geïntegreerd natuurbeheerplan Hobos werd goedgekeurd, het natuurbeheerplan voor de openbare bossen 

van Lommel is in opmaak; 

 Selectieve dunningen werden uitgevoerd in bossen ter versterking van bosstructuur en -samenstelling 

 Boomopslag werd verwijderd in de heidegebieden 

 Wetenschappelijk onderzoek werd verder uitgerold (rapportage: www.boslab.be) 

 Enz. 

In het najaar van 2021 is in het Hobos ook de aanzet gegeven voor het herstel van de oude hoogstamboomgaard in 

samenwerking met de Nationale Boomgaardenstichting. Oude bomen kregen een prikkeling snoei en er worden een 20-tal 

nieuwe appelbomen geplant. Een hoogstamboomgaard heeft een grote ecologische waarde: het ondersteunt heel wat 

insectenleven zoals solitaire bijen, vogelsoorten en kleine zoogdieren.  
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5.3 Ontsnipperingsplan 

Wildwaarschuwingssysteem N73 

 

In maart 2019 werd het eerste actieve wilddetectiesysteem van Vlaanderen geïnstalleerd op de Kamperbaan N73 tussen 

Hechtel-Eksel en Leopoldsburg. Het doel was het vergroten van de verkeersveiligheid en het verminderen van de 

versnipperingsproblematiek voor bepaalde diersoorten. 

In de periode 2020-2021 werd het systeem voor de eerste keer geëvalueerd. Hierbij kreeg het INBO van het Agentschap 

voor Natuur en Bos de opdracht om zowel de gevoeligheid (detectiekans + diersoorten) als de effectiviteit (evolutie in 

verkeersongevallen) van het wilddetectiesysteem te beoordelen. Daarnaast vroeg het ANB ook om suggesties voor 

toekomstige wilddetectiesystemen aan te leveren op basis van praktijkervaringen en de uitgevoerde evaluatie. 

Eerst evalueerde men de gevoeligheid van het systeem met behulp van cameravallen: hiervoor vergeleek men het aantal 

uren met triggers (activatie beweging in detectiezone) van het wilddetectiesysteem met de waargenomen dieren. In 80.3% 

van de actieve uren van het systeem, werden geen dieren waargenomen door cameravallen of triggers van het systeem 

geregistreerd. In 5.8% van de actieve uren vielen waarnemingen van dieren door cameravallen samen met triggerregistraties 

van het wilddetectiesysteem. In 13.9% van de tijd zagen we verschillen tussen beide systemen: in 3.2% hiervan werden 

dieren waargenomen zonder triggers van het systeem en in 10.7% hiervan werden er triggers geregistreerd zonder dat er 

dieren werden waargenomen. In 64.6% van uren met waarnemingen werd het wilddetectiesysteem getriggerd. In 35.4% van 

de uren dat het systeem wordt getriggerd, zag men ook effectief dieren. De verschillen tussen lijndetectiesensoren en 

vlakdetectiesensoren bleken minimaal. 

Vos, everzwijn, ree en wolf werden het meest waargenomen op de cameravallen. Het zijn ook deze dieren die men op 

camera zagen oversteken. In het totaal werden er over een periode van 20 maanden 122 oversteken gedetecteerd. De 

detectiekans (een trigger van het wilddetectiesysteem in hetzelfde uur als de oversteek) was bij everzwijn: 85.0%, bij ree: 

83.3%, bij wolf: 73.7% en bij vos: 57.1%. 

Om de effectiviteit na te gaan vergeleek men het jaarlijkse aantal verkeersongevallen voor en na de installatie van het 

systeem. Het jaarlijks aantal geregistreerde ongevallen tussen 2015 en 2018, voor de installatie van het systeem was 

gemiddeld 14. In de 2 jaar na de installatie werden er gemiddeld 2 meldingen geregistreerd. 

Of het systeem ook aan ontsnippering bijdraagt, kon men uit deze analyse niet afleiden. 
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Ecoduct N71 

Het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering (VAPEO) voorziet in investeringen die bijdragen aan het herstel 

van ecosystemen en de uitbouw van een netwerk van samenhangende natuur in Vlaanderen. De aanleg van een ecoduct aan 

de N71 in Lommel is binnen dit plan opgenomen met een realisatieperspectief in 2023. Deze actie is gekoppeld aan het 

Ontsnipperingsplan Bosland en de SBP gladde slang, maar dient ook andere doelsoorten zoals wolf, ree, everzwijn, vos, 

lentevuurspin... Het voorziene budget is € 5,5 miljoen. 

In 2021 startten de 3 financierende partners (Departement Omgeving, ANB en AWV) onder leiding van De 

Werkvennootschap een Design en Build opdracht met concurrentiegerichte dialoog. Zowel vanuit Bosland als vanuit stad 

Lommel werden de nodige gedetailleerde info en in rekening te brengen facetten aangereikt.  

In 2022 zullen 3 firma’s ontwerpen voor het ecoduct N71 uitwerken. Medio 2022 wordt een gunning van de opdracht 

voorzien.

 

Toekomstbeeld Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering 

Downsizen N715 

In 2021 werden geen concrete stappen gezet in het downsizen van de N715. Het thema werd wel warm gehouden in 

functie van het complexe project Noord-Zuid Limburg. 
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5.4 Limburgse Landschapsteams 

In het kader van dit project werken arbeiders uit de sociale economie, onder de regie van de Regionale Landschappen, 

intensief aan de verbetering van de kwaliteit van natuur en landschap en onderhouden zij de wandelpaden en omgeving 

hiervan.  

In nauw overleg met de gemeenten zet het Regionaal Landschap Lage Kempen haar uren arbeiders en regisseur in om 

werkzaamheden binnen de gemeenten uit te voeren. Het Regionaal Landschap Lage Kempen 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 werken worden gesubsidieerd door de provincie Limburg met een bijdrage van de gemeenten. De belangrijkste 

uitgevoerde werken in 2021: 

Hechtel-Eksel 

 Onderhoud van de groene speelweefsels: dit zijn 7 locaties (totaal: 1,5 ha) die lokaal speelgroen bieden aan 

kinderen uit de buurt. De speelweefsels worden maandelijks onderhouden door o.a. het wieden van onkruid, 

maaien van gras, scheren van hagen en het onderhoud van de speelelementen. 

 Onderhoud recreatieve routes: controle van de routes en waar nodig vervangen van bordjes, opruimen van 

omgewaaide bomen, maaien en verwijderen van klein afval op de paden. 

 Bomenverzorging op verschillende plaatsen in Hechtel-Eksel. Dit is het uitlichten van kruinen, verwijderen van 

dood hout en uitgescheurde takken op plaatsen waar ze een gevaar vormen. 

Lommel 

 Onderhoud van de zaadboomgaard waar op termijn het zaad van ‘Plant van Hier’ kan worden geoogst. Daarbij 

werd het terrein gemaaid met aandacht voor de nesten van de aanwezige veldparelmoervlinder.  

 Onderhoud recreatieve routes: controle van de routes en waar nodig vervangen van bordjes, opruimen van 

omgewaaide bomen, maaien en verwijderen van klein afval op de paden. 

 Heidebeheer: op Eynderheide en Meysterbergen in functie van kommavlinder. De zone langs de N71 werd mee 

opgenomen ter uitbreiding van de corridor. 

Pelt 

 Onderhoud recreatieve routes: controle van de routes en waar nodig vervangen van bordjes, opruimen van 

omgewaaide bomen, maaien en verwijderen van klein afval op de paden. 

 Onderhuod zone Nolimpark: nazicht speeltoestellen en paden met opkuisen van klein afval. 

 Exotenbestrijding van Amerikaanse vogelkers in Kolisbos. 

 Ondersteuning van het PSN project Dorperloop, rond vernatting van de vennen in Kolis. 

 Houtkantenbeheer in de zone: Weidenstraat – Lochterdijk – Zonhoekstraat. Het beheer bestaat uit gefaseerd 

afzetten in combinatie met exotenbestrijding. 

 Boscompensatie aan de Wildlaan. 

Peer 

 Onderhoud recreatieve routes: controle van de routes en waar nodig vervangen van bordjes, opruimen van 

omgewaaide bomen, maaien en verwijderen van klein afval op de paden.  
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6 Bosland als participatief gegeven 

6.1 Ondernemers 

Gastheren 

Net zoals de voorbije jaren werd in 2021 ook een oproep gedaan aan geïnteresseerde ondernemers uit de 

Boslandgemeenten om zich in te schrijven voor een Gastheren cursus. 

In het voorjaar van 2021 werd een nieuwe opleiding georganiseerd waarbij gefocust werd op Bosland algemeen, Bosland 

fauna en flora en Bosland toerisme. 9 kandidaten namen in 2021 deel aan het traject. 

Door de coronacrisis werd het 3e gedeelte van de cursus vooruitgeschoven naar het voorjaar van 2022. 

Gastheren in the picture 

Tijdens het Verjaardagsfeest 15 Jaar Bosland werden de Gastheren op een opvallende manier in the picture gezet. De 

ondernemers kregen een rol in de festiviteiten, maar kregen ook een opvallende Gastheren promotiestand bestaande uit 3 

panelen en promotie van enkele standhouders. Maar liefst 2.000 bezoekers kwamen die dag op bezoek in Bosland. 

 

Netwerkevenementen 

Omwille van Covid-19 werden in 2021 zowel de Bosland Safari als de Tipgeversdag geannuleerd.  

6.2 Gidsen 

Omwille van Covid-19 werden in 2021 zowel de Dag van de Gids als de gidsenwandelingen Op stap in Bosland geannuleerd.   
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7 Bosland als toeristisch-recreatieve 

attractiepool 

7.1 Ontsluiting en onthaal 

Ontwikkeling van onthalen  

Dommelhuis in Hoksent-Molhem (Peer) 

 

Het Dommelhuis met zijn strategische ligging aan de vallei van de Dommel, is de plaats waar natuur en landbouw 

samenkomen met de Dommel als ‘blauwe ader’. Gedurende 2021 werd er naarstig verder gewerkt aan het Dommelhuis. 

De bouw raakte steeds verder voltooid en er werd gestart met de invulling aan de binnenzijde. 

Het Dommelhuis zal uitgroeien tot een educatief centrum welk een verrassende kijk zal geven op de natuur rond en 

onder het water. Via een interactief en digitaal ingerichte ruimte wordt de brug geslagen tussen landbouw, landschap, 

streekproducten en natuur. Naast een multifunctionele ontmoetingsruimte is er ook een ingericht onderzoekscentrum. 

En ook buiten wordt dit verhaal verder gezet. In de eerste plaats in de buitenschil van het gebouw, waar gezocht wordt 

naar circulaire bouwproducten met een link naar de landbouw. De plek wordt de onthaalplek/poort om Bosland binnen te 

stappen in het wandelgebied Hoksent - Molhem waar de Dommel doorheen kronkelt. Voor de buitenbeleving voorziet 

stad Peer een belevingsvolle, educatieve route (zowel voor gezinnen als voor 1e graad secundair onderwijs) met allerhande 

doe-activiteiten rond de thema’s water, natuur en landbouw. Men is er van overtuigd dat dit een beleving wordt met 

bovenlokale troeven. Daarnaast is er momenteel een extra belevingsproduct in voorbereiding: de Dommel Expeditie. Dit 

wordt een belevingswandeling voor kinderen gericht op waterbeleving en bushcraft. 

In het bijzonder werd in 2021 de projectsubsidie ‘Natuur in je buurt’ bekomen voor de omgevingsaanleg waarbij het 

ruimen van de vijver als eerste klus is geklaard. En verder kreeg het fietscafé in de Kringwinkel meer vorm en werd 

de voorbereiding van een street-art installatie aan de fietsentunnel verder onderzocht. De gidsenwerkgroep heeft een 

opleiding voorbereid en wenst vanaf 2022 op te starten zodra de coronamaatregelen dit weer toestaan. Ook voor de 

Steenweg Wijchmaal tegenover het Dommelhuis is een opfrissing voorzien met bushaltes en veilige oversteekplaats 

voor fietsers en wandelaars. De opening is voorzien in 2022. Het gebouw en de educatieve opstelling wordt gerealiseerd 

met steun van het ELFPO - het Europees Landbouwfonds voor Plattelands Ontwikkeling. 
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House of Nature in Sahara (Lommel) 

 

Het GRUP ‘Soeverein-Sahara’, dat noodzakelijk was om de onthaalplek/poort tot Bosland concrete invulling te geven en 

gewenste functies mogelijk te maken, werd definitief vastgesteld in februari 2021. Hierop volgend werd een studie opgestart 

om een vernieuwde structuur- en inrichtingsschets voor Park De Soeverein-Sahara op te stellen als update van het 

Masterplan uit 2010. Deze studie schetste een helder beeld van toegang, parkeervoorziening en de exacte locatie van 

‘onthaal’ voor bezoekers van De Sahara. Vervolgens werd gezocht naar een concrete invulling voor de onthaalplek met 

bijzondere aandacht voor originaliteit, bruikbaarheid en duurzaamheid. Een opdracht voor een kunstzinnig werk werd als te 

volgen piste naar voor geschoven. 

In december werd het gigantisch landschapswerk ‘House of Nature’, ontworpen door internationaal gerenommeerd landart 

kunstenaar Will Beckers, voorgesteld aan het grote publiek. House of Nature is een groots kunstpaviljoen (7,5 m hoog en 

50 m lang) dat de bezoeker onthaalt maar waar deze ook kan rusten of picknicken. Het zal organisch verweven worden met 

de omringende natuur en wordt uit het duurzame materiaal cortenstaal vervaardigd. Naast het onthaalkunstwerk, zijn ook 

belevingsvolle routes van parking naar kunstwerk en een landart fietsenstalplaats een paardbindplaats onderdeel van het 

ontwerp van Will. De kostprijs voor het totaalproject bedraagt € 612.680 incl BTW. 

In de eerste helft van 2022 wordt de aanspraak op subsidies voor (delen van) het project onderzocht. Half 2022 starten de 

werken voor het kunstwerk en landart elementen. Voor de infrastructurele ingrepen die los staan van de werken van Will 

(aanleg van de parking, het vergroenen van de toegangsweg en verplaatsen van rijpiste van manège) worden in 2022 het 

nodige studiewerk en daaropvolgende aanbestedingen voorzien. 

De Grote Hof in Grote Hof - Hobos (Pelt) 

Sinds de aankoop van de gebouwen van De Grote Hof en het Hobos (beide gelegen in Pelt op 1,5 km van elkaar) zijn 

meerdere initiatieven genomen om een duurzame conservatie en invulling voor beide gebouwen te realiseren. 

In 2021 werd zowel voor De Grote Hof als voor Hobos een trajectschets voorgesteld in samenspraak tussen ANB, 

Natuurinvest en de gemeente Pelt. De Grote Hof wordt in het toekomstige Masterplan Bosland gezien als dé 

toegangspoort voor Bosland. De site heeft mogelijkheden tot hoog dynamische ontwikkeling zoals weergegeven in het RUP. 

Het Hobos heeft mogelijkheden tot laag dynamische ontwikkeling, zoals weergegeven in het landschapsbeheerplan.  

Specifiek voor De Grote Hof wordt er door Natuurinvest gekozen om het werk uit het verleden te valoriseren en zelf te 

updaten. Natuurinvest gaat met de beschikbare info een nieuwe marktbrochure samenstellen en deze wordt nadien 

afgetoetst bij een aantal stakeholders en zo gaandeweg bijgestuurd en verfijnd. 
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Specifiek voor Hobos werden in 2021 deze initiatieven genomen:  

 April 2021: open oproep vastgoedconcessie door Natuurinvest  

 Najaar 2021: screening ingediende dossiers om te komen tot één kandidaat begin 2022 

 Weerhouden kandidaat doet in voorjaar 2022 een haalbaarheidsstudie/onderzoekstraject om te kijken of zijn 

project mogelijk is binnen het kader en komt tot een project definitie 

 Eventuele gunning en opstellen samenwerkingsprotocol 

Daarnaast heeft Natuurinvest voor het Hobos een geactualiseerde versie van het stabiliteitsonderzoek van 2015 

aangevraagd om aansluitend eventuele tussentijdse gepaste maatregelen te kunnen nemen. Verder werd het 

Landschapsbeheerplan Hobos goedgekeurd door de minister op 14 december 2021. 

Pijnven (Hechtel-Eksel) 

De site Pijnven is één van de deelgebieden opgenomen in het in opmaak zijnde Toeristisch RUP. Na de opmaak van de 

startnota vond eind 2019 de eerste participatieronde plaats. Alle adviezen, reacties en opmerkingen werden besproken en 

verwerkt in de scopingnota. Dit is een openbaar en evolutief document. Het bouwt verder op de startnota en houdt 

rekening met alle adviezen en opmerkingen op deze nota. Het bevat eveneens alle te onderzoeken aspecten en 

effectbeoordelingen. De scopingnota geeft richting aan het onderzoek voor het plan en de effecten.  

In het kader van de opmaak van de stedenbouwkundige voorschriften werd enkele keren overlegd met Natuur en Bos van 

de Vlaamse Overheid. Hierbij werd voornamelijk aandacht besteed aan de “groene” bestemmingen, hun 

ontwikkelingsmogelijkheden passend binnen de ecologische draagkracht. 

Momenteel worden nog een aantal zaken afgewerkt en zal de scopingsnota binnenkort worden voorgelegd aan het team 

Mer. In 2022 staat er dan een plenaire vergadering op het programma evenals de voorlopige vaststelling van het 

ontwerpplan door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en schepenen zal daarna het ontwerp-RUP aan een 

openbaar onderzoek onderwerpen. Dit onderzoek zal 60 dagen in beslag nemen en na de verwerking van de adviezen en 

eventuele bezwaren, kan de gemeenteraad het RUP definitief vaststellen. De timing hiervan zal echter afhangen van de 

resultaten van de Milieueffectrapport (Mer)-screening en de beoordeling door het team MER. 

'Milieueffectrapportage' is een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen (projecten, 

plannen, beleidsvoornemens of programma's). Een milieueffectrapport (MER) wordt opgemaakt vóór de projecten of 

plannen worden uitgevoerd. Zo kunnen schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium worden ingeschat en 

opgevangen. 

Onteigeningen in het kader van creatie van groene corridors zullen niet gebeuren. Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid 

heeft wel voorzien dat zij gronden binnen de corridor zullen aankopen wanneer deze worden aangeboden. 

7.2 Implementatie beeldkwaliteit plan 

Onderhoud terreininfrastructuur 

Onderhoud en herstellingen terreininfrastructuur 

In 2021 werd de opdracht voor het herschilderen van de oudste picknickbanken en speelelementen in het gebied voltooid. 

Er werd echter vastgesteld dat schilderwerken in de openlucht niet altijd in optimale omstandigheden kunnen gebeuren en 

daarom best jaarlijks worden ingepland. Een bijkomende, nieuwe opdracht zal daarom in 2022 voorbereid worden.  

Begin 2021 werden verder herstellingen uitgevoerd aan 22 elementen die beschadigd waren door vandalisme of intensief 

gebruik. De firma Belurba voerde zowat de helft van de herstellingen goed uit, maar maakte ook een fout bij de uitvoering 

van aantal herstellingen. De correcties van deze herstellingen zijn door de vertraagde levering van materialen en door 

personeelsuitval tgv. covid-19 niet meer uitgevoerd in 2021 en worden opgeschoven naar 2022. De opdracht werd dus nog 

niet opgeleverd in 2021. 



BOSLAND • JAARVERSLAG 2021 | 25 

Begin 2021 werden voorts een aantal defecte informatiepanelen en -borden vervangen door nieuwe exemplaren. De sociale 

tewerkstellingsorganisatie De Winning zorgde voor het jaarlijkse poetsbeurt van alle Bosland terreininfrastructuur.  

Plaatsing nieuwe elementen 

In het gebied de Watering in Lommel werden in 2021 nieuwe picknick en -zitbanken in Boslandhuisstijl geplaatst, alsook een 

kader voor een infobord. In 2021 werd bovendien een informatiepaneel over het ‘witteren’ opgemaakt in Boslandhuisstijl en 

in nauw overleg met Natuurpunt. Het nieuwe paneel werd in de zomer geplaatst door de arbeiders van ANB. 

Naar aanleiding van 2 nieuwe ‘Vuuravontuur’ wandelingen (Pelt en Lommel) werden kleine kaders geleverd en de nodige 

startborden geplaatst. 

Optimalisatie afspraken ivm Bosland terreininfrastructuur 

In 2021 werden een aantal overlegmomenten gehouden om afspraken te maken over het onderhoud van de Boslandse 

terreininfrastructuur. In overleg met Regionaal Landschap Lage Kempen, De Winning en de vertegenwoordigers van de 

technische diensten van de gemeenten werden de methoden, de vragen en bestaande aandachtspunten met betrekking tot 

het Bosland meubilair overlopen. Vervolgens werden een aantal afspraken gemaakt voor een toekomstige, meer optimale 

aanpak. Er werden verantwoordelijkheden bepaald voor oa. de plaatsing, controle en onderhoud van het meubilair. Echter 

vraagt dit onderwerp verdere uitwerking en overleg in 2022. 

De digitale inventaris van Bosland terreininfrastructuur werd dan ook geactualiseerd en aangevuld met een aantal nieuwe 

items, speelelementen, schatkisten en land-art constructies. Deze GIS inventaris en achterliggende tabel vormen de basis 

voor toekomstige opvolging van Bosland terreininfrastructuur. 

7.3 Producten 

Fietsen door de Bomen 

Het Limburgse fietsroutenetwerk werd op 14 juni 2019 letterlijk en figuurlijk naar een nog hoger niveau getild. Na Fietsen 

door het Water opende Toerisme Limburg die dag Fietsen door de Bomen in Bosland. Sinds de lancering van deze 

topattractie heeft Bosland heel wat impulsen gekregen.  

Dat merkt de organisatie aan de bezoekersaantallen in het Pijnven en de gebieden eromheen, de hoeveelheid bezoekers van 

de website, de vaak overvolle parkings aan de natuurgebieden of de overvolle terrassen bij sommige horeca uitbaters. 
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Sinds de opening werden er in Bosland al 666.688 fietsers geteld, waarvan in 2021 maar liefst 201.750! 

Fietsen door de Bomen wordt niet alleen door de Limburgers zelf enorm gewaardeerd, ook (inter)nationaal blijft deze 

unieke fietsbeleving hoge toppen scheren. De recentste aanwinst is de bekroning in de categorie ‘Landscape Architecture – 

Public’, uitgereikt door de internationale jury van Architecture MasterPrize in Los Angeles in november 2021. Dat 

maakt dat er momenteel 6 internationale prestigieuze prijzen in de kast staan: 

      

 

Schatzoektochten 

In 2021 hebben de wandelpeters- en meters de vier Bosland schatzoektochten routes met bijhorende schatkisten op 

regelmatige basis gecontroleerd. De nodige herstellingen of vervangingen werden uitgevoerd door de arbeiders van 

Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid. De Bosland schatzoektochten blijven hét Bosland topproduct voor kinderen! 

Hangmatten uitleendienst 

In 2021 werden net zoals in 2020 de Bosland hangmatten - mede door het Covid-19 virus - minder uitgeleend dan het 

jaar ervoor. Hangmatten moesten immers na uitlening minimaal één dag aan de kant gezet worden om het virus niet te 

verspreiden. Al bij al werden er in Bosland in 2021 nog 124 hangmatten uitgeleend, hetgeen niet slecht is gezien de 

omstandigheden. 
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The Treehouse 

The Treehouse is een unieke locatie om te vergaderen en te brainstormen. Dit mogen we toch afleiden uit de reacties 

na verhuringen, zo meldt ons de Biehal, die nog steeds de exploitatie voor hun rekening neemt. 

 

De vergaderlocatie werd in 2021 maar liefst 41 keer verhuurd. 

Sahara Expeditie 

Omwille van de coronamaatregelen is de Sahara Expeditie in 2021 slechts beperkt beschikbaar geweest. Bovendien werd 

de meerderheid van de reservaties geannuleerd. Uiteindelijk hebben er slechts een 40-tal personen deelgenomen in 2021. 

Cijfers van wandeltellers 

Net zoals in 2020 was wandelen in 2021 erg populair in Bosland. Bewoners ontdekten opnieuw de natuur in hun buurt. 

Heel wat (nieuwe) gasten wisten de Boslandse wandelgebieden te ontdekken. 

In 2021 werd door alle Limburgse Regionale Landschappen een nieuw wandeltelsysteem geïmplementeerd. Voor Bosland 

gebeurde dit in 16 wandelgebieden in de 4 Boslandgemeenten. 

Jammer genoeg werd een technisch probleem geconstateerd, waardoor de wandelcijfers onbetrouwbaar zijn. Vanaf 2022 

wordt een aangepast systeem geïmplementeerd. Het getelde aantal wandelaars in 2021 bedroeg 821.820, maar dit is 

vermoedelijk een overschatting. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

128.200 207.011 236.208 238.382 217.931 226.918 380.271 821.820 
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7.4 Communicatie 

Kanalen 

Website 

Bosland communiceert hoofdzakelijk via de website www.bosland.be en www.boslab.be. De website Bosland.be had in 2021 

1.119.563 paginaweergaven, 311.751 unieke bezoekers en de gemiddelde duur van een bezoek bedroeg 2,06 min. In 

vergelijking met 2020 betekent dit een lichte terugval, maar dit is te wijten aan het uitzonderlijk hoge cijfer van 2020 - het 

jaar dat Covid-19 uitbrak en de bijhorende lockdown. 

Onderstaand de evolutie van de hoeveelheid unieke bezoekers en paginaweergaven van de laatste 4 jaar: 

Jaar Pagina weergaven Unieke gebruikers 

2018 373.117 94.125 

2019 770.639 220.440 

2020 1.246.651 334.970 

2021 1.119.563 311.751 

 

Sociale media 

Bosland is actief op Facebook en Instagram. De hoeveelheid ‘Facebook likes’ nam in 2021 flink toe: 8.366 in plaats van 

7.498 aan het eind van 2020. Op Instagram werd dezelfde trend verder gezet: 2.398 volgers in plaats van 1.909 in 2020: een 

succes. Verder werden er een 20-tal betaalde advertenties geplaatst via Facebook in 2020. 

Onderstaand de evolutie van de hoeveelheid Facebook likes van de laatste 4 jaar:  

Dag Aantal 

31 december 2018 4.423 

31 december 2019 5.784 

31 december 2020 7.498 

31 december 2021 8.366 

 

Digitale nieuwsbrief 

In 2021 werden in totaal 18 e-mailcampagnes verstuurd naar verschillende ontvangersgroepen. Overzicht van 

ontvangersgroepen: 

 Ondernemers: 394 contacten 

 Algemeen: 1015 contacten 

 Pers: 118 contacten 

http://www.bosland.be/
http://www.boslab.be/
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Gemeentelijke infobladen 

Boslandnieuws werd in 2021 ook deels via de gemeentelijke infobladen gecommuniceerd. Voor elke editie in het eerste 

trimester werd één of meerdere passende artikels aangeleverd door het projectbureau. Een overzicht van de onderwerpen 

in 2021: 

 Januari: Wolf: Wil je meer weten over wolven? 

 Februari: Wandelen in een groene oase in de woestijn: Lommelse Sahara. 

 Maart: Bosland wandelwalhalla 

 April: Bosland Brochure: bekende Boslanders nemen lezer mee op reis door Bosland 

Er werd beslist dat de Boslandgemeenten vanaf mei 2021 zelf Boslandnieuws dat verschenen is naar wens kunnen 

overnemen in de gemeentelijke infobladen. 

Pers- en mediaberichten 

Een overzicht van de belangrijkste pers- en mediaberichten met betrekking tot Bosland uit 2021: 

Januari 

 20/1: HBVL: Binnenkort opnieuw feesten in de Grote Hof 

 23/1: HBVL: Duizenden extra tickets voor coronaproof BoslandTrail 

 31/1: Nieuwsblad: Grote kap- en snoeiwerken onder hoogspanningskabels in Bosland 

Februari: 

 3/2: Goed Gevoel: De mooiste winterwandelingen om even uit te waaien: Sahara 

 4/2: TVL: Het meest duurzame vakantiepark van het land komt in Eksel 

 8/2: HBVL: Fietsen door de Bomen gesloten door winter weer 

 8/2: Architectura: Nieuw Roompot park in Eksel van Arché Ligno wordt het meest duurzame park van het land 

 10/2: HBVL: Al 3.400 inschrijvingen voor BoslandTrail 

 13/2: Bouwkroniek: Roompot park in Hechtel-Eksel wordt C02 negatief 

 20/2: HBVL: Doe mee aan de Limburgse wandelchallenge 

 24/2: Vilt: Prijskaartje van 150.000 euro voor wolvenbeleid in 2020 

 26/2: 7sur7: Pédaler dans les Arbres, une piste cyclable à couper le souffle en Belgique 

Maart: 

 4/3: VRT: Natuurgebied Bosland zet Big Five in de kijker in nieuwe brochure 

 5/3: Nieuwsblad: Joehoe: Vlaanderen heeft zijn eigen ‘Big Five’ 

 11/3: VRT: Natuur en Bos plant nieuwe dreef aan op historisch landgoed Hobos 

 30/3: Tour Hebdo: Le cyclotourisme en Flandre, joindre la plaisir à l’utilitaire 

April:  

 19/4: HBVL: Krijgt Limburg na Hoge Kempen een tweede Nationaal Park? 

 21/4: HBVL: Wolvin Noëlla is opnieuw drachtig - rond 1 mei nieuwe welpen 

 25/4: Nieuwsblad: Heropening belevingspad ‘Wandelen met wielen’ in Pelt 

 29/4: HBVL: Na een eeuw afwezigheid zeker terug: opnieuw een nest raven in Bosland 

 29/4: HBVL: 1,5ha natuur bij brand vernield in Bosland 

 29/4: HBVL: Simpele rekensom maakt duidelijk: nieuwe wolvenwelpen zijn al geboren 

Mei:  

 7/5: Nieuwsblad: Waarom Bosland de titel van Nationaal Park moet krijgen 
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 9/5: HBVL: Peltse brouwerij lanceert samen met horecauitbaters nieuwe bieren 

 22/5: Nieuwsblad: 11.000 kinderen zetten jarig Bosland in de bloemetjes 

  

Juni:  

 7/6: HBVL: Streepje Bosland in het centrum van Lommel 

 7/6: HBVL: De favoriete fietstocht van onze lezers: ploeteren door nat gravel in Lommel 

 20/6: HBVL: Groene doorsteek in Lommel feestelijk in gebruik genomen 

 22/6: VRT: Nu ook deelfietsen van Blue-bike aan het station van Lommel 

 28/6: HBVL: Bostheater opent opnieuw zijn deuren als eventlocatie 

Juli:  

 1/7: VRT: Nieuwe zoektochten voor gezinnen in Pelt en Lommel - om spelenderwijs te leren over brandveiligheid 

 3/7: HBVL: Annemie Peters duikt met BV’s het Limburgs bos in 

 3/7: Radio 1: De Boshut met Kedist Deltour: Ik wilde altijd op mama lijken 

 8/7: HBVL: Weekendtips: Op speurtocht in Bosland 

 10/7: Radio 1: De Boshut met Luc Appermont: Bart en ik oefenen al in het elkaar loslaten 

 15/7: HBVL: Zomerse terrassen: Dikke Lowie (Lommel) 

 23/7: Nieuwsblad: Dit natuurgebied wil Nationaal Park worden: Een stimulans voor de lokale economie 

 29/7: VRT: Fietsen door de Bomen in Bosland wint Italiaanse award 

Augustus:  

 9/8: Nieuwsblad: Jongeren Vakantiewerking Imago spelen nachtspel in Bosland 

 14/8: Radio 1: De Boshut met Geert Molenberghs: Ik heb de neiging niet de vraag te beantwoorden 

 18/8: HBVL: Getest door onze lezers: met de frisbee richting hole in het disc golf 

 19/8: HBVL: Zomerse terrassen: De Ballasthoeve in Pelt, omgeven door het groen van Bosland 

 25/8: TVL: Imposant kunstwerk is toegangspoort tot Bosland in Lommel 

 28/8: Radio 1: De Boshut met Zuhal Demir: Sommige parlementsleden komen af met Roodkapje en de boze wolf 

 30/8: VRT: Winnaars Lego Masters bouwen GlazenHuis in Lommel na 

September: 

 10/9: Nieuwsblad: Roompot Park Eksel opent half oktober 

 14/9: VRT: Fietsen door de Bomen wint Italiaanse award  

 16/9: HBVL: Acht Limburgse gebieden willen Nationaal of Landschapspark worden 

 17/9: HBVL: Waarom het eigenlijk goed nieuws is dat de wolf onze regio heeft uitgekozen 

 22/9: HBVL: Weekendtips: Theater in het bos (Pelt) 

 25/9: HBVL: Vreugdetaferelen aan finish van 100km BoslandTrail 

Oktober:  

 7/10: HBVL: Uittips voor het weekend: Bosland viert feest 

 7/10: Nieuwsblad: Bosland viert verjaardag met gin met een vleugje grove den 

 11/10: HBVL: Het grootste bos van Vlaanderen wordt groter: Bosland krijgt 12 extra hectare 

 15/10: TVL: Roompot opent eerste Limburgs park in Hechtel-Eksel 

 18/10: Nieuwsblad: Eerste vakantiegangers in Roompot Park in Eksel 

 27/10: HBVL: Stad Lommel trekt 600.000 euro uit voor kunstwerk met internationale allure in Bosland 

November:  

 16/11: HBVL: Na ruim een eeuw terug in Limburg, maar ravenjong nu al doodgeschoten met hagel 

 20/11: Global Times China: Autumn scenery at Bosland Nature Reserve in Belgium 

 23/11: HBVL: Peltse brouwers dragen bieren op aan populaire wandelgebieden 
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 25/11: Architectura: Duurzaamheid troef in circulair vakantiepark 

December 

 14/12: HBVL: Gastheer Ballasthoeve genomineerd voor ‘Beste kleine camping’ 

 16/12: VRT: 7,5 meter hoog en 50 meter lang: toegangspoort Bosland in Lommel krijgt indrukwekkend 

landschapswerk 

 16/12: TVL: Imposant kunstwerk nieuwe toegangspoort tot Bosland 

 20/12: Nieuwsblad: BoslandTrail verwacht rush op tickets op oudejaarsnacht 

 21/12: Nieuwsblad: Gemeenteraad Hechtel-Eksel: Jaarverslag + Kandidatuurstelling Nationaal Park 

 31/12: HBVL: Al wandelend op zoek naar de wolf: Duinlandschap is goede plaats om te wachten en te kijken 

Promoties 

Limburg Magazine Lente 

Met een opvallende advertentie over 2 pagina’s verscheen Bosland in het spiksplinternieuwe Limburg Magazine dat in het 

voorjaar 2021 via grote oplage werd verspreid. We kozen ervoor Bosland te promoten via 7 opvallende belevingen.  

 

Een weekend in Bosland 

Bosland koos er voor om in maart 2021 een bestemmingscampagne uit te voeren rond het thema “Een weekend in 

Bosland”. Als partner werd Toerisme Limburg gekozen. Hiervoor werd een redactioneel artikel samengesteld dat via social 

media, nieuwsbrief en blog gepromoot werd. Meer info: www.visitlimburg.be/nl/blog/een-weekend-bosland 

http://www.visitlimburg.be/nl/blog/een-weekend-bosland
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Limburg Fietsmagazine 

Het recent ontwikkelde fietsproduct Toeren door Bosland werd in het voorjaar van 2021 voor het eerst gepromoot in het 

nieuwe Limburg Fietsmagazine via een mooie advertentie die voor gasten enkele mooie blikvangers uitlicht. 

 

Limburg Magazine Herfst 

Het Limburg Magazine Herfst nam gasten mee “Op avontuur door Bosland”. We kozen ervoor om Toeren door Bosland, 

de Bosland Schatzoektochten en het Bosland wandelnetwerk te promoten. 
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Communicatiedragers 

Bosland Brochure 2021 

De Boslandgemeenten Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt hebben op donderdag 4 maart 2021 de tweede editie van een 

gezamenlijke toeristische brochure voorgesteld. Onder de noemer ‘Beleef Bosland’ wordt het grootste avonturenbos van 

Vlaanderen onder de loep genomen. Bekende Boslanders nemen de lezer daarbij mee op pad in hun achtertuin. 

De brochure neemt de bezoeker met behulp van belevingsvolle thema’s op sleeptouw door het gebied. Het keuzemenu 

bestaat uit algemene info, fietsen, wandelen, kinderen, cultuur, verrassend en plekjes. De brochure - die heel wat 

nieuwigheden bevat - werd verspreid op een oplage van 38.500 exemplaren. 

Het verhaal van de Bosland Big Five en Magnificent Seven; maar ook de artikels met Bosland BV's Jan Tournier, 

Eddy Ulenaers, Kevin Panhuyzen en Kristof Claes werden bijzonder gesmaakt. 
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Covid-19 specifieke communicatie  

Naar aanleiding van Covid-19 was het net zoals in 2020 ook in 2021 nodig om de Boslandse communicatiestrategie- en 

acties meermaals aan te passen. Enerzijds werd er meer ingezet op informeren en sensibiliseren. Anderzijds was het 

nodig om voortdurend de communicatie aan te passen aan de actuele situatie qua maatregelen.  

Op bepaalde momenten werd beslist om toeristische communicatie volledig on hold te zetten. Voor heel wat evenementen 

werd beslist om ze uiteindelijk te annuleren. 

Fotowedstrijd Bosland in Beeld 

Met 'Bosland in Beeld' lanceerden de Boslandpartners voor het tweede jaar op rij een fotowedstrijd die inzoomde op alle 

aspecten van het grootste avonturenbos van Vlaanderen. Uit meer dan 750 inzendingen werd een preselectie van 64 

werken gemaakt. Daaruit heeft een professionele jury en een publieksjury nu een Top 3 aangeduid. Nieuw dit jaar was een 

prijs voor de 'Meest feestelijke foto'. In 2022 komt Bosland in Beeld terug. 

 

 Juryprijs: Het beeld "Lentevuurspin" van Luc Beysen pakt de gouden medaille, gevolgd door "Hageven - Plateaux" 

van Jens Veraa met zilver en "The leader" van Leon Van Ham met brons. 

 Meest feestelijke foto prijs: In het kader van '15 Jaar Bosland' werd dit jaar een extra prijs uitgereikt. De 

'Bellenblazer van Lommel' van Robert Boons staat dit jaar symbool voor het feestelijke, kindvriendelijke en 

diverse Bosland! 

 Publieksprijs: Het beeld ‘Burned Tree’ van Angelika Van Genechten in Heuvelse Heide haalde maar liefst 502 

publieksstemmen, en wint daarmee de Publieksprijs. 

Fotografieopdracht Bosland 

Ook in 2021 werd de fotografieopdracht die in 2020 opgestart werd, verdergezet. Deze opdracht behelst de organisatie 

en uitvoering van meerdere fotografieopdrachten in/over Bosland, assistentie bij de selectie van de specifieke locaties en 

onderwerpen, het engageren/casten van geschikte figuranten/modellen, het verzamelen en voorzien van attributen voor de 

doelgroep of het onderwerp, het maken en retoucheren/afwerken en tenslotte het leveren van foto’s aan Bosland. 

De totale opdracht resulteert voor de opdrachtgever in minimaal 450 kant-en-klare foto’s van Bosland. 
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7.5 Merkbeleid 

Het merk Bosland en het merk Boslab zijn met naam en logo gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor Intellectuele 

Eigendom. Dit betekent dat het Bosland merk niet zonder toestemming van de eigenaar gebruikt mag worden. De eigenaar 

van het merk kan beslissen om de naam Bosland te verbinden aan bepaalde producten of activiteiten. 

De bescherming van beide woordmerken loopt tot 2027. De bescherming van beeldmerk Bosland is begin 2020 hernieuwd 

tot 2030. De bescherming van beeldmerk BosLAB loopt tot 2025 en zal ook nadien verder verlengd worden. 

Het ‘Merkbeleid Bosland’ heeft als doel het merk Bosland te beschermen en de waarde ervan hoog te houden. Door het 

formuleren van een aantal voorwaarden en criteria worden enkel kwalitatieve, unieke en bij Bosland passende producten 

of evenementen weerhouden om onder de Bosland naam gepromoot te worden. 

Bij een eventuele toekenning van het Bosland logo wordt een individuele gebruiksovereenkomst opgesteld die jaarlijks 

hernieuwd moet worden. 

Producten 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Bosland producten en Bosland arrangementen. 

Een Bosland product is een product dat de Bosland naam draagt en voldoet aan bepaalde criteria of voorwaarden. Het kan 

gaan om een eetbaar product (vb. Bosland vruchtensap of Bosland ijs), of een beleefbaar product (vb. Bosland 

verjaardagsfeestje of Bosland Fiets Driedaagse). Een Bosland arrangement daarentegen is een samenstelling van een aantal 

Bosland producten en voldoet aan bepaalde criteria en voorwaarden. 

Bosland Gin 

Nadat in Bosland eerder al koeken, pralines en Tree Gin werden ontwikkeld, werd op 6 oktober 2021 door Gastheer 

distilleerderij De Korhaan uit Hechtel-Eksel een spiksplinternieuw product op de markt gebracht: Bosland Gin. Er zijn 2 

varianten ontwikkeld. Het grote publiek kon op zondag 10 oktober tijdens het ‘Verjaardagsfeest 15 jaar Bosland’ 

kennismaken met het smakelijke, nieuwe drankje. 

 

Natuurbeleving in alle mogelijke vormen is steeds belangrijker in onze samenleving. Ondernemers uit Bosland spelen er 

graag op in. Bosland Gin laat daarom gasten en bezoekers genieten van een lekker aperitief dat - in combinatie met een 
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natuurtonic - de smaak van Bosland weerspiegelt na een deugddoende fietstocht door de bomen of een wandeltocht in het 

bos. 

Andere aanvragen 

In het najaar van 2021 ontving Bosland nog een aantal aanvragen. Deze zullen in de loop van 2022 gelanceerd worden. 

Evenementen 

Bosland maakt onderscheid tussen evenementen ‘In samenwerking met’ Bosland en evenementen ‘Met ondersteuning 

van’ Bosland. Het label wordt door de Bosland-partners toegekend op basis van de vooraf bepaalde criteria en 

voorwaarden. Afhankelijk van het toegekende label voorziet Bosland een vorm van ondersteuning aan de organisator. 

Indien de organisator Bosland in de naamgeving van het evenement wenst (vb. Bosland Kids Challenge), moet deze sowieso 

voldoen aan de voorwaarden onder de categorie evenementen ‘In samenwerking met Bosland’. Echter is nog steeds de 

uitdrukkelijke toestemming door Bosland noodzakelijk. Voor beide categorieën staat respect voor de natuur echter wel 

centraal. 

Bosland Trail 2021 

Naar jaarlijkse gewoonte werd in september 2021 het evenement Bosland Trail 2021 georganiseerd. Voor de deelnemers 

werden tochten van 50 km, 75 km  en 100 km uitgestippeld. 

 
Foto: Jan Cornelissen (Bosland Trail) 

Meer dan 4000 sportievelingen namen deel aan deze vierde editie. Hiervan kozen 750 moedige wandelaars voor een 

wandeltocht van 100 km. Ze werden bij hun aankomst op de finishweide in Eksel getrakteerd op applaus en in sommige 

gevallen een broodnodige spiermassage. 

Mede door het geweldige belevingsaanbod voor gezinnen op de feestweide en het prachtige weer was deze editie van 

Bosland Trail een enorm succes. De Boslandpartners zijn dan ook erg tevreden met deze geslaagde samenwerking. 
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7.6 Educatie 

Educatieve pakketten ‘Vegers voor Vlinders‘ en ‘Op zoek 

naar de geitenmelker’ 

Tijdens het kalenderjaar 2021 hebben maar liefst 784 leerlingen deelgenomen aan de activiteiten in het kader van ‘Vegers 

voor Vlinders’. ‘Op zoek naar de Geitenmelker’ werd in 2021 in totaal door 97 leerlingen gevolgd. Deze leerlingen 

kwamen uit 40 verschillende klassen uit de 4 Boslandgemeenten. 

7.7 Evenementen 

Op Stap in Bosland wandelingen 

In normale omstandigheden worden in Bosland in samenwerking met Natuurpunt Lommel, Natuurpunt Pelt, Natuurpunt 

Hechtel-Eksel, Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode-Peer en Het Genootschap voor Geschiedenis en Volkskunde van 

Overpelt op jaarbasis een 10-tal gegidste wandelingen voorzien. Jammer genoeg konden deze ten gevolge van Covid-19 

niet doorgaan. 

15 Jaar Bosland - Speuren tussen Bomen 

In het kader van 15 Jaar Bosland werd door de Boslandpartners een nieuw product ontwikkeld: Speuren tussen 

Bomen. Bezoekers konden van juli tot en met september op maar liefst 4 locaties terecht voor een spiksplinternieuwe 

uitdagende wandeltocht vol beleving. Bosland wilde namelijk zoveel mogelijk mensen betrekken tijdens het feestjaar '15 jaar 

Bosland'. 

 

Heel goed nieuws dus voor wie van speuren, zoeken, knutselen of pakweg raadsels hield. Want met vier nieuwe 

zomerspeurtochten voor de kleinste avonturiers trok Bosland in de zomer opnieuw de kinderkaart. Een extra reden om 

tijdens dit feestjaar Bosland te bezoeken voor een familie-uitstap, vakantie of kinderfeest... 

1. Speurneuzentocht in Resterheide (Hechtel-Eksel) 
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2. Steentjestocht in Blauwe Kei - De Maat (Lommel) 

3. FeestBEESTEN gezocht speurtocht in Abeekvallei (Peer) 

4. 50 tinten natuurtocht in Holven - 't Plat (Pelt) 

Wie minstens 2 van de 4 tochten tot een goed einde bracht, ontving een leuke verrassing. Wie erin slaagde alle 4 de 

tochten te doen, maakte daarnaast kans op één van de hoofdprijzen welke uitgereikt werd op het Verjaardagsfeest 15 Jaar 

Bosland. 

Omwille van het succes werd het product verlengd in het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022. 

Film in het Bos 

Iedere zomer trekt BOS+ met tal van lokale partners het bos in voor een heuse Film in het Bos-tournee. Dit jaar werd 

door Gemeente Hechtel-Eksel op 27 augustus het initiatief genomen om de film Bigfoot Family te vertonen in het 

Pijnven. Er kwamen maar liefst 200 deelnemers op het evenement af - dit was gezien de maatregelen het maximaal 

toegestane aantal.  

 

15 Jaar Bosland Verjaardagsfeest - Week van het Bos 

De Vlaamse Week van het Bos werd dit jaar op 10 oktober afgetrapt in het strafste natuurgebied van Vlaanderen. Want de 

voorbije 15 jaar werd in Bosland vanuit verschillende domeinen geïnvesteerd in één gemeenschappelijk doel: het grootste 

aaneengesloten bosgebied in Vlaanderen onderhouden, ontwikkelen en ontsluiten. 
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Tijdens het startevent - dat volledig in het teken stond van 15 Jaar Bosland - was er heel wat te beleven en te ontdekken in 

Resterheide: avontuurlijke activiteiten, workshops op kindermaat, steltenacts, een fototentoonstelling, voorstelling van de 

Boslandgastheren… Kortom, natuurplezier voor jong en oud. Maar liefst 2.000 aanwezigen, waaronder ook Vlaams 

minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir, genoten van tal van activiteiten onder 

een stralende zon. 

Samenwerking met WWF Rangers 

In 2021 zette Bosland de samenwerking met WWF Rangers verder door middel van participatie in het voordeelboekje 

voor de leden van de Rangerclub met bonnen voor een gratis vergrootglas (t.w.v. €2) en 50% korting op de Bosland 

schatzoektochten (€3 i.p.v. €6).  

Informatie over Bosland en Bosland-gerelateerde thema’s zoals wolf, is beschikbaar op de partnerpagina van de WWF 

Rangers website.  
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Boslandpartners 

Projectbureau Bosland: p/a Lage tot aan Hoge Kempen, Heuvelstraat 5 - 3940 Hechtel-Eksel 
Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid: Koningin Astridlaan 50 bus 5 - 3500 Hasselt 
Gemeente Hechtel-Eksel: Don Boscostraat 5 - 3940 Hechtel-Eksel 

Stad Lommel: Hertog Janplein 1 - 3920 Lommel 
Gemeente Pelt: Oude Markt 2 - 3900 Pelt 
Stad Peer: Zuidervest 2a - 3990 Peer 

Regionaal Landschap Lage Kempen: Grote Baan 176 - 3530 Houthalen-Helchteren 

Toerisme Limburg: Universiteitslaan 3 - 3500 Hasselt 
 
Bosland is als merknaam, met logo en baseline, gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom. 

 


