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INLEIDINg
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Interlokale Vereni-
ging ‘Bossen van de Lage Kempen’.  
Omdat het de eerste maal is, is ook de periode van het sta-
tutair partnership vóór 2007 meegenomen in dit jaarver-
slag, namelijk de periode 30 september - 31 december 2006. 
Meteen een jaarverslag+ dus. 
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2. STATUTAIr pArTNErSHIp 

2.1 Oprichting Interlokale vereniging
Op 30 september 2006 werd een uniek samenwerkingsverband gesloten. De ge-
meenten Hechtel-Eksel en Overpelt, Stad Lommel en het Agentschap voor Natuur en 
Bos richtten toen de Interlokale verenging ‘Bossen van de Lage Kempen’ op rond het 
gezamenlijke bosbeheer. In de overeenkomst tot de oprichting ervan is opgenomen 
dat jaarlijks een verslag wordt gemaakt van plaatsgevonden activiteiten.

2.2 Doelstellingen
Conform de oprichtingsstatuten van de Interlokale vereniging ‘Bossen van de Lage 
Kempen’ kunnen de volgende hoofddoelstellingen geformuleerd worden:

1. Samenwerking ten behoeve van duurzaam bosbeheer en certificering van een  
 samenhangend bosgebied van circa 4.450 ha;
2. Behoud, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden van lokaal, provinciaal,  
 Vlaams tot zelfs Europees belang;
3. Intensieve en gecoördineerde participatie ten behoeve van een maximale in 
 breng en betrokkenheid vanuit en bekendheid bij omwonenden en allerhande  
 doelgroepen;
4. Gezamenlijke ontwikkeling van een samenhangend en gediversifieerd recreatief  
 aanbod ten behoeve van de bosbezoeker uit de directe omgeving en ten behoe- 
 ve van het dag- en verblijfstoerisme in de hele regio;
5. Versterken van de identiteit van en samenhang binnen het projectgebied. 

Voor een verdere uitwerking van deze hoofddoelstellingen wordt verwezen naar de 
oprichtingstatuten van de Interlokale vereniging ‘Bossen van de Lage Kempen’.

2.3 Werkingsgebied
Bij aanvang van dit partnership wordt een voorlopige projectperimeter gehanteerd die 
bestaat uit de openbare boseigendommen van de vier partners binnen het grondge-
bied van de gemeenten, met bijbehorende infrastructuren (onthaal- en geleidingsin-
frastructuren, bosmuseum, …).  In de loop van het project kan deze perimeter, via de 
geëigende beslissingsprocedures, worden gewijzigd bijvoorbeeld door uitbreiding 
met aansluitende gebieden die kunnen bijdragen aan de projectdoelstellingen op 
vlak van samenhang, functievervulling en uitstraling. De juiste afbakening van het 
projectgebied is opgenomen in de bijlage.
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3. OrgANISATIE EN wErKINg

3.1 Oprichting beheercomité
Het beheer van de Interlokale vereniging wordt 
toevertrouwd aan een beheercomité.
Het beheercomité wordt gevormd door twee 
leden van het college van Burgemeester en 
Schepenen van elke deelnemende gemeente, 
één ambtenaar van elke deelnemende gemeen-
te en drie leden van het Agentschap voor Natuur 
en Bos, namens het Vlaams Gewest. Het voorzit-
terschap rouleert jaarlijks waarbij voor het eerste 
jaar de voorzittershamer in handen is van het 
Agentschap. Het beheercomité heeft beslissings-
bevoegdheid in het kader van de organisatie, 
uitbouw en realisatie van het overkoepelende 
niveau. 

Op 14 september 2007 is het beheercomité voor 
de eerste keer bij elkaar gekomen waarbij de sa-
menstelling als volgt was:

Agentschap voor Natuur en Bos
 Bert Vanholen - directeur ANB Limburg (voorzitter)
 Roel Vanhaeren - afdelingshoofd beheer
 Dries Gorissen - regiobeheerder
Gemeente Hechtel-Eksel
 Raf Truyens - burgemeester
 Marc Van Dyck - schepen 
 Benoit Folens - ambtenaar
Stad Lommel
 Joke Loomans - schepen
 Rina Ven - schepen
 Ivan Bynens - ambtenaar
Gemeente Overpelt
 Piet Van Otterdijk - schepen
 Roel Verachtert - schepen
 Peter van der Poort - ambtenaar
Secretariaat
 Carlo van Seggelen - projectbegeleider (secretaris)
 Rasa Zukauskaite - medewerkster (notuliste)

In haar eerste vergadering heeft het beheercomi-
té een aantal belangrijke besluiten genomen.
De belangrijkste daarvan betreft de planning voor 
de aanbesteding van een communicatieopdracht 
(zie verder in dit verslag). Daarnaast zijn een aan-
tal presentaties gegeven over de stand van zaken 
rond een aantal projecten en is een takenpakket 
voor het projectsecretariaat goedgekeurd.
 

3.2 Installatie secretariaat
Het samenwerkingsverband voorziet in een sec-
retariaat. Het Agentschap voor Natuur en Bos 
staat garant voor de invulling ervan. Ten behoeve 
hiervan heeft het Agentschap per 1 september 
2007 een projectbegeleider voor de Bossen van 
de Lage Kempen aangesteld. Eerder in 2007 is 
door het Agentschap al voorzien in een deeltijds 
secretarieel medewerkster. Hiermee is het pro-
jectsecretariaat van het samenwerkingverband 
in 2007 van start gegaan.
Het projectsecretariaat is gevestigd in het kan-
toor van de beheerregio op Peerderbaan 31 te 
Hechtel.

3.3 Verdere interne organisatie
Nu het secretariaat operationeel is, werkt het 
partnership verder aan de interne organisatie. 
Daartoe behoort onder andere de voorbereiding 
van een huishoudelijk reglement. 
 

3.4 Participatiestructuur volgens de 
 drie kamers van duurzaam bosbeheer
Sinds november 2006 zijn de domeinbossen 
van het Agentschap voor Natuur en Bos en de 
gemeentelijke bossen van Hechtel-Eksel en Lom-
mel FSC-gecertificeerd (zie verder 5.2). Dit hoge 
kwaliteitskeurmerk van duurzaam bosbeheer is 
opgebouwd volgens het principe van drie ka-
mers: de ecologische, economische en sociale 
kamer. Ook het project Bossen van de Lage Kem-
pen wordt verder uitgebouwd ronde deze drie 
kamers. Met name de participatie van tal van 
belangengroepen en betrokken personen en 
instanties wordt volgens de drie kamers opge- 
bouwd. Een goed voorbeeld is het Platform fau-
na en flora dat al vier jaar functioneert. Daarin zijn 
natuuronderzoekers (veelal vrijwilligers) samen 
gebracht die hun onderzoeksresultaten met el-
kaar delen en deze in relatie brengen met het ge-
voerde en te voeren beheer. Op deze wijze ont-
staat een goede integratie tussen de planning en 
evaluatie van beheer en de daarvoor noodzake-
lijk monitoringgegevens.
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4. FINANcIëN

De financiële lasten van het projectsecretariaat blijven vanwege de korte tijd dat dit operationeel is (1 
september - 31 december 2007) beperkt tot loon- en overheadkosten. In het kader van de opdrachtver-
lening voor een communicatieopdracht hebben de gemeenten en het Agentschap voor Natuur en Bos 
middelen vrijgemaakt hiervoor. Alle kosten zijn telkens per partner gerangschikt.

4.1 Structurele werking projectsecretariaat
De onderstaande financiering betreft louter de projectbegeleider die sinds 1 september 2007 in dienst 
is getreden bij het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos. De overige per-
soneelskosten binnen de werking van Regio Lage Kempen ten behoeve van het project zijn hier niet in 
verrekend.
•	Loonkosten	projectsecretariaat .....................................€  23.552,08
•	Overhead	projectsecretariaat .........................................€  2.598,85

4.2 Communicatieopdracht
Voor de aanbesteding van de communicatieopdracht zijn door de vier partners de volgende financiële 
middelen vrijgemaakt.
•	Agentschap	voor	Natuur	en	Bos ...................................€  76.323,07
•	Gemeente	Hechtel-Eksel ..................................................€  15.000,00
•	Stad	Lommel .........................................................................€  15.000,00
•	Gemeente	Overpelt ...........................................................€  15.000,00
 
4.3 FSC-groepscertificaat
In het kader van het FSC-groepscertificaat dat het Agentschap voor Natuur en Bos, Stad Lommel en 
de gemeente Hechtel-Eksel hebben verkregen, wordt jaarlijks door betreffende partners een financiële 
bijdrage voor de audits voorzien. Deze bedraagt:

Jaarlijkse	audit	(2007)
•	Agentschap	voor	Natuur	en	Bos ...................................€  1.129,10
•	Stad	Lommel .........................................................................€  1.743,90
•	Gemeente	Hechtel-Eksel ..................................................€  593,36

Hoofdaudit	(2006)
•	Agentschap	voor	Natuur	en	Bos ...................................€  2.258,20
•	Stad	Lommel .........................................................................€  3.487,80
•	Gemeente	Hechtel-Eksel ..................................................€  1.186,72
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5. AcTIVITEITEN

5.1.Visievorming en beheerplanning
Aan het statutaire partnership ligt een visievorm-
ingsproces ten grondslag. Deze visieontwikke-
ling voor de openbare bossen van Lommel en 
Hechtel-Eksel m.i.v. het Domeinbos Pijnven is de 
basis geweest waarop de partners elkaar hebben 
gevonden. Tijdens dit visievormingsproces heeft 
ook Overpelt zich aangesloten waarmee het part-
nership zijn huidige vorm en omvang kreeg. De 
visie van het volledige werkingsgebied werd in 
2007 afgerond. Daarbij is zeer interactief te werk 
gegaan. Door de organisatie van enquêtes, tal van 
discussiewandelingen en infoavonden werden 
honderden betrokkenen bereikt. Daarmee had-
den zij daadwerkelijk de gelegenheid mee te 
praten over de toekomst van de bossen in hun 
gemeenten. Dit heeft een belangrijke basis 
gelegd voor de toekomst. De participatie die nu 
verder wordt uitgewerkt, bouwt voort op dit fun-
dament.
Voortvloeiend uit genoemde visie zijn de bos-
beheerplannen voor de domeinbossen en de 
gemeentelijke bossen van Hechtel-Eksel en Lom-
mel gemaakt. In 2008 zal het proces worden 
opgestart om te komen tot een bosbeheerplan 
voor de gemeentelijke bossen en domeinbossen 
in Overpelt en van het domeinbos Waaltjesbos.

5.2.Eerste Vlaamse FSC-groepscertificering 
In het najaar van 2006 werd het allereerste 
Vlaamse FSC-groepscertificaat behaald voor een 
deel van de Bossen van de Lage Kempen. Dit 
is een internationale en onafhankelijke erken-
ning voor de geleverde inspanningen op vlak 
van duurzaam beheer van ons bospatrimonium. 
Met name de bossen waarvoor het beheerplan 
in 2006 werd goedgekeurd (domeinbos Pijnven, 
bossen stad Lommel, bossen gemeente Hechtel-
Eksel) werden in dit gezamenlijk certificaat voor 
duurzaam bosbeheer opgenomen. Voorafgaand 
aan de toekenning werd het beheer en de wer-
king van het partnership onderworpen aan een 
grondige audit door het extern controleorga-
nisme ‘Control Union Certifications’. Hieruit is ge-
bleken dat het beheer en de organisatie voldoen 
aan de internationale FSC-standaard. In de jaren 
volgend op de toekenning van het certificaat 
wordt door dit controleorganisme telkens een 
audit georganiseerd om de werking blijvend te 
toetsen. De beoordeling voor 2007 leverde geen 
belangrijke opmerkingen op. Enkel op vlak van 
de praktische organisatie van het beheer werden 
enkele verbetervoorstellen geformuleerd die 
door de partners vlot kunnen worden nagevolgd. 
Dankzij deze externe audits kan het partnership 
de kwaliteit van haar beheer en werking steeds 
verder optimaliseren.
Het is dan ook de bedoeling van het partnership 
om de komende jaren de gecertificeerde opper-
vlakte gradueel uit te breiden tot het volledige 
werkingsgebied.
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 5.3 Recreatieve uitbouw
Uniek aan dit partnership is dat direct al begon-
nen is met de uitvoering van tal van werken. Zo 
wordt het geen samenwerking op papier maar 
kan iedereen daadwerkelijk in het bos en veld re-
sultaat zien. Er is onder andere gewerkt aan de 
uitbouw van recreatieve mogelijkheden voor tal 
van recreantengroepen. Goede voorbeelden van 
dergelijke routes zijn nieuwe wandelroutes en 
speelbossen aan het Pijnven, diverse picknick-
plaatsen en de nieuw aangelegde ruiterroute in 
het Pijnven. Deze 42 km. lange route is onderdeel 
van het provinciaal ruiterroutenetwerk. Voor de 
opening ervan wordt verwezen naar 5.5 Publieks-
activiteiten.
 

5.4 Natuurontwikkeling
Het behoud en de verdere ontwikkeling van de 
natuurwaarden in Bossen van de Lage Kempen is 
een van de doelstellingen binnen de visieontwik-
keling. Het bevorderen van deze waarden gebeurt 
op een zeer diverse manier waarbij koppelingen 
worden gemaakt met recreatieve ontwikkeling 
en economische activiteiten zoals de oogst van 
hout. Dit laatste wordt ingezet om meer open 
ruimte in de boscomplexen te creëren. Het gaat 
daarbij niet alleen om open plekken maar ook 
om het verbreden van bestaande dreven. De lijn-
vormige open ruimten die daardoor ontstaan zijn 
gunstige biotopen voor tal van planten en dieren 
die afhankelijk zijn van open ruimte, bosranden 
met een zekere mate van bezonning. Nacht-
zwaluw, Boompieper, Kleine IJsvogelvlinder,… 
zijn soorten die van dit beheer profiteren. 
Ook in kleine landbouwvalleien waar 
gronden worden verworven worden 
deze met een natuurfunctie ingericht. 
Zo ontstaan fraaie schraalgraslanden 
met bijzondere soorten zoals Kleine 
Parelmoervlinder, Veldparelmoer-
vlinder, Boomleeuwerik, Roodborst-
tapuit, Zandblauwtje, … . 

De nieuwe 42 km. 
lange ruiterroute 
in het pijnven 
is onderdeel van 
het provinciaal 
ruiterroutenetwerk.

5.5 Publieksactiviteiten
Met de jaarlijkse organisatie van een aantal pu-
blieksactiviteiten wordt de bevolking van Hech-
tel-Eksel, Lommel en Overpelt betrokken bij de 
Bossen van de Lage Kempen. In de periode van 
dit jaarverslag (september 2006 – december 
2007) vonden diverse activiteiten plaats.

5.5.1  Week van het Bos 2006
De Week van het Bos in 2006 stond geheel in het teken 
van de officiële start van het partnership Bossen van 
de Lage Kempen.
Op 30 september 2006 was het bijzonder druk in de 
bossen van de Lage Kempen. Naar aanleiding van de 
28ste editie van de Week van het Bos werd in Rester-
heide een gloednieuw bosleerpad geopend. Tege-
lijkertijd werd in het Pijnven een charter ondertekend 
voor het partnership Bossen van de Lage Kempen. De 
prominenten puzzelden symbolisch de functies van 
de bossen in elkaar. Er werd ook de uitbreiding van de 
recreatiezone en opening van speelbos gevierd.
Tal van standjes, workshops en demonstraties, wan-
delingen met gidsen of zelfs met Meneer De Uil trokken 
veel bezoekers aan voor een namiddag in de natuur.  

5.5.2  Kom op tegen Kanker
Op 18 maart 2007 ging de 4de editie van het Boom-
pjesweekend door, een actie van de Vlaamse Liga 
tegen Kanker. Het Limburgse Kom op tegen Kanker-
bos werd aangelegd op de rand van een vallei in de 
gemeente Lommel, in het hart van de Bossen van de 
Lage Kempen.
Het grote plantfeest met al de voorziene animatie 
en het officiële gedeelte op 18 maart moest helaas 
afgelast worden door extreem slechte weersomstan-
digheden. Toch kwamen meer dan 2000 mensen hun 
boompje planten. 

Het nieuw bos en de gloednieuwe picknick-
plaats werden een paar maanden later dan 

toch officieel ingehuldigd. Op 24 juni werd een 
feestelijke opening gehouden, met toespraken 

van de burgemeesters van Lom-
mel, Hechtel-Eksel en Overpelt 
en de meter van het nieuwe bos 

Sofie Van Moll. 
Het nieuw bos, 15.000 bomen 
rijk, past in het vergroten van de 
natuurwaarden in de gehele vallei 

met ruimte voor schraalgraslan-
den, extensieve akkers en bos. Het 
beheer is onder andere gericht op
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de unieke vlinderfauna in dit gebied. De vallei werd daarom omgedoopt tot 
de Vlindervallei. Op de dag van de inhuldiging konden de bezoekers mee op 
pad met de vlinderkenner en ontdekkingsreiziger Jan Dolemans die op een 
ludieke manier over deze fraaie bewoners van de vallei vertelde.
De nieuwe picknickplaats met een reusachtige uit hout gesneden vlinder als 
herkenningspunt is gelegen langs het fietspad en de ruiterroute waar passe-
rende fieters en ruiters een fraai uitzicht hebben over de ganse vallei en kunnen 
genieten van dit prachtige stukje nieuwe natuur. 
 
5.5.3  Nacht van de Duisternis
Naar aanleiding van de maansverduistering op 3 maart 2007 werden er op 
verschillende plaatsen in Vlaanderen activiteiten georganiseerd. 
Een paar honderd mensen trokken naar het Pijnven om dankzij de Vereni-
ging voor Sterrenkunde Stella-Videns uit Hechtel-Eksel naar de maansver-
duistering door de telescoop te kijken. Of om samen met de boswachter 
een wandeling in de duisternis te doen. Kinderen konden samen met ont-
dekkingsreiziger Jan Dolemans luisteren naar de vele geluiden van het 
donkere bos. 
Een heldere sterrenhemel en een tasje warme choco of soep zorgde voor 
de gezelligheid tijdens deze editie van de Nacht van de Duisternis. 

5.5.4  Week van het Bos 2007
Tijdens de Week van het Bos, op zondag 7 oktober werden in het hartje 
van de Bossen van de Lage Kempen nieuwe ruiterroutes ingehuldigd. 
Dit gebeurde samen met vele ruiters en menners vanuit heel Lim-
burg.
Alle nieuwe lussen samen leveren 42 kilometer ruiterplezier op,  
bijna uitsluitend op onverharde paden. De nieuwe routes bevat-
ten een bijkomende lus van 20 kilometer voor het provinciale 
ruiterroutenetwerk dat verder bouwt op de aanwezige lussen 
in Lommel en Overpelt. Tegelijk werder 4 lokale lussen inge-
richt. Op die manier worden er mogelijkheden geboden niet 
enkel voor een toerist, maar ook voor de ruiters uit de om-
geving. En heel bijzonder is daarbij dat de lokale ruiters 
mee konden instaan voor het uittekenen van de routes. 

Op 7 oktober werden deze routes voor het eerst in-
gereden. De wandelaars konden de volledig ver-
nieuwde wandelroutes kriskras door het Pijnven 
uitproberen, de kinderen konden een leuk po-
nyritje maken en iedereen genoot met volle 
teugen van de stralende herfstzon.
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week van het Bos 2006

Kom op tegen kanker 2008 : ondanks barre weersomstandigheden 
werden er duizenden boompjes geplant
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Inhuldiging Vlindervallei : 
kinderen hingen aan de lippen van ontdekkingsreizeiger Jan Dolemans

week van het Bos 2006 : opening speelbos in het pijnven

Kom op tegen Kanker-actie 2008
Meter Sofie Van Moll plant eerste boompjes

week van het Bos 2006 : puzzel van bosfuncties

week van het Bos 2007 : inhuldiging
van de lokale ruiterroutes

week van het Bos 2006 :
bosleerpad resterheide



OVErzIcHT VAN DE VOOrNAAMSTE pErSArTIKELS SINDS 30 SEpTEMBEr 2006:

Begin 2007: 
Het Boompjesweekend van Kom op tegen Kanker in de Vlindervallei (persmoment in februari, plantdag 
op 18 maart en officiële inhuldiging op 24 juni 2007).
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Februari 2007: 
Discussiewandeling en visievorming voor de bossen van Overpelt.
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Maart 2007: 
FSC-groepscertificaat voor de Bossen van de Lage Kempen.



Oktober 2007: 
Opening ruiterroute en Week van het Bos in Pijnven.
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Oktober 2007: 
Onderzoek in de Bossen van de Lage Kempen.



6. BIJLAgE

Werkingsgebied van ‘Bossen van de Lage Kempen’ en oppervlakte openbaar en domeinbos 
van de vier deelnemende partners in de Interlokale Vereniging.

 Hechtel-Eksel 600 

 Lommel 1.750 

 Overpelt 600 

 Agentschap voor Natuur en Bos 1.500 

Oppervlakte (in hectaren) openbaar bosdomein 
per partner in Bossen van de Lage Kempen
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 Adressen
- Secretariaat Bossen van de Lage Kempen

 p/a Agentschap voor Natuur en Bos 

 Peerderbaan 31, 3940 Hechtel-Eksel

- Gemeente Hechtel-Eksel

 Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel

- Stad Lommel

 Hertog Janplein 1, 3920 Lommel 

- Gemeente Overpelt

 Oude Markt 2, 3900 Overpelt


