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0. Projectorganisatie

0.1• Organisatie en algemene werking Bosland
Drieluik Bosland
De organisatorische structuur van Bosland bestaat uit een evenwaardig drieluik van waaruit verschillende 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

Beheercomité
Stuurgroep

Ecologische kamer
Economische kamer

Coördinatiecel

Sociale kamer

Werkgroepen

Projectsecretariaat
Het projectsecretariaat staat in voor de organisatie en administratieve ondersteuning van Bosland. In
2013 bestond het secretariaat uit: 1 VTE projectcoördinator en 0,5 VTE administratieve medewerker,
beiden ter beschikking gesteld door het ANB. In het kader van de erkenning van Bosland als ruimtelijk
strategisch project werd het projectsecretariaat in 2013 ondersteund door 1VTE projectcoördinator
tot en met 15 mei 2013 (uitdiensttreding) en 1 VTE communicatiedeskundige tot en met 1 september 2013. Aanvullend wordt het projectsecretariaat versterkt door structurele en projectmatige
ondersteuning van de zes projectpartners.

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
projectcoördinatoren, 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.
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In 2013 was de samenstelling van het beheercomité als volgt:
Projectcoördinatie/secretariaat
• An Creemers – projectcoördinator Bosland
• Heleen Kusters – projectcoördinator Bosland (uitdiensttreding 15 mei 2013)
• Rasa Zukauskaite – projectmedewerkster
Agentschap voor Natuur en Bos
• Bert Vanholen – Provinciaal directeur ANB Limburg (voorzitter)
• Roel Vanhaeren – Afdelingshoofd beheer
• Dries Gorissen – Celhoofd beheer
Gemeente Hechtel-Eksel
• Jan Dalemans - Burgemeester
• Raf Truyens – Schepen
• Katelijne Ulenaers - Diensthoofd samenleving
Stad Lommel
• Kris Verduyckt – Schepen
• Veronique Caerts – Schepen
• Ivan Bynens – Diensthoofd milieu en natuur
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
• Willy Orlandini – directeur Toerisme Limburg

Het beheercomité (BC) heeft in 2013 drie keer vergaderd. Hier wordt een opsomming gegeven
van de genomen beslissingen. De volledige verslagen en agendastukken liggen ter inzage op het
projectsecretariaat van Bosland.
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27 maart 2013
• Het BC Bosland gaat akkoord met het voorstel om de opdracht betreffende het ontwerp en de
realisatie van het Beeldkwaliteitsplan Bosland te gunnen aan de firma Bailleul uit Gent voor de
prijs van 452.065,00 euro excl. btw.
• Het BC Bosland vraagt om een bijkomende subsidieaanvraag aan Toerisme Vlaanderen, in het kader
van de realisatie van het Beeldkwaliteitsplan Bosland, voor te bereiden voor cofinanciering van 60%.
Gemeente Overpelt bereidt de aanvraag samen met Toerisme Limburg namens de drie gemeenten voor.
• Het BC Bosland keurt het plan van aanpak betreffende de opmaak voor het communicatieplan 2
goed.
• Het BC Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het LSM-dossier.
• Het BC Bosland neemt kennis van de uitdiensttreding van de Projectcoördinator Bosland Heleen
Kusters vanaf 15 mei 2013.
• Het BC Bosland neemt kennis van de overdracht van de projectcoördinatie i.k.v. het RSP Bosland
1.0 aan Leen Raats vanaf 16 mei 2013 tot 31 augustus 2013.
• Het BC Bosland neemt kennis van de indiening van het aanvraagdossier RSP Bosland 2.0 met het
oog op een tweede erkenning van Bosland als ruimtelijk strategisch project.
• Het BC Bosland keurt het Actieplan Bosland 2013 goed.
• Het BC Bosland neemt kennis van de onzekere personeelsbezetting Bosland.
• Het Beheercomité Bosland beslist tot volgende initiatieven om de continue werking van het projectsecretariaat te kunnen garanderen:
- Per partner intern een inventaris opmaken van de personeelsinzet en tijdsbesteding aan Bos		 land-gerelateerde zaken ifv invulling van beschikbare VTE en prioritering;
- Inventariseren van de mogelijkheden tot bijkomende personeel inzet via projectwerking;
- De coördinatie cel wordt gevraagd om dit verder op te volgen en voor te bereiden tegen vol		 gende bijeenkomst van het Beheercomité.
• Het BC Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de gemeenschappelijke rekening.
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27 juni 2013
• Het BC Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het LSM-dossier.
• Het BC Bosland keurt het jaarverslag 2012 goed.
• Het BC Bosland neemt kennis van de uitgevoerde acties in het kader van Interreg project Grenzeloos wandelen.
• Het BC Bosland besluit om bijkomende aantal exemplaren van Zeno Zandloopkever boekjes te
bestellen met de beschikbare middelen vanuit ARP.
• Het BC Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende de opmaak van het communicatieplan/marketingplan 2.0.
• Het BC Bosland neemt kennis van de stand van zaken ARP-dossier Bosland.
• Het BC Bosland keurt de voorstellen voor besteding van resterende ARP middelen goed en doet
ter vergadering volgende bijkomende suggesties:
- Lay-out en druk van de vertaalde ontdekkingskaarten;
- bestelling bijkomende oplage Zeno Zandloopkever boekjes;
- opnemen van 4 korte landschappelijke filmpjes over Bosland, waarbij naast 1 overkoepelende film
		 ook de thema’s in beeld gebracht worden.
• Het BC Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de personeelsinzet/continuïteit projectsecretariaat Bosland geeft opdracht aan projectsecretariaat om:
- de inventaris van tijdsbesteding te analyseren;
- wegvallende profielen te identificeren.
• De voorzitter van het BC Bosland zal initiatief nemen voor bestuurlijk bilateraal overleg i.v.m. mo
gelijkheden voor het garanderen van continuïteit en uitbouw van het projectsecretariaat Bosland.
• Het BC Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het actieplan Bosland vanwege Toerisme Limburg voor 2013.
• Het BC Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de opmaak van het educatieplan Bosland.
• Het BC Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het project Groen Speelweefsel
Hechtel-Eksel.
• Het BC Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de gemeenschappelijke rekening.
• Het BC Bosland neemt kennis i.v.m. betrokkenheid van organisaties en geeft opdracht aan het projectsecretariaat/coördinatie cel om tegen volgende vergadering van het beheercomité mogelijkheden voor betrokkenheid van organisaties te onderzoeken.
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17 december 2013
• Het BC Bosland keurt het Actieplan Bosland 2014 goed.
• Het BC Bosland geeft opdracht aan werkgroep Communicatie voor uitwerking van planning van
voorstelling van nieuwe producten gespreid doorheen het jaar.
• Het BC Bosland neemt kennis van de stand van zaken betreffende de educatieve werking van
Bosland.
• Het BC Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het actieplan voor 2014 van Toerisme
Limburg i.v.m. Bosland.
• Het BC Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de kinderbelevingselementen.
• Het BC Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het LSM-dossier.
• 2. Het BC Bosland keurt de aangevraagde wijziging/herschikking van budget m.b.t. het LSM dossier
goed.
• Het BC Bosland neemt kennis van de stand van zaken van de lopende communicatie projecten.
• Het BC Bosland keurt de briefing betreffende het communicatieplan/marketingplan 2.0 goed en
geeft opdracht tot het zetten van de nodige stappen voor de aanbesteding van de opdracht.
• Het BC Bosland geeft opdracht tot bestendigen van de huidige samenwerking met Natuurpunt.
• Het BC geeft opdracht aan het projectsecretariaat om bij alle initiatieven voldoende betrokkenheid
van Natuurpunt te garanderen.
• Het BC Bosland neemt zicht voor om, zodra voldoende beschikbaarheid van personeel is, prioriteit
te geven aan structurele inrichting van ecologische kamer binnen Bosland.
• Het BC Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het Hobos en de Grooten Hof.
• Het BC Bosland neemt akte van de opstart en doelstellingen van het Life+ project TOGETHER.
• Het BC Bosland gaat akkoord met de maximale integratie van de communicatie-acties van het
project Life+ TOGETHER in de overkoepelende Boslandcommunicatie.
• Het BC Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de gemeenschappelijke rekening en
keurt de raming 2014 goed.
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Stuurgroep
Het linkerluik binnen de organisatiestructuur omvat de stuurgroep Bosland waarin de bevoegde administraties 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, processen 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 2013 kwam de stuurgroep niet samen.

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 betrokkenheid en eigen initiatief. De komende jaren wil Bosland dit participatiemodel verder consolideren
en inschakelen als informatiekanaal en consultatiemiddel.
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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 coördinatiecel 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 2013 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
In 2013 was de samenstelling van de coördinatiecel als volgt:
Projectcoördinatie/secretariaat
• Heleen Kusters – projectcoördinator (uitdiensttreding 15 mei 2013)
• An Creemers - projectcoördinator
• Rasa Zukauskaite – projectmedewerkster
• Leen Raats – communicatiedeskundige (uitdiensttreding 1 september 2013)
Agentschap voor Natuur en Bos
• Gui Winters - Regiobeheerder
Gemeente Hechtel-Eksel
• Katelijne Ulenaers – Diensthoofd samenleving
Gemeente Overpelt
• Driek ten Haaf – Diensthoofd vrije tijd en evenementen
Stad Lommel
• Ivan Bynens – Milieu- en duurzaamheidsambtenaar
Regionaal Landschap Lage Kempen
• Marylène Vrolix – Communicatie- en educatiemedewerker Bosland en De Wijers
• Valérie Persoons – Projectmedewerker natuur- en landschapsherstel Bosland en De Wijers
Toerisme Limburg
• Christel Maenen – Regiocoördinator Toerisme Limburg – Limburgse Kempen
• Leen Claes – Regiomedewerker Limburgse Kempen
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Werkgroepen
Vanuit het evenwaardig drieluik van de Boslandorganisatie waren in 2013 verschillende projectmatige
werkgroepen actief, onder meer met betrekking tot ruimtelijke procedures, ontwikkeling van de
hoofdpoorten, het beeldkwaliteitsplan, de ontsnipperingstudie en naar aanleiding van diverse studieopdrachten en onderzoeksprojecten. In het kader van de opstart van het Life+ Together project
werd overleg gepleegd zowel op beleids- als op ambtelijk niveau.
De werking rond educatie, communicatie en toerisme werd in 2013 verder uitgebouwd.

• Werkgroep educatie:
In 2013 was de samenstelling van de werkgroep educatie als volgt:
Projectcoördinatie/secretariaat
• An Creemers
Gemeente Hechtel-Eksel
• Annelies Scheepers
Gemeente Overpelt
• Mieke Kerkhofs
Stad Lommel
• Elke Steensel
Agentschap voor Natuur en Bos
• Gui Winters
Regionaal Landschap Lage Kempen
• Marylène Vrolix
Toerisme Limburg
• Leen Claes
Natuurpunt Hechtel-Eksel
• Theo Geuens, Willy Cosyns, Krista Bovens
Natuurpunt Noord Limburg
• Jan Leroy, Luc Winters
Werkgroep ISIS vzw
• Annemie Nouters
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Werkgroep educatie heeft in 2013 zeven maal vergaderd. Belangrijkste opdracht van de werkgroep
was de opmaak van een globaal educatief plan voor Bosland. Daartoe werd een inventaris gemaakt
van de bestaande acties, actoren en behoeften, een SWOT analyse, formuleerde de krachtlijnen
naar de toekomst en lijstte de educatieve acties en prioritering op. De resultaten van de werkgroep
werden teruggekoppeld aan het Beheercomité Bosland dd 27 juni.
Samen met de partners werd er in 2013 een Boslandintroductiedag georganiseerd op 29 november
2013. Een 20-tal deelnemers kregen een algemene introductie tot Bosland. Het masterplan als zowel
de lopende grote projecten en de historische ecologie van het gebied werden toegelicht. De dag
werd afgesloten met een wandeling doorheen het Pijnven.
Ook werden er binnen de werkgroep educatie afspraken gemaakt voor een wandelkalender 2014.
In 2014 zal er elke maand in samenwerking met gidsen van Natuurpunt Noord-Limburg, Natuurpunt
Hechtel-Eksel en werkgroep Isis vzw een begeleide wandeling georganiseerd worden in Bosland.
• Werkgroep toerisme:
In 2013 was de samenstelling van de werkgroep toerisme als volgt:
Projectcoördinatie/secretariaat
• An Creemers, Rasa Zukauskaite
Gemeente Hechtel-Eksel
• Annelies Schepers, Katelijne Ulenaers
Gemeente Overpelt
• Driek ten Haaf, Mieke Kerkhofs
Regionaal Landschap Lage Kempen
• Marylène Vrolix, Valérie Persoons
Toerisme Lommel
• Claudie Van Endert, Elke Steensels
Toerisme Limburg
• Leen Claes, Christel Maenen
Logies uitbaters uit de Bosland-gemeenten
In 2011 is er voor Bosland een toeristisch plan uitgewerkt. Vertrekkend vanuit de USP van
Bosland, zijnde het grootste bos van Vlaanderen, zijn belangrijke strategische beslissingen
genomen om Bosland toeristisch te ontwikkelen. Er is gekozen om Bosland uit te bouwen als
een avontuurlijk bos voor kinderen en hun ouders. In tweede instantie staat natuurbeleving
centraal en wil men ook een aanbod ontwikkelen voor actieve ontdekkers (koppels 45+).
Een derde belangrijke doelgroep zijn jeugdverenigingen, zowel de lokale verenigingen als
deze die op kamp komen.In 2012 is in de werkgroep toeristische productontwikkeling een prioritering opmaakt van de in de visie voorziene acties. Hierin kwam naar voor dat er prioritair moet
geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van avontuurlijke producten.
In 2013 heeft de werkgroep toerisme 2 maal vergaderd. De werkgroep gaf inhoudelijke input voor
de ontwikkeling van de kinderbelevingsroutes, de uitwerking van de thematische fietsroutes en de
ontdekkingskaart voor kinderen. Eveneens werd de actieplan voor 2014 goedgekeurd.

B O S L AN D J AARVE RS L AG 2 0 1 3

13

• Werkgroep communicatie:
In 2013 was de samenstelling van de werkgroep communicatie als volgt:
Projectcoördinatie/secretariaat
• An Creemers, Rasa Zukauskaite
Gemeente Hechtel-Eksel
• Sofie Vrijsen
Gemeente Overpelt
• Patrick Olijslagers
Stad Lommel
• Greet Poets
Regionaal Landschap Lage Kempen
• An Bloemen
Toerisme Limburg
• Leen Claes

© Kobe Van Looveren

De Communicatiewerkgroep kwam in 2013 2 keer samen.
In 2013 werd een proces opgestart om een nieuwe, meer uitgebreide website voor Bosland op
te maken. Ook werd de volledige bestekfase betreffende het communicatieplan/marketingplan 2.0
doorlopen. Verder werd er in april 2013 een fotografieopdracht van één jaar gegund aan Creative
Nature. Creative Nature heeft de opdracht gekregen om Bosland doorheen de seizoenen in beeld
te brengen. Samen met Impuls werd er in 2013 ook gewerkt aan twee edities van de Bosland nieuwsbrief.
De communicatiewerkgroep speelde ook een adviserende rol bij de communicatieacties die via
ARP budget werden gerealiseerd: mobile infostand, ontdekkingskaart in verschillende talen, algemene
update ontdekkingskaart, algemene info stickers Bosland.
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Rekening
FINANCIELE TABEL BOSLAND			
2013
2013
Bedragen INCLUSIEF BTW”			
vastgelegd
uitbetaald
Bosland, algemene projectorganisatie					
Projectcoördinator (1VTE tot 15 mei) en Projectmedewerker
Lommel
3.698,00
3.698,00
(1 VTE tot 31 augustus) i.h.k.v. het RSP Bosland
Overpelt
3.698,00
3.698,00
		
Hechtel-Eksel
3.698,00
3.698,00
		
Subsidie RSP 		
44.377,00
Communicatie ihkv RSP Bosland
Lommel
2.047,64
2.047,64
		
Overpelt
2.047,64
2.047,64
		
Hechtel-Eksel
2.047,64
2.047,64
		
Subsidie RSP		
30.714,57
		
TOTAAL
17.236,91
86.185,57
Gemeenschappelijke rekening Bosland
Lommel
15.000,00		
		
Overpelt
15.000,00		
		
Hechtel-Eksel
15.000,00		
		
ANB
15.000,00		
		
Acties 2013		
38.828,77
		
Varia		
5.372,05
		
TOTAAL uitgaven gem. rek. 2013
44.200,82
Bosland als leverancier van producten en diensten					
Groenjobs
Hechtel-Eksel
36.000,00
36.000,00
		
TOTAAL
36.000,00
36.000,00
Bosland als biodiversiteitshotspot					
Uitwerking ontsnipperingsplan Bosland
ANB
88.941,05*
22.235,26
		
TOTAAL
88.941,05*
22.235,26
Nachtzwaluwonderzoek
ANB
11.100,00
5.236,63
		
TOTAAL
11.100,00
5.236,63
Bosland, een open project					
Jaarverslag Bosland
Gem. rek.
450,00
459,80
		
TOTAAL
450,00
459,80
Nieuwsbrieven Bosland 2013 (redactie, lay-out, druk, bedeling)
Gem. rek.
19.400,00
21.894,92
		
TOTAAL
19.400,00
21.894,92
Website Bosland 2013 (update, hosting, domeinnaam)
Gem. rek.
35.360,00
350,70
		
TOTAAL
35.360,00
350,70
Boslandgadget 2013
Gem. rek.
5.000,00
5.765,65
		
TOTAAL
5.000,00
5.765,65
Fotografieopdracht
Gem. rek.
15.000,00
5.830,00
		
TOTAAL
15.000,00
5.830,00
Week van het Bos 2013
ANB
4.000,00
3.662,91
		
Overpelt
6.000,00
5.916,89
		
TOTAAL
10.000,00
9.579,80
Film in het Bos
Hechtel-Eksel
1.000,00
615,25
		
TOTAAL
1.000,00
615,25
PleZANDste Duinen
Hechtel-Eksel
1.500,00
881,50
		
TOTAAL
1.500,00
881,50
Nacht van de Duisternis
Lommel
1.000,00		
		
Totaal
1.000,00		
Publieksdag Hobos
Overpelt
2.000,00
750,00
		
ANB
1.500,00
147,26
		
TOTAAL
3.500,00
897,26
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Bosland als toeristisch-recreatieve attractiepool					
Opmaak RUP hoofdpoort Bosland Overpelt
Overpelt
39.885,23*
20.139,00
		
ANB
17.093,67*
686,75
		
TOTAAL
56.978,90*
20.825,75
Opmaak RUP/Plan Mober/Plan-Mer hoofdpoort Bosland Lommel
Lommel
38.887,47*
0,00
		
ANB
16.666,05*
1.315,51
		
TOTAAL
55.553,52*
1.315,51
Opmaak masterplan Hoef Hechtel-Eksel
Hechtel-Eksel
27.909,40
11.020,68
		
TOTAAL
27.909,40
11.020,68
Onderhoudscontract Sculpturales (Land Art)
Gem. rek.
4.537,50
4.537,50
		
TOTAAL
4.537,50
4.537,50
Groen Speelweefsel Hechtel-Eksel
Hechtel-Eksel
80.000,00
56.202,12
		
TOTAAL
80.000,00
56.202,12
Inrichting speelbos Kattenbos
Lommel
32.860,00
32.860,00
		
TOTAAL
32.860,00
32.860,00

			
*vastgelegd in 2012 of eerder

Gemeenschappelijke rekening Bosland
Via een overeenkomst met het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos
(OC-ANB), kan Bosland sinds eind 2010 de rekening van het OC-ANB gebruiken om gemeenschappelijke uitgaven op een efficiënte manier te laten verlopen. De Bosland-partners (Lommel, Overpelt,
Hechtel-Eksel en het Agentschap voor Natuur en Bos) hebben voor het werkjaar 2013 samen een
dotatie van € 60.000 gestort (€ 15.000 per partner). In 2013 werd in totaal € 44.200,82 gefactureerd
op de gemeenschappelijke rekening. De gemeenschappelijke uitgaven hadden voornamelijk betrekking op het overkoepelende communicatiebeleid zoals nieuwsbrieven, persmomenten, promotiemiddelen, website, fotografieopdracht, partnerwerking 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.
In de samenwerkingsovereenkomst met OC-ANB werd voorzien dat een administratie kost aangerekend wordt indien het beheer van de rekening een bepaald werkvolume vereist. Op basis van de
werking van voorbije jaren (aantal te verwerken bestelbonnen, facturen, rapportering en controle)
wordt vanaf 2013 een administratieve kost van € 600 exc. BTW aangerekend. Hierover werd een
addendum bij het SWO ondertekend door alle betrokken partijen.
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0.2 • Uitbouw projectorganisatie
Goedkeuring Actieplan Bosland 2013 en 2014
Het masterplan 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. Op het beheercomité van 17 maart 2013 werd het actieplan 2013
goedgekeurd.
Op 17/12/2013 werd ook het actieplan voor werkjaar 2014 goedgekeurd.

ARP-dossier Bosland: afronding 1.0 en goedkeuring 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 concrete ruimtelijke strategische projecten. Eind 2009 werd Bosland geselecteerd als strategisch project. Dankzij deze erkenning verkreeg Bosland, via de drie gemeenten, voor drie jaar (01/09/201001/09/2013) een subsidie voor de aanstelling van een projectcoördinator (uitdiensttreding 16 mei
2013). Via het resterende communicatiebudget werd in 2013 ook een communicatiedeskundige
tewerkgesteld binnen het project (uitdiensttreding 1 september 2013).Voor het ruimtelijk strategisch
project werden enkele concrete doelstellingen geformuleerd waaraan in 2013 verder invulling werd
gegeven.
Hieronder vallen oa. de verdere professionalisering van de projectstructuur, het gebiedsgericht
stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van diverse sleutelsites (oa. ter hoogte van de te ontwikkelen
hoofdpoorten) en sleutellandschappen, de voorbereidingen en opmaak van het ontsnipperingsplan
in Bosland en diverse ondersteunende communicatieve acties.
Bosland heeft in 2013 voor de 2de maal een projectvoorstel ingediend ter erkenning als strategische
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 € wordt toegekend. Net zoals bij de eerste indiening is de stad Lommel
subsidiehouder, namens de 3 Boslandgemeenten. Dit betekent dat de stad Lommel in de aanwerving
kan voorzien van een projectcoördinator die de komende 3 jaar kan worden ingeschakeld in de projectontwikkeling van Bosland. Het projectvoorstel werd in de eerste plaats toegespitst op de verdere
uitwerking en implementatie van het ontsnipperingsplan Bosland enerzijds en op de opvolging en
ondersteuning van ruimtelijke dossiers en planprocessen anderzijds.

LSM-dossier Bosland
De gemeentelijke partners van het partnership Bosland ontvingen in 2010 reeds een formele bevestiging 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. Er werd voorzien om de 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.
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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
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.

© Kobe Van Looveren

In het voorjaar van 2012 werd door LSM een eerste voorschot van 5% betaald aan de gemeenten.
Zowel Hechtel-Eksel, Lommel als Overpelt ontvingen een eerste subsidieschijf van € 33.333,00. Op
het Beheercomité van 26 april 2012 werd de aanvraag van de tweede subsidieschijf goedgekeurd.
Deze tweede subsidieschijf omvat een bedrag van 666.666,00 € die als volgt aan de partners wordt
toegekend: Hechtel-Eksel 25% (166.667,00 €), Overpelt 25 %(166.667,00 €) en Lommel 50%
(333.333,00 €).
Voor de resterende drie schijven die nog aangevraagd kunnen worden, zal het recht op subsidiëring
jaarlijks worden bepaald door het directiecomité van LSM op basis van een aanvraag met een bijgevoegd financieel en inhoudelijk werkingsverslag, een rapport met betrekking tot de voortgang
van het project en de clusterwerking met derden, een planning en programmabeschrijving en een
toelichting in verband met het behalen van de doelstellingen zoals bepaald in het aanvraagdossier.
De voortgangsrapportages voor 2013 werden eind februari aan het LSM secretariaat bezorgd ter
goedkeuring op het LSM directiecomité.
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1. Bosland als cultuurhistorisch streekerfgoed
1.1 • Bosland vrijwaart haar erfgoed
Den Grooten Hof
In juni 2012 kocht het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid de site van
den Grooten Hof in Overpelt en zette daarmee een nieuwe stap in de ontwikkeling van Bosland. Den
Grooten Hof wordt de Overpeltse hoofdpoort naar Bosland. De site werd als hoofdpoort aangeduid voor Bosland omwille van de uitstekende ligging en bereikbaarheid en de rijke geschiedenis.Voor
deze site en de sites van De Winner en het Napoleonstrand hebben ANB en de gemeente Overpelt
Antea aangesteld voor de opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Aanvankelijk maakte ook het Hobos deel uit van de opdracht.
Voorgestelde bestemmingswijzigingen:
• De Grooten Hof: recreatie
• Napoleonstrand: natuur
• De Winner: regulariseren van bestaande toestand m.b.t. jeugdkamperen.
In 2013 kwam de stuurgroep regelmatig samen om de evolutie van het dossier samen met Antea
door te spreken. De voorlopige vaststelling van het RUP is voorzien voor mei 2014.

Het Hobos
In oktober 2012 kochten Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege en de gemeente
Overpelt samen – in onverdeeldheid – het Hobos aan voor 2,8 miljoen euro. Door deze aankoop is
het behoud van het authentieke en het natuurlijke van het domein verzekerd.
ANB en de gemeente Overpelt hebben in 2013 beslist om een landschapsbeheerplan op te maken
voor het Hobos. In overleg met Onroerend Erfgoed Vlaanderen werd een ‘besluit van overleg over
de opmaak van een landschapsbeheersplan voor het beschermd landschap Het Hobos te Overpelt’
opgemaakt en goedgekeurd. In dit besluit wordt aangegeven welke elementen in het opmaken van
het landschapsbeheersplan aan bod gaan komen.
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 namen het ANB en de gemeente Overpelt de nodige maatregelen om de
gebouwen te conserveren in afwachting van een grondige renovatie/restauratie.
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Subsidie Landschapsbeheerplan Wateringen
De Watering of de Vloeiweiden in Lommel Kolonie is samen met de Sahara ongetwijfeld één van de
mooiste plekjes van Lommel. Het gebied van 230 hectare groot is niet alleen op cultuurhistorisch
vlak enig in zijn soort, ook wat de fauna en de flora betreft is het een unieke plaats. De vloeiweiden
herbergen vandaag meer dan 117 vogelsoorten en je vindt er een grote diversiteit aan planten en
kruiden.
In 2013 is gestart met het volledig in kaart brengen van het gebied. In een landschapsbeheerplan zal
het unieke systeem van de vloeiweiden beschreven worden zodat de kennis van het zogenaamde
‘witteren’ van de Watering die nu voornamelijk in de hoofden van enkele mensen zit, ook op papier
beschreven staat. De afdeling onroerend erfgoed Vlaanderen subsidieert de opmaak van dit plan. Ze
neemt 80 procent van de volledige kostprijs (29.000 euro incl. BTW) voor haar rekening.

Opmaak historisch-ecologische studie
Om het huidige beheer van historische landschapselementen zo goed mogelijk te kunnen bepalen, is
het belangrijk de geschiedenis, het ontstaan en de vroegere functies te kennen.
RLLK kreeg van de provincie een opdracht om een werkgroep historische ecologie uit te bouwen.
In het kader van die opdracht worden ook de historisch ecologische geschiedenis van een drietal
gebieden onderzocht. RLLK koos voor Bosland, De Wijers en Nationaal Park Hoge Kempen.
De studieopdracht voor het uitvoeren van interviews met laatste getuigen werd gegund aan de VUB
(Prof Dries Tys, vakgroep kunstwetenschappen en archeologie) met in onderaanneming de WestVlaamse Intercommunale (Zwaenepoel/Cosyns).
Dit zal worden vormgegeven in een uitgave. Deze publicatie zal dienen als naslagwerk. In 2014
worden wandellezingen georganiseerd per deelgebied.
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2. Bosland als leverancier
van producten en diensten
2.1 • Duurzaam produceren van hout,
		 biomassa en andere producten
Doctoraatsonderzoek door UGent-VITO
Impact van biomassaoogst op andere ecosysteemdiensten, een case study in Bosland.
(Doctoraatsonderzoek Pieter Vangansbeke)
Binnen Europa is de vraag naar hout als materiaal en als hernieuwbare energiebron sterk gestegen
in de voorbije decennia. Bovendien wordt er tegen 2030 nog eens een verdubbeling van de vraag
verwacht. Dit doet de interesse naar lokaal en duurzaam geproduceerd hout toenemen, zodat er
meer en meer gekeken wordt naar de mogelijkheden om naast de stammen ook de boomkruinen
te oogsten. De stammen worden dan traditioneel gebruikt als rondhout voor materiaaltoepassing
waar de boomkruinen dan worden verhakseld tot houtsnippers die kunnen gebruikt worden voor
opwekking van elektriciteit en warmte. Deze bijkomende oogst is nieuw voor Vlaanderen en werpt
heel wat vragen op rond de technische en economische haalbaarheid.
Dit werd in het afgelopen jaar bestudeerd met behulp van een veldproef in Bosland waar verschillende oogstmethodes werden getest en vergeleken op technisch en economisch vlak. Hieruit bleek
enerzijds dat bij kaalkap het gebruik van een mobiele hakselaar, een nieuwe methode voor Vlaanderen, voordeliger was dan een hakselaar aan de kant van de weg. Anderzijds bleek ook dat de winstmarge op deze bijkomende biomassaoogst bijzonder beperkt is in vergelijking met rondhoutoogst bij
de huidige verkoopprijs voor houtsnippers (zie o.m. Vangansbeke et al., 2014).
Het bijkomend oogsten van biomassa uit onze bossen heeft mogelijks ook een impact op de biodiversiteit binnen het bosecosysteem en de verschillende diensten die dat ecosysteem levert zoals o.a.
koolstofopslag, behoud van bodemvruchtbaarheid en recreatiemogelijkheden. Tijdens de veldproef
met de verschillende oogstmethodes werden ook stalen genomen van de bodem, het strooisel en
het dood hout voor en na de oogst. Met behulp van deze gegevens zal in de nabije toekomst de
impact van de oogst op de bodemvruchtbaarheid en de koolstofopslag in kaart gebracht worden.
Bovendien werd de verspreiding van enkele sleutelsoorten binnen Bosland in kaart gebracht met de
bedoeling om dit te linken met het gevoerde bosbeheer. Met deze resultaten kunnen toekomstige
beheerkeuzes hopelijk nog beter afgestemd worden op het welzijn van deze soorten.
In een apart onderzoeksluik werd in de voorbije jaren ook gekeken naar het ontstaan en het beheer
van het Boslandproject. Dit onderzoek focuste vooral op de zaken die verschillen met de courante
werkwijze bij dergelijke projecten, zoals de brede samenwerking tussen de verschillende actoren in
Bosland en de inspanning om een participatiestructuur in te richten (zie o.m.Vangansbeke et al., 2013;
Vangansbeke et al., Submitted).
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2.2 • Benutten tewerkstellingskansen in de natuur
Sociale tewerkstelling in Bosland
De samenwerkingsverbanden met de vzw Houthep en De Winning om in Bosland ook mensen die
het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt tewerk te stellen werd in 2013 voortgezet. De gemeente
investeerde hier ruim 40 000 euro in.

2.3 • Duurzaam leveren van regulerende diensten
FSC-groepscertificering
Bosland is één van de grondleggers van de FSC-groep in Vlaanderen. In 2013 werd in totaal 14842 m³
FSC-hout afkomstig uit de Boslandbossen verkocht. De controle van het FSC-label gebeurt zeer
nauwgezet.
In december 2013 werd de jaarlijkse interne controle door de FSC- medewerker van Inverde uitgevoerd. Dit jaar was het domeinbos Pijnven aan de beurt. Het beheer heeft de toets aan de FSCprincipes doorstaan op vlak van opbrengsten, milieu impact, gebruiksrechten, relaties met lokale
gemeenschappen.

2.4 • The Treehouse

©Marcus Bollen

In 2013 vond het bedrijfsleven stilaan zijn weg naar The Treehouse. Er waren 37 verhuurmomenten.
Zelfs de opnameploeg van het VRT-programma ‘Dieren in nesten’ heeft de weg naar The Treehouse
gevonden. Gebruikers geven vooral aan dat de bosrijke omgeving hun brainstormsessies ruimschoots
inspireert.
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3. Bosland als biodiversiteits
hotspot
3.1 • Versterken van de natuurstructuur in Bosland
Goedkeuring subsidie Life+ Together
Op 6 september 2013 werd het contract met de Europese Commissie voor de uitvoering van het
Life+ TOGETHER project ondertekend. Dit project is een samenwerking tussen het Agentschap
voor Natuur en Bos, de stad Lommel, Inverde en Sibelco. Tussen 01.10.2013 en 30.09.2017 wordt er
1 447 117 euro (waarvan 50% Europese cofinanciering) in de Lommelse natuur geïnvesteerd, meer
bepaald in de gebieden Sahara/Riebos/Blekerheide. Het acroniem TOGETHER heeft een dubbele
betekenis. Enerzijds staat het voor TO GET HEath Restored: we zetten in op het herstel van het
Lommelse heidelandschap. Daarnaast staat de naam ook voor samenwerking. Samenwerking tussen
organisaties, tussen overheden en tussen mensen. Allemaal met het gezamenlijk doel de natuur herstellen, beschermen en in de kijker plaatsen.

Indiening aanvraag en goedkeuring
‘Groen in de stad’ subsidie Lommel
In oktober 2013 werd door de Lommelse Ondernemersclub vzw (LOC) samen met de stad Lommel een projectvoorstel rond het beleidsthema ‘Groen in de stad’ van het Agentschap voor Natuur
en Bos ingediend bij minister Schauvliege. 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, bijdragen aan een stedelijk vlindernetwerk als basis voor een kleurrijk groenweefsel doorheen de stad. In december 2013 werd het project geselecteerd en goedgekeurd. Het
totaalbudget bedraagt 149.000 euro, waarvan 5.000 euro partnerbijdrage van de LOC, 16.500 euro
van de stad Lommel en 127.500 euro gesubsidieerd door ANB. De duur van het project is anderhalf
jaar. In februari 2014 wordt een projectcoördinator aangeworven en zal het project van start gaan.
B O S L AN D J AARVE RS L AG 2 0 1 3
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3.2 • Opmaak ontsnipperingsplan Bosland
Bosland heeft begin maart 2013 het studiebureau Technum aangesteld om een ontsnipperingsplan
voor Bosland op te stellen. Dit plan kadert binnen de strategische kerndoelstelling “Bosland als biodiversiteitshotspot” uit het “Masterplan Bosland, uitdagingen voor de toekomst”.
Ondanks de grote oppervlakten natuur en bos zijn er binnen Bosland plaatselijk belangrijke versnipperingsproblemen. Er is niet alleen de versnippering binnen Bosland zelf, maar ook tussen Bosland en
de omringende natuurgebieden. In Bosland onderscheiden we verschillende oorzaken voor versnippering, zoals de aanwezige verkeersinfrastructuur (wegen, spoorwegen en kanalen) en de verschillende kernen van bebouwing (bedrijventerreinen, woonkernen en -linten). Ook andere vormen van
landgebruik hebben op sommige plaatsen een versnipperend effect (intensieve landbouw, infrastructuurgebonden recreatie, …).
Ondertussen hebben we al belangrijke stappen gezet om dit ontsnipperingsplan op te stellen. In een
eerste fase brachten we het ruimtelijk en natuurbeleid binnen Bosland in beeld. In een tweede fase
onderzochten we op basis van deze gegevens de versnipperingsproblematiek in Bosland. Via een
zogenaamde SWOT-analyse beschreven we de ecologische samenhang en de relaties met andere
vormen van grondgebruik: sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen hebben we daarbij in beeld
gebracht. In een derde fase tekenden we een logisch stappenplan uit om de vastgestelde problemen
aan te pakken. Daarbij stemden we maximaal af met de initiatieven en instrumenten van de Boslandpartners en andere instanties. Zo konden we 13 waardevolle open ruimte verbindingen binnen
Bosland en tussen Bosland en de omliggende natuurgebieden intekenen. Binnen deze open ruimte
verbindingen hebben we vervolgens de aandachtszones aangeduid (bv. waar de open ruimte verbinding gekruist wordt door weginfrastructuur). En voor elk van deze aandachtszones zochten we naar
oplossingen in de vorm van concrete ontsnipperingsacties.
Daarmee is het ontsnipperingsplan Bosland echter nog niet afgerond. In het voorjaar van 2014 gaan
we deze acties verder concretiseren in nauw overleg met de Boslandpartners en de instanties. Al
deze partijen zullen een rol spelen bij het uitvoeren van deze acties. In het ontsnipperingsplan willen
we het engagement van deze partners om hier aan mee te werken vastleggen.
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Kaart 1 : open ruimte verbindingen
Nederland
C

5

I

IV

A

2
III
1

B

II
7
A

3

4
6

8
9

V

IV

10
11

12
IV
VI

I

13
0

1.000

2.000 m

C

Bron: Topografische kaart 1/100.000, NGI, opname 2001-2006 (AGIV); Habitat- en Vogelrichtlijngebieden, ANB (AGIV)

Legende
Bosland

Open ruimte verbinding (1, 2, ...)
Verbindende structuren
Waterlopen (I, II, ...)
Infrastructuren (A, B, C)

B O S L AN D J AARVE RS L AG 2 0 1 3

25

3.3 • Herstel en instandhouding
van de natuur in Bosland
Natuurbeheer openbare bossen
Voor werken die een ecologisch waardevolle bijdrage leveren aan natuurbehoud in gemeentebossen
wordt meer en meer beroep gedaan op sociale tewerkstelling.
In het kader van de Groenjobsubsidies werkt Bosland onder andere samen met vzw Houthep, de
Winning en vzw Groenwerk voor duurzaam bosbeheer in Hechtel-Eksel.. Zo werd aan exotenbestrijding gedaan, beheer van de heide en natuurbeheer in functie van diverse soorten zoals de
nachtzwaluw en amfibieën. In totaal is er in meer dan 100ha bos gewerkt. Waaronder exotenbestrijding hoofdbehandeling en nazorg, opsnoeien toekomstbomen, vrij houden heide en duingebieden,
onderhoud van de wandelpaden en het frezen van boswegen.

Natuur-en Landschapsherstel door RLLK
Regionaal Landschap Lage Kempen werkt op verschillende plaatsen in Bosland rond natuur- en landschapsherstel. In 2013 werden volgende acties uitgevoerd:
• Exotenvrij maken van de hondenlosloopzone van In Den Brand (Hechtel-Eksel)
• Aanplant groenbuffer tussen de Kneuterstraat en de N74 (Hechtel-Eksel)
• Onderhoud zaadboomgaard Plant van Hier (Lommel)
• Aanplanten bufferzone Nolimpark (Overpelt)

Opmaak Harmonisch Park-en Groenbeheerplan (HPG)
Heesakkerpark Overpelt

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.
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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 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 Overpelt 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.
Het HPG werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 november 2012.
In 2013 werden, in het kader van het Overpeltse Meerjarenplan 2014-2019, de mogelijke acties ter
uitvoering van dit HPG doorgesproken en opgenomen in het Meerjarenplan 2014-2019. De uitvoering start vanaf 2014.

Nachtzwaluwonderzoek door Tracing Nature

© Theo Geuens

Het afgelopen jaar werd opnieuw onderzoek uitgevoerd naar nachtzwaluwen in Bosland. Hierbij
werden in totaal 58 vogels uitgerust met een wetenschappelijke ring van het Koninklijk Belgisch
instituut voor natuurwetenschappen. Het betreft hier 22 mannetjes, 5 vrouwtjes en 31 jonge vogels.
Daarnaast werden 25 individuen uitgerust met minuscule radiozenders. Met behulp van deze techniek is het mogelijk het ruimtegebruik zowel overdag als ’s nachts in kaart te brengen.
Overdag worden slaap- en broedplaatsen in kaart gebracht. Door het slechte weer in mei 2013
werden broedsel voor lange tijd uitgesteld. De eerste nesten werden vermoedelijk gelegd rond 10
juni. In totaal werden 13 nesten opgevolgd met camera’s. De helft van de broedsels was succesvol.
Dankzij de camera’s konden predatie door bosuil, kraai en egel vastgesteld worden. Door het aanbrengen van zeer nauwkeurige temperatuurloggers werden ook het moment van predatie, en de
frequentie waarop oudervogels de jongen voederden in kaart gebracht.
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’s Nachts werd gezocht waar de nachtzwaluwen voedsel gingen zoeken. Opvallend was opnieuw dat
de nachtzwaluwen uit Domeinbos Pijnven en de Gemeentebossen Hechtel-Eksel toevlucht zochten
in de vallei van de Grote Nete om voedsel te zoeken. Door meer dan 6000 nachtvlinders – het
hoofdvoedsel van de nachtzwaluw – te verzamelen overheen het gebied, hebben we ontdekt dat in
de valleien het gehele jaar een hoger aanbod insecten te vinden is.
Als kers op de taart werd het nachtzwaluwonderzoek uitgezonden op nationale- en internationale
televisie. Zo was er in maart 2013 de reportage van Dieren in Nesten (Eén) en Belle Belgique (RTBF)
in januari 2014 de reportage van Wild van Dieren (VTM).

Afronding project Natuur voor Jong en Oud Lommel
In 2013 werd het project Natuur voor Jong en Oud afgerond. De laatste actie was het aanleggen van
een vlindersnoezeltuin in de Bekelaar. Er werd gewerkt met een ‘mobiele tuin’ die mee kan verhuizen
naar het nieuwe zorgcentrum. Bakken werden gevuld met kruiden, fruit en groenten die aangenaam
zijn vanwege hun geur of smaak, maar die ook aanlokkelijk zijn voor vlinders. De bakken werden
voorzien van informatieplaatjes met uitleg over de planten en hun toepassingen.

Likona Jaarboek themanummer Bosland
Het jaarboek van de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) betrof voor 2013 een themanummer rond Bosland. In deze 22ste uitgave werden veertien uitgebreide artikels opgenomen
die Bosland in al haar facetten in de aandacht brengen. Zowel het beleid, de geologie als de fauna en
flora van Bosland komen aan bod.
Het jaarboek (100p.) is op een prachtige manier vormgegeven met talrijke mooie kleurenfoto’s en
duidelijke, overzichtelijke schema’s en tabellen.
De leden van het platform fauna en flora kregen elk een exemplaar cadeau, als blijk van waardering
van hun jarenlange inzet binnen het platform.

Aanplanting FORBIO
In het kader van een boomsoortenexperiment werden eind 2012-begin 2013 in totaal 25.000 bomen
aangeplant op een stuk grond van 8 hectare in het Pijnven, de zogeheten FORBIO-site.
Deze FORBIO-site maakt deel uit van een internationaal onderzoeksnetwerk. Gelijkaardige projecten
werden opgezet in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Finland, Borneo, Panama, Australië, Kenia en
China. Dit TreeDivNetwerk maakt deel uit van het grootste ecosysteemexperiment ter wereld.
In maart 2013 werd het project voorgesteld aan de pers. Aansluitend werd ook al de eerste wetenschappelijke opvolging gedaan met het nemen van bodemstalen voor microbieel onderzoek. De
mate van wildschade werd opgetekend en de overleving van het jonge plantsoen werd gemeten.
De beperkte hoeveelheid afgestorven planten werden reeds vervangen. Van de vijf geselecteerde
soorten voor het experiment bleek alleen de aanplanting van de Douglas het minder goed te hebben gedaan.
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Voorstelling noodplannen

© Kobe Van Looveren

Op 29 april 2013 werd de Atlas met veiligheidskaarten voor het Limburgs Bijzonder Nood- en Interventieplan voorgesteld door de Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege.
Op de kaarten staat alle informatie voor de bestrijding van natuurbranden en andere noodgevallen,
zoals de opsporing van vermiste personen. In de Limburgse bos- en natuurgebieden werden 207
reddingspunten geplaatst, waarvan 31 in Bosland. Dit zijn palen met alle informatie die mensen telefonisch moeten doorgeven in geval van nood. Deze kaartenatlas en de reddingspunten moeten ervoor
zorgen dat reddingswerkers sneller ter plaatse zijn bij branden of in een ander noodgeval.
Dit project is uniek in Vlaanderen omwille van de samenwerking van de verschillende interventiediensten. Ook voor het deelgebied Bosland is ruim anderhalf jaar intensief samengewerkt om alle
elementen die bij brand van belang zijn (wegen, slagbomen, …) in kaart te brengen voor alle bos- en
natuurgebieden binnen Bosland.
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4. Bosland, een open project
4.1 • Zichtbaar en herkenbaar voor de mensen
Communicatiemiddelen Bosland
• Website:
In 2013 werd de Bosland website in totaal 30.739 keer bezocht door 19.308 unieke bezoekers, met
een piek in de maand oktober.
Om de website nog meer af te stemmen op de werking van Bosland en omdat de huidige website te
beperkt is qua mogelijkheden en flexibiliteit, werd in 2013 een opdracht gegund aan Inventis voor de
opmaak van een meer uitgebreidere en vernieuwde Bosland website. De url www.bosland.be werd
behouden. De totale kostprijs van de opdracht bedraagt € 34.993,20 en wordt betaald met middelen
vanuit de gemeenschappelijke rekening.
Als onderdeel van de website wordt een partnergedeelte voorzien, waarop documenten, agenda en
foto’s gedeeld kunnen worden.
De afronding van de opdracht en de lancering van de nieuwe website is voorzien begin 2014.
In 2013 werd ook een facebook pagina voor Bosland aangemaakt. Op deze pagina worden de belangrijkste activiteiten en nieuwsitems extra in de kijker geplaatst.
• Nieuwsbrieven:
In 2013 werden twee edities van de nieuwsbrief uitgegeven. De redactie en lay-out werden uitbesteed aan Impuls Communicatie. De nieuwsbrief werd huis-aan-huis
bedeeld bij bijna 25.000 huishoudens in Hechtel-Eksel,
Overpelt en Lommel.
De opdracht bij Impuls Communicatie werd afgerond in
oktober 2013. In december 2013 werd een nieuwe opdracht uitgeschreven voor de redactie, grafische vormgeving, druk en bedeling van 4 nummers van de nieuwsbrief.
Er werden 6 bureaus aangeschreven, de gunning van de opdracht is voorzien in februari 2014.
• Vernieuwde ontdekkingskaart
De ontdekkingskaart werd in 2013 geactualiseerd en vertaald naar het
Engels, het Frans en het Duits. Deze gratis kaart bevat alle informatie over
de recreatiemogelijkheden in Bosland en wordt verspreid via toeristische infokantoren in de regio.
• Opmaak algemene informatie folder Bosland
Midden 2013 werd een folder uitgewerkt waarin de algemene informatie over het project, de situeringskaartje, aantal mooie foto’s en enkele interessante weetjes over Bosland werden verwerkt.
Samen met het ontdekkingskaart waarin vooral toeristische informatie is opgenomen werd deze
folder verspreid via gemeentehuizen, toeristische infokantoren en tijdens publieksactiviteiten.
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• Mobiele stand Bosland
Werkgroep communicatie adviseerde in 2013 om een eenvoudig te vervoeren en op te bouwen
mobiele informatie stand aan te kopen voor deelname van Bosland op verschillende evenementen
en publieksactiviteiten. Via offertevraag werd firma Expo Display Service aangesteld om de grafische
vormgeving en de productie van de stand te verzorgen. De mobiele stand bestaat uit een wand met
led verlichting, een counter en 2 opvouwbare folderhouders en werd in 2013 reeds ingezet tijdens
de Week van het Bos, publieksdag Hobos, autoloze zondag in Overpelt en de duurzaamheidsbeurs
in Lommel.
De kostprijs bedroeg € 5247,77 en werd bekostigd via de communicatie middelen voorzien binnen
het ARP 1.0 project.
• Overzicht belangrijkste pers- en media aandacht in 2013
24/01/2013 Het Nieuwsblad
Kunstenaar tekent speelbos voor Kattenbos
27/01/2013 Het Belang van Limburg Natuurkunstenaar ontwerpt speelbos
9-10/03/2013 Het Belang van Limburg 25.00 bomen geplant om te bestuderen
15/03/2013 Houthandel & Nijverheid Bosland in wereldwijd ecosysteemexperiment
		
Boomdiversiteit is goed voor productie en milieu
21/03/2013 Het Laatste Nieuws
‘TheTreehouse’ biedt vergadercomplex in midden van bos
23/04/2013 Het Belang van Limburg 30 meter hoge uitkijktoren in Sahara kost 342.000 euro
16/05/2013 Het Belang van Limburg Lommel krijgt er 81 hectare heide bij
16/05/2013 De Standaard
Sahara erkend als waardevol
16/05/2013 Het Laatste Nieuws
Europa investeert mee in project van 1.5 miljoen voor
		
Sahara – 45 hectare bos wijkt voor zeldzame dieren
16/05/2013 Het Nieuwsblad
Lommelse Sahara door Europa erkend als zeer waardevol
30/05/2013 Het Belang van Limburg Bosland laat jongeren zoeken naar nachtzwaluw
17/06/2013 Het Belang van Limburg Grootschalige werken in natuurgebied duren 4 jaar
		
1.5 miljoen euro voor herstel natuur in Sahara
02/09/2013 Het Belang van Limburg Veel belangstelling voor het Hobos in Overpelt
05/09/2013 Het Nieuwsblad
Likona besteedt jaarboek aan Bosland
05/09/2013 Het Belang van Limburg Resultaten natuurbeheer Bosland gebundeld in boek
06/09/2013 Het Belang van Limburg Hotel, wellness en camping aan Soeverein in Lommel
19/06/2013 Het Belang van Limburg Tweede speelbos in Kattenbos voorgesteld
26/09/2013 Het Belang van Limburg Als eerste in Vlaanderen sparen voor natuur
		
Lommel start met eigen volkslening
03/10/2013 Het Belang van Limburg Bedenker Bosland krijgt Vlaamse prijs
13/10/2013 De Zondag
Overheid zoekt bestemming voor Hobos
13/10/2013 De Zondag
Genieten van Week van het Bos
14/10/2013 Het Belang van Limburg Supporters van de natuur Overpelt
08/11/2013 Het Belang van Limburg Kinderen ravotten op groenere speelpleintjes
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Activiteiten/evenementen/openingen
• Week van het Bos
Onder het motto ‘Supporter voor de Natuur’ zette Bosland de Europese natuurdoelen in de kijker
tijdens de openingshappening van de Week van het Bos in Heesakkerpark in Overpelt. In het programma werd gezorgd voor tal van kindvriendelijke activiteiten en workshops. Een 300-tal echte
natuursupporters hebben zich niet laten afschrikken door de regen en namen op zondag 13 oktober
deel aan de activiteiten.
Film in het bos
Op zaterdag 21 september kon jong en oud genieten van een ‘Film in het bos’-vertoning. In samenwerking met Bos+ en de Gezinsbond werd het Pijnven omgetoverd tot een gezellige filmlocatie waar
de bezoekers konden genieten van de familiefilm ‘Brave’. De bosbioscoop lokte 78 kijkers.
Kids Summer Club
Als ondersteuning van de profilering van de Limburgse Kempen als kindvriendelijke vakantiebestemming veranderde elke zondagnamiddag in juli en augustus, telkens een andere Noord-Limburgse
gemeente, in een grote openluchtspeeltuin. Van 14 – 18 u. was hier gratis kinderanimatie en leuke
activiteiten, telkens in een ander thema. Kids Club vond natuurlijk ook plaats in de Boslandgemeenten.
- 28/07 Ahoi ahoi piratenpret in Overpelt
- 18/08 Abra-kids-dabra! in Hechtel-Eksel
- 25/08 Onwijs zandparadijs in Lommel (gekoppeld aan Dag van het Zand)
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Plezan(d)(t)ste duinen
Op 23 juni konden kinderen zich naar hartenlust uitleven in verschillende workshops die van de
duinen in In den Brand even de pleZANDste duinen van het land maakten.
Inhuldiging Leyssensmolen
In april werd de gerestaureerde Leyssensmolen ingehuldigd op een nieuwe locatie in Kattenbos. Na
acht jaar stilstand werd de molen opnieuw in gang getrokken. De Leyssensmolen is voortaan open
voor publiek op 1ste zondag en 3de zaterdag van de maand.
Opening speelbos Kattenbos
Op dinsdag 18 juni werd de tweede speelbos in Lommel geopend. De kinderen van stedelijke basisschool De Schommel en de kindergemeenteraad waren de uitverkorenen om de eerste stappen te
zetten in het gloednieuwe bostheater.

Beide foto’s © Kobe Van Looveren

Opening groene speelpleintjes Hechtel-Eksel
De gemeente koos er in 2012 voor om samen met het Regionaal Landschap 5 buurtspeelterreintjes
groen en avontuurlijk in te richten om Bosland ook tot in de woonkernen door te trekken en kinderen te stimuleren om volop hun eigen fantasie in het spel te leggen. Geen kant-en-klare speeltuigen
maar een avontuurlijke en natuurrijke inrichting die de creativiteit van kinderen weer aanwakkert.
De terreintjes zijn op 6 november feestelijk geopend verklaard en zullen door de groei van de jonge
planten alleen nog maar avontuurlijker worden.
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• Educatief pakket ‘Vegers voor Vlinders‘
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 (enkele adoptiesoorten, gelinkt aan heidegebieden) en het huidige natuurbeheer. Het educatief pakket bestaat uit
twee delen: een terreingedeelte waarbij de kinderen grote bulten van
pijpenstrootje uitgraven en de wortels sorteren; en een gedeelte waar de
kinderen eigenhandig de vegers maken en uitleg krijgen over heide, het beheer
en de soorten.
Alle scholen binnen Bosland werden aangeschreven met een voorstelling van het aanbod voor de
3de graad lager onderwijs. Door de financiële steun van Bosland kan dit project met 50% reductie
op de kostprijs aan de scholen worden aangeboden. In 2013 gingen 6 scholen op het voorstel in: 4 in
Lommel en 2 in Overpelt. Via deze educatieve actie werden 97 leerlingen bereikt.
• Educatief pakket ‘Op zoek naar de geitenmelker’
Dit educatief pakket voor 4de en 5de leerjaar werd ontwikkeld door Tracing Nature en Werkgroep
Isis vzw. Vanuit de 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.
In 2013 werd dit educatief project uitgetest met 1 klas uit Hechtel-Eksel.
• Opmaak globaal educatief plan Bosland
De werkgroep educatie werd in 2013 uitgebreid met de belangrijkste aanbieders van educatie in
Bosland: Natuurpunt Hechtel-Eksel, Natuurpunt Noord-Limburg en Werkgroep Isis.
Werkgroep educatie maakte inventarisatie van de bestaande actie, actoren en behoeften, een SWOT
analyse, formuleerde de krachtlijnen naar de toekomst en lijstte de educatieve acties en prioritering
op. De resultaten van de werkgroep werden teruggekoppeld aan het Beheercomité Bosland dd 27
juni.
Samen met de partners werd er in 2013 een Boslandintroductiedag georganiseerd op 29 november
2013. Een 20-tal deelnemers kregen een algemene introductie tot Bosland. Het masterplan als zowel
de lopende grote projecten en de historische ecologie van het gebied werden toegelicht. De dag
werd afgesloten met een wandeling doorheen het Pijnven.
Ook werden er binnen de werkgroep educatie afspraken gemaakt voor een wandelkalender 2014.
In 2014 zal er elke maand in samenwerking met gidsen van Natuurpunt Noord-Limburg, Natuurpunt
Hechtel-Eksel en werkgroep Isis vzw een begeleide wandeling georganiseerd worden in Bosland.
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4.2 • Beleefbare natuur

Beide foto’s © Kobe Van Looveren

• Zeno de Zandloopkever natuurontdekboekje
Voor het wandelgebied Sahara werd in het kader van het Interregproject
Grenzeloos Wandelen een natuurontdekboekje voor lagere schoolkinderen
ontwikkeld. Het boekje ‘Op stap met Zeno Zandloopkever’ laat kinderen spelenderwijs de leefomgeving van de groene zandloopkever in het wandelgebied Sahara ontdekken.
Aan de hand van tal van opdrachten leren de kinderen de leefwereld van het hoofdpersonage Zeno
kennen. Aan het speelbos in de Sahara werden ook twee interactieve picknicktafels met Zenospeelborden geplaatst.
Het boekje werd niet te koop aangeboden. 400 kinderen die RLLK vóór 20 juli lieten weten wat
hun mooiste plekje in Bosland is aan de hand van een foto, tekening of gedichtje konden het Zeno
natuur-ontdekboekje winnen. De wedstrijd en het boekje werden gelanceerd op een persmoment
op 19 juni. Bosland stelde de boekjes ook gratis ter beschikking aan alle lagere scholen binnen Bosland.
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• Ontwikkeling Reminiscentie box
‘Herinneringen aan ons landschap’
Regionaal Landschap Lage Kempen ontwikkelde, in het
kader van het project ‘Natuur voor Jong en Oud’ in Lommel , een reminiscentiekist “Herinneringen aan ons Landschap” voor ouderen in de woon- en zorgcentra van Bosland.
De kist bevat een uitgebreide handleiding, 5 voorwerpen en
40 fotokaarten. Het onderwerp van dit reminiscentiespel is
het landschap en de natuur van vroeger, het buiten spelen, oude
gebruiken en voorwerpen van vroeger, …. allemaal gelinkt aan het
thema ‘landschap en natuur’ van vroeger. De kist kan gratis uitgeleend
worden via de Sociale Dienst van WZC De Bekelaar.

4.3 • Uitnodigen tot initiatief

© Kobe Van Looveren

• Publieksdag Hobos
Op 1 september 2013 organiseerden de gemeente Overpelt, het Agentschap voor Natuur en Bos
en Toerisme Limburg, de eerste publieksdag over en in het Hobos. Een 300-tal aanwezigen kon na
de film over het Hobos en een geleid bezoek aan het Hobos meedenken over de toekomst van het
Hobos rond een aantal thema’s. Deze input zal gebruikt worden bij het opmaken van het landschapsbeheersplan voor het Hobos.
Vanaf 2014 zal de publieksdag jaarlijks herhaald worden om de Boslanders een stand van zaken met
betrekking tot het Hobos te kunnen geven
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5. Bosland als toeristischrecreatieve attractiepool
5.1 • Toeristisch-recreatieve
		 ontsluiting en onthaal
Opmaak Masterplan Hoef Hechtel-Eksel
Het Masterplan Achter de berg, in de volksmond beter gekend als de Hoef, werd in 2013 grotendeels
afgerond. Het plans is opgemaakt met inspraak van zowel de huidige als de (gekende) toekomstige
gebruikers van het gebied. Het voorontwerp is ook voorgelegd aan de omwonenden zodat ook zij
hun mening en ideën kwijt konden. Het Masterplan zal de leidraad zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied.

Toegangspoorten Bosland
• Opmaak RUP 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 en RUP
noodzakelijk. Op 15 december 2010 werd de opdracht tot opmaak van een Plan-Mober en GRUP
voor de directe omgeving van de toekomstige hoofd-ontvangstlocatie Bosland te Lommel gegund
aan het studiebureau Technum.
Daar er door de Dienst Milieueffect-rapportagebeheer 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 deze PLAN-MER werd de huidige RUP procedure tijdelijk stilgelegd.
• Den Grooten Hof
In juni 2012 kocht het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid de site van
den Grooten Hof in Overpelt en zette daarmee een nieuwe stap in de ontwikkeling van Bosland. Den
Grooten Hof wordt de Overpeltse hoofdpoort naar Bosland. De site werd als hoofdpoort aangeduid voor Bosland omwille van de uitstekende ligging en bereikbaarheid en de rijke geschiedenis.Voor
deze site en de sites van De Winner en het Napoleonstrand hebben ANB en de gemeente Overpelt
Antea aangesteld voor de opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Aanvankelijk maakte ook het Hobos deel uit van de opdracht. Voorgestelde bestemmingswijzigingen:
- De Grooten Hof: recreatie
- Napoleonstrand: natuur
- De Winner: regulariseren van bestaande toestand m.b.t. jeugdkamperen.
In 2013 kwam de stuurgroep regelmatig samen om de evolutie van het dossier samen met Antea
door te spreken. De voorlopige vaststelling van het RUP is voorzien voor mei 2014.
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• Het Hobos
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.
Het Hobos is nu, samen met het domein De Grooten Hof (5 hectare), opgenomen in Bosland.
ANB en de gemeente Overpelt hebben in 2013 beslist om een landschapsbeheerplan op te maken
voor het Hobos. In overleg met Onroerend Erfgoed Vlaanderen werd een ‘besluit van overleg over
de opmaak van een landschapsbeheersplan voor het beschermd landschap Het Hobos te Overpelt’
opgemaakt en goedgekeurd. In dit besluit wordt aangegeven welke elementen in het opmaken van
het landschapsbeheersplan aan bod gaan komen.
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 conserveren in afwachting van een grondige renovatie/restauratie.
• Het Pijnven
De geselecteerde site voor de toekomstige ontwikkeling van het hoofdonthaal te Hechtel-Eksel
situeert zich ter hoogte van het Pijnven, in het noordwesten van de gemeente. De opdracht voor de
opmaak van een inrichtingsvisie en bijhorend plan van aanpak voor de site werd in 2013 afgerond. Op
basis hiervan wordt het komende jaar een RUP-procedure opgestart om de visie ook planologisch
te verankeren.

© Kobe Van Looveren

• SALK
in functie van het versterken van Limburgse vrijetijdseconomie werden in 2013 vanuit het Boslandsecretariaat 5 SALK-fiches ingediend. Bosland wordt, naast Bokrijk en het Nationaal
Park Hoge Kempen in het SALK rapport genoemd als Limburgs speerpuntproject, maar behoorde niet bij de begunstigden die aanspraak konden maken op extra middelen via het SALKplan.
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Routestructuren Bosland
• Wandelroutes en kaarten
De wandelkaarten van de gebied Blauwe Kei en Sahara werden aangepast. De startborden van de
wandelgebieden Sahara en In den Brand werden vernieuwd. Plaatsing wordt voorzien in 2014.
Voor het wandelgebied Sahara werd een kinderboekje ontwikkeld. Het boekje ‘Op stap met Zeno
Zandloopkever’ laat kinderen spelenderwijs de leefomgeving van de groene zandloopkever in het
wandelgebied Sahara ontdekken.
• Resultaten wandeltellers
Op diverse plaatsen in Bosland werden ook in 2013 wandelaars geteld. Resultaten worden jaarlijks
besproken met de projectpartners. De gegevens van 2013 zullen in 2014 beschikbaar zijn.

© Kobe Van Looveren

• Ruiter- en menroutenetwerk
Op de nieuwe ruiterkaart 2013/2014 is het voornaamste deel van de lokale ruiterroutes van
Lommel geïntegreerd. De lokale Pijnvenroutes zijn eveneens gedeeltelijk opnieuw opgenomen.
Via Lommel zijn de ruiterpaden van het Antwerpse Campinia netwerk en het Nederlandse Kempen
en Peel voortaan rechtstreeks bereikbaar. Deze ruiterkaart is voor het eerst voor twee jaar geldig
en gedrukt op spatvrij papier.
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5.2 • Verhogen van de toeristische beleving
		 door middel van producten
Vernieuwde ontdekkingskaart
De ontdekkingskaart werd in 2013 geactualiseerd en vertaald naar het Engels, het Frans en het Duits.
Deze gratis kaart bevat alle informatie over de recreatiemogelijkheden in Bosland en wordt verspreid
via toeristische infokantoren in de regio.

Ontdekkingskaart voor kinderen
Toerisme Limburg ontwikkelde samen met de andere Boslandpartners een informatieve ontdekkingskaart die Bosland situeert met zijn kinderproducten. Overzichtelijk en handig voor gezinnen met
kinderen die de regio komen verkennen maar ook voor de inwoners van Bosland. De gratis ontdekkingskaart, die naast een handig overzicht leuke tips geeft ook leuke kinderspelletjes en raadsels en
een uitsnede van een wandeling en fietsroute omvat, is verkrijgbaar bij de toeristische kantoren in
de regio.

Aanbesteding ontwerp kinderbelevingsroutes
Om Bosland verder uit te bouwen tot een kindvriendelijk avonturenbos werd gestart met de conceptontwikkeling van kinderbelevingssroutes. Het concept werd afgewerktin 2013. Het bestek werd
verstuurd naar 8 bureaus waarvan er 4 een offerte ingestuurd hebben. De opdracht werd gegund
aan Daniël Steenhaut & Hilke Vervaeke. De uitvoering van de kinderbelevingswandelingen zal gebeuren door de gemeenten met de middelen vanuit LSM-subsidie.

Uitkijktoren in de Sahara
Het ontwerp van de uitkijktoren in de Lommelse Sahara werd in 2013 gefinaliseerd. Ateliereen
architecten stond samen met MaMu architecten in voor een opvallend ontwerp van liefst 30 meter
hoog. Het glooiende lijnenspel van de zandduinen van de Sahara vormde de belangrijkste bron van
inspiratie voor het ontwerp van de toren.
Dat lijnenspel heeft tevens geleid tot een opmerkelijke materiaalkeuze voor de gevel: touw. Touw
heeft een natuurlijke kleur en uitstraling, maar is tegelijk soepel en relatief zwaar, waardoor het zal
gaan doorhangen. Door het afwisselend strak en los om de toren te wikkelen ontstaan de kenmerkende lijnen van de Sahara. Bij het beklimmen van de trap kijkt de bezoeker tussen de touwen door
naar het landschap.
De toren zal drie platforms hebben. Het laagste reikt richting het water en zal door de hellingsbaan
toegankelijk zijn voor mensen die minder goed te been zijn. Vanaf dit niveau kan men de trap nemen
naar een hoogte van bijna dertig meter. Halverwege zal er nog een platform voorzien zijn. De relingen
van de trap en de platforms worden bekleed met hout, zodat de vorm zich duidelijk aftekent tegen
de achtergrond.
De bouwwerken zullen in de loop van 2014 een aanvang kennen.
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Toerisme Limburg ontwikkelde in 2013 en themafietskaart met twee lussen doorheen Bosland. De routes van 40
en 43 km zijn uitermate geschikt voor een leuke dagtocht. De
themafietskaart kost € 2 en wordt verspreid via toerismewerkt.be
en via de webshop van Toerisme Limburg.

Inrichting speelbos Kattenbos
In 2013 zorgde de land art kunstenaar Will Beckers voor de inrichting van het tweede speelbos in
Lommel. De mysterieuze constructie met het bostheater in Kattenbos heeft een lengte van bijna 80
meter en enkele steppingstone paden van in totaal 100 meter. Het project werd mede gefinancierd
door de Vlaamse Landmaatschappij.

Hangmat uitleen
Afgelopen zomer kon je weer de kleurrijke fairtrade hangmatten van Bosland uitlenen aan de balie
van de Soeverein. Wandelaars en bezoekers konden in de Sahara letterlijk dromen tussen de bomen.
De uitleendienst wordt verzorgd door de balie van de Soeverein van 15 maart tot 15 oktober. In
2013 werden er 40 hangmatten uitgeleend.
De uitleendienst is een initiatief van Toerisme Lommel vzw i.s.m. het Regionaal Landschap Lage Kempen en financiële steun van Limburg Sterk Merk-Natuurparken en Interreg-Grenzeloos Wandelen.

Groen speelweefsel Hechtel-Eksel
Samen met het Regionaal Landschap Lage Kempen richtte de gemeente Hechtel-Eksel in 2013
vijf groene en avontuurlijke buurtspeelterreintjes. Zo wordt Bosland ook tot in de woonkernen
doorgetrokken en kinderen worden gestimuleerd om volop hun eigen fantasie in het spel te leggen.
Er werd gekozen voor een avontuurlijke en natuurrijke inrichting die de creativiteit van kinderen
aanwakkert. De speelpleintjes in Astridplein, Kersenlaan, Sijsjestraat, Stokerijstraat en Vlierbessenstraat
werden in 2013 geopend verklaard en zullen door de groei van de jonge planten alleen nog maar
avontuurlijker worden.

Inrichting speelzones in Overpelt
In 2013 werden de mogelijkheden onderzocht voor de inrichting van de vijf speelzones in Overpelt.
De drie bestaande speelzones in Overpelt-Fabriek (Duinenstraat), in Holheide (Jeneverbesstraat-Esstraat) en in Heesakkerheide (achter het Molenmuseum) worden opgewaardeerd door het plaatsen
van een infobord, eventueel aangevuld met een picknickbank en een fietsrek. Ook de grote speelzone aan het Scouts- en Gidsenverblijf De Winner wordt op deze manier ingericht.
Daarnaast wordt er een nieuwe speelzone ingericht in Heesakkerheide op de voormalige bloemenweide. De uitbouw van de beide speelzones in Heesakkerheide kaderen in HPG plan voor
Heesakkerheide. Voor het ontwerp en de inrichting van deze speelzone werd in 2013 de mogelijke
ontwerpers aangeschreven. De uitvoering is voorzien in het voorjaar 2014.
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Bosland themafietskaart

5.3 • Eenduidige toeristische communicatie
Opmaak beeldkwaliteitsplan Bosland
(terreininfrastructuur)
De opdracht in verband met 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
wordt begeleid door een stuurgroep met afgevaardigden van 6 partners. In 2013 kwam de stuurgroep met Bailleul op maandelijkse basis samen rond de ontwerpen, de voorstellen van interactieve
spellen en doe-dingen voor het hoofd- en nevenonthaal, de technische tekeningen en de keuze van
de materialen. Daarnaast gingen er ook een aantal plaatsbezoeken door.
De implementatie op het terrein is in twee fases voorzien voor 2014.
Het bij Toerisme Vlaanderen ingediende Impuls subsidiedossier voor een mogelijke cofinanciering van
60 % werd niet weerhouden (beslissing 12 november 2013).

Aanbesteding fotografieopdracht
Het doel van deze opdracht is het in beeld brengen van de verschillende doelgroepen in de vier
seizoenen. In totaal worden 240 foto’s aangekocht. 120 foto’s zijn reeds aangekocht bij het bureau.
In overleg met de fotograaf werd beslist om de termijn van de opdracht te verlengen met 3 maanden,
de hoeveelheid foto’s blijft dezelfde. Reden voor de verlenging is dat de lente en de zomer de meest
fotogenieke seizoenen zijn. Herfst-en winterbeelden zijn noodzakelijk, maar in mindere mate.
Dit geeft de mogelijkheid om met het resterende aantal foto’s in het voorjaar opnieuw lente-en
zomerbeelden aan te kopen en ook de nieuwe realisaties op het terrein in beeld te brengen.
Kobe Van Looveren (Creative Nature) ontvangt opdrachten per drie maanden. De eerste opdracht
loopt van april tot juli. Invulling van de opdracht en aankoop van de foto’s gebeurt in samenspraak
met de partners. De genomen foto’s worden verzameld op een online platform (Dropbox) waar de
Bosland partners toegang tot hebben.
In totaal kunnen 240 foto’s aangekocht worden.

Opmaak promotiefilmpjes Bosland
Binnen het strategisch open ruimte project 1.0 werd ook een budget voorzien voor communicatie
initiatieven. Met dit budget werden door Cameleon TV vier verschillende Boslandfilmpjes gemaakt.
Eén algemeen filmpje en één filmpje per gemeente.
De filmpjes kunnen bekeken worden via verschillende kanalen zoals de website en de facebook
pagina van Bosland.
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COLOFON
Samenstelling, coördinatie en eindredactie Coördinatiecel Bosland
Verantwoordelijke uitgever Bert Vanholen (voorzitter Interlokale Vereniging Bosland)
Coverfoto Kobe Van Looveren voor Bosland
Opmaak Drukkerij Grafico, Hechtel-Eksel
Uitgave mei 2014

ADRESSEN:
Secretariaat Bosland: p/a ANB, Koningin Astridlaan 50 bus 5 - 3500 Hasselt
Agentschap voor Natuur en Bos: Koningin Astridlaan 50 bus 5 - 3500 Hasselt
Gemeente Hechtel-Eksel: Don Boscostraat 5 – 3940 Hechtel-Eksel
Stad Lommel: Hertog Janplein 1 – 3920 Lommel
Gemeente Overpelt: Oude Markt 2 – 3900 Overpelt
Regionaal Landschap Lage Kempen: Grote Baan 176 – 3530 Houthalen-Helchteren
Toerisme Limburg: Universiteitslaan 3 – 3500 Hasselt
Bosland is als merknaam, met logo en baseline, gedeponeerd
bij het Benelux Bureau voor Intelectuele Eigendom
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