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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
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Werkgroepen en deelprojecten

Projectsecretariaat, goedkeuring subsidie
projectbureau & erkenning SORP
Het projectsecretariaat staat in voor de organisatie en administratieve ondersteuning van Bosland. In
2014 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 goedkeuring van het tweede dossier ter erkenning van Bosland als ruimtelijk strategisch project werd het projectsecretariaat vanaf 27
oktober 2014 ondersteund door 1 VTE coördinator. Bosland ontving in 2014 ook een subsidie van de
Vlaamse regering voor de verdere ontwikkeling van het projectbureau. Op de subsidie kunnen 2 VTE
coördinatoren aangenomen worden die respectievelijk werken op Investeringen en Publiek private
samenwerking en Participatie en communicatie. De coördinator participatie en communicatie trad in
dienst op 24 november 2014. Aanvullend wordt het projectsecretariaat versterkt door structurele
en projectmatige ondersteuning van de zes projectpartners.
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Beheercomité
Het beheer van het statutaire partnership wordt toevertrouwd aan het beheercomité (centraal luik).
Het beheercomité heeft beslissingsbevoegdheid in het kader van de organisatie, uitbouw en realisatie
van het overkoepelend niveau. De samenstelling van het beheercomité bestaat sinds 2011 uit de
projectcoördinator, twee leden van het College van Burgemeester en Schepenen en een ambtenaar
per deelnemende gemeente, drie medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos, en de
voorzitter en directeur van Toerisme Limburg en Regionaal Landschap Lage Kempen.
In 2014 was de samenstelling van het beheercomité als volgt:
Projectcoördinatie/secretariaat
• An Creemers – projectcoördinator Bosland
• Rasa Zukauskaite – projectmedewerkster
Agentschap voor Natuur en Bos
• Bert Vanholen – Directeur ANB Limburg (voorzitter beheercomité)
• 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 2014 vier 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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25 februari 2014
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken en van de geïntegreerde communicatie Life+
Together als Bosland natuurproject.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot het LSM-dossier.
• Het BC neemt kennis van goedkeuring ARP subsidie en geeft haar goedkeuring aan de inhoudelijke
focus en opstart van de aanwervingsprocedure.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken betreffende het groenproject Lommelse Ondernemersclub. Het BC vraagt om te onderzoeken hoe de bedrijventerreinen van Hechtel-Eksel en Overpelt
geïntegreerd kunnen worden in een globaal project rond diversiteit en bedrijven.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken rond de personeelssituatie en organisatie en gaat
akkoord met vastgelegde focus.
• Het BC geeft opdracht aan de coördinatiecel om tegen de volgende vergadering een voorstel
van interne structuur uit te werken voor goedkeuring. Daarbij dient de structuur van coördinatiecel, werkgroepen en andere gestroomlijnd te worden met bijzondere aandacht voor onderlinge
afstemming en interne communicatie.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de communicatie initiatieven.
• Het BC keurt de voorgestelde perskalender goed.
• Het BC keurt het plan van aanpak betreffende de lancering van de schatzoektochten en de
website goed.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot het Hobos en de Grote Hof.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot het project beeldkwaliteitsplan
Bosland.
• Het BC keurt de inhoudsopgave van het jaarverslag goed en geeft opdracht aan het projectsecretariaat om het jaarverslag af te werken tegen 1 april 2014.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de gemeenschappelijke rekening.
• Het BC geeft goedkeuring voor de gewijzigde aanpak waarbij voor bestedingen onder de
8.500 € excl. BTW autonoom gewerkt kan worden door de coördinatiecel voor zover deze bestedingen betrekking hebben op het regulier communicatiebeleid van Bosland en/of implementatie
van deelaspecten van de huisstijl.
• Het BC geeft opdracht aan de werkgroep Educatie om de behoefte van scholen en het bestaande
aanbod van educatieve producten binnen Bosland in kaart te brengen.
• Het BC gaat principieel akkoord om, op basis van de evaluatie van behoefte en aanbod en op basis
van capaciteitsinschatting bij Werkgroep Isis vzw, de meest passende co-financieringsbijdrage van
50%, 75% of 100% te voorzien voor educatieve projecten zoals Vegers voor Vlinders voor
werkjaar 2014.
• Het BC gaat akkoord met het voorstel om de houten wandelbox te vervangen door een
kartonnen model. Het beheercomité vraagt om herkenbaarheid en eigenheid van Bosland te
bewaken en vraagt RLLK om een voorbeeld van het nieuwe ontwerp op volgende vergadering
voor te stellen.
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10 juni 2014
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken betreffende het projectbureau Bosland.
• Het BC keurt de functieprofielen zoals hierboven voorgesteld goed mits volgende wijzigingen:
- het woord ‘communicatie’ wordt niet in de functiebenaming vermeld. De functiebenaming wordt
		 ‘coördinator participatie’. De communicatieve taken worden beschreven in de functie inhoud.
		 De klemtoon van deze functie ligt op de participatieve taken.
- de ervaringsvereiste voor de functie van coördinator participatie wordt als volgt geformuleerd:
		 bij voorkeur 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie.
• Het BC verzoekt de gemeente Hechtel-Eksel om indien mogelijk de aanwervingsprocedure te
vervroegen en om de aanwervingsprocedures verder administratief af te handelen.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken mbt implementatie van het beeldkwaliteitsplan
Bosland.
• Het BC beslist om educatieve pakketten Vegers voor Vlinders en Op zoek naar de geitenmelker
100% te financieren waardoor beide pakketten aan de scholen binnen Bosland gratis aangeboden
kunnen worden. De betaling zal na evaluatie gebeuren op basis van de effectieve aantal inschrijvingen en reële prestaties door Werkgroep ISIS vzw.
• Het BC geeft opdracht aan het projectsecretariaat om de promotie van deze educatieve pakketten
mee op te volgen.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken mbt de communicatieinitiatieven.
• Het BC geeft de communicatiewerkgroep opdracht om over te gaan tot gunning van het communicatieplan/marketingplan 2.0 aan Connect.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken en keurt het ontwerp van de wandelboxen goed
met volgende opmerkingen:
- de illustratie van het lork takje op de cover moet vervangen worden door een illustratie van de
		 nachtzwaluw, met vermelding van de soortnaam;
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- het woord Bosland op de cover dient in 1 regel geschreven te worden;
- het logo van Bosland op de cover zou prominenter mogen opgenomen worden voor betere
		herkenbaarheid.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het Hobos en de Grooten Hof.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken mbt de inrichting van de speelzones Overpelt.
• Het BC Bosland neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de aanwerving van coördinator ihkv
ARP-dossier Bosland.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de kinderbelevingsroutes Bosland.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de natuurprojecten.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het LSM-dossier.
• Het BC keurt het jaarverslag 2013 goed.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de gemeenschappelijke rekening.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de ter vergadering gebrachte variapunten.
16 september 2014
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de aanwerving van coördinator ihkv ARPdossier Bosland.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het LSM-dossier.
• Het BC keurt de herschikkingen en wijzigingen zoals hierboven aangegeven voor de gemeente
Hechtel-Eksel en Overpelt goed.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken mbt tot planning en realisatie.
• In verband met de problematiek vuilbakken en wandelroutes/onthaalstructuren neemt het BC de
volgende standpunt in:
- langs wandelroutes worden geen vuilbakken voorzien, daar worden mensen gevraagd om de
		 afval mee te nemen.
- bij startplaatsen/parkings worden wel vuilbakken voorzien. Limnet zal uitgenodigd worden voor
		 overleg rond beste aanpak en voor advies mbt recyclage en scheiding van het afval. Voor het
		 ledigen van de afvalbakken worden bij voorkeur de gemeentelijke ophaalrondes ingezet.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de gemeenschappelijke rekening.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken betreffende samenwerking met Nederland.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken betreffende de lopende Interreg projecten binnen
Bosland.
• Het BC keurt de uitgave van 2500 euro (gemeenschappelijke rekening) voor de opmaak van de
grensoverschrijdende kaarten tbv verkennend overleg goed.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot het Hobos.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken betreffende nieuw organisatiemodel Toerisme
Limburg.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken betreffende de opmaak van het communicatieplan /
marketingplan 2.0.
• Het BC neemt kennis van de stand van zalen betreffende de Bosland najaars nieuwsbrief.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de aanwervingen projectbureau.
• Het BC geeft opdracht aan Werkgroep Recreatie om standpunt rond wandelen (knooppunten,
lussensysteem, lange afstandswandeling) voor te bereiden en de nodige discussie te voeren.
• Het BC beslist om niet in te gaan op voorstel van RLLK om een subsidiedossier Platteland Plus in
te dienen. Dit omwille van het ontbreken van draagvlak binnen partnership voor vernieuwing van
de wandelbox en ontwikkeling van lange afstandswandeling.
B O S L AN D J AARVE RS L AG 2 0 1 4
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• Het BC neemt kennis van de stand van zaken mbt Groenjobs.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken mbt de hondenlosloopzone en keurt de wijziging in
het LSM-budget voor Hechtel-Eksel goed.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken betreffende ontsnipperingsplan Bosland en gaat
akkoord met het verdere afwerkingstraject.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de ter vergadering gebrachte variapunten.
18 november 2014
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken betreffende de opmaak van het communicatieplan /
marketingplan 2.0 en benadrukt het belang van samenwerking en overleg tussen de partners bij
het ontwikkelen van nieuwe Bosland producten.
• Het BC keurt de promotie via het portfolio van Toerisme Limburg voor een besteding van
22.900 € goed.
• Het BC keurt de organisatie van een reflectie-en introspectiemoment Bosland goed en geeft
opdracht aan de coördinatie cel om een thema werkgroep op te richten voor uitwerking van de
nieuwe structuur tegen eind januari 2015.
• Het BC keurt de organisatie van een Bosland team-uitstap goed en geeft opdracht aan de coördinatie cel om de ambtenaren dag in Bosland te organiseren, cfr de aanbevelingen in communicatieplan 2.0.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken betreffende de aanstelling van een CEO Bosland.
• Het BC keurt de nieuwe werkwijze betreffende de praktische organisatie van het BC, waarbij
de agenda punten opgedeeld worden in twee categorieën: 1) Stand van zaken en 2) Discussie-en
beslispunten.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de gemeenschappelijke rekening.
• Het BC keurt de verhoging van toelagen aan gemeenschappelijke rekening Bosland voor werkjaar
2015 met 3000 € per gemeente goed.
• Het BC geeft opdracht aan het projectsecretariaat om de raming voor 2015 te herbekijken
rekening houdend met de aanbevelingen uit communicatieplan 2.0.
• Het BC beslist om het onderhoudscontract voor de drie kunstwerken in Bosland te verlengen
voor 3 jaar voor het bedrag van 1250 euro per kunstwerk per jaar. Het BC geeft de opdracht aan
het projectsecretariaat om bij elke kunstwerk een Bosland huisstijl bordje te voorzien met korte
info en verwijzing naar de website via QR-code.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken betreffende de evaluatie van de wandelagenda 2014.
• Het BC keurt de wandelagenda voor 2015 goed.
• Het BC keurt de aankoop van een Bosland fleece of windbreker, polo en/of pet voor de
natuurgidsen en leden van projectbureau via de gemeenschappelijke rekening goed. Het voorstel
van kledij wordt op volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd aan het beheercomité.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken mbt de planning en realisatie van implementatie
beedkwaliteitsplan Bosland.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot het ARP-dossier Bosland 2.0.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de lopende dossiers.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de aanwervingen projectbureau.
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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 2014 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 2014 elf 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;
• Terugkoppeling lopende projecten.
In 2014 was de samenstelling van de coördinatiecel als volgt:
Projectcoördinatie/secretariaat
• An Creemers - projectcoördinator
• Rasa Zukauskaite – projectmedewerkster
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
• Elke Steensels – Toerisme Lommel
Regionaal Landschap Lage Kempen
• Ilse Ideler – Directeur RLLK
Toerisme Limburg
• Christel Maenen – Regiocoördinator Toerisme Limburg – Limburgse Kempen (Tot juli 2014)
• Leen Claes – Regiomedewerker Limburgse Kempen (Tot juli 2014)
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Werkgroepen
Vanuit het evenwaardig drieluik van de Boslandorganisatie waren in 2014 verschillende projectmatige
werkgroepen actief, onder meer met betrekking tot de hoofdpoorten, sleutelsites en -landschappen,
het beeldkwaliteitsplan, communicatie en educatie. Werkgroepen educatie en gidsenwerking en communicatie zijn structurele werkgroepen met een vaste vertegenwoordiging vanuit zowel interne als
externe partners.
De samenstelling en een overzicht van belangrijkste punten besproken op deze werkgroepen wordt
hierbij weergegeven.
Werkgroep educatie en gidsenwerking:
In 2014 was de samenstelling van de werkgroep educatie als volgt:
Projectcoördinatie/secretariaat
• An Creemers - projectcoördinator
Gemeente Hechtel-Eksel
• Katelijne Ulenaers – diensthoofd samenleving
Gemeente Overpelt
• Mieke Kerkhofs – dienst toerisme
Stad Lommel
• Ivan Bynens – dienst milieu
• Elke Steensel – Toerisme Lommel
Regionaal Landschap Lage Kempen
• An Bloemen – Communicatie- en educatiemedewerker
Toerisme Limburg
• Leen Claes – Regiomedewerker Limburgse Kempen
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Natuurpunt Hechtel-Eksel
• Johan Van Den Bosch – Voorzitter
• Theo Geuens – Vertegenwoordiger Natuurpunt Beheer
Natuurpunt Noord Limburg
• Jan Leroy – voorzitter
• Luc Winters – voorzitter
Werkgroep ISIS vzw
• Annemie Nouters – educatie
Werkgroep educatie en gidsenwerking heeft in 2014 2 maal vergaderd. Binnen de werkgroep
werden afspraken gemaakt voor een wandelkalender 2014 en 2015. De wandelkalender voorziet in
een maandelijkse begeleide wandeling in Bosland in samenwerking met de gidsen van Natuurpunt
Noord-Limburg, Natuurpunt Hechtel-Eksel en werkgroep Isis vzw. Verder werden er ook afspraken
gemaakt betreffende de samenwerking tussen Bosland en de natuurverenigingen. Er werd overeengekomen om dit afsprakenkader op te hangen aan de aanstelling van de coördinator participatie.
Daar deze aanwerving slechts plaatsvond eind 2014, zijn concrete acties voor 2015.
Werkgroep communicatie:
In 2013 was de samenstelling van de werkgroep communicatie als volgt:
Projectcoördinatie/secretariaat
• An Creemers – projectcoördinator
• Rasa Zukauskaite – projectmedewerkster
• Lisbet Wellens – Coördinator participatie en communicatie (vanaf 24 november 2014).
Gemeente Hechtel-Eksel
• Sofie Vrijsen - communicatieambtenaar
Gemeente Overpelt
• Patrick Olijslagers - communicatieambtenaar
Stad Lommel
• Greet Poets – communicatieambtenaar
• Elke Steensels – Manager Glazen Huis
Regionaal Landschap Lage Kempen
• An Bloemen – communicatie medewerkster
Toerisme Limburg
• Leen Claes – Regiomedewerker Limburgse Kempen (Tot juli 2014)
De werkgroep communicatie heeft in 2014 5 maal vergaderd. Belangrijkste opdracht van de werkgroep bestond uit de opvolging van de opmaak betreffende communicatieplan 2.0. Daartoe werd
een opdracht gegund aan Connect. Verder hield de communicatiewerkgroep zich bezig met de
opvolging van de reguliere communicatie-acties binnen Bosland, promotionele en communicatieve
publicaties en gadgets.
De resultaten van de werkgroep werden telkens teruggekoppeld aan het Beheercomité.
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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 2014 samen een
dotatie van € 60.000 gestort (€ 15.000 per partner). In 2014 werd in totaal € 99.792,18 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.

0.2 • Uitbouw projectorganisatie
Actieplan Bosland 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 december 2013 werd het actieplan
voor 2014 goedgekeurd.

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.
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.
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.
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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 2014 werden eind februari aan het LSM secretariaat bezorgd ter
goedkeuring op het LSM directiecomité.

Projectbureau Bosland
In 2014 werd door de Vlaamse regering een subsidie van 149.500,00 € toegekend ter uitbreiding en
ondersteuning van het projectbureau Bosland, voor de periode van 31 maart 2014 tot 1 april 2016.
Dit door middel van een facultatieve subsidie onder de vorm van een overeenkomst met de drie
Bosland gemeenten. De gemeente Hechtel-Eksel treedt op als begunstigde in het dossier.
Vanuit de Vlaamse regering werd goedkeuring verkregen voor de aanwerving van 2 projectmedewerkers op A-niveau:
1 Projectmedewerker Communicatie en participatie met volgende kerntaken:
• Ondersteuning reguliere projectwerking
• Ondersteuning en verdere ontwikkeling van de projectorganisatie
• Uitwerken en coördineren van de drie participatiekamers en werkgroepen (communicatiewerkgroep, educatiewerkgroep,…) zoals uitgetekend in het masterplan
• Uitwerken, ondersteunen en mee uitvoeren van de communicatiestrategie Bosland
• Ondersteuning bestaande communicatie initiatieven zoals de fotografieopdracht, de website, de
nieuwsbrief,…
• Uitwerken van nieuwe samenwerkingsverbanden met de lokale belanghebbenden (landbouwsector, horeca, bossector, natuursector, omwonenden, private partners en met aangrenzende partners
uit Nederland en de provincie Antwerpen…)
• Verkennen en benutten van cofinancieringsmogelijkheden vanuit Europese Vlaamse en provinciale
subsidieprogramma’s.
1 Projectmedewerker Investeringen en Publiek Private samenwerking met volgende kerntaken:
• Ondersteuning reguliere projectwerking
• Uitwerken en coördineren merkenbeleid Bosland in overleg met stakeholders (oa. investeerders
en de toeristische sector)
• Ondersteunen van de poortontwikkeling door opstart en begeleiding van masterplannen, aantrekken investeerders, vormgeven publiek private samenwerkingen.
• Mee ondersteuning bieden aan de verdere globale ontwikkeling en samenwerking binnen Bosland
op vlak van investeringen en productontwikkeling.
• Verkennen en benutten van cofinancieringsmogelijkheden vanuit Europese Vlaamse en provinciale
subsidieprogramma’s.

B O S L AN D J AARVE RS L AG 2 0 1 4

17

De aanwervingsprocedure werd in het najaar van 2014 opgestart. Op 24 november trad de coördinator Participatie & communicatie, Lisbet Wellens, in dienst. De aanwervingsprocedure betreffende
de coördinator Investeringen en Publiek Private Samenwerking werd afgerond begin 2015.

ARP-dossier Bosland: opstart strategisch project 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 3 gemeenten, voor 3 jaar (01/09/2010 - 01/09/2013)
een subsidie voor de aanstelling van een projectcoördinator. In 2013 werd via het resterende communicatiebudget tevens een communicatiedeskundige tewerkgesteld binnen het project (uitdiensttreding 01/09/2013). Tijdens deze drie jaar werd aan enkele concrete doelstellingen gewerkt, zoals
de verdere uitwerking van de projectstructuur, de opmaak van een masterplan voor Bosland, de
initiatie van enkele ruimtelijke processen voor de ontwikkeling van de hoofdpoorten, de opstart van
de ontsnipperingsstudie, enz.
Bosland heeft in 2013 voor de 2e maal een projectvoorstel ingediend ter erkenning als strategisch
project in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. In december van 2013 ontving
Bosland het bericht vanuit Ruimte Vlaanderen dat het nieuwe dossier werd goedgekeurd en hiervoor
een bedrag van 173.331,6 euro werd toegekend. Net zoals bij de eerste indiening is de stad Lommel
subsidiehouder namens de 3 boslandgemeenten. In het voorjaar van 2014 werd de aanwervingsprocedure aangevat. Na de selectieprocedure is Koen Driesen aangesteld als projectcoördinator
van het nieuwe strategisch project. De subsidies worden toegekend voor een periode van 3 jaar
(01/11/2014 - 01/11/2017). In deze periode wordt enerzijds ingezet op de verdere uitwerking en
implementatie van het ontsnipperingsplan Bosland en anderzijds op de opvolging en ondersteuning
van de ruimtelijke dossiers en planprocessen.
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1. Bosland als cultuurhistorisch streekerfgoed
1.1 • Bosland vrijwaart haar erfgoed
Landschapsbeheerplan Hobos
ANB en de gemeente Overpelt hebben beslist om een landschapsbeheerplan op te maken voor
het Hobos. In overleg met Onroerend Erfgoed werd een ‘besluit van overleg over de opmaak van
een landschapsbeheersplan voor het beschermd landschap Het Hobos te Overpelt’ opgemaakt. In
dit besluit wordt aangegeven welke elementen in het opmaken van het landschapsbeheersplan aan
bod gaan komen. Op 20.11.2014 werd een toekenning van een subsidie vanuit de Vlaamse overheid
van 32 355,40 euro (80 %) voor de opmaak van een landschapsbeheersplan verkregen. De firma
M-Impact uit Neerpelt werd aangesteld om de opmaak van dit plan te begeleiden voor een bedrag
van 40 444,25 euro incl. btw. In 2015 zal de opmaak van het landschapsbeheersplan Hobos starten.

Landschapsbeheerplan Wateringen
De Wateringen of Vloeiweiden, een ca 230 ha groot natuurgebied, in Lommel-Kolonie zijn op cultuurhistorisch en ecologisch vlak een uniek gebied.
De bevloeiing gebeurt met kanaalwater afkomstig van het kanaal Bocholt-Herentals dat via de Grote
Fossé wordt aangevoerd.
In mei 2003 werden de Vloeiweiden bij ministerieel besluit beschermd als landschap.
Om het behoud van het originele karakter van het gebied te bewerkstelligen werd beslist om voor het
gebied een landschapsbeheerplan op te laten opmaken. Op 6 november werd dit plan goedgekeurd
door de bevoegde minister voor Onroerend Erfgoed. Het plan heeft in totaliteit 24.941,73 euro
gekost waarvoor 80 % gesubsidieerd werd door Onroerend Erfgoed.

Historische ecologie
Regionaal Landschap Lage Kempen rondde in 2014 het onderzoek naar Historische Ecologie in Limburg af. Een van de onderzochte gebieden was Bosland.
Voor het onderzoek werden oude getuigen bevraagd over het vroegere landgebruik dat zij zich nog
herinnerden. Het onderzoek leidde tot een aantal rapporten die naast Bosland ook Hoge Kempen
en De Wijers behandelen.
In het kader van dit project werd een werkgroep Historische ecologie binnen de Limburgse koepel
voor Natuurstudie Likona opgericht die zich verder met dergelijk onderzoek zal bezighouden.
In 2014 werden drie wandellezingen georganiseerd, waaronder één in Bosland waarbij geïnteresseerden door de onderzoeker werden rondgeleid in het Pijnven. De resultaten zijn te downloaden
op www.RLLK.be of www.biodiversiteitlimburg.be
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2. Bosland als leverancier
van producten en diensten
2.1 • Duurzaam produceren van hout,
		 biomassa en andere producten
2.2 • Benutten tewerkstellingskansen in de natuur
Groenjobs voor Bosland
In 2014 vroeg het Regionaal Landschap Lage Kempen in samenwerking met de drie Boslandgemeenten subsidie aan Vlaanderen voor de inzet van ‘Groenjobs’ in Bosland.
Het project ‘Groenjobs’ verleent subsidies voor het inzetten van milieu- en natuurwerkers voor
onrendabele werken in natuur, bos, groen en landschappen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door doelgroeparbeiders. Het gaat om personen die omwille van beperkte vaardigheden of
kwalificaties moeilijk terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Ook werkzoekenden die door
een samenspel van persoons- en omgevingsgebonden factoren geen arbeidsplaats in het reguliere
arbeidscircuit kunnen verwerven of behouden, komen in aanmerking voor Groenjobs. Door het
aanbieden van de nodige begeleiding kunnen ze arbeid op hun maat verrichten. De werken werden
gegund aan sociaal economiebedrijf De Winning.
In het kader van dit project worden arbeiders uit de sociale economie ter beschikking gesteld van
Hechtel-Eksel, Lommel en Overpelt om beheerwerken uit te voeren voor een totaal van 8.400
manuur/jaar (wat neerkomt op het inzetten van 7 VTE arbeiders per jaar). Het project ging van start
1/1/2015 en loop tot eind 2017.Voor Hechtel-Eksel en Lommel jaarlijks gaat het jaarlijks over telkens
3.600 manuren, voor Overpelt over 1.200 manuren.
De taken die de arbeiders uitvoeren zijn maaibeheer, heidebeheer, terreinverbetering en -inrichting,
bosbeheer, beheer van kleine landschapselementen, landschapszorg en overige taken zoals exotenbestrijding of oogst van autochtone oogstlocaties.
De toeleiding van de opdrachten gebeurt door de diensten van de gemeente, de diensten van het
OCMW, het team van het RLLK en de diensten van het Agentschap voor Natuur en Bos en moeten
kaderen in het goedgekeurde werkplan. Voor de opvolging van de planning en evaluatie van de uitgevoerde werken werd er een werkgroep opgericht bestaande uit volgende leden:
• Een vertegenwoordiger vanuit de gemeente Hechtel-Eksel, stad Lommel, gemeente Overpelt
• Een vertegenwoordiger vanuit RLLK
• Een vertegenwoordiger van het ANB
• Een vertegenwoordiger van het sociaal economiebedrijf De Winning
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Het RLLK zorgt, met input van het sociaal economiebedrijf en via een afgesproken format, voor de
rapportering over het voorbije werkjaar die jaarlijks tegen 1 april van het volgende jaar moet worden
ingediend.

2.3 • Duurzaam leveren van regulerende diensten
FSC-groepscertificering en houtverkoop
De boslandgemeenten hebben hun loten industriehout in 2014 voor het eerst op de gezamenlijke
verkoop voor openbare eigenaars van de beheerregio aangeboden. In het Exels Hof werden met
de nodige animo erg goede prijzen voor het hout bekomen. Daarnaast werden in het najaar in
Hechtel-Eksel en Lommel ook nog kleine brandhoutverkopingen georganiseerd waar enthousiaste
amateur-houthakkers konden bieden op een 55-tal loten goed brandhout.
Samen met het hout uit het domeinbos Pijnven werd in totaal een bescheiden 7700 m³ FSC-hout
afkomstig uit de Boslandbossen verkocht, goed voor een bedrag van 372.000,- Euro.
Bosland is een van de grondleggers van de FSC-groep in Vlaanderen. De controle van het FSC-label
gebeurt zeer nauwgezet.
In oktober 2014 werd de jaarlijkse interne controle door de FSC- coördinator van Inverde uitgevoerd. Dit jaar was de stad Lommel aan de beurt. Het beheer heeft de toets aan de FSC-principes
doorstaan op vlak van duurzame opbrengsten, milieu impact, gebruiksrechten en relaties met lokale
gemeenschappen. Een aandachtspunt is evenwel het gevaar van ongeoorloofde, tijdelijke of permanente inname van bosbeheereenheden in de randzones naast woongebied.

2.4 • The Treehouse
In 2014 werd The Treehouse 30 keer verhuurd. De gebruikers waren tevreden over de accommodatie. Aantal technische problemen (verwarming en waterinsijpeling) belemmerden helaas een vlot
verloop van het verhuur.
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3. Bosland als biodiversiteits
hotspot
3.1 • Versterken van de natuurstructuur in Bosland
Life+ Together
Op 01/10/2013 is het Agentschap voor Natuur en Bos samen met de stad Lommel, Inverde en
Sibelco van start gegaan met het Life+ TOGETHER project. Op 01/01/2014 startte Veronique De
Smedt, communicatiedeskundige bij Inverde voor 0,5 VTE. Op 15/01/2014 is Bart Tessens, de projectcoördinator bij ANB voltijds in dienst getreden.
Terreinacties
Er werd een overkoepelende visie en concreet plan van aanpak uitgewerkt. Een akker van 18 ha in
eigendom van de stad Lommel werd ontpacht en zal in de loop van het project tot natuur omgevormd worden. Hiertoe werd een studie uitgevoerd naar de aanrijking met fosfaat van deze voormalige akker.
Over een oppervlakte van 103.23 Ha werd een bestrijding van vogelkers uitgevoerd. Deze is in november gestart en loopt nog tot einde maart 2015.
In het kader van de omvorming van naaldbos naar heide werd een aanvraag tot ontheffing van MER
plicht ingediend en een stedenbouwkundige aanvraag voorbereid. Bovendien werd de houtverkoop
van de te ontbossen zones voorbereid.
In het kader van de zonering van de toegankelijkheid van het gebied werd een locatie gezocht voor
twee hondenlosloopzones.
Monitoring
Wekelijks werden de in het gebied aanwezige vlinders gemonitord door een samenwerking tussen
de lokale boswachter en vrijwilligers.
Voor de monitoring van de Gladde slang werd samengewerkt met studenten van de PXL en UHasselt. Daarnaast werd er een samenwerking met Ravon opgestart voor het uitvoeren van een populatiegenetische analyse van de populatie in de grensstreek waartoe ook deze van Riebos/Blekerheide/
Sahara behoren.
Communicatie en participatie
Er werd een communicatie- en participatieplan opgemaakt door RCA. Er werd
een infofolder opgemaakt en in een oplage van 1000 exemplaren verspreid.
Info over het project werd opgenomen in het infoblad van de stad, de
boslandnieuwsbrieven en de nieuwsbrief van Sibelco.
Op 22 juni vond de starthappening van het project plaats. In de voormiddag was er een persconferentie met toespraken en in de namiddag was er een publieksgedeelte met verschillende animaties, geleide
wandelingen, infostands, workshops voor kinderen, huifkartocht en
een unieke kans om het projectgebied te overschouwen vanuit een
45 meter hoge sky-watch. De happening vond plaats aan de Nieuwe
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Kopen in Lommel, vlakbij het gebied de Lommelse sahara. Er registreerde zich 37 genodigden voor
de persconferentie. In de namiddag werden er naar schatting 1000 bezoekers ontvangen. Driehonderd daarvan konden het gebied overschouwen vanuit de skywatch en kregen daarbij een toelichting
over het project. Ook de geleide wandeling was volzet (25 personen).
Om eventuele weerstand tegen het kappen van bos zo veel mogelijk te vermijden, zal er zo veel
mogelijk gecommuniceerd worden met toekomstbeelden van hoe de heide en het gebied er dan
uit zal zien. In het kader hiervan werd op een strategische plek aan de om te vormen terreinen over
een afstand van 15m een groot werfdoek met toekomstbeelden van een zich ontwikkelende heide
geplaatst. Wandelaars die het gebied binnengewandeld komen zullen zo reeds een beeld krijgen van
hoe het er in de toekomst uit zal zien.
De uitwerking van een projectwebsite werd aanbesteed bij inventis. Sinds 01/04/2014 is de website
online en bereikbaar via www.togetherfornature.be. Ook via de website van Bosland is de website
van life+ together gemakkelijk bereikbaar via een permanente banner. Sindsdien wordt de website
regelmatig van nieuwsitems voorzien. Bovendien is er ook een sectie voorzien waarin opmerkelijke
zaken (bv de starthappening, …) in de kijker geplaatst kunnen worden.
Op 24 mei werd een kennislabo voor de toeristische sector georganiseerd. De leden van de toeristische raad van Lommel bezochten op die dag Bosland tijdens een heuse natuursafari. Hierbij werd
uitgebreid aandacht besteed aan het Life project. Door samen het terrein te bezoeken konden heel
wat tips en suggesties genoteerd worden die een optimale toeristische ontsluiting van de gebieden
mogelijk moet maken. Hiernaast werden ook nog enkele wandelingen in samenwerking met Centerparcs gegidst.
In het kader van het life together project werd ook deelgenomen aan de klimaatweek in Lommel. Zo
konden scholen beheerswerken uitvoeren onder begeleiding van de boswachters en werden enkele
wandelingen gegidst.
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Vlinderproject ‘Lommelse ondernemers geven kleur
aan de stad’
In februari 2014 werd door de Lommelse Ondernemersclub vzw (LOC) samen met de stad Lommel en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) een project opgestart rond het beleidsthema ‘Natuur
in je buurt’ (voorheen ‘Groen in de stad’) van ANB. Het project werd geselecteerd en goedgekeurd
door minister Schauvlieghe voor een totaalbudget van 149.000 euro. Hiervan is 5.000 euro partnerbijdrage van de LOC, 16.500 euro van de stad Lommel en 127.500 euro gesubsidieerd door ANB.
Het doel van het project is tweeledig. Enerzijds willen de Lommelse ondernemers een belangrijke
stap voorwaarts zetten in de ecologische inrichting en het natuurgericht beheer van de groeninfrastructuren binnen hun bedrijventerreinen. Anderzijds willen zij, samen met de stad, bijdragen aan een
stedelijk vlindernetwerk als basis voor een kleurrijk groenweefsel doorheen de stad.
Via verschillende wervingsmomenten werden de Lommelse bedrijven gecontacteerd om deel te
nemen aan het project. Enerzijds via een presentatie op ontbijtsessies, anderzijds via een flyer. Daarnaast werden de bedrijven ook bilateraal aangesproken tijdens netwerkmomenten of wanneer zij
een stedenbouwkundige vergunning indienen. In 2014 engageerden reeds 17 bedrijven zich om hun
bedrijfsterrein vlindervriendelijk te maken.
Naast de communicatie voor de bedrijven werd ook grootschalig gecommuniceerd via de pers, met
een promofilm op seminaries en via de lancering van de website www.locdevlinder.be in de Boslandhuisstijl. Op 19 mei 2015 zal ANB een groensafari organiseren voor professionals, met als centraal
thema het duurzaam vergroenen van bedrijventerreinen.
In het voorjaar van 2015 wordt gestart met een vlindercampagne voor de bevolking, scholen en
verenigingen van Lommel. De kick-off is vastgelegd op 24 februari 2015. Aan de hand van 5 doelstellingen (20.000 vlindercafés (nectarplanten), 100 vlindercrèches (tuinen), 500 insectenhotels, 1.000
vlindertekeningen en 200 vlinders-voor-één dag op het eindevenement van 28 juni 2015) zal de
bevolking uitgedaagd worden om van Lommel de vlindervriendelijkste stad te maken.
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3.2. • Opmaak ontsnipperingsplan Bosland
Bosland heeft in 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 van 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 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.
In 2014 hebben we alle acties verder geconcretiseerd in nauw overleg met de Boslandpartners en de
instanties, aangezien deze partners een belangrijke rol spelen bij de uitvoering ervan. Naast de acties
overzichtelijk weer te geven op een algemene kaart van Bosland, werd voor elke actie een aparte
fiche opgesteld. Op deze fiche staat onder andere weergegeven wat voor maatregel het betreft,
welke partners er betrokkenen dienen te worden en wat de prioriteit van de actie is. Op het einde
van 2014 werd de ontsnipperingsstudie door het studiebureau afgerond. In deze periode hebben de
3 Boslandgemeenten hun principiële goedkeuring gegeven, wat wil zeggen dat ze zich engageren om
aan het plan mee te werken.
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In 2015 zal de projectcoördinator van het ARP-project rond de tafel zitten met de betrokken partners om te bekijken hoe en wanneer de acties best uitgevoerd kunnen worden. Hierbij wordt onder
andere gekeken naar de prioriteit van de acties en of de acties kunnen ingeschoven worden in geplande projecten.

Kaart 1 :

26

BOSL A N D JA A RV ERS LAG 2014

3.3 • Herstel en instandhouding
van de natuur in Bosland
Natuurbeheer openbare bossen
Voor werken die een ecologisch waardevolle bijdrage leveren aan natuurbehoud in bosland wordt
nog meer een beroep gedaan op sociale tewerkstelling.
In het kader van de Groenjobsubsidies werken Boslandpartners onder andere samen met vzw
Houthep, de Winning en vzw Groenwerk voor duurzaam beheer van de bossen. Zo werd aan
exotenbestrijding gedaan, beheer van de heide en duinen en natuurbeheer in functie van diverse
soorten zoals de nachtzwaluw en gladde slang. Omdat dit intensief regulier beheer jaar na jaar kan
herhaald worden hebben populaties van zeldzame soorten zoals kommavlinder, velparelmoervlinder,
boszandloopkever, lentevuurspin,…binnen bosland een vaste stek .

Natuur-en Landschapsherstel door Parkrangers via RLLK
In het kader van dit project werken arbeiders uit de sociale economie onder de regie van de Regionale Landschappen, intensief aan de verbetering van de kwaliteit van natuur en landschap. Op die
manier wordt bijgedragen aan de realisatie van een belangrijke maatschappelijke doelstelling: meer
werkgelegenheid voor mensen uit de kansengroepen. Mits een goede begeleiding slagen deze arbeiders erin hun talenten maximaal in te zetten voor een groener en mooier Limburg. Zo combineren
we het sociale met het economische en het ecologische.
In samenspraak en nauw overleg met de gemeenten zet het Regionaal Landschap haar uren, arbeiders en regisseur in om werkzaamheden binnen de gemeenten uit te voeren. Het RLLK zorgt voor
de volledige begeleiding van alle acties gaande van overleg, opmaak plan en nazorgplan, vergunningen
indien van toepassing, planning en toezicht op de werken.
De werkzaamheden betreffen
- acties die de ecologische kwaliteit en de beeldkwaliteit van het landschap en de recreatieve
routestructuren (zoals wandelpaden) ten goede komen,
- acties van eerste en/of éénmalige inrichting, zoals bijvoorbeeld achterstallig onderhoud en andere
landschap verbeterende werkzaamheden,
- groenwerkzaamheden die niet reeds worden uitgevoerd. De extra inzet van sociale economie
ploegen in het landschap mag maw niet leiden tot een verschuiving van bestaande middelen maar
moeten minimaal zorgen voor behoud van arbeidsplaatsen sociale tewerkstelling,
De werken worden gesubsidieerd door het Regionaal Landschap Lage Kempen met de financiële
steun van de provincie Limburg (provinciale SALK middelen) en Vlaamse SALK middelen.
De drie gemeenten krijgen elk jaar 129 mandagen ter beschikking.
Hechtel-Eksel
In den Brand:
- Inrichten van hondenlosloopweide (2,25 ha): plaatsen van 950 m raster, maken en plaatsen van
3 klaphekjes, 4 overstapjes en 2 grote poorten
- Beheerwerken wandelroute (17 km): vervangen van bordjes, opruimen omgevallen bomen, palen
plaatsen (sturen recreatie), sluikstort verwijderen, uitstippelen regulier beheer
B O S L AN D J AARVE RS L AG 2 0 1 4
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Basisschool Viejool (Eksel):
- Houtkantenherstel (0,15 ha): exotenbestrijding Amerikaanse vogelkers
Groen speelweefsel Hechtel (6 locaties: 1,5 ha):
- Onderhoud van recent aangelegd groen speelweefsel (wieden, maaien, speelelementen oliën, …)
Reststraat – Kneuterstraat (Hechtel):
- Maaiwerken in recent aangeplante houtkant (0,2 ha)
Lommel
Heuvelse Heide:
- Onderhoudsbeheer + aanpassen wandelroute Heuvelse Heide (11 km): gedeelte wandelroute
verleggen, verwijderen van speelelementen (die in slechte staat zijn), vrijmaken van pad, verplaatsen
van wandelpalen, iconen + bordjes verwijderen, iconen vervangen, …
Zaadboomgaard:
- Herstel plantgoed: steunpalen, grond aanvullen, groeicorrecties, verwijderen netjes
- Maaien en afvoer maaisel (2,15 ha)
Meysterbergen:
- Heidebeheer en Amerkaanse vogelkersbestrijding
Karrestraterheide:
- Heidebeheer en verwijderen vliegdennen
Opmaak regulier onderhoudsplan wandelgebieden Sahara en Kattenbos
Overpelt
Heesakkerpark:
- Creëren van zichtas naar Dommelvallei (0,2 ha)
- Heideherstel door gefaseerd maaien en afvoer van het maaisel (250 m2)
- Bosrandherstel door hakhoutbeheer (0,08 ha)
- Droge heideherstel door frezen en plaggen (0,15 ha)
- Natteheideherstel door plaggen (0,06 ha)
- Verleggen van wandelpad
Schansstraat:
- Bestrijding Japanse duizendknoop op autochtone locatie (40 m2)
Inrichting Nolim bufferzone als park:
- Nazorg bestrijding Japanse duizendknoop (verspreid voorkomend over oppervlakte van 0,05 ha),
Amerikaanse vogelkers

Uitvoering Harmonisch Park-en Groenbeheer (HPG)
Heesakkerpark Overpelt
Heesakkerheide is een wandelpark en belangrijke attractiepool voor recreanten uit de omgeving. Het
gebied herbergt ook belangrijke natuurwaarden, getuige de opname van het gebied in de afbakening
van het Vlaams Ecologisch Netwerk.
Het bestendigen van recreatieve mogelijkheden in dit gebied is een belangrijke doelstelling van de
gemeente. Het is daarom essentieel dat de aantrekkingskracht van het gebied behouden blijft, en
waar mogelijk nog vergroot. Een goed, weloverwogen beheer maakt daar deel van uit.
De inspanningen die de gemeente de laatste jaren doet (uitgebreid bosbeheerplan gemeentebossen
Overpelt) en de engagementen die ze neemt (partner in het project Bosland, grootste bosgebied
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van Vlaanderen), getuigen van het feit dat de gemeente inzet op haar natuur- en bospatrimonium.
De gemeente zet dit gedachtengoed verder en liet in dat kader ook een HPG opmaken voor de
Heesakkerheide.
Het gebied Heesakkerheide mag dan wel een kleinere bosentiteit zijn binnen de bosrijke gemeente,
ze neemt toch een specifieke plaats in als aparte toegangspoort met een eigen karakter en identiteit.
De historiek (voormalig heidegebied, aanleg als arboretum) en de landschappelijke inbedding (nabij
de Dommelvallei) kleurt de beleving van het gebied voor de bezoeker.
Meer nog dan bij de opmaak van het uitgebreid bosbeheerplan voor de gemeentebossen van 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 2014 werden gestart met de uitvoering van dit HPG.Volgende acties vonden plaats in 2014:
• Eenmalige inrichtingswerken:
• Kappen en plaggen rond het ven;
• Creatie bosrandvegetaties en uitbreiding Rode Bosbes;
• Verwijderen stuikopslag en aanplant lijsterbes;
Deze acties werden gerealiseerd via het project Parkrangers
• Implementeren beeldkwaliteitsplan Bosland (o.a. plaatsen infoborden en picknickbanken)
• Omvormingsbeheer:
• Omvormen van bloemenweide naar speelzone. Project speelzone werd aanbesteed
(zie p. 41).
• Omvorming van kapvlakte naar boomheide via project Parkrangers.
• Creatie van bloem- e, kruidenrijke randzone door gemeentelijke diensten.

Nachtzwaluwonderzoek door Tracing Nature
Op wetenschappelijk vlak onderging het onderzoek naar nachtzwaluwen in Bosland in 2014 een upgrade. Voor het eerst werd samen met de Universiteit van Hasselt onderzoek gedaan naar de ecologie van nachtzwaluwen onder de norm van een doctoraatonderzoek. Er werden 24 nachtzwaluwen
gezenderd en 4 individuen werden uitgerust met een GPS-zender. In totaal werden meer dan 90
nachtzwaluwen geringd, een resultaat dat te wijten is aan een hogere vangintensiteit. Bijkomend
waren in 2014 drie bachelorstudenten actief die de voedselbeschikbaarheid onderzochten en de
zang van individuele mannetjes bestudeerden.
Op educatief vlak werd een grootschalige inventarisatie van nachtzwaluwen op poten gezet, werden
tientallen kleine wandelingen georganiseerd, werden drie georganiseerde wandelingen ingekleed met
wetenschappelijke info en beleefden tientallen kinderen het verhaal van Nelle de Nachtzwaluw.
In april werd het wetenschappelijk rapport Nachtzwaluw in Bosland 2013 voorgesteld aan de pers
en genodigden in aanwezigheid van professor Dr. Tom Artois van Universiteit Hasselt. Het rapport
werd aan de geïnteresseerden ter beschikking gesteld via de website van Bosland en kan aangevraagd worden op het projectbureau Bosland.
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4. Bosland, een open project
4.1 • Zichtbaar en herkenbaar voor de mensen
Aanbesteding opmaak communicatie- en marketingplan 2.0
Om de naambekendheid van Bosland te verhogen is het uitermate belangrijk om eenduidige communicatie & producten voor Bosland te ontwikkelen, die afgestemd zijn op de beoogde doelgroepen.
De opmaak van een praktisch communicatie-en marketingplan voor Bosland diende zich dan ook
aan en in 2014 werd hiertoe een opdracht gegund aan het communicatiebureau Connect voor een
bedrag van 51.013,60 € incl. Btw.
Het doel van de opdracht was driedelig, maar de nadruk diende te liggen op de opmaak van een
praktisch communicatie-en marketingplan voor Bosland.
In een eerste fase werd een beperkt participatietraject opgezet waarin de verschillende belangengroepen en stakeholders binnen Bosland gehoord werden.
Vervolgens werd in een tweede fase aan de hand van de hierbij verzamelde input een strategie voor
Bosland uitgetekend.
In een laatste en derde fase zal een flexibel marketingplan voor Bosland uitgewerkt worden.
De opdracht zal opgeleverd worden in het voorjaar 2015.

Communicatiemiddelen
• Sociale media
Bosland kiest in de sociale media voor het platform facebook, om de volgers meteen op de hoogte
te brengen van gebeurtenissen die op de agenda staan. Sociale media moet, net als de bomen in
Bosland, groeien. Door de frequentie van berichten in 2015 te verhogen hopen we op een toename
in volgers en bekendheid van Bosland. Eind 2014 vonden 350 personen Bosland leuk op Facebook.
• Website:
Om de website nog meer af te stemmen op de werking van Bosland en omdat de oude website
te beperkt was 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 vernieuwde website werd voorzien een frissere look en interactieve kaart, uitgebreide zoekmogelijkheden, speciale pagina’s voor de schatzoektochten en het partnergedeelte. Het partnergedeelte
bevat een beeldenbank dat voor alle Bosland medewerkers bij alle partners toegankelijk is. De documenten (verslagen, huisstijlelementen, rapporten) kunnen hier geraadpleegd of gedownload worden.
Er is ook een gemeenschappelijke agenda voorzien.
De website is online gegaan op 25/03, net voor de lancering van de nieuwe schatzoektochten. Speciaal voor dit nieuw product werden aparte pagina’s ontwikkeld, waarbij de foto’s met de schatkisten
door de bezoekers opgeladen kunnen worden in de eregalerij van de schattenjagers.
Van 25/03/2014 (datum van de lancering) tot en met 31/12/2014 werd de website 21.539 keer bezocht, dat zijn gemiddeld 77 bezoekers per dag. Op deze 281 dagen werden 90.050 pagina’s bekeken,
dat zijn gemiddeld 321 pagina’s per dag.
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De meest bezochte pagina’s:
1. Bosland homepage
2. Wandelen
3. Schatzoektochten
4. Op avontuur in Bosland
5. Wat is Bosland?
6. Logeren
7. Pijnven
8. Spelen in het groen
9. Sahara
10. In den Brand

Aantal bezoekers per maand:
Maart (vanaf 25/03): 435
April:
1700
Mei:
1941
Juni:
1967
Juli:
2918
Augustus:
2758
September:
2550
Oktober:
3548
November:
4228
December :
1589

Boslandnieuws 10
Zomer 2014
jaargang 7

NDER
BOSLAND KALE

• Nieuwsbrieven:
In 2014 werden twee edities van de nieuwsbrief uitgegeven, een zomer editie en een herfst editie.
De nieuwsbrief werd huis-aan-huis bedeeld bij meer
dan 27.000 huishoudens in Hechtel-Eksel, Overpelt en
Lommel.
Na een gunningsprocedure betreffende de redactie,
grafische vormgeving, druk en bedeling van 4 nummers
werd de opdracht in februari 2014 gegund aan Impuls
Communicatie.
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Begeleide wandeling:
uur.
Van 09.00 tot 12.00
430, Overpelt)
Hof, Lindelsebaan
(Den Grooten
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• 17 augustus
Vlinderwandeling
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(Brasserie ‘De Vijf

in In den Brand.
• 24 augustus
Sporen zoeken
Begeleide wandeling:
uur.
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Hechtel-Eksel)
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• Overzicht belangrijkste pers- en media aandacht in 2014
Bosland is in 2014 verschillende malen in de pers gekomen. De meest opmerkelijke artikels worden
hieronder opgelijst:
• VTM-programma zoekt zeldzame soorten in eigen land – ‘Wild van Dieren’ spot nachtzwaluw in
Eksel - Het Belang van Limburg – 4-5/01/2014
• Vier promotiefilmpjes voor Bosland - Het Belang van Limburg – 17/01/2014
• Gemeente investeert in Bosland - Het Belang van Limburg – 1/04/2014
• Bosland krijgt eigen banken ben borden – Het Belang van Limburg – 20/05/2015
• 60 vrijwilligers helpen bij telling nachtzwaluw – Jonge bioloog laat 1000 ha van Bosland onderzoeken – Het Belang van Limburg – 12-13/07/2014
• Rampoefening in Bosland – Het Belang van Limburg – 01/07/2014
• Towards co-ownership in forest management: Analysis of a pioneering case ‘Bosland’ (Flanders,
Belgium) through transition lenses – Forest Policy and Economics – juli 2014
• FSC-label ontstond twintig jaar geleden – Bosland in Vlaamse motor voor duurzaam gewonnen
hout - Het Belang van Limburg – 6-7-09/2015
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Activiteiten/evenementen/openingen
Voorstelling Schatzoektochten Bosland:
Op 30 april werden in de duinen van In den Brand de schatzoektochten voorgesteld aan de pers en de genodigden. De Bosland
gemeenten werden deze keer vertegenwoordigd door aantal kinderen, die als eersten de drie schatten mochten gaan
zoeken.
Samen met de schatzoektochten werd ook de vernieuwde
website van Bosland voorgesteld, waar ook speciale pagina’s voor de schattenjagers voorzien zijn. Met de geheime
code die in de drie schatkisten verstopt zitten kunnen de
kinderen via de website hun beloning downloaden en de
foto’s met de schat op de site plaatsen.
Voorstelling terreininfrastructuur Bosland
Op 19 mei vond de eerste steenlegging betreffende de recreatieve
huisstijl voor Bosland plaats. De Boslandpartners verzamelden aan De
Winner in Overpelt om de eerste Bosland picknicktafel in gebruik te nemen.
Tegelijkertijd werd de timing omtrent de verdere implementatie van de infrastructuur meegegeven.
De Biehal zal de werken op het terrein uitvoeren. Op die manier zorgt het project ook voor sociale
tewerkstelling.
Film in het bos
Iedere zomer trekt Bos+ samen met de Gezinsbond en tal van lokale partners het bos in voor een
heuse Film in het Bos tournee. Op zaterdag 30 augustus 2014 vond een vierde Overpeltse editie
plaats in park Heesakkerheide met de film ‘De Lorax’. Ondanks het slechte weer trok de film zo’n
60 toeschouwers.
Starthappening Life+ Together
22 juni was het feest in de Lommelse Sahara. Zo’n 1000 mensen zakten af naar de Sahara om mee
de starthappening van het project TOGETHER te vieren. Het Life+ project werd voorgesteld aan de
pers en het brede publiek.
Organisatoren zorgde voor een fijne natuurnamiddag voor jong en oud met een gevarieerde programma: boomklimmen, optreden ganzenfanfare, demonstraties
schaapdrijven en schaapscheren, lammerknuffelhoek, knutselworkshops voor
kinderen, een 45-meter hoge skywatch van waaruit je de hele omgeving
kon overschouwen, ritjes met een huifkar, natuurwandeling naarde Blekerheide, vertelhoek, een hapje en een drankje.
Publieksdag Hobos
Op 14 september 2014 organiseerden de gemeentes HechtelEksel en Overpelt, het Agentschap voor Natuur en Bos en Isis, de
tweede publieksdag over en in het Hobos.
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Een 1300-tal aanwezigen kon na de film over het Hobos, een geleid bezoek brengen aan het Hobos
en kennis nemen van de lopende projecten over en rond het Hobos.
Deze publieksdag wordt jaarlijks herhaald om de Boslanders een stand van zaken met betrekking tot
het Hobos te kunnen geven.
Wereldfeest ‘Op wereldreis met de nachtzwaluw’
Op zondag 21 september was het Pijnven het decor voor een uniek wereldfeest. Zowel volwassenen
als kinderen konden hun gading vinden in het diverse aanbod. Het was ook de ideale gelegenheid
om bij te leren over de nachtzwaluw, en thema’s als klimaatsverandering en de Noord-Zuidbeweging.
“Op wereldreis met de nachtzwaluw” is een initiatief dat een boeiend verhaal vertelde van mondiale,
duurzame ontwikkeling en natuurbehoud. Bezoekers ontdekten tijdens het wereldfeest hoe zij hun
steentje kunnen bijdragen om te blijven genieten van al het moois dat de natuur ons te bieden heeft,
en tegelijk mee de ommekeer van de klimaatsverandering mee mogelijk
te maken.
Om dit te bereiken, en te vermijden dat Limburg binnenkort aan
zee ligt, is een internationale, mondiale samenwerking nodig.
De nachtzwaluw staat hiervoor symbool. Het voortbestaan van deze geheimzinnige vogel hangt namelijk in
grote mate af van haar broed- en overwinteringsgebieden en trekroutes, zowel in Afrika als in WestEuropa. Verantwoordelijkheid opnemen en samenwerken met natuurbeschermers in Afrika is daarbij
noodzakelijk. Het verhaal van de nachtzwaluw illustreert mooi hoe Noord en Zuid van elkaar afhankelijk zijn.
Dit wereldfeest werd georganiseerd door drie organisaties:
- Bosland: het unieke natuurproject waar het Pijnven
deel van uitmaakt en dat volop inspanningen levert voor het
behoud van de nachtzwaluw en andere soorten. Projectbureau
B O S L AN D J AARVE RS L AG 2 0 1 4
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zorgde mee voor inhoudelijke invulling en
promotie, boswachters en arbeiders van
het ANB hebben meegewerkt aan de
opbouw en praktische ondersteuning.
- Mondafesto: het tweejaarlijks wereldfeest in Hechtel-Eksel, gedragen door
lokale organisaties en vrijwilligers.
- Limburg aan zee: een initiatief van de
Provincie Limburg, dat inzet op duurzaamheid en het omkeren van de klimaatsverandering.
Alle activiteiten en workshops werden volledig gratis aangeboden. Niet minder dan 1000
mensen hebben genoten van het evenement.
Week van het Bos
De Week van het Bos werd in 2014 gekoppeld aan de herdenking
van WOI. In het kader van de thema werkte gemeente Hechtel-Eksel en ANB een gepast programma
voor het Boslandse activiteit uit. Aan de hand van verschillende activiteiten kregen de bezoekers een
beeld van het leven zoals het was 100 jaar geleden. Het boeiend programma, de prachtige omgeving van het Pijnven en de stralende najaarszon zorgde op 12 oktober voor een grote opkomst bij
het startevenement van de Week van het Bos. Zo’n 700 bezoekers genoten met volle teugen van
het evenement. Er zijn vele stropoppetjes geknutseld, heggefluitjes gemaakt, ritjes op trekpaarden
gereden, nostalgische foto’s genomen en boekweitpannenkoeken gegeten.

Bezoek aan Bosland
• Op 26 april 2014 bracht de verenigde commissie van de provincieraad een bezoek aan Bosland.
De delegatie werd ontvangen in het Pijnven te Hechtel-Eksel onder leiding van gedeputeerde Ludwig
Vandenhove. Er werd een wandeling op het terrein voorzien en een bezoek aan The Treehouse.
• Op 24 juni 2014 vond een uitwisselingsbezoek met Nederland plaats. Het project de Brabantse
Kempen werd in de voormiddag ontvangen in Bosland, in de namiddag bezocht het gezelschap het
project De Brabantse Kempen. Er werd een eerste aanzet naar toekomstige samenwerking gedaan
meer bepaald op basis van poortontwikkeling, gastheerschap en grensoverschrijdend wandelen, fietsen, …
• Op 2 oktober 2014 werd door de gouverneur van Limburg, Herman Reynders, en de Commissaris
van de Koning, Wim van de Donk, een bezoek gebracht aan Bosland. Het bezoek kaderde in het
opzet ter ontwikkeling van grensoverschrijdende samenwerking tussen de gresngebieden.
• Op 26 november 2014 bracht de overleggroep van het Zoniënwoud een bezoek aan Bosland. Het
Zoniënwoud had voornamelijk interesse in het samenwerkingsmodel van Bosland. Ze kwamen hier
inspiratie op doen voor constructieveen vlotte samenwerking binnen hun eigen project.

34

BOSL A N D JA A RV ERS LAG 2014

4.2 • Beleefbare natuur
Educatieve pakketten ‘Vegers voor Vlinders‘ en ‘Op
zoek naar de geitenmelker’
In het educatief pakket ‘Vegers voor vlinders’ voor lagere scholen, worden verschillende aspecten
van het heide- en stuifduinenlandschap op een aangename manier aan kinderen bijgebracht. De
geschiedenis en het ontstaan van het landschap komen aan bod, net als de typische soorten (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.
Educatief pakket ‘Op zoek naar de geitenmelker’ 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.
Het beheercomité Bosland besliste om deze educatieve pakketten voor 100% te financieren waardoor beide pakketten aan de scholen binnen Bosland gratis aangeboden konden worden.
In 2014 gingen in totaal 7 klassen uit verschillende scholen op het voorstel in. Via deze educatieve
actie werden 305 leerlingen bereikt.

Kalenderwandelingen Bosland
In 2014 werden in Bosland in samenwerking met de boswachters en de verschillende natuurverenigingen actief op het grondgebied van Bosland (Natuurpunt Noord-Limburg, Natuurpunt HechtelEksel en werkgroep Isis) begeleide Bosland wandelingen aangeboden.
Er vonden in 2014 12 wandelingen plaats waaraan in totaal 550 wandelaars deelnamen.
De promotie verliep via Uit in Vlaanderen, de Bosland website en facebook pagina. De gemeenten en
natuurverenigingen voorzagen ook promotie via hun eigen promotiekanalen zijnde de website en de
gemeentelijke infobladen.Vanuit het projectsecretariaat werd ter promotie een affiche opgemaakt die
verspreid werd via de gemeenten naar de gebruikelijke openbare plaatsen.Verschillende wandelingen
werden door de redactie van Het Belang van Limburg opgepikt en gepromoot via Weekend Tips.

4.3 • Uitnodigen tot initiatief
Platform Fauna en Flora
In 2014 vond er één Platform Fauna en Flora plaats, op woensdag 2 april 2014. De vrijwilligers en
beheerders werden ontvangen in de gebouwen van VVKS De Winner.
De avond had als doel de beheerders en vrijwilligers samen te brengen om elkaar zo te informeren
over de afgelopen, lopende en toekomstige projecten van de verschillende partijen. De boswachters
en de terreinbeheerders lichtten hun realisaties kort toe. Door de Vrijwilligers werd een stand van
zaken betreffende hun huidige- en toekomstige projecten gepresenteerd.
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Grensoverschrijdende samenwerking
In 2014 werden verschillende grensoverschrijdende samenwerkingen geïnitieerd:
De Brabantse Kempen:
Bosland en de Brabantse Kempen hebben in 2014 reeds verkennende gesprekken gehad betreffende
de mogelijke samenwerkingsopportuniteiten. Er werd reeds concreet besproken op welk gebied
deze kansen zich bevinden voor beide projecten. In 2015 zal er een prioritering opgemaakt worden
en aan de hand hiervan zal een effectieve samenwerking worden opgestart.
Interreg LAND:
Het project LAND heeft als doel oplossingen te bieden aan de conflicterende eisen voor land tussen
landeigenaars en landgebruikers. Dit draagt bij tot een verhoging van het sociale en economische
potentieel van land en verhoogt dus productie, goods en services. Het LAND project zal hiertoe
gebruik maken van sociale innovatie om stakeholders tot shareholders te maken en gemeenschappelijke doelen en consensus te bereiken.
In 2014 was de projectaanvraag in voorbereiding. De vermoedelijke startdatum, indien goedkeuring
door de EU verkregen wordt, ligt op begin 2016.
Interreg Biodiversiteit en Bedrijven:
Bosland ligt mee aan de basis van een Interreg-project binnen het programma Vlaanderen-Nederland
rond Biodiversiteit en Bedrijven. Het huidige project met de Lommelse OndernemersClub (LOC)
en een vergelijkbaar project ‘Biodiva’ in Antwerpen vormen samen met geplande initiatieven in de
provincie Noord-Brabant de basis voor het ontwikkelen van een euregionaal netwerk. In het projectvoorstel worden de industrieterreinen en KMO-zones van heel Bosland opgenomen. De bedoeling
van het project is om bedrijven te ondersteunen bij de ecologische inrichting en toekomstig beheer
van hun groeninfrastructuren en cofinanciering te voorzien voor de inrichtingskosten die dit met zich
meebrengt. De aanvraag is voorzien voor begin 2015.
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5. Bosland als toeristischrecreatieve attractiepool
5.1 • Toeristisch-recreatieve ontsluiting en 			
		 onthaal/Toegangspoorten Bosland
Opmaak Masterplan Hoef Hechtel-Eksel
In april 2014 werd de opmaak van het Masterplan Achter de Berg, in de volksmond gekend als De
Hoef, opgeleverd. Het masterplan biedt een gefaseerd groeitraject voor de ontwikkeling van de site
op lange termijn om er een aantrekkelijk gebied voor sport en recreatie van de te maken. Nog in
2014 werd beslist om te starten met de voorbereiding voor de inrichting van gemeenschappelijke
parkeerinfrastructuur voor 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 (Mobiliteitseffectenrapport) en RUP (Ruimtelijk uitvoeringsplan) noodzakelijk. Op 15 december 2010
werd de opdracht tot opmaak van een plan-Mober en gemeentelijk RUP (GRUP) voor de directe
omgeving van de toekomstige hoofd-ontvangstlocatie Bosland te Lommel gegund aan het studiebureau Technum.
Daar er door de dienst Milieueffectrapportagebeheer (Mer) werd opgemerkt dat de bijkomende
opmaak van een plan-MER in kader van de lopende GRUP noodzakelijk bleek, werd deze procedure
eveneens opgestart. In afwachting van de plan-MER werd de huidige RUP-procedure tijdelijk stilgelegd.
De opdracht voor de opmaak van een plan-MER werd in 2012 gegund aan het studiebureau Antea Group. In 2013 werd een kennisgevingsnota opgesteld en ontvankelijk en volledig verklaard
door de dienst Mer, werd deze nota openbaar ter inzage gelegd en werd een richtlijnenvergadering
georganiseerd waarop alle adviesinstanties werden uitgenodigd. In 2014 werd door het studiebureau het ontwerp plan-MER opgesteld. Ondertussen werden tevens opmerkingen over het ontwerp
geformuleerd en doorgegeven aan het studiebureau. De volgende stap is dat het studiebureau de
opmerkingen verwerkt en het aangepaste plan-MER opstelt. Van zodra het definitieve plan-MER
opgemaakt is, kan het RUP hervat worden.
• De Grote Hof
In juni 2012 kocht het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse overheid de site van
De Grote Hof in Overpelt en zette daarmee een nieuwe stap in de ontwikkeling van Bosland. De
Grote Hof wordt ontwikkeld als de Overpeltse hoofdpoort naar Bosland. De site werd als hoofdpoort voor Bosland aangeduid omwille van de uitstekende ligging en bereikbaarheid en de rijke
geschiedenis. Voor deze site en de sites van De Winner en het Napoleonstrand hebben ANB en de
gemeente Overpelt Antea aangesteld voor de opmaak van een GRUP. Aanvankelijk maakte ook het
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Hobos deel uit van de opdracht. Voorgestelde bestemmingswijzigingen zijn:
- De Grote Hof: recreatie
- Napoleonstrand: natuur
- De Winner: regulariseren van bestaande toestand m.b.t. jeugdkamperen.
In januari 2014 kwam de stuurgroep samen om de evolutie van het dossier samen met Antea te bespreken. De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro) bracht op 31 maart haar advies uit en op 2 april 2014 vond de plenaire vergadering plaats. De volgende stap is dat het ontwerp
GRUP voorlopig wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Dit is voorzien in 2015, maar is afhankelijk
van de aankoopprocedure van Napoleonstrand.
• 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 Grote Hof (5 hectare), opgenomen in Bosland.
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. Op 21 januari 2014 deed Monumentenwacht Bouwkunde een bouwkundige inspectie van het Hobos. Op 26 februari 2014 werd ook het
interieur door Monumentenwacht geïnspecteerd. In september 2014 leverden Erfgoed en Visie en
Triconsult een diagnosenota met bestek en raming voor de meest dringende instandhoudingswerken
(stabiliteit, daken, injecteren muren en schimmelbestrijding) af.
• 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. Een eerste stap hierbij is het opmaken van een bestek en het gunnen van de opdracht
aan een studiebureau.
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Routestructuren Bosland
• Wandelroutes en kaarten
In 2014 werden de startborden van de Bosland-wandelgebieden aangepast aan de nieuwe Bosland
huisstijl. Dat gebeurde voor alle 8 wandelgebieden. De laatste (Dommelvallei, Holven-’t Plat en Kattenbos) werden in het voorjaar van 2015 aangepast.
De wandelkaarten van Heuvelse Heide, Blauwe Kei en Sahara werden aangepast. Bij Heuvelse heide
werd het blote voetenpad, in overleg met de stad, geschrapt. In de Sahara werden de routes herlegd
en belevingselementen aangelegd.
• Realisatie wandelkamer De Grote Hof-Hobos
In 2014 werden de plannen voor de wandelkamer De Grote Hof – Hobos geconcretiseerd in een
samenwerkingsverband tussen het Regionaal Landschap Lage Kempen, het Agentschap voor Natuur
en Bos en de gemeente Overpelt. Er worden op het terrein drie wandelingen aangelegd: 2,7 km, 7,5
km en 9,7 km. Startplaats is de hoofdpoort van Bosland voor Overpelt De Grote Hof.
De wandelkamer zal in het voorjaar 2015 in gebruik worden genomen.
• Resultaten wandeltellers
In Bosland staan verschillende wandeltellers opgesteld. Ze meten het aantal wandelaars dat passeren.
Het geeft ons een goed inzicht in welke gebieden het meest bewandeld worden.
In het najaar werden de tellers allemaal nagekeken en waar nodig hersteld. De geëxtrapoleerde
cijfers zijn:
1 jan 2014 - 31 dec 2014
Dommelvallei
Overpelt
16.240
1 jan 2014 - 31 dec 2014
Heuvelse heide
Lommel
8.929
1 jan 2014 - 31 dec 2014
Sahara
Lommel
65.190
1 jan 2014 - 31 dec 2014
Kattenbos
Lommel
20.567
1 jan 2014 - 31 dec 2014
Den Brand
Hechtel-Eksel
15.260
			
126.185
• Ruiter- en menroutenetwerk
Op de nieuwe ruiterkaart 2013/2014 is het voornaamste deel van de lokale ruiterroutes van Lommel geïntegreerd. De lokale Pijnvenroutes werden 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, gedrukt op spatvrij papier, is uitgebracht
in 2013 en is 2 jaar geldig.
• Mountainbikeroutes
Het in 2012 gerealiseerd permanent mountainbikenetwerk Noord-Limburg werd in 2014 opgewaardeerd door de aanleg van een mountainbikebrug over de Dommel achter park Heesakkerheide.
Hierdoor werden de mountainbikeroutes van Neerpelt en Overpelt op een sportief/recreatief interessante manier verbonden. De kosten van de brug werden volledig gedragen door de provincie
Luimburg. De officiële inhuldiging vond plaats op zaterdag 13 december 2014.
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5.2 • Verhogen van de toeristische beleving
		 door middel van producten
Schatzoektochten
De schatzoektochten zijn nieuwe kindvriendelijke Bosland producten en worden inhoudelijk gelinkt aan de
drie thema’s van Bosland: de boom in, terug naar de
wortels en bijt in het zand. De verhaallijnen en uitwerking zijn van de hand van Leen Raats, de illustraties zijn van kinderboeken illustrator Frank Daenen.
De schatzoektochten vormen een belangrijk hulpmiddel bij het realiseren van de Boslandmissie: het
tot stand brengen van het grootste, meest kindvriendelijke natuurgebied van Vlaanderen waar biodiversiteit, duurzaam beheer, erfgoedbehoud en participatie hand in hand gaan met recreatie en toerisme.
In Hechtel-Eksel gaan de kinderen in het gebied
In den Brand op zoek naar de superkrachten van
Tommy Twijgman. Het verhaal vertelt over de speciale kenmerken van bv. de nachtzwaluw, de mossen of korstmossen, de specht… Op een leuke
manier leren de kinderen zoeken naar speciale
kenmerken en leren ze aandachtiger kijken naar
de kleine maar bijzondere plantjes die in het gebied groeien.
Wenke Wortel en is een nieuwsgierig meisje uit Overpelt dat in Heesakkerpark op zoek gaat
naar het geheim van haar familie. Op een leuke manier leren de kinderen in dit gebied iets over de
geschiedenis van Overpelt en omstreken.
Kapitein Korrel is een ervaren zeeman. De kist met de schatten uit zijn wereldreizen bewaart hij
in de Lommelse Sahara. Als de kist verdwenen blijkt te zijn, verdenkt de kapitein de bewoners van
de Sahara van diefstal. Op een grappige manier leren de kinderen de bewoners van de Lommelse
Sahara kennen
Na het volbrengen van de missie brengt een zoektocht met kompas de kinderen tot bij de verloren
schat in de schatkist. Op de schatzoektochten pagina kunnen ze ook een beloning downloaden via
een code die ze in de schatkisten ontdekken.
De pakketjes met de drie boekjes kunnen in de toeristische kantoren van Hechtel-Eksel, Lommel of
Overpelt aangekocht worden. Voor 6 euro krijg je de drie boekjes boordevol avontuur, een kompas
en Bosland potlood. En natuurlijk de sleutel tot de schatkisten.
De schatzoektochten werden zeer positief onthaald en de voorraad van de eerte 500 exemplaren
was al tegen het einde van het jaar uitgeput. Eind 2014 is er dan ook beslist om de schatzoektochten
nog te verbeteren en te herdrukken.
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Aanbesteding bostheater Hechtel-Eksel
Het gemeentebestuur van Hechtel-Eksel en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) sloegen in het
kader van landinrichtingsproject Grote Netegebied- ‘De open ruimte tussen Hechtel en Eksel’ de
handen in elkaar voor de bouw van een bostheater in de Hechtel-Ekselse bossen.
Het bostheater wordt ontworpen en gerealiseerd door Land Art kunstenaar Will Beckers en zal uitgevoerd worden met levend materiaal. De materialen worden in hoofdzaak aan de aanwezige bossen
onttrokken. De werken starten begin 2015. De opening wordt verwacht in de zomer van 2015.

Aanbesteding realisatie kinderbelevingsroutes
In december 2014 werd de opdracht voor de realisatie van de Kinderbelevingsroutes gegund aan de
firma Derriks nv. De firma TVB voert in onderaanneming de opdracht uit om in elk van de 3 Boslandgemeenten speelse elementen te bouwen die ontwerpen zijn door het bureau Focus-ID. In Pijnven worden een klim- en klauterparcours en een reuzengrote eikel geplaatst, in Overpelt elementen
die refereren aan ‘terug naar de wortels’, zowel letterlijk als figuurlijk en in Lommel een gladde slang
waarin geklommen kan worden en een boomleeuwerik als kabelbaan.

Uitkijktoren in de Sahara
In 2014 is gestart met de bouw van een uitkijktoren in de Sahara. De 30 meter hoge toren is ontworpen door Ateliereen architecten en Ma°Mu architecten. De toren beschikt over 3 platforms, waarvan
het laagste toegankelijk is voor andersvaliden. Vanop het bovenste platform krijg je dan weer een
spectaculair zicht over de ruime omgeving.
Bij de uitwerking van het concept hebben de architecten zich laten inspireren door de natuurlijke
vormen van de omgeving: de glooiende zandduinen, de warme kleurtonen en de natuurlijke en
spontane lijnen van het landschap.
De opening van de toren is voorzien in het voorjaar van 2015.

Inrichting speelzones voor kinderen
Er zullen binnen Overpelt vijf speelzones worden ingericht. Drie kleine speelzones: één in het bos
in Overpelt-Fabriek (Duinenstraat), één in de bossen van Holheide (Jeneverbesstraat-Esstraat) en
één in Heesakkerheide (achter het Molenmuseum). Dit zijn reeds bestaande speelzone die worden
opgewaardeerd door het plaatsen van een infobord met een nog te bepalen leuke naam en een
plannetje van het bos (eventueel aangevuld met een picknickbank en een fietsrek).
Hetzelfde gebeurt met de grote speelzone aan het Scouts- en Gidsenverblijf De Winner. Deze borden werden, in uitvoering van het beeldkwaliteitsplan, in het najaar van 2014 geplaatst en worden in
het voorjaar van 2015 gefinaliseerd (voorzien van de infosticker).
Daarnaast wordt er een nieuwe speelzone ingericht in Heesakkerheide op de voormalige bloemenweide van Heesakkerheide. De uitbouw van de beide speelzones in Heesakkerheide kaderen in de
uitvoering van het Harmonisch Park- en Groenbeheerplan (HPG) voor Heesakkerheide.
In 2014 werd de Firma Buur aangesteld voor het ontwerp en de realisatie van de speelzone op de
bloemenweide en aansluitend bos in Heesakkerheide. Het budget werd opgetrokken naar 73 500
euro incl. btw (63 500,00 euro via LSM, 10 000,00 euro via gemeentebudget ). Eind 2014 werd de
vergunningsaanvraag bij Ruimte Vlaanderen ingediend. De opening wordt eind juni 2015 voorzien.
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Hangmattenuitleendienst Sahara
In de zomer van 2012 lanceerde Toerisme Lommel in samenwerking met Regionaal Landschap Lage
Kempen het initiatief om hangmatten uit te lenen in Bosland, meer bepaald de Sahara.
Bezoekers aan dit wandelgebied kunnen een gratis hangmat uitlenen aan de balie van de Soeverein
om te ‘dromen tussen de bomen’. Bosland maakt hiermee één van zijn ambities waar: wandelaars op
een duurzame manier laten genieten van de natuur.
Het gaat om kleurrijke fairtrade hangmatten die samen met de bevestigingskoorden opgeborgen
zitten in een Bosland rugzak, met een bijgevoegde gebruiksaanwijzing waarop staat aangeduid welke
de beste plekken zijn om even uit te rusten tijdens de wandeling.
Er is ook een babyhangmat voorzien.
Totaal aantal hangmatten: 12 + 1 babyhangmat
Uitlenen kan gratis aan de balie van de Soeverein van 15 maart tot 15 oktober.
Borg: 50 euro of afgifte van de identiteitskaart.
Reservatie wordt aanbevolen.
Aantal uitleningen in 2014 : 79
Tot nu toe buiten beperkt aantal persberichten en vermeldingen op websites (Bosland, Toerisme
Lommel, Toerisme Limburg, RLLK) en de toeristische gids Lommel, weinig ingezet op extra promotie
of communicatie acties.
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5.3 • Eenduidige toeristische communicatie
Implementatie beeldkwaliteitsplan Bosland
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, 546.998,65 euro incl. BTW. De implementatie van
het beeldkwaliteitsplan wordt begeleid door een stuurgroep met afgevaardigden van de 6 partners.
In 2014 werden de technische tekeningen voor de infrastructuur goedgekeurd en werd gestart met
de implementatie van fase 1. In deze eerste fase werd een eerste deel van de recreatieve huisstijl geplaatst over het volledige grondgebied, zijnde de picknicktafels, infoborden en zitbanken. In het voorjaar van 2015 wordt gestart met fase 2, de implementatie van de nevenonthalen, de hoofdonthalen
en de grensborden.

Fotografieopdracht
Het doel van deze opdracht is het in beeld brengen van de verschillende doelgroepen in de vier
seizoenen. In totaal werden 240 foto’s aangekocht bij Creative Nature. De opdracht werd opgeleverd
in 2014. Het fotomateriaal kan door de partners gebruikt worden ter ondersteuning van de promotie van Bosland. De foto’s worden op regelmatige basis door de partners gebruikt en opgenomen
in publicaties.

Opmaak promotiefilmpjes Bosland
Bosland lanceerde in januari 2014 vier promotiefilmpjes. Cameleon TV schetste een sprookjesachtig
beeld van wat Bosland te bieden heeft. De filmpjes zijn te bekijken via de websites van Bosland en
de drie Boslandgemeenten, en ook via YouTube en de sociale mediakanalen van de verschillende
partners van Bosland.

B O S L AN D J AARVE RS L AG 2 0 1 4

43

COLOFON
Samenstelling, coördinatie en eindredactie Coördinatie cel Bosland
Verantwoordelijke uitgever Bert Vanholen (voorzitter Interlokale Vereniging Bosland)
Coverfoto Kobe Van Looveren voor Bosland
Foto’s Kobe Van Looveren, Bosland, ANB, Inverde, Cameleon TV, Wim Denijs
Opmaak Drukkerij Grafico, Hechtel-Eksel
Uitgave maart 2015

ADRESSEN:
Secretariaat Bosland: p/a Agentschap voor Natuur en Bos,

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