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1 Projectorganisatie
1.1

Organisatie en algemene werking

1.1.1

Drieluik Bosland

De organisatorische structuur van Bosland is opgebouwd uit 3 evenwaardige en complementaire luiken. Deze structuur
staat in voor de participatie, consultatie en betrokkenheid van de bevoegde instanties op gewestelijk en provinciaal niveau,
alsook voor alle lokale belanghebbenden (omwonenden, gebruikers, natuurliefhebbers, …) bij het project Bosland.

Organisatorische structuur van Bosland: 3 complementaire luiken

1.1.2

Centrale luik

Het centrale luik omvat de interne organisatie van het partnerschap Bosland.

Beheercomité
Het hoogste beslissingsorgaan is het beheercomité (Management committee). Het beheercomité staat in voor het (politiek)
beleid, de strategische visie en de budgettering. Het beheercomité is eveneens verantwoordelijk voor terugkoppeling van en
afstemming op politiek niveau van elk van de partners en eventuele externe partners.
De samenstelling van het beheercomité bestaat sinds 2011 uit een delegatie van het College van Burgemeester en
Schepenen en een ambtenaar per Boslandgemeente, een delegatie van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), en de
voorzitter en directeur van Toerisme Limburg en het Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK).
In 2016 was de samenstelling van het beheercomité als volgt:
Agentschap voor Natuur en Bos




Dries Gorissen - Adjunct-directeur gebiedsgerichte werking
An Creemers - Projectleider gebiedsgerichte werking
Rasa Zukauskaite - Projectmedewerkster

Gemeente Hechtel-Eksel




Jan Dalemans - Burgemeester
Raf Truyens - Schepen
Katelijne Ulenaers - Diensthoofd samenleving
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Stad Lommel




Kris Verduyckt - Schepen (afwisselend voorzitterschap met schepen Veronique Caerts)
Veronique Caerts - Schepen (afwisselend voorzitterschap met schepen Kris Verduyckt)
Isabel Molenberghs - Deskundige jeugdbib Lommel

Gemeente Overpelt




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

Toerisme Lommel


Johan Maesen - Directeur

Regionaal Landschap Lage Kempen



Ludwig Vandenhove - Gedeputeerde voor leefmilieu en voorzitter RLLK
Ilse Ideler - Directeur

Toerisme Limburg
Igor Philtjens - Gedeputeerde voor toerisme (wordt vertegenwoordigd door Hilde Beckers, consulente
sectorwerking Toerisme Limburg)
Het beheercomité heeft in 2016 acht keer vergaderd. Hier wordt een opsomming gegeven van de genomen beslissingen. De
volledige verslagen en agendastukken liggen ter inzage op het projectsecretariaat van Bosland.
Beheercomité 19 januari 2016
Het beheercomité Bosland:
















keurt het actieplan 2016 goed mits aanpassingen.
vraagt om de toetreding van Peer tot Bosland als actie toe te voegen aan het actieplan 2016.
vraagt om de acties uit het rapport door Connect op te nemen in het actieplan en de reeds opgenomen acties die
voortvloeien uit aanbevelingen door Connect als dusdanig aan te duiden.
neemt kennis van de stand van zaken betreffende de organisatie van het symposium 10 jaar Bosland.
keurt de budgetverdeling betreffende de organisatie van het symposium goed.
neemt kennis van de stand van zaken betreffende het publieksgedeelte van 10 jaar Bosland.
kiest voor ontwerp 1 als het aangepast logo dat gebruikt zal worden in de promotiecampagne rond 10 jaar
Bosland:

keurt de bijgevoegde conceptnota’s goed zodat hiermee verdere stappen naar potentiële partners kunnen worden
ondernomen.
neemt kennis van de stand van zaken inzake de Bosland Safari en zijn hierbij uitgenodigd.
neemt kennis van de stand van zaken inzake de samenwerking met Center Parcs.
neemt kennis van de cijfers van de wandeltellers binnen Bosland gemeten door het projectbureau en vraagt om
een globaal overzicht te maken van alle beschikbare tellingen en deze cijfers te gebruiken bij toelichting Bosland
aan de ondernemers.
neemt kennis van de brochure voor investeerders en keurt het ontwerp goed.
neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. ontwikkeling arrangementen en vraagt het projectbureau om de
uitwerking steeds terug te koppelen met Toerisme Limburg voor hun expertise. Het beheercomité Bosland geeft
opdracht aan het projectbureau om contacten te leggen met andere organisaties i.v.m. uitwerking van de
arrangementen.
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beslist om de kosten m.b.t. organisatie van netwerkmomenten voor ondernemers te delen tussen de
gastgemeente (50%) en gemeenschappelijke rekening Bosland (50%).
oordeelt dat 3 criteria niet voldoende zijn om een degelijk merkenbeleid uit te kunnen stippelen en geeft
opdracht aan het projectbureau om een werkgroep op te richten om het merkenbeleid uit te werken, i.s.m. de
experten ter zake. Als output van deze werkgroep dient er een visienota opgesteld te worden, met voldoende
toetsingscriteria i.v.m. bv. duurzaamheid, en een kader voor ontwikkeling van Bosland producten (bv. praline).
doet geen uitspraak i.v.m. de richtlijnen inzake arrangementen en geeft opdracht aan het projectbureau om dit
verder uit te werken in navolging van de uitwerking van het merkenbeleid.
gaat akkoord met voorgestelde presentatie voor het infomoment.
beslist dat, afhankelijk van aantal inschrijvingen, de aanwezigheid van het voltallige projectbureau een nuttige
aanvulling is van het infomoment.
geeft zijn goedkeuring om de concessie voor mobiele horeca in Bosland volgens beschreven modaliteiten uit te
schrijven en te gunnen.
vraagt om na te gaan of de concessie in wandelgebied In den Brand uitgebreid kan worden naar 3 jaar i.f.v.
aantrekkelijkheid voor meerdere kandidaten.
geeft opdracht aan het projectbureau en werkgroep communicatie om verschillende mogelijkheden voor
ontwikkeling van de kaart voor kinderen te onderzoeken en te presenteren op volgende vergadering: globale
overzichtskaart versus aparte gebieden kaart, kostprijs bepaling, aftoetsing via klankbordgroep.
neemt kennis van volgende punten mbt het subsidiedossier voor inrichting van het wandelnetwerk:
o voorbereidingen werkgroep Recreatie m.b.t. kennisdeling met andere gebieden en opstellen principes en
criteria
o knelpunt afbakening Toerisme Vlaanderen en afspraak om deze te laten aanpassen.
o negatief advies m.b.t. behoud van bestaande palen i.v.m. signalisatie TVl
o nieuwe oproep Toerisme Vlaanderen en streven om tegen april 2016 een goed dossier in te dienen
o Limburgse ontwikkeling regiokaarten (voorjaar 2016)
gaat akkoord met de vraag van RLLK naar ondersteuning aan RLLK betreffende toeristische input en verhogen
toeristische beleving voor dossier Toerisme Vlaanderen en vraagt de coördinatiecel Bosland om zich mee over dit
dossier te buigen.
neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het LSM-dossier.
neemt kennis van de stand van zaken betreffende de 40-punten actielijst van Connect en de aanbevelingen van
Toerisme Limburg.
neemt kennis van de stand van zaken betreffende de sociale media planning van Bosland.
neemt kennis van de stand van zaken betreffende de voorziene persberichten in 2016.
neemt kennis van de stand van zaken betreffende de agenda van de laatste werkgroep communicatie.
neemt kennis van de stand van zaken betreffende de opstart Interreg-project 2B Connect Bosland.
neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de gemeenschappelijke rekening en van de raming van uitgaven 2016.
neemt kennis van de stand van zaken van de wandeltellers.
neemt kennis van de voorgestelde planning voor de teamactiviteit Bosland 2016.

Beheercomité 22 maart 2016
Het beheercomité Bosland:












neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het LSM-dossier.
keurt de herschikkingen en wijzigingen zoals aangegeven voor de gemeente Hechtel-Eksel, Overpelt en Lommel
goed.
keurt het plan van aanpak voor het jaarverslag goed.
beslist dat het projectbureau de cursus gastheerschap verder mag uitwerken, in overleg met Toerisme Lommel.
neemt kennis van de stand van zaken inzake de samenwerking met Center Parcs.
neemt kennis van de stand van zaken inzake de concessie en beslist om voor 2017 de voorwaarden en faciliteiten
te laten herbekijken.
neemt kennis van de stand van zaken inzake de Boslandkoekjes en beslist om het recht exclusief voor dit specifiek
product aan Brood en Banket Swinnen toe te kennen mits de koeken worden verdeeld over de drie gemeenten.
neemt kennis van de stand van zaken inzake het merkenbeleid.
neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de VTM-serie in Bosland.
keurt het voorgestelde plan van aanpak i.v.m. betalingen vanuit Bosland goed.
beslist om educatieve pakketten ‘Vegers voor Vlinders’ en ‘Op zoek naar de geitenmelker’ 100% te financieren
waardoor in 2016 beide pakketten aan de scholen binnen Bosland gratis aangeboden kunnen worden.
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keurt de gunning aan Impuls BVBA goed.
neemt kennis van de toeristische gidsen 2016.
beslist dat de uniformiteit van publicaties van Bosland over de 3 verschillende gemeenten bewaakt moet worden.
Het beheercomité vraagt of dit mee in de gunning opdracht ‘kindgerichte publicaties Bosland’ kan.
neemt kennis met de stand van zaken m.b.t. RSP-dossier Bosland 2.0.
neemt kennis van de stand van zaken betreffende de communicatie initiatieven.
neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. 10 jaar Bosland.
neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de gemeenschappelijke rekening Bosland.

Beheercomité 26 april 2016
Het beheercomité Bosland:














beslist om een exclusieve tijdelijke licentie te verlenen aan BVBA Brood & Banket Swinnen voor het
Boslandkoekje en bijbehorende verpakking door middel van een schrijven ondertekend door de voorzitter van
het beheercomité.
keurt de vier arrangementen goed en vraagt een evaluatie na 1 jaar.
maakt volgende afspraken in het kader van het merkenbeleid Bosland:
o Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de Bosland producten waaraan de naam Bosland
wordt verbonden en producten die ontstaan zijn in samenwerking met Bosland.
o Een kader met criteria waaraan moet voldaan worden om een Bosland product of een product i.s.m.
Bosland op de markt te kunnen brengen is noodzakelijk. De strategische doelstellingen van Bosland
dienen hierbij als basis. Daarbij worden ook de afspraken vastgelegd m.b.t. de promotie van en
communicatie over de Bosland producten.
o Bosland kiest voor een proactieve aanpak en zal een lijst opmaken van de gewenste Bosland producten,
om actief op zoek te gaan naar ondernemers voor de uitwerking ervan. Om de ondernemers te
overtuigen om een Bosland product uit te werken dient er een portfolio met voordelen voor de
ondernemer opgesteld te worden, incl. de richtlijnen en de promotieaanpak vanuit Bosland.
o Bosland kiest voor de positieve benadering naar de ondernemers toe. Elke aanvraag vanuit
ondernemers zal apart behandeld worden op de Werkgroep Ondernemen in Bosland, en afgetoetst via
de coördinatiecel en het beheercomité. Op termijn zal een mandaat verleend worden aan de
coördinator investeringen en publiekprivate samenwerking om de aanvragen te behandelen zonder
ingewikkelde procedure, zolang voldaan wordt aan de vooropgestelde criteria.
o Bosland dient de kwaliteit van zijn naam en logo goed te bewaken om een blijvende meerwaarde te
kunnen betekenen voor de ondernemers bij de ontwikkeling van de Bosland producten.
o Op termijn kan een financiële vergoeding gevraagd worden voor gebruik van de Bosland naam om op
die manier een return te genereren voor landschap en natuur. Dit is niet van toepassing op de
pioniersproducten.
o Het projectbureau Bosland moet het traject van de ontwikkeling van nieuwe producten mee kunnen
opvolgen. Voldoende overleg tijdens de ontwikkelingsfase is noodzakelijk.
o Tijdens het pilootjaar zal voor de nieuwe producten i.s.m. Bosland een charter opgesteld worden voor
de periode van 1 jaar, die 2 maanden op voorhand opzegbaar is zonder vooraf vastgelegde reden.
o De coördinator Investeringen en publiek-private samenwerking stelt, i.s.m. WOB, de eerste versie van
de richtlijn op voor goedkeuring op het beheercomité Bosland.
neemt kennis van de stand van zaken opmaak elementen voor kindgerichte publicaties.
is akkoord om de huisstijl voor kindgerichte publicaties in de voorgestelde stijl verder te laten uitwerken door
communicatiebureau Impuls.
neemt kennis van de stand van zaken betreffende de organisatie van de opstartende gesprekken omtrent de
toetreding van stad Peer tot Bosland.
legt volgende delegatie vanuit Bosland vast voor de opstartende gesprekken met Peer: een bestuurder vanuit elke
gemeente (intern af te spreken) en delegatie vanuit de coördinatiecel.
geeft opdracht aan het projectbureau voor het vastleggen van een datum voor een eerste gesprek met Peer.
geeft opdracht aan de coördinatiecel voor het opstellen van de agenda op basis van de reeds ingenomen
standpunten door Bosland partners.
neemt kennis van de stand van zaken betreffende de projectsubsidie Bosland en vraagt het projectbureau om
tegen het najaar de mogelijke oplossingen voor subsidietekort uit te zoeken.
neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de gemeenschappelijke rekening Bosland.
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Beheercomité 21 juni 2016
Het beheercomité Bosland:



















neemt kennis van de stand van zaken betreffende het voorstel van Werkgroep ISIS.
oordeelt dat er op dit moment vanuit Bosland geen opportuniteiten zijn voor een structurele samenwerking.
Zodra de noden er zijn, zal Bosland contact opnemen met Werkgroep ISIS.
geeft goedkeuring om de verdere mogelijkheid van paalkampeerplaatsen binnen Bosland te bekijken en vraagt om
tegen een van de volgende vergaderingen de beschikbare cijfers te presenteren: de kosten, de werklast, aantal
gebruikers.
neemt kennis van de gerealiseerde zaken.
neemt kennis van de stand van zaken inzake de cursus gastheerschap.
keurt het voorgestelde merkenbeleid goed onder voorbehoud van eventuele aanpassingen na juridische nazicht.
keurt het voorgestelde charter voor ondernemers goed, onder voorbehoud van eventuele aanpassingen na het
juridische nazicht.
geeft de opdracht om de intern aanwezige kennis en expertise te gebruiken bij het uitwerken van de
communicatie- en promotiestrategie voor elk van de bestaande producten.
keurt het jaarverslag Bosland 2015 goed.
neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. 10 jaar Bosland.
neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. concept diner tussen de bomen en keurt volgend voorstel van aanpak
goed: Er wordt gezocht naar geïnteresseerden om after work party te organiseren in het Pijnven, ergens in
oktober. Afhankelijk van interesse en haalbaarheid wordt dit concept al dan niet verder uitgewerkt.
neemt kennis van de stand van zaken betreffende de communicatie initiatieven en vraagt om de publicatie ‘Bosland
voor Bengels’ steeds te voorzien van informatie over het aanbod binnen Bosland.
neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het subsidiedossier.
neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het LSM-dossier.
neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de gemeenschappelijke rekening Bosland.
neemt kennis van de ter vergadering gebrachte varia punten.

Beheercomité 13 september 2016
Het beheercomité Bosland:














neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het symposium en gaat akkoord met de voorgestelde aanpak en
uitwerking, alsook met de bijkomende noodzakelijke uitgaven vanuit de gemeenschappelijke rekening Bosland
voor reis- en verblijfskosten sprekers, logistieke noden, catering enz.
gaat akkoord met het voorstel om voor max. 2 vertegenwoordigers van NP Noord Limburg, NP Hechtel-Eksel,
Werkgroep ISIS en bosgroep Limburgse Duinen gratis deelname aan het volledige programma aan te bieden.
neemt kennis van de stand van zaken inzake het ondernemerschap binnen Bosland en maakt volgende
opmerkingen:
o Bosland Safari voor ondernemers: zeker schatzoektochten toelichten. Info over wandelnetwerk is nog
niet voldoende concreet, enkel het idee wordt toegelicht tijdens de safari.
o Gidsen van Bosland: evaluatie van de gidsen uitwerken en integreren in de werking.
o Vuilbakkenbeleid: het beheercomité stelt voor om ervaringen te delen om een algemene beslissing voor
Bosland te nemen. Er wordt voorgesteld om voor de onthaalpoorten een gescheiden ophaling te
organiseren. Omwille van het pilootproject m.b.t. afvalophaling dient Stad Lommel zeker betrokken te
worden bij het uitwerken van een aanpak voor Bosland.
o Paalkamperen: het beheercomité vraagt om de kostprijs, de werklast, … en andere gegevens in beeld te
brengen voordat de beslissing over paalkampeerplaatsen in Bosland genomen wordt.
keurt het voorgestelde stroomdiagram m.b.t. de terugkoppeling voor nieuwe producten goed.
neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het LSM-dossier.
neemt kennis van de stand van zaken betreffende de communicatie initiatieven.
neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het beeldkwaliteitsplan.
neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de tv-serie Gina & Chantal en spreekt af dat alle communicatie of
praktische vragen i.v.m. de serie (buiten de overeenkomsten met de gemeenten) zullen verlopen via coördinator
Johan Maesen.
neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. 10 jaar Bosland.
neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de gemeenschappelijke rekening Bosland en geeft opdracht aan het
projectbureau om op volgende vergadering de raming van de uitgaven voor 2017 te presenteren.
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neemt kennis van de ter vergadering gebrachte varia punten.

Beheercomité 18 oktober 2016
Het beheercomité Bosland:




maakt afspraken i.v.m. de promotie via Toerisme Limburg in 2017 en keurt het voorstel voor een extra toelage
van € 3630 per gemeente aan de gemeenschappelijke rekening Bosland 2017 goed. Dit bovenop de gebruikelijke
extra € 3000 per gemeente voor de promotie via Toerisme Limburg algemeen. De totale toelage voor 2017 zal
€ 21.630 per gemeente bedragen.
neemt kennis van de ter vergadering gebrachte varia punten.

Beheercomité 23 november 2016
Het beheercomité Bosland:










evalueert het symposium ‘Passion for Nature’ en vraagt om de resultaten van de contacten nav het symposium te
rapporteren op het beheercomité.
bespreekt het actieplan, geeft opmerkingen en aanvullingen en engageert zich om bijkomende opmerkingen te
geven ten laatste op 6 december. Dit in functie van de verdere afwerking door het projectbureau en agendering
voor prioritering van de acties en de goedkeuring van het actieplan op het beheercomité van 13 december 2016.
neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de gemeenschappelijke rekening Bosland.
neemt kennis van de gemaakt kostenraming vanuit de gemeenschappelijke rekening Bosland voor werkjaar 2017.
keurt het voorstel voor structurele verhoging van de jaarlijkse toelage door de gemeenten voorlopig nog niet
goed, dit in afwachting van de afspraken op het geplande beleidsoverleg.
keurt de toelage van € 21.630,00 per gemeente voor werkjaar 2017 goed.
neemt kennis van de stand van zaken mbt de subsidie ihkv de ondersteuning van het projectbureau Bosland.
neemt kennis van de stand van zaken mbt de personeelszaken.

Beheercomité 13 december 2016
Het beheercomité Bosland:











neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de hernieuwing van de projectsubsidie ter ondersteuning van het
projectbureau en gaat akkoord met de voorgestelde thema’s.
neemt kennis van de stand van zaken betreffende de opmaak van het Actieplan 2017.
vraagt het projectbureau om een inschatting te maken van de noodzakelijke VTE-inzet vanuit de gemeenten die
vereist is om de goede werking van Bosland te kunnen garanderen.
vraagt het projectbureau om de vergaderstructuur en -manier te evalueren i.f.v. optimale inzet van beschikbare
VTE.
beslist dat het definitieve actieplan 2017 zal goedgekeurd worden nadat een beleidsoverleg Bosland heeft
plaatsgevonden betreffende onder andere de VTE-inzet en -verdeling.
neemt kennis van de stand van zaken betreffende de lopende en geplande communicatie initiatieven voor 2017 en
keurt het voorstel voor de invulling van de bijkomende promotie initiatieven goed.
neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het LSM-dossier.
neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de gemeenschappelijke rekening Bosland.
neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de ontwikkeling van de gidsenwerking in Bosland.
neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. de personeelszaken.
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Coördinatiecel en projectbureau
De coördinatiecel (Project group) bestaat uit ambtelijke vertegenwoordigers van de partners met een structurele taak
binnen Bosland. Ze is verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen genomen door het beheercomité, het
aanbrengen van nieuwe punten en de dagelijkse sturing van projecten en het projectbureau (Project office; zie verder). De
coördinatiecel komt éénmaal per maand samen.
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 2016 was de samenstelling van de coördinatiecel als volgt:
Projectbureau




Dominique Laane - Coördinator Investeringen en Publiekprivate samenwerking
Lisbet Wellens - Coördinator Participatie en Communicatie (tot juni 2016)
Jeroen Clerix - Coördinator Participatie en Communicatie (vanaf september 2016)

Agentschap voor Natuur en Bos




Gui Winters - Regiobeheerder regio Lage Kempen
An Creemers - Projectleider gebiedsgerichte werking
Rasa Zukauskaite - Projectmedewerkster

Gemeente Hechtel-Eksel



Katelijne Ulenaers - Diensthoofd samenleving,
Bij afwezigheid vervangen door Isabelle Schorpion - Deskundige toerisme

Gemeente Overpelt


Driek ten Haaf - Diensthoofd Vrije tijd en evenementen

Stad Lommel


Isabel Molenberghs - Verantwoordelijke jeugdbib Lommel

Toerisme Lommel


Johan Maesen - Directeur Toerisme Lommel

Toerisme Limburg


Hilde Beckers - Consulente sectorwerking

Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK)


Ilse Ideler - Directeur RLLK

Specifieke dossiers of agendapunten werden steeds toegelicht door betrokken collega’s vanuit het projectbureau of Bosland
partners. De verslagen van de vergaderingen van de coördinatiecel liggen ter inzage op het projectsecretariaat van Bosland.
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Het projectbureau omvat al het projectmatig aangesteld personeel (Life+, Interreg, Ruimtelijk Strategisch Project,…) dat
verantwoordelijk is voor de coördinatie en implementatie van specifieke projecten.
Het projectbureau bestond in 2016 in totaal uit 5 VTE:






1 VTE projectcoördinator Life+ TOGETHER, via het ANB tewerkgesteld;
1 VTE coördinator in het kader van de erkenning van Bosland als Ruimtelijk Strategisch Project;
2 VTE coördinatoren via de subsidie van de Vlaamse regering voor de verdere ontwikkeling van het
projectbureau: ze werken rond de thema’s Investeringen & Publiek-private samenwerking (1 VTE) en Participatie
& Communicatie (1 VTE);
1 VTE coördinator voor de coördinatie van de Bosland casus in kader van het Interreg-project 2B Connect.

Het projectbureau zit op regelmatige basis samen op 1 locatie en heeft bijna maandelijks teamoverleg om de nodige
informatie uit te wisselen en een laatste stand van zaken toe te lichten. In 2016 werden 9 teamoverleg momenten
georganiseerd.

Werkgroepen
De laatste structuur in het centrale luik zijn de werkgroepen (Work groups). Werkgroepen kunnen thematisch of
projectmatig van aard zijn en hun samenstelling verzekert de juiste kennis en expertise rond de betreffende thema’s of
projecten. In 2016 waren verschillende werkgroepen actief, onder meer met betrekking tot gidsenwerking, communicatie,
ondernemerschap en rond activiteiten in het kader van 10 jaar Bosland.
Werkgroep Educatie en Gidsenwerking
In 2016 was de samenstelling van de werkgroep educatie als volgt:
Projectbureau



Lisbet Wellens (tot juni 2016)
Jeroen Clerix (vanaf september 2016)

Agentschap voor Natuur en Bos


An Creemers

Gemeente Hechtel-Eksel


Katelijne Ulenaers, Isabelle Schorpion

Gemeente Overpelt


Mieke Kerkhofs, Deskundige toerisme

Stad Lommel


Isabel Molenberghs

Regionaal Landschap Lage Kempen


An Bloemen, Joke Timmermans

Toerisme Limburg


Hilde Beckers

Natuurpunt Hechtel-Eksel


Theo Geuens
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Natuurpunt Noord Limburg



Jan Leroy
Luc Winters

Werkgroep ISIS


Ann Baeten

Na de evaluatie van de kalenderwandelingen van 2015 werden op de werkgroep Educatie en Gidsenwerking eind 2015
afspraken gemaakt voor het vervolg van de samenwerking en opmaak van de wandelkalender voor 2016. Dit jaar werden
ook verdere stappen gezet in de uitbouw van de gidsenwerking Bosland. Samen met de gidsen die zich hiervoor opgaven
werd de uitwerking van de familiewandeling gestart. Deze zal operationeel zijn in het najaar van 2017. Ook werden twee
Center Parcs gidsen opgeleid om de gasten van het verblijf te gidsen in Bosland. In het kader van 10 jaar Bosland werden
gegidste wandelingen georganiseerd.
Werkgroep Communicatie
In 2016 was de samenstelling van de werkgroep communicatie als volgt:
Projectbureau



Lisbet Wellens - Coördinator Participatie en Communicatie (tot juni 2016)
Jeroen Clerix - Coördinator Participatie en Communicatie (vanaf september 2016)

Agentschap voor Natuur en Bos



An Creemers - Projectleider gebiedsgerichte werking
Rasa Zukauskaite - Projectmedewerkster

Gemeente Hechtel-Eksel


Sofie Vrijsen - Communicatieambtenaar

Gemeente Overpelt


Patrick Olijslagers - Communicatieambtenaar

Stad Lommel


Greet Poets - Communicatieambtenaar

Toerisme Lommel


Mareyne Beckers - Medewerkster Toerisme Lommel

Regionaal Landschap Lage Kempen


An Bloemen - Communicatie medewerkster

Toerisme Limburg


Hilde Beckers - Consulente sectorwerking

De werkgroep Communicatie heeft in 2016 zeven maal vergaderd. De belangrijkste opdrachten bestonden uit:



uitwerking en opvolging van de acties uit communicatie- en marketingplan 2.0;
planning, uitwerking en opvolging van promotie van Bosland algemeen (o.a. via catalogus Toerisme Limburg) en
specifieke activiteiten en producten of arrangementen in het bijzonder;
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uitwerking en opvolging van persmomenten en publieksactiviteiten;
planning, voorbereiding en opvolging van Bosland informatie via de gemeentelijke infobladen;
opvolging van de aanbesteding, opvolging en evaluatie van publicatie ‘Bosland voor Bengels’;
uitwerking van social media acties en opvolging van de website;
uitwerking en opvolging van 10 jaar Bosland campagne.

De voorstellen en afspraken van de werkgroep werden telkens teruggekoppeld met het beheercomité.
Werkgroep Ondernemen in Bosland
In 2016 kwam de werkgroep ondernemen in Bosland 7 keer samen. Binnen deze werkgroep worden strategie en
uitwerking voor de toeristisch-recreatieve sector besproken.
De samenstelling van deze werkgroep was in 2016 als volgt:
Projectbureau Bosland



Dominique Laane - Coördinator Investeringen en Publiekprivate samenwerking
Lisbet Wellens - Coördinator Participatie en Communicatie (tot juni 2016)

Toerisme Lommel


Johan Maesen - Directeur

Gemeente Overpelt


Mieke Kerkhofs - Ambtenaar Toerisme

Gemeente Hechtel-Eksel


Isabelle Schorpion - Ambtenaar Toerisme

Volgende zaken werden besproken in de werkgroep Ondernemen in Bosland.






de organisatie en evaluatie van de Bosland Safari’s;
de aanzet tot uitwerking en promotie van de Bosland arrangementen;
bijkomende mogelijkheden voor extra promotie van Bosland arrangementen en producten;
de aanzet tot uitwerking van de cursus gastheerschap;
de lancering van nieuwe Bosland producten.

De werkgroep ondernemen in Bosland speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van nieuwe Bosland producten en
arrangementen.
Werkgroep 10 jaar Bosland
Naar aanleiding van 10 jaar Bosland werd eind 2015 een thema werkgroep opgericht om de activiteiten uit te werken en de
organisatie ervan op te volgen. De taak van deze werkgroep bestond uit het uitwerken van de campagne,
communicatieacties en activiteiten in het kader van het 10-jarig bestaan van Bosland. In 2016 werd deze aparte werkgroep
ontbonden en werden er overlegmomenten per gemeente georganiseerd ifv. de gemeentespecifieke activiteiten. De
overkoepelende acties, zoals de hangmattenactie en de globale communicatieplanning in het kader van 10 jaar Bosland
werden besproken en uitgewerkt door de werkgroep communicatie.
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1.1.3

Rechterluik

Het rechterluik, ook wel het Bosland parlement (Bosland parliament) genoemd, bestaat uit de kamers van duurzame
ontwikkeling: de ecologische, economische en sociale kamer. Zij vormen de maatschappelijke ruggengraat van het project
en de permanente link met de lokale bevolking en belanghebbenden. In de economische kamer zijn bijvoorbeeld de
houtindustrie en toeristische sector vertegenwoordigd.
De ecologische kamer omvat natuurliefhebbers betrokken bij o.a. het monitoren van soorten en acties omtrent
natuurbehoud. Daarnaast is er ook contact met enkele lokale natuurverenigingen en hun vrijwilligers, wat kansen creëert
voor kennisoverdracht en samenwerking aan diverse projecten. Via de sociale kamer wordt in dialoog getreden met lokale
op recreatie gerichte instanties, jeugdverenigingen, scholen, omwonenden,…
Via deze drie kamers kan het partnerschap 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.

1.1.4

Linkerluik

Het linkerluik binnen de organisatiestructuur omvat de adviesraad (Advisory board) van Bosland. Hierin zetelen
administraties en autoriteiten die betrokken zijn bij specifieke projecten/actiepunten en deskundigheid, kennis en
competenties bezitten die van belang zijn voor een concrete uitwerking. Enkele voorbeelden van leden van de adviesraad
zijn: Onroerend Erfgoed, Agentschap Wegen en Verkeer,… De leden worden up to date gehouden betreffende de laatste
ontwikkelingen en overleg vindt vaak plaats in multidisciplinaire teams.
Eveneens in het linkerluik zit de wetenschapsraad (Scientific board). Deze raad bestaat uit alle wetenschappelijke partners
die betrokken zijn bij Bosland en is beter gekend onder de noemer BosLAB (zie verder). Dit wetenschappelijke luik
bewerkstelligt een optimale kennisuitwisseling en samenwerking tussen wetenschappelijke instituten en universiteiten
enerzijds en beleids- en uitvoerende instanties anderzijds.

1.1.5

Beleidsoverleg

In 2016 werd er tweemaal een overleg belegd tussen beleidsmakers en een vertegenwoordiging vanuit ANB. Tijdens dit
overleg werden strategische dossiers met betrekking tot de toekomst van Bosland en budgetmatige dossiers besproken.
Dit beleidsoverleg wordt op vraag van het beleid samengeroepen wanneer hiertoe een nood wordt aangevoeld.
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1.1.6

Rekening 2016
Hechtel-Eksel
Vastgelegd

Algemene projectorganisatie
RSP
Gemeenschappelijke rekening Bosland
Bosland als cultuurhistorisch streekerfgoed
Opmaak landschapsbeheerplan Hobos
Instandhoudingsdoelstellingen Hobos
Historische dorpswandleing Eksel
Restauratie Sevensmolen
Bosland als leverancier van producten en diensten
Groenjobs
Opstart BosLAB
Exploitatie Treehouse
Bosland als biodiversiteitshotspot
Life+ TOGETHER
Nachtzwaluwonderzoek
Bosland een open project
Jaarverslag Bosland 2015
Publicatie ‘Bosland voor Bengels’ (2 nummers)
Week van het Bos/verjaardagsfeest 10 jaar Bosland
10 jaar Bosland campagne en publieksevenementen
Conference 'Passion for Nature'
Erfgoeddag
Film in het Bos
Open monumentendag
Boslandgidsen 2016 - educatie algemeen
Bezoek aan Bosland - partnerwerking intern en extern
Bosland als toeristisch-recreatieve attractiepool
Ruimtelijke uitvoeringsplannen
Speelzones
Schatzoektochten
Onderhoudscontract Sculpturales (3 jaar)
Geocaches voor kinderen
Implementatie beeldkwaliteitsplan Bosland
Toeristische promotie
Opmaak poort-specifieke investering
Apps Erfgoed

5.106,24
20.000,00

25.000,00

33.584,88

Lommel
Uitbetaald

5.106,24
20.000,00

Vastgelegd

5.106,24
20.000,00

Overpelt

Uitbetaald

5.106,24
20.000,00

Vastgelegd

ANB

Uitbetaald

5.106,24
20.000,00

5.106,24
20.000,00

16.177,20
3.054,65

16.177,20
3.054,65

84.057,02

84.057,02

7.938,00

7.938,00

Vastgelegd

15.000,00

10.000,00

33.584,88

32.723,00

32.723,00

13.705,07

13.705,07

450,52

450,52

Vastgelegd

Uitbetaald

15.000,00

332,36

332,36

561,60

561,60

419,76
13.332,64
1.000,00
10.781,58
18.560,18

419,76
8.395,84
1.000,00
10.781,58
18.560,18

1.672,36
3.009,40

1.672,36
3.009,40

210,89
4.537,50

210,89
4.537,50

175,45
29.413,29

175,45
29.413,29

0,00
9.498,00

9.041,83

9.041,83

15.000,00

15.000,00

1.006,83

0,00

4.630,92

206,96

75.000,00

Uitbetaald

24.805,00

6.000,00
9.498,00

1.006,83

Gem. Rekening

4.630,92
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3.433,73

206,96

0,00
1.815,00

3.433,73

1.815,00

1.1.7

Gemeenschappelijke rekening Bosland

Via een overeenkomst met het Ondersteunend Centrum van het ANB (nu Inverde), kan Bosland sinds eind 2010 de
rekening van Inverde gebruiken om gemeenschappelijke uitgaven op een efficiënte manier te laten verlopen. De Bosland
partners (Lommel, Overpelt, Hechtel-Eksel en het ANB) hebben voor het werkjaar 2016 samen een dotatie van € 75.000
gestort. Stad Lommel, gemeente Hechtel-Eksel en gemeente Overpelt hebben hun gebruikelijke dotatie van € 15.000
verhoogd met € 5.000 in functie van de financiering van communicatieacties via het portfolio van Toerisme Limburg (€
3.000) en organisatie van de activiteiten in het kader van 10 jaar Bosland (€ 2.000). De beslissing tot de verhoging van de
dotatie voor werkjaar 2016 is genomen door het beheercomité Bosland op basis van de raming door het projectbureau.
In 2016 werd in totaal € 74.803,92 gefactureerd op de gemeenschappelijke rekening. De gemeenschappelijke uitgaven
hadden voornamelijk betrekking op het overkoepelende communicatiebeleid zoals toeristische promotie, organisatie van de
evenementen in het kader van 10 jaar Bosland, nieuwsbrieven, persmomenten, 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.

1.2 Uitbouw projectorganisatie
1.2.1

Goedkeuring Actieplan Bosland 2016

Het Bosland 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 19 januari 2016 werd het actieplan voor 2016 goedgekeurd.

1.2.2

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 om het project ‘Bosland’ te realiseren. Oorspronkelijk werd de
projectperiode vastgelegd van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013. In de loop van 2013 werd aan het
directiecomité van LSM een verlenging van de projectperiode aangevraagd. Het directiecomité van LSM verlengde de
projectperiode tot en met 31 december 2016. De gemeente Overpelt en Stad Lommel wensen het dossier af te ronden
binnen deze projectperiode.
Op 21 december 2015 werd er voor de gemeente Hechtel-Eksel opnieuw een verlenging voor de projectperiode
aangevraagd. Door LSM werd begin 2016 voor de gemeente Hechtel-Eksel een verlenging van de projectperiode tot 31
december 2018 goedgekeurd.
Er werd voorzien om de LSM middelen gelijk te verdelen tussen de drie gemeenten. Door LSM werd € 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:





Investeren in goede software voor een kwalitatief onthaal voor de bezoekers van Bosland
Investeren in goede hardware voor een kwalitatief onthaal van de bezoekers
Investeren in goede communicatieproducten voor recreanten en toeristen
Investeringen gerelateerd aan de ontwikkeling van de hoofdpoorten binnen Bosland.

Ook werden deze outputindicatoren ter verduidelijking gekaderd binnen het Masterplan Bosland 2012-2020.
In 2016 werden door de gemeente Overpelt en de stad Lommel betalingsaanvragen ingediend. De gemeente Hechtel-Eksel
diende in 2016 geen betalingsaanvraag in.
De gemeente Overpelt deed een aanvraag voor € 233.333. Dit maakt dat Overpelt in totaal reeds € 599.999 van de
subsidie voor € 666.666,66 ontving.
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De stad Lommel deed een aanvraag voor € 200.000. Dit maakt dat de stad Lommel in totaal reeds € 666.666 van de
subsidie voor € 666.666,66 ontving. Wat maakt dat het volledige subsidiebedrag in Lommel werd opgebruikt.
De gemeente Hechtel-Eksel ontving tot nu toe € 366.666 van de subsidie voor € 666.666,66.
Gezien het project reeds enige tijd lopende is (begin 2012) en enkele betalingsaanvragen werden ingediend in 2016, werd er
conform de gemaakte afspraken met LSM, een extern controlebureau - Grant Thornton Bedrijfsrevisoren - ingeschakeld
om het project bij de drie gemeentebesturen te auditen. In Lommel vond de audit plaats op 26 juli 2016, in Hechtel-Eksel
op 28 juli 2016 en in Overpelt op 11 augustus 2016.
Er werd door het auditbureau een gunstig advies verleend voor de drie gemeenten betreffende de uitgebreide inhoudelijke
controle van de voortgangsrapportering over de periode van 01/01/2015 - 31/12/2015.

1.2.3

Projectbureau Bosland

In 2014 werd door de Vlaamse regering een jaarlijkse subsidie van € 149.500 toegekend ter uitbreiding en ondersteuning
van het projectbureau Bosland, voor de periode van 1/04/2014 tot en met 31/03/2020. De subsidie werd opgesplitst in
twee planperiodes. De eerste planperiode van 1/04/2014 tot en met 31/03/2017 en een tweede planperiode van 1/04/2017
tot en met 31/03/2020. Het betreft een facultatieve subsidie onder de vorm van een overeenkomst met de drie
Boslandgemeenten. De gemeente Hechtel-Eksel treedt op als begunstigde in het dossier.
In het kader van de besparingen werden in Vlaanderen alle subsidies betreffende strategische projecten verminderd met 10
%, wat maakt dat de subsidie voor Bosland werd verminderd tot € 134.550 per subsidiejaar.
Vanuit de Vlaamse regering werd goedkeuring gegeven voor de aanwerving van 2 projectmedewerkers op A-niveau:



1 projectcoördinator Participatie en Communicatie
1 projectcoördinator Investeringen en Publiekprivate samenwerking.

De projectmedewerker Participatie en Communicatie is vanaf juni 2016 langdurig afwezig. Vanaf september 2016 werd
deze functie opnieuw ingevuld via een vervangingscontract.
In april 2016 werd er gerapporteerd betreffende het tweede werkingsjaar (01/04/2015 - 31/03/2016). Zowel de
werkingskosten als de loonkosten ingebracht via de subsidie werden goedgekeurd.
De subsidie betreffende het derde subsidiejaar (1/04/2016 - 31/03/2017) werd eind 2016 goedgekeurd. Rapportage is
voorzien vanaf mei 2017.

1.2.4

RSP-dossier: strategisch project Bosland 2.0

De Vlaamse overheid wil gemeenten, provincies en andere publieke actoren stimuleren om de ruimtelijke kwaliteit in
Vlaanderen te verhogen. Daarom stelt zij subsidies ter beschikking voor concrete ruimtelijke strategische projecten. Eind
2013 ontving Bosland het bericht vanuit Ruimte Vlaanderen dat het 2de aanvraagdossier (Bosland 2.0) werd goedgekeurd en
hiervoor een totale subsidie van € 173.331,6 werd toegekend. Net zoals bij de eerste indiening is de stad Lommel
subsidiehouder namens de 3 Bosland gemeenten. Voor het huidige strategische project is een projectcoördinator
aangesteld. 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 (zie verder) en anderzijds
op de opvolging en ondersteuning van de ruimtelijke dossiers en planprocessen ter realisatie van de hoofdpoorten tot
Bosland (zie verder).
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2 Bosland als cultuurhistorisch
streekerfgoed
2.1 Bosland identificeert haar erfgoed
2.1.1

Opstart erfgoedcel Bosland

Op vraag van de erfgoedverenigingen actief binnen Bosland werd eind 2015 een Erfgoed-café georganiseerd. Veertig
aanwezige deelnemers hebben nader kennis gemaakt met Bosland en met elkaar. Daarbij werden afspraken gemaakt rond
de samenwerking tijdens de Erfgoeddag in april 2016. Het genootschap van Overpelt werkte hiervoor een tentoonstelling
uit rond schutterijen, waar Erfgoed Lommel en Heemkunde Hechtel-Eksel materiaal en tekst aan bijdroegen. In de
toekomst zal verder bekeken worden waar een ondersteuning voor elkaar of vanuit Bosland mogelijk is. Omwille van
verminderde personeelscapaciteit bij het projectbureau is er in 2016 is geen nieuwe samenkomst van de
erfgoedverenigingen georganiseerd.

2.2 Bosland vrijwaart haar erfgoed
2.2.1

Landschapsbeheersplan Hobos

In oktober 2012 kochten Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege en de gemeente Overpelt samen - in
onverdeeldheid - het Hobos (142 ha) aan voor € 2,8 miljoen. Het ANB betaalde 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.
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. Eind 2014 kreeg de gemeente Overpelt de toekenning van een subsidie vanuit
de Vlaamse overheid van € 32 355,40 (80 %) voor de opmaak van een landschapsbeheersplan. De firma M-Impact uit
Neerpelt is aangesteld om de opmaak van dit plan te begeleiden voor een bedrag van € 40 444,25.
In 2016 werd er verder gewerkt aan het landschapsbeheerplan via interne overlegmomenten tussen de gemeente Overpelt
en ANB. Om de verschillende visies over de bestemming en het beheer van het domein op elkaar af te stemmen, werd de
opdracht van het studiebureau in de tweede helft van 2016 on hold gezet. Beide eigenaars zijn in overleg via de
beheercommissie Hobos over de toekomstige bestemming en het beheer van dit domein.

2.3 Bosland ontsluit haar erfgoed en vergroot de beleving ervan
2.3.1

Ontwikkeling app historische dorpswandeling Hechtel-Eksel
In 2015 schreef de gemeente Hechtel-Eksel de opdracht uit voor het ontwikkelen en
beschikbaar stellen van een app ‘Historische dorpswandeling’. Deze opdracht werd begin
2016 gegund aan het bedrijf Touching. De kostprijs bedroeg € 24.805 en werd volledig
gefinancierd via LSM-middelen. Het is een interactieve app geworden die gezinnen op een
speelse manier laat kennismaken met het teutenverleden van Eksel. De grappige figuur van
koopman Thijs de Teut vertelt het verhaal aan de hand van sprekende beeldfragmenten
en korte quizvragen. De app is gratis te downloaden in Google Play en App Store en
werd officieel gelanceerd tijdens Open Monumentendag op 11/09/2016.

Tijs de Teut
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2.3.2 Verkiezing ‘Boom van het jaar’ - kandidatuur tamme kastanje van het
Hobos
In 2015 organiseerden Landelijk Vlaanderen, Landmax en de bosgroepen
een verkiezing van de ‘Mooiste boom van Vlaanderen’. De keuze van de
jury en het publiek viel op een prachtexemplaar op het landgoed Hobos.
De boom maakt deel uit van de eeuwenoude kastanjeboomgaard die werd
aangelegd op het einde van de 18de eeuw door Jan Mathijs Clercx en zijn
zoon drossaard Clercx. De tamme kastanjes werden hoogstwaarschijnlijk
gebruikt om de smaak van de Hobosser brandewijn te kleuren. Op het
einde van de 19de eeuw kwam er een einde aan het stoken van jenever en
de kastanjebomen met hun door de eeuwen gelouterde, prachtige kruinen
zijn het enige tastbare relict dat nog overblijft van deze periode.
De mooiste boom van Vlaanderen 2015:
kandidaat voor de Boom van het jaar 2016

In 2016 mochten de winnaars van de ‘Mooiste boom van Vlaanderen 2015’ en de provinciale laureaten van de ‘Boom van
het jaar 2015’ meedoen met de verkiezing van ‘Belgische Boom van het Jaar’. De kastanjeboom op het Hobosdomein in
Bosland kon deze wedstrijd helaas niet winnen.

2.3.3 Restauratie Sevensmolen
Op basis van het rapport van Monumentenwacht dienden een aantal onderhoudswerken te gebeuren aan de Sevensmolen
in Heesakkerheide te Overpelt. Onroerend Erfgoed kende hiervoor op in juni 2015 een onderhoudspremie toe voor een
bedrag van € 29 422,32. De werken werden uitgevoerd door de firma Boers & Peusens bvba uit Merelbeke voor een
bedrag van € 83 433,87 in de periode van juni 2016 tot november 2016.
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3 Bosland als leverancier van producten en
diensten
3.1 Duurzaam produceren van hout, biomassa en andere
producten
3.1.1

FSC-groepscertificering en houtverkoop

In het najaar van 2016 werd in de gemeente Hechtel-Eksel en de stad Lommel naar goede gewoonte de verkoop van
brandhout georganiseerd waar amateur - houthakkers konden bieden op een 15-tal loten kwalitatief FSC-brandhout.
Bijkomend hebben Hechtel-Eksel en Lommel hun loten industriehout in 2016 op de gezamenlijke najaarsverkoop van de
beheerregio aangeboden. Samen met het hout uit het domeinbos Pijnven werd in totaal 15.000 m³ FSC-hout afkomstig uit
de Bosland bossen verkocht, goed voor een bedrag van € 594.522.
Bosland is één van de grondleggers van de FSC-groep in Vlaanderen. Het beheer wordt trouw volgens de FSC-principes van
verantwoord bosbeheer (duurzame opbrengsten, minimale milieu-impact, gebruiksrechten en relaties met lokale
gemeenschappen) gevoerd. De controle van het FSC-label gebeurt zeer nauwgezet. In 2016 werd in Bosland geen externe
controle op het FSC-groepscertificaat uitgevoerd.

3.2 Benutten tewerkstellingskansen in natuur en bos
3.2.1

Groenjobs Bosland

Sinds 1/1/2015 zijn er in Bosland 7 arbeiders extra aan de slag via het systeem van de ‘Groenjobs’. 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.
In het kader van dit project worden arbeiders uit de sociale economie, in dienst bij het sociaal economiebedrijf De Winning,
ter beschikking gesteld van Hechtel-Eksel, Lommel en Overpelt om beheerwerken uit te voeren voor een totaal van 8.400
manuur/jaar (wat neerkomt op het inzetten van 7 arbeiders per jaar). Het project loopt tot eind 2017. Voor Hechtel-Eksel
en Lommel gaat het jaarlijks over telkens 3.600 manuren, en voor Overpelt over 1.200 manuren. De toeleiding van de
opdrachten gebeurt door de diensten van de gemeente, de diensten van het OCMW, het team van het RLLK en de
diensten van het ANB en moeten kaderen in het goedgekeurde werkplan. Voor de opvolging van de planning en evaluatie
van de uitgevoerde werken werd er een werkgroep opgericht bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de gemeenten
Hechtel-Eksel en Overpelt en de stad Lommel aangevuld met een vertegenwoordiger van RLLK, van het ANB en van het
sociaal economiebedrijf De Winning.
In samenwerking met het RLLK, de drie Boslandgemeenten en het ANB zorgen de groenarbeiders voor een gepast beheer
van natuur en bos in Bosland (o.a. maaibeheer, heidebeheer, terreinverbetering- en inrichting, bosbeheer, beheer van kleine
landschapselementen, landschapszorg en overige taken zoals exotenbestrijding of oogst van autochtone oogstlocaties).
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.

3.3 Duurzaam leveren van regulerende diensten
3.3.1

BosLAB

Conform de aanbeveling van Connect in het kader van de opmaak van het communicatie- en marketingplan 2.0 werd beslist
om alles wat binnen Bosland leeft rond natuur en wetenschap onder een aparte vlag te communiceren, namelijk BosLAB.
Op 18/10/2015 werd BosLAB gelanceerd.
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Bosland heeft een lange traditie van samenwerking met universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. Hierdoor ontstaat
een boeiende wisselwerking tussen beheerpraktijk en onderzoek. Op deze manier is Bosland geëvolueerd tot het ideale
openluchtlaboratorium. De samenwerking zorgt er tevens voor dat onderzoekers van hoog niveau het continu proces van
optimalisatie van visies en terreinbeheer mee ondersteunen en voeden.
Enkele van de belangrijkste afgeronde en lopende onderzoeken worden hieronder kort besproken. De kosten voor
valorisatie van wetenschappelijk onderzoek binnen Bosland werden gedragen door ANB.
Onderzoeken afgerond in 2016:

Effecten bostype op mobiliteit zware metalen





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

Balans tussen natuurbehoud, houtoogst en recreatie






Ugent
Onderzoeker: Pieter Vangansbeke
Promotor: Kris Verheyen
Budget ANB kredieten: € 80.000
Binnen dit onderzoek wordt er gezocht naar de perfecte balans tussen de bosfuncties natuurbehoud, houtoogst
en recreatie. De langetermijnvisie houtproductie voor Bosland is hier een onderdeel van.

Lopende onderzoeken:

Forbio-experiment (FORest BIOdiversity and ecosystem functioning)




Ugent en KUL
Budget ANB kredieten: € 40.000 (éénmalig bij studie-opzet)
In dit experiment wordt het effect van de diversiteit aan boomsoorten op het functioneren van het
bosecosysteem onderzocht. Er wordt m.a.w. onderzocht welke soorten bomen in welke verhoudingen best
aangeplant kunnen worden om een toekomstig bos te krijgen dat ons maximaal ecosysteemdiensten zoals
duurzaam hout, capteren van CO2 enz kan leveren.

Ecologie van de nachtzwaluw





UHasselt
Onderzoeker: Ruben Evens
Promotor: Tom Artois
Budget ANB kredieten: € 15.000

Gedurende 4 jaar wordt de ecologie van de Nachtzwaluw in Bosland bestudeerd. Dit levert belangrijke nieuwe inzichten
naar de populatiegrootte, verspreiding en habitatgebruik op. Deze inzichten zullen uiteindelijk leiden tot een betere
bescherming van de soort. Bovendien is de nachtzwaluw een goede paraplusoort om het beheer van de gebieden op te
enten; als we de Boslandse natuur zo kunnen inrichten dat het goed gaat met de nachtzwaluw, kunnen we er ineens ook
zeker van zijn dat het goed gaat met een hele reeks andere soorten.
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Populatiegenetisch onderzoek van de nachtzwaluw in Bosland





Uhasselt
Onderzoeker: Celine Kowalczyk
Promotor: Tom Artois
Via dit doctoraatsonderzoek zal onderzocht worden wat de populatiestructuur van de nachtzwaluwen in Bosland
is. Dit zal cruciale informatie opleveren over de schaal waarop maatregelen ter bescherming van de soort moeten
aangepakt worden.

BosLAB is in 2015 toegetreden tot de ‘Organization of Biological Field Stations’ (OBFS). Dit is een internationale organisatie
voor openluchtlaboratoria zoals BosLAB. Deze organisatie biedt hulp aan zijn leden door het ter beschikking stellen van
documentatie en het organiseren van netwerking tussen leden. Op de jaarlijkse meeting was Bosland niet vertegenwoordigd
in 2016.
In 2016 is BosLAB ook toegetreden tot het LTER-netwerk in Europa. LTER staat voor ‘Long Term Ecosystem Research’ en
bestaat uit een netwerk van onderzoekssites, geschikt voor lange termijn onderzoek, georganiseerd in nationale en
continentale netwerken. De integratie van BosLAB binnen de sociaaleconomische context van Bosland maakt bovendien dat
Bosland aangeduid werd als een LTSER-platform (Long Term Socio-economic and Ecosystem Research Platform) in het
recent opgerichte LTER-netwerk van België. In LTSER wordt lange termijn ecologisch onderzoek gelinkt met sociaal en
economisch onderzoek in een plaatsgebonden aanpak die moet leiden tot het duurzame beheer van het gebied. Toetreding
van BosLAB tot het LTER-netwerk zal in de toekomst bijkomende opportuniteiten genereren voor het aantrekken van
onderzoekers naar BosLAB en het participeren in projecten die eventueel ook kunnen bijdragen aan de financiering van de
uitbouw van BosLAB tot een onderzoekssite van hoge kwaliteit.
Voor de verdere uitbouw van BosLAB zal het van groot belang zijn om input en feedback vanuit de wetenschappelijke
wereld te krijgen. Enkel zo kunnen we zicht krijgen op welke onderzoeksvragen er leven en welke randvoorwaarden
BosLAB moet creëren om onderzoek van hoogstaande kwaliteit aan te trekken. Daarom werd een scientific board
opgericht met in eerste instantie volgende leden:









Kris Verheyen, Ugent
Bart Muys, KUL
Tom Artois, UHasselt
Natalie Beenaerts, UHasselt FRC
Nele Witters, UHasselt
Nathalie Cools, INBO
Leen Gorissen, VITO
Alain De Vocht, PXL

Deze scientific board kwam voor het eerst samen komen op 21/3/2016. De agenda van de eerste bijeenkomst had focus op
het inventariseren van onderzoeksbehoeften, detecteren van databehoeften en exploreren van financieringsmogelijkheden.

3.4 The Treehouse
The Treehouse is een unieke en inspirerende vergaderlocatie die in 2013
werd gerealiseerd door 4 partners: Sappi, Proximity BBDO, de gemeente
Hechtel-Eksel en het ANB. Voor de vier partners zijn milieukwaliteit en
sociale verantwoordelijkheid ten behoeve van de mens, de aarde en het
algemeen nut absolute kernwaarden, wat tot uiting komt in het concept
van The Treehouse.

The Treehouse in het Pijnven

In 2016 werd The Treehouse 26 keer verhuurd. De gebruikers waren
tevreden over de accommodatie. Een aantal technische problemen
(verwarming en waterinsijpeling) belemmerden helaas nog steeds een vlot
verloop van de verhuur.
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Intussen zoekt men naar een nieuwe exploitatievorm waarbij het de bedoeling is om The Treehouse in te bedden in een
totaalconcept met catering, overnachtingsmogelijkheid en teambuilding. Een dergelijk concept kan het unieke karakter van
The Treehouse enorm versterken maar zal pas praktisch haalbaar zijn wanneer de oude schrijnwerkerij van ANB kan
ingericht worden als lunchruimte/break-out room. Dit dient intern via ANB verder te worden afgetoetst.
Een financieel overzicht van inkomsten en uitgaven m.b.t. The Treehouse 2013-2016 wordt in onderstaande tabel
weergegeven.
Inkomsten
Aantal verhuringen
Totaal
Uitgaven
Camping (beheer + catering)

2013

2014

2015

2016*

30

24

3

26

€ 8.926

€ 6.446

€ 496

€ 7.273

2013

2014

2015

2016*

€ 3.355

€ 2.580

€ 1.100

€ 995

€ 1.920

€ 1.862

Update website BBDO

€ 3.622

Aankopen (meubilair, materiaal…)

€ 689,35

Herstellingen

€ 594
€ 116

€ 1.269

Onderhoud

€ 605

€ 204

Telefonie

€ 346

€ 582

€ 610

€ 509

Elektriciteit

€ 496

€ 437

€ 391

€ 548

Consulenten

€ 578

Varia

€ 32

€ 53

Totaal

€ 9.113

€ 4.546

€ 5.342

€ 4.492

Saldo

- € 187

€ 1.900

- € 4.846

€ 2.781

* Stand van zaken op 21/11/2016

BOSLAND • JAARVERSLAG 2016 | 23

4 Bosland als biodiversiteitshotspot
4.1 Versterken van de natuurstructuur in Bosland
4.1.1

Aankoop Napoleonstrand

In 2016 werd er een principieel akkoord bereikt voor de aankoop van het Napoleonstrand te Overpelt. Door deze
verwerving is het behoud van het natuurlijke van het domein verzekerd. Het Vlaams Gewest wordt voor 90% eigenaar, de
gemeente Overpelt voor 10%. De aankoopprijs bedraagt € 330.000 (€ 297.000 ANB, € 33.000 gemeente Overpelt). De
aankoopakte zal in 2017 worden verleden.

4.1.2

Life+ TOGETHER

ANB, Stad Lommel, Inverde en Sibelco werken samen aan de realisatie van het Life+ project ‘TOGETHER’. ‘TOGETHER‘
staat enerzijds als acroniem voor TO GET HEath Restored: ze zetten in op het herstel van habitats met de nadruk op
heide, daarnaast staat de naam ook voor samenwerking: samenwerking tussen organisaties, tussen overheden en tussen
mensen. Allemaal met het gezamenlijk doel de natuur te herstellen, te beschermen en in de kijker te plaatsen. Het project
loopt van 1/10/2013 tot 30/09/2017. In totaal bedraagt het budget € 1.447.117, waarvan Europa (Life) 50% financiert
(€ 723.558). De rest wordt gefinancierd door de 4 projectpartners, namelijk ANB (€ 186.255), Stad Lommel (€ 382.169),
Inverde (€ 148.035) en Sibelco (€ 7.100).
Het projectbureau zorgt voor de algemene coördinatie en het dagelijkse beheer. De concrete uitwerking van het project
gebeurt via 3 werkgroepen, namelijk werkgroep uitvoering, werkgroep communicatie en werkgroep rapportering en
boekhouding. De werkgroepen zijn in de voorbije jaren op regelmatige basis samengekomen om alle acties voor te
bereiden, zoals het opstellen van visies, opmaak van bestekken, aanvragen van vergunningen, enz. In 2016 kwam de
werkgroep uitvoering 4 maal en de werkgroep communicatie 3 maal samen. Naast de werkgroepen vond er veel bilateraal
overleg plaats tussen de verschillende partners.
Op 1/10/2016 startte het laatste uitvoeringsjaar van dit project en er zijn ondertussen op het terrein al vele acties
verwezenlijkt. De terreinacties die in 2016 werden uitgevoerd zijn:













onderzoek naar mogelijkheden voor het afgraven van een akker ter verschraling van het terrein. De praktische
problemen omwille van de historische vervuiling van de grond met zware metalen en het archeologisch
vooronderzoek opgelegd door Onroerend Erfgoed bemoeilijken de werkzaamheden.
voortzetting andere verschralingstechnieken voorgesteld op basis van een studie door studiebureau B-WARE. In
2015 werd reeds 13,2 ha ingezaaid met grasklaver, die in 2016 gemaaid en afgevoerd werd. Daarnaast zijn er 10,4
ha ingericht als natuurakker. Deze percelen worden volgens een drieslagstelsel ingezaaid met graan of boekweit,
waarbij 1/3de van de oppervlakte jaarlijks braak zal liggen.
terreininrichting werken waaronder het kappen van naaldbomen en het bosfrezen en plaggen van deze ontboste
zones. In Riebos en Blekerheide werd ca. 35 ha van de ontboste 47 ha naaldbos gefreesd en gechopperd om de
strooisellaag te verwijderen en zo betere omstandigheden te creëren voor heidehabitats. Het grootste deel van
deze werken werd op het einde van het jaar afgerond.
omvorming van naaldbos naar loofbos. Op Riebos en Blekerheide werden enkele naaldhoutpercelen (6,5 ha)
gekapt om vervolgens aan te planten met de loofbomen zomereik, wintereik en lijsterbes. Op een perceel van 1,5
ha wordt spontane verbossing gestimuleerd.
nazorg voor de bestrijding van Amerikaanse vogelkers in Blekerheide en Struyvenbosch.
herstellen afsluiting in de Sahara en graven van een greppel rond het afgesloten deel.
realisatie van een 2de hondenlosloopzone in de Sahara.
voorbereidingen (gunning opdracht) voor de plaatsing van een raster in functie van schapenbegrazing in de Sahara,
Blekerheide en Riebos.

De monitoring van de Gladde slang gebeurt in samenwerking met RAVON, lokale vrijwilligers en studenten van UHasselt
en PXL. In augustus heeft een ‘gladde slangen-dag’ plaatsgevonden met vrijwilligers van het Platform Fauna en Flora. Er
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werden die dag 3 verschillende individuen gevonden op Blekerheide. In het voorjaar van 2016 werd een
broedvogelkartering uitgevoerd van de gebieden Riebos en Blekerheide, in samenwerking met een lokale vrijwilliger.
De communicatie-initiatieven die genomen werden in 2016 zijn:





4.1.3

uitsturen van verschillende nieuwsbrieven.
organiseren van verschillende terreinwandelingen voor het brede publiek. Op 22 mei was er een verkenningstocht
voor jonge natuurliefhebbers in kader van de dag van Natura 2000. Op 23 oktober werd een wandeling
georganiseerd om de grootschalige werken in het gebied te kaderen.
actieve deelname aan het Bosland symposium ‘Passion for Nature’ (zie verder): kennisgeving over de
beschermingsmaatregelen van de heiderelicten en kwetsbare soorten alsook de organisatie van een terreinbezoek
in de Sahara en Blekerheide.

Interreg-project 2B Connect

Bosland neemt deel als casus aan het Interreg V-project 2B Connect. Het project geeft een rechtstreekse invulling aan de
Biodiversiteitstrategie 2020 van de Europese Commissie: inzetten op de ontwikkeling van groene infrastructuur. Het
project ontvangt € 3 miljoen verspreid over 19 partners. Van januari 2016 tot december 2018 zullen de verschillende
partners over de hele grensregio Vlaanderen-Nederland projecten uitwerken rond biodiversiteit op bedrijventerreinen.
De Bosland gemeenten nemen samen met Nolimpark, SCR-Sibelco NV, VBM NV en het ANB deel om een aanzienlijke
ecologische groeninrichting van hun bedrijventerreinen te realiseren. Stad Lommel neemt de trekkersrol op. Casus Bosland
heeft een totaalbudget van € 700.000. Hiervan is € 350.000 geconfinancieerd door Europa (Interreg), € 195.000 door de
partners, € 133.000 door ANB en € 12.000 door de provincie Limburg.
In 2016 zijn de voorbereidende plannen opgemaakt. Stad Lommel liet een studie opmaken door de Vlinderstichting om de
groenbuffers van Kristalpark optimaal in te richten voor Kommavlinder en andere soorten die van hetzelfde habitat gebruik
maken.
Voor bedrijventerrein Nolimpark te Overpelt zijn er twee voorbereidende trajecten lopende: een RUP voor de bufferzone
tussen Leukenstraat en Nolimpark-Noord en een groenplan voor Nolimpark zelf. Deze plannen worden in 2017
voorgesteld aan de bedrijven en omwonenden. De voorbereidende kapwerken werden uitgevoerd. Partner VBM NV
voltooide haar ecologische waterbuffer.
Binnen de gemeente Hechtel-Eksel werden terreinbezoeken uitgevoerd en locaties aangeduid voor uitvoering.

4.1.4 Ontsnipperingsplan Bosland
Ondanks de grote oppervlakte natuur en bos zijn er binnen Bosland plaatselijk, alsook met omringende natuurgebieden,
belangrijke versnipperingsproblemen. Om deze versnipperingsproblematiek in kaart te brengen en vervolgens acties aan te
reiken om de knelpunten op te lossen, werd in 2014 het ‘Ontsnipperingsplan Bosland’ opgesteld door studiebureau
Technum.
Alle 3 de gemeenten gaven in deze periode hun principiële goedkeuring wat wil zeggen dat ze zich engageren om aan het
plan mee te werken.
In 2016 heeft de projectcoördinator van het RSP-project samen gezeten met verschillende betrokken partners in functie
van enkele ontsnipperingsinitiatieven. De moeilijkheid bij deze projecten is het zoeken naar de beschikbaarheid van
budgetten om de projecten te kunnen financieren. Het project dat het verst gevorderd is, is de installatie van een
wilddetectiesysteem op de Kamperbaan. Deze weg tussen Hechtel-Eksel en Leopoldsburg loopt door het militair domein
Kamp van Beverlo. De laatste jaren gebeuren hier heel wat aanrijdingen met wild, zoals ree en everzwijn. Om de
verkeersveiligheid voor zowel mens als dier te verhogen, zal een detectiesysteem geïnstalleerd worden. Er werd o.a. een
visienota opgesteld en een aanzet tot bestek opgemaakt. In 2017 zal het bestek verder gefinaliseerd worden, waarna de
opdracht gegund en uitgevoerd kan worden. Vanuit het Vlaams parlement zijn er in 2016 verschillende parlementaire vragen
gesteld, waaruit blijkt dat hier grote interesse in is.
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4.2 Herstel en instandhouding van de natuur in Bosland
4.2.1

Natuurbeheer openbare bossen

De belangrijke natuurverbindingen zijn ook in 2016 weer prima beheerd door de groenjobs via De Winning. Zo zijn in
Hechtel-Eksel aan het Slijkven en Paardshaagdoornberg de landduin en heidegebieden weer vrij gemaakt van dennenopslag
zodat de heivlinder, de nachtzwaluw, de boomleeuwerik, de gladde slang en verschillende zeldzame insecten weer over de
ideale biotoop kunnen beschikken. In In den Brand is gestart met het 8 ha landduinherstel. De exoten werden bestreden
zodat de volgende fase van dit project vlot kan verlopen. Tot slot werden de Lommelse Sahara en andere belangrijke
natuurterreinen vrijgemaakt van boomopslag en exoten zodat fauna en flora weer ruimte krijgen.

4.2.2 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.

Beheer van het Heesakkerpark in Overpelt

In samenspraak en in nauw overleg met de gemeenten zet het RLLK 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 achterstallig onderhoud en andere landschapsverbeterende
werkzaamheden;
groenwerkzaamheden die niet reeds worden uitgevoerd. De extra inzet van sociale economie ploegen in het
landschap mag m.a.w. niet leiden tot een verschuiving van bestaande middelen maar moeten minimaal zorgen voor
behoud van arbeidsplaatsen in de sociale tewerkstelling.

De werken worden gesubsidieerd door het RLLK met de financiële steun van de provincie Limburg (provinciale SALK
middelen) en Vlaamse SALK middelen. De drie Boslandgemeenten krijgen elk jaar 129 mandagen ter beschikking.
Belangrijkste uitgevoerde werken in 2016:
Hechtel-Eksel:



Onderhoud van de groene speelweefsels: maandelijks wieden van het onkruid, onderhoud van banken en
speelelementen en het scheren van de hagen.
Onderhoud wandelgebied in In den Brand: controle van de bewegwijzering en onderhoud van de wandelroutes In
den brand.
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Lommel:







Heidebeheer onder hoogspanning in Karrestraterheide. Daarbij
werden aanwezige vliegdennen en berken verwijderd om de heide
kansen te geven. Verder werd oude heide gemaaid om deze te
verjongen.
Weren van gemotoriseerd verkeer uit het gebied Heuvelse Heide:
plaatsing van 11 slagbomen op toegangswegen langs het gebied.
Onderhoud van de tuin van de kinderkribbe van de stad Lommel.
In de tuin van dit kinderdagverblijf, die voor een groot deel uit
heide bestaat, werd Amerikaanse vogelkers bestreden en
Beheerswerken onder een hoogspanningsnetwerk
vliegdennen verwijderd. Verder werden ook stukken van te oude
heide gemaaid om verjonging te krijgen.
Onderhoud van de zaadboomgaard waar op termijn zaad van ‘Plant Van Hier’ kan worden geoogst. Daarbij werd
al het gras gemaaid rond de aanwezige bomen. Verschillende plaatsen werden gevrijwaard om nesten van de
veldparelmoervlinder te sparen.

Overpelt:




Beheer gemeentelijke houtkanten: bestrijden van Amerikaanse Vogelkers gevolgd door nieuwe aanplantingen met
bosplantsoen van zomereik, sprok, lijsterbes en hazelaar.
Onderhoud wandelgebieden: controle van de bewegwijzering en onderhoud van de wandelroutes Holvent - ‘t
Plat, Dommelvallei en Grote Hof - Hobos.
Beheerwerken Heesakkerpark: onderhoud van open heidepercelen door het maaien van bramen, verwijderen van
exoten, opslag van bomen en groei van ongewenste grassen.

4.2.3 Uitvoering Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG) Heesakkerpark
Heesakkerheide te Overpelt 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. De historiek (voormalig heidegebied, aanleg als arboretum) en de landschappelijke inbedding (nabij de
Dommelvallei) kleurt de beleving van het gebied voor de bezoeker en leidde tot de inrichting van Heesakkerheide als aparte
startplaats in Bosland.
Om de recreatieve aantrekkingskracht en de natuurlijke waarden van het gebied te behouden, en waar mogelijk nog te
vergroten, is een kwalitatief, weloverwogen beheer noodzakelijk. In dit kader liet de gemeente Overpelt een Harmonisch
Park- en Groenbeheerplan (HPG) opmaken (2012).
Volgende acties uit het HPG werden uitgevoerd in 2016:
Eenmalige inrichtingswerken:


aanleggen van bosranden in Heesakkerheide om open plekken met elkaar te verbinden en geschikte habitats te
creëren voor soorten van open landschap zoals het Groentje (via project Parkrangers).

Omvormingsbeheer:



kappen en plaggen rond het ven
onderhoud van de 4 gecreëerde heidevlakken (via project Parkrangers).

4.2.4 Europees natuurherstel: duimen voor Landduinen ‘In Den Brand’
Om de hoogste en mooiste landduinen van In den Brand in Hechtel-Eksel weer zichtbaar te maken slaan het RLLK, het
ANB en de gemeente Hechtel-Eksel de handen in elkaar. Over een brede strook van een 800 meter lang worden in de
winter van 2017 de oude zandduinen weer zichtbaar gemaakt. Zo worden de duinen van de Kamertstraat met de duinen
van het militair domein verbonden en wordt het unieke Hechtelse landschap versterkt. De concrete inrichtingswerken
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worden gesubsidieerd via Investeringssubsidies Natuur (ISN). De subsidie
bedraagt € 161.000, waarvan wordt 20% voorzien door de gemeente
Hechtel-Eksel en 80% door het ANB.
Om de inwoners en bezoekers van In den Brand in te lichten waarom dit,
toch wel ingrijpend, natuurherstel zal gebeuren en wat ze kunnen
verwachten, werd een breed communicatieplan uitgewerkt dat in 2016
van start ging. Op de website www.indenbrand.be vinden mensen
Communicatieacties in het kader van het
landduinherstel bij In Den Brand

toekomstbeelden van het landduinproject, filmpjes van getuigenissen van 6
buurtbewoners, maar ook gedetailleerde achtergrondinformatie.

Op 10/10/2016 werden de plannen met het landduinencomplex bovendien op een originele manier voorgesteld met een
heuse ‘popcorn’ filmpremière. In maart 2018 zouden de grote inrichtingswerken klaar zijn.

4.2.5 Nachtzwaluwonderzoek door Tracing Nature
In 2016 werden 178 nachtzwaluwen gevangen in Limburg. Dit hoge aantal werd veroorzaakt door een hogere
vangintensiteit ten opzichte van 2015 en de vangst van migrerende vogels (eind augustus).
Er werden 30 vogels uitgerust met GPS-loggers. Hiervan werden er 15 terug gevangen waarvan de loggers tussen de 500 en
1100 waarnemingen hadden gelogd. Daarnaast werden er 20 vogels uitgerust met radiozenders. Deze zenders werden
gebruik om broedlocaties op te sporen. Verder werd er 1 vogel gevangen
met GPS-logger die de trekroute naar de overwinteringsgebieden had
gemonitord. De resultaten van het onderzoek naar de ecologie van
nachtzwaluwen worden geanalyseerd door onderzoekers van UHasselt
(zie eerder) en worden regelmatig in artikels gepubliceerd.

Nachtzwaluw uitgerust met een GPS logger
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5 Bosland, een open project
5.1 Zichtbaar en herkenbaar voor de mensen
5.1.1

Communicatiemiddelen Bosland

Sociale media: Facebook
Bosland was in 2016 actief op de sociale netwerkwebsite Facebook. In 1 jaar tijd steeg de hoeveelheid ‘Likes’ van 684 naar
1.410, een stijging van 206%.
De verschillende activiteiten op Facebook bestaan o.a. uit paginaberichten, evenementen, foto’s, tips en wist-je-datjes, … en
hadden in 2016 een effectief berichtenbereik van 291.606. Dit maakt dat Facebook voor Bosland een steeds belangrijker
communicatie-instrument is geworden.

Evolutie van Facebook fans/volgers in 2016

Totale bereik van activiteit op Facebook in 2016 per maand
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Website
Bosland communiceert hoofdzakelijk via de algemene website
www.bosland.be en 2 specifieke websites: Together For Nature
www.togetherfornature.be en BosLab www.boslab.be.

Weergave van de website via webbrowser en mobiel

Door een probleem in de webstatistieken module werden er in de
periode 1/1/2016 - 18/10/2016 geen bezoekersstatistieken bijgehouden. In
de periode 19/10/2016 - 31/12/2016 had de algemene website 40.151
paginaweergaven door 12.406 unieke bezoekers. 82% van de bezoekers
komen uit België, 8% uit Nederland, de overige 10% uit overige landen
over de hele wereld. Dit zou kunnen betekenen dat de website over 365
dagen in 2016 198.042 paginaweergaven had - hoewel dat cijfer niet te
staven is.

De websites Google, Facebook, Wandelroutes.org en deze van de Boslandgemeenten zorgden in 2016 voor de
belangrijkste bezoekersinstroom (verwijzingen via link).
De algemene website is geoptimaliseerd voor desktop, tablet en smartphone, waardoor de inhoud steeds mooi
gepresenteerd wordt voor bezoekers. Bij de ontwikkeling werd aandacht geschonken aan webstandaarden waardoor deze
ook sterk scoort in toegankelijkheid. De website Bosland.be promoot alle Bosland producten maar ook heel wat
gerelateerde informatie. Deze inhoud is bezoekersgericht, en ingedeeld in een 4-tal hoofdcategorieën: Voor Kinderen (oa.
Op avontuur in Bosland, Spelen in het groen, Geocaching, Schatzoektochten), Ontdek Bosland (Wandelen, Fietsen,
Mountainbiken, Paardrijden & mennen, Roelstoelpaden, Agenda), Over Bosland (Wat is Bosland, Topnatuur, Duurzaam bosen natuurbeheer, Bosland als openluchtlabo, Rijke cultuurhistorie) en Gastvrij Bosland (Arrangementen, Gastheren, Passion
For Nature Conference, Streekproducten, Zakelijk samenwerken).

Nieuwsbrieven
In 2016 werden twee edities van de nieuwsbrief uitgegeven. In opvolging van de
aanbevelingen door communicatiebureau Connect werd de focus van de publicatie verder
gelegd op kinderen. De opdracht voor de redactie, lay-out, druk en bedeling van de
nieuwsbrieven werd in maart 2016 gegund aan bureau Impuls Communicatie. Bijkomend
bij deze opdracht werd de ontwikkeling van de huisstijl voor kindgerichte publicaties
aanbesteed. De vernieuwde nieuwsbrief, ‘Bosland voor Bengels’ gedoopt (enkel nog voor
kinderen), kreeg een nieuw jasje: het formaat, de vormgeving en de stijl werden meer
afgestemd op de doelgroep.
Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van Bosland
werden beide ‘Bosland voor Bengels’ publicaties
uitgewerkt rond specifieke thema’s. De zomereditie van
de publicatie werd volledig uitgewerkt rond het thema
verjaardag, met heel wat tips voor een verjaardagsfeestje
in de natuur en een zelf te knutselen verjaardagskroon in Bosland stijl. Het nummer van
oktober werd dan weer volledig gewijd aan het groot verjaardagsfeest van Bosland op 9
oktober. Het volledige programma van het evenement werd toegelicht aan de hand van
leuke sportieve tips en spelletjes. Alle kinderen werden uitgenodigd om naar het feest te
komen en om een leuke verjaardagskaart voor Bosland te knutselen.
Beide edities werden, zoals geadviseerd door Connect i.h.k.v. het Communicatie- en
marketingplan 2.0, op naam van de kinderen die in Bosland wonen en tussen 4 en 10 jaar
oud zijn, gestuurd. Daarbuiten werden bijkomende exemplaren verspreid via de toeristische diensten en logies.
De totale kostprijs van de volledige opdracht bedroeg € 23.332,64. Daarvan werd € 10.000 betaald via de
werkingsmiddelen van RSP project.
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Bosland in de gemeentelijke infobladen
Het nieuws uit Bosland werd in 2016 aan de inwoners van Bosland gecommuniceerd via de gemeentelijke infobladen. In elke
editie werd door het projectbureau, samen met de gemeentelijke communicatieambtenaren, een passende Bosland katern
voorzien. Belangrijkste realisaties, terreinwerken en activiteiten werden in deze Bosland pagina’s toegelicht.

Overzicht van de belangrijkste pers- en mediaberichten




























25/01/2017 Het Belang van Limburg Tijdelijke herstellingswerken aan huis van drossaard Clercx
27/01/2016 De Weekkrant Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen
05/02/2016 Het Belang van Limburg Investeerders gezocht voor de Grote Hof - Horecazaak met
avonturenpark moet toegangspoort Bosland worden
22/02/2016 Het Belang van Limburg Uitvoeringsplan Bosland in openbaar onderzoek
15/03/2016 Het Belang van Limburg Bos uitgedund in Sahara
17/03/2016 Het Belang van Limburg Studio 100 en Limburg brengen kleurboek uit
09/04/2016 Het Belang van Limburg Gemeenten en provincie investeren 149.000 euro in nieuwe VTM-serie
15/04/2016 Het Belang van Limburg Schapen zullen grazen op industrieterrein - Bedrijventerreinen rond
Bosland ingeschakeld als natuurverbinding
16/04/2016 Het Belang van Limburg Vandaag infowandeling over herstel Hechtelse duinen
16/04/2016 Het Belang van Limburg Avonturendag in het Pijnvenbos
22/04/2016 Het Belang van Limburg Dennen krijgen nu de kans oud te worden - Bomen in Kempense bossen
gekapt volgens duurzaam natuurbeheer
4-5/06/2017 Het Belang van Limburg Bosland, schatkamer van biodiversiteit
7/06/2016 Het Belang van Limburg Horeca op Grote Hof definitief mogelijk
15/06/2017 Het Belang van Limburg Bosland beleven in een grote kijkdoos
9-10/07/2016 Het Belang van Limburg Wilddetectiesysteem op Kamperbaan in 2017
11/07/2016 Het Belang van Limburg Zandtapijt voor jarig Bosland
19/08/2016 Het Belang van Limburg Twee Limburgse bomen in finale ‘Boom van het jaar’
12/09/2016 Het Belang van Limburg Op teutentocht met app in Eksel
24-25/09/2016 Het Belang van Limburg Fietspad tussen bomen in Pijnven
5/10/2016 Het Belang van Limburg ‘Mensen zijn weer fier op hun bossen’ - Bosland bestaat 10 jaar
8-9/10/2016 Het Belang van Limburg Feest in Bosland als start van Week van het Bos
15-16/10/2016 Het Belang van Limburg Peer wil aansluiten bij Bosland
13/10/2016 Het Belang van Limburg Bos sneuvelt voor herstel van landduinen
20/11/2016 De Standaard Groene Boslandpraline nieuwe telg in streekproducten arrangement
18/11/2016 Het Belang van Limburg 10.000 bomen voor jarig Bosland
10/12/2016 De Standaard Na herinrichtingwerken wordt voormalige camping corridor tussen natuurgebieden
Pijnven en ’t Plat – Napoleonstrand bij Bosland gevoegd
10-11/12/2016 Het Belang van Limburg Bosland breidt uit met Napoleonstrand
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5.1.2

Activiteiten en evenementen

Feestjaar 10 jaar Bosland
In 2016 werd Bosland 10 jaar. Om dit gepast te vieren werden extra
publieksactiviteiten georganiseerd en werd ingezet op extra promotie en
visibiliteit. In elke gemeente en op elke grote startplaats werden in totaal
zo’n 100 vlaggen met het 10 jaar Bosland campagnebeeld opgehangen. Om
alle feestactiviteiten onder de aandacht te brengen, werden speciale affiches
en flyers gedrukt en verdeeld. Bosland zette dit jaar ook extra in op
promotie en contacten met de pers, wat resulteerde in een aantal mooie
reportages en persartikels. Speciaal voor de 10 jaar Bosland activiteiten en
promotiecampagne werd de jaarlijkse toelage aan de gemeenschappelijke
rekening verhoogd met € 2.000 per gemeente.
Het jubileum zette ook andere organisaties aan om te werken rond het
thema 10 jaar Bosland. Zo werd de jaarlijkse zandtapijten tentoonstelling in
Lommel exclusief aan de Bosland verjaardag gewijd met prachtige realisaties
door kinderen en professionals.

Beeld van de zandtapijten tentoonstelling rond het thema
10 jaar Bosland

Buitenspeeldagen - 13 april
In het kader van 10 jaar Bosland werden de jaarlijkse buitenspeeldagen in de drie Boslandgemeenten georganiseerd in het
bos. In Hechtel-Eksel werd in de duinen van In den Brand een leuke speelnamiddag voorzien met beachvolley, laserschieten,
een klimmuur en een schatzoektocht. Niet minder dan 150 kinderen hebben genoten van het buitenspelen.
In Lommel werd de omgeving van de Leyssensmolen in Kattenbos omgetoverd tot een waar buitenspeelparadijs voor de
500 aanwezige kinderen. Monkeyklimmen, sportieve spelletjes, grimeren, bamboebouwen, kleuterhoek, … er was voor elk
wat wils. De gemeente Overpelt organiseerde de buitenspeeldag in Heesakkerheide. Een 300-tal kinderen kwam spelen,
boogschieten, boomklimmen en trotseerden een survival parcours.

Erfgoeddag - 24 april
De erfgoedverenigingen die actief zijn binnen Bosland organiseerden samen de Erfgoeddag
2016. Het genootschap van Overpelt werkte hiervoor een tentoonstelling uit rond
schutterijen, waar Erfgoed Lommel en Heemkunde Hechtel-Eksel materiaal en tekst aan
bijdroegen. Op zondag 24 april werd aan de Grote Hof de geschiedenis van de NoordLimburgse schutterijen in de kijker gezet, met onder andere een parade van de
schutterijen en workshops (boog)schieten voor jong en oud.

Walk the Lyme event - 5 juni

Boslandbestuurders oefenen hun
kunsten tijdens de Erfgoeddag

Op Pinkstermaandag, 5 juni 2016, vond de eerste editie van Walk the Lyme plaats in de
bossen van het Pijnven. Doel van deze themadag was sensibiliseren rond de ziekte van
Lyme. Er vonden allerlei activiteiten plaats zoals wandelen, lopen, mountainbiken of een
ritje maken met de paardenkoets. Verder was er ook nog randanimatie voorzien zodat
men hele families kon bereiken.

Dit zorgde voor twee- à drieduizend bezoekers. Voor de organisatie werd samengewerkt met vakantiecentrum De Lage
Kempen en serviceclub Fifty-One de Dommel. De Fifty-One club droeg al de kosten, logistieke ondersteuning kwam er
vanuit de gemeente Hechtel-Eksel, opbrengsten zijn voor het goede doel.
Ter gelegenheid van deze activiteit werd er ook een Bosland bord met info over de zieke van Lyme geplaatst aan de ingang
van het Pijnven.
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Hangmattenactie 10 jaar Bosland - juli-augustus
Tijdens de zomervakantie pakte Bosland uit met een toffe actie. Eens per
week in juli en augustus werd er een hangmat op een typisch Bosland
plekje gehangen. Een foto hiervan werd gepost op de Bosland Facebook
pagina. Wie als eerste de plek bereikte en het codewoord kon doorgeven,
mocht de unieke Bosland hangmat mee naar huis nemen.
Iedereen die de plek binnen het uur wist te bereiken, maakte bovendien
kans op de hoofdprijs: een rijkelijk gevuld arrangementenpakket ter
waarde van € 500 om Bosland te gaan verkennen. Elke plek werd
succesvol gevonden en de hoofdprijs werd getrokken uit meer dan 70
deelnemers.

Hangmattenactie in Bosland

Deze ludieke actie had een dubbel doel. Enerzijds werden de mooiste
plekjes in Bosland nog eens extra in de kijker gezet, anderzijds was het ook
een promotie campagne voor de gratis hangmatten uitleendienst en Bosland
algemeen. Tijdens deze actie verdubbelde het aantal ‘Likes’ op de Facebook
pagina.

Film in het Bos - 28 augustus

Uitreiking hoofdprijs hangmattenactie

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 28 augustus 2016 vond een voorstelling plaats in het Bostheater te Hechtel-Eksel. De film die men
vertoonde was ‘Binnenstebuiten’. Ondanks het slechte weer trok de film zo’n 70 toeschouwers, dit zorgde voor een
volledige bezetting van het Bostheater. Zowel de film als de locatie konden op veel enthousiasme rekenen. Er waren zelfs
bezoekers uit Mechelen en Sint-Truiden.

Bosland Games, competitie voor kinderen - 30
september
Ter ere van het 10-jarig bestaan van Bosland werden op 30 september 2016
de eerste Bosland Games georganiseerd. 13 scholen uit Bosland streden met
bijna 370 leerlingen uit het vijfde leerjaar in een spannende en sportieve
competitie in het speelbos van de Sahara.
Ze moesten al hun vaardigheden aanwenden om de felbegeerde titel van
‘Beste Bosland klas’ in de wacht te slepen. De uiteindelijke winnaar werd
basisschool 'De Zandkorrel’ uit Hechtel.

De winnende klas van de Bosland Games 2016
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Verjaardagsfeest Bosland - Week van het Bos openingsevent - 9 oktober
Onder het motto ‘Welkom in de grootste sportclub’ stond de Week van
het Bos in 2016 in het teken van de eindeloze sportmogelijkheden van het
bos. Van zondag 9 tot en met zondag 16 oktober 2016 werden in talrijke
Vlaamse natuurdomeinen en bossen sportieve activiteiten georganiseerd.
Op zondag 9 oktober gaf Bosland een spetterend verjaardagsfeest in
Heesakkerpark in Overpelt. Geen beter moment om te vieren dan tijdens
de Week van het Bos, en zeker wanneer de slogan ‘Welkom in de
grootste sportclub van Vlaanderen’ klinkt. Bosland is immers niet alleen
het grootste kindvriendelijke bos, maar ook een fantastische plek om te
Het spetterend verjaardagsfeest van Bosland
sporten in het groen. De vroege vogels werden verwelkomd vanaf 8u
voor initiaties van taichi of yoga bij het ven. Een 12 km lange wandeltocht
voerde de wandelaars langs de mooiste stukjes van Boslandse natuur in Overpelt. Voor gezinnen met kinderen was er een
4 km lange gezinswandeling. Gedurende de hele dag konden de 2.600 aanwezigen sporten, spelen en speuren: gekke fietsen
parcours, apenbruggen, kleuterparcours, kubb en krolf initiaties, volksspelen, de Sappentrapper, workshop survival of
medailles maken, levend tafelvoetbal, straattheater, fotohuisje en nog zoveel meer. Studio Brussel was aanwezig en hield een
live uitzending vanop de feestweide. Om 15u werd een officieel verjaardagmoment gehouden en de grote verjaardagstaart
onthuld. Iedere aanwezige kreeg een stukje taart of 1 van de 3.000 heerlijke cupcakes, versierd en gepresenteerd in
bosthema.
Het evenement werd georganiseerd door Bosland partners gemeente
Overpelt en ANB, in samenwerking met Bos+, Natuurpunt,
Gezinssportfederatie, Sport Vlaanderen, Wandelsport Vlaanderen en lokale
wandel- en MTB clubs.
Dezelfde dag werd in het iets verderop gelegen gebied het Holven de 100%
natuurloop geopend. Hiermee werd het sportieve aanbod in de Overpeltse
natuur uitgebreid met 3 looplussen.
Het aansnijden van de Bosland verjaardagstaart door de
kinderburgemeester
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Conference 'Passion for Nature' - 12-14/10/2016
Ter ere van het 10-jarig jubileum, organiseerde Bosland van 12 tot en met
14 oktober de Europese conferentie ‘Passion for Nature’ over de
successen van het Bosland verhaal, maar ook van vele andere Europese
projecten. 120 beleidsmakers, wetenschappers en mensen uit de praktijk
woonden deze ‘Passion for Nature’- conferentie bij.
Gedurende drie dagen deelden ze ideeën, ervaringen en stonden ze stil bij
de lokale invloed van Bosland. De regio is namelijk een belangrijk element
tijdens deze dagen, en de betrokken gemeenten en lokale jeugd deelden
hun passie voor Bosland en natuur met alle aanwezigen.
Dries Gorissen tijdens de Passion For Nature
Conference

Enkele hoogtepunten: Op 12 oktober presenteerden Vlaamse en Europese
specialisten verschillende projecten die in het teken staan van bos, natuur, en de belangrijke relaties met lokale bewoners.
Tijdens een kennismarkt stelden alle deelnemers in een informele setting projecten tentoon en dachten ze samen na over
toekomstige ontwikkelingen. Eén van deze projecten is Life+ TOGETHER,
een belangrijke pijler die de Bosland ambitie van regionaal geïntegreerd
programma mee waarmaakt.
Op 13 oktober stond er een excursie op de agenda waarbij de deelnemers
werden rondgeleid langs verschillende realisaties op het terrein in Bosland.
De avond stond in het teken van het 10-jarig jubileum. Lokale, Vlaamse en
Europese hoogwaardigheidsbekleders vierden samen met de deelnemers en
lokale jeugd het jubileum en stonden stil bij het belang van Bosland. Deze
avond werd ook het Bosland Manifesto gepresenteerd en aangeboden aan
de aanwezigen.

Bezoek aan The Treehouse tijdens de Field Trip

Op 14 oktober gingen de aanwezigen via werkgroepen in discussie over verschillende belangrijke trends en ontwikkelingen
binnen het natuur- en bosbeleid.
De conferentie werd georganiseerd in Center Parcs de Vossemeren te
Lommel. Bos+ en ECNC stonden, samen met het projectbureau, in voor
de organisatie en inhoudelijke invulling van het symposium.
Naar aanleiding van dit symposium werd Bosland door de Europese
Commissie als voorbeeldproject genoemd.

Enkele aanwezige hoogwaardigheidsbekleders luisteren
aandachtig naar de verschillende toespraken
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Bosplantacties - 13, 20 en 27 november
Het feestjaar werd in november
afgesloten met drie bosplantacties,
waarbij maar liefst 10.000 inheemse
bomen en struiken werden geplant.

Aanplanten van bomen bij In Den Brand in HechtelEksel

Vele boslanders kwamen een handje
toesteken en droegen zo hun steentje bij
aan het groeien van Bosland. Alle helpers
kregen gratis Bosland koeken, koffie of
warme chocolademelk. De kinderen
maakten ook een voederraampje voor de
vogels.
In Lommel werd een braakliggend stuk
aangeplant met 4000 eiken, in In den
Heel wat kinderen hielpen 4.000
Brand (Hechtel-Eksel) werden rondom de bomen aanplanten in Lommel
hondenlosloopzone inheemse struiken
geplant, en in Overpelt werd een gewezen stuk monotoon dennenbos
omgezet naar gevarieerd loofbos met 6000 eiken, lijsterbessen en
lindebomen.

De toekomst: een gevarieerd loofbos in Overpelt

Het aanplanten van deze nieuwe bomen paste perfect in de
beheermaatregelen voor meer biodiversiteit.

5.2 Beleefbare natuur
5.2.1

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
stuifduinen landschap 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.
Het educatief pakket ‘Op zoek naar de geitenmelker’ voor het 4de en 5de leerjaar werd ontwikkeld door Tracing Nature en
Werkgroep ISIS. Vanuit het verhaal over Lei en de geitenmelker neemt de gids de kinderen mee op de heide waar ze de
biotoop van de nachtzwaluw leren kennen. Het beheer van de heide komt aan bod, alsook de cultuurhistorie en de
specifieke eigenschappen van de nachtzwaluw.
Het beheercomité Bosland besliste om deze educatieve pakketten 100% te financieren vanuit de gemeenschappelijke
rekening waardoor beide pakketten aan de scholen binnen Bosland gratis aangeboden konden worden. In 2016 gingen 4
scholen op het aanbod in. Via deze educatieve actie werden 116 leerlingen bereikt.

5.2.2 Kalenderwandelingen en Nachtzwaluwsafari’s
In 2016 werden in samenwerking met natuur- en erfgoedorganisaties 10 gratis wandelactiviteiten georganiseerd in de
Bosland wandelgebieden. Bij ieder evenement stond een specifiek wandelgebied of thema centraal.
In samenwerking met Tracing Nature werden er in 2016 nachtzwaluwsafari’s aangeboden. Deze gingen door met ontvangst
van de deelnemers bij een lokale ondernemer in de buurt van het leefgebied van de nachtzwaluwen. In 2016 was er 4 keer
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een nachtzwaluwsafari ingepland. De activiteit van 17 juni werd geannuleerd door het slechte weer. De deelnameprijs was
€ 12 / persoon.
In 2016 hadden alle wandelevenementen samen in totaal 440 deelnemers. De activiteiten werden gepromoot via zowel
traditionele en nieuwe media. Dit overzicht toont alle details:
Datum

Titel

Partners

Deelnemers

6 maart
28 maart
17 april
8 mei
17 juni
24 juni
3 juli
8 juli
22 juli
13 augustus
2 oktober
9 oktober
23 oktober

Witteren in de Lommelse Wateringen
Begeleide wandeling op het militair domein
Hechtelse Bergenwandeling
Op stap in Bosland: lente op het Hobos
Nachtzwaluwsafari
Nachtzwaluwsafari
Kriebeldiertjes ontdekken in en rond het water
Nachtzwaluwsafari
Nachtzwaluwsafari
Glimwormen wandeling
Klimaatwandeling
Paddenstoelenwandeling
Natuurwandeling: zeldzame planten en dieren kansen
geven
Dommelwandeling

Natuurpunt Noord Limburg
Natuurpunt Noord Limburg
Natuurpunt Hechtel-Eksel
Werkgroep ISIS
Bosland (Eddy Ulenaers)
Bosland (Eddy Ulenaers)
WG ISIS
Bosland (Eddy Ulenaers)
Bosland (Eddy Ulenaers)
Natuurpunt Noord Limburg
Natuurpunt Hechtel-Eksel
Natuurpunt HE
Life+ (Bart Tessens)

31
15
32
35
0
30
55
22
18
9
10
101
35

Natuurpunt Noord Limburg

47

11 december
Totaal

440

5.2.3 Bundel voor Sahara-gidsen in kader van samenwerking met Center
Parcs
In 2015 werd aan de animatoren van Center Parcs de mogelijkheid geboden om een opleiding te krijgen over de Sahara
zodat ze hier autonoom kunnen gidsen voor hun bezoekers.
In 2016 werden in dit kader 4 wandelingen georganiseerd met een totaal van 16 mensen die hebben deelgenomen.

5.2.4 Samenwerking Center Parcs – Belevingsbox Vossemeren
In 2016 werd de ‘Belevingsbox’ - onder de naam ‘Nature Cabana’ - in
Center Parcs Vossemeren operationeel. Het doel van deze box is om de
bezoeker van Center Parcs te triggeren en aan te zetten om de gebieden
van Bosland te bezoeken. Binnen de belevingsbox worden de verschillende
gebieden van Bosland in beeld gebracht (Sahara, Grote Hof en Pijnven).
Aan de hand van beeld en geluidsmateriaal worden de bezoekers
nieuwsgierig gemaakt om deze gebieden zelf te gaan ontdekken.

De Nature Cabana met Bosland informatie in de
Market Dome in Vossemeren

Na een eerste jaar kunnen we stellen dat de aantrekkingskracht van de
belevingsbox vrij hoog blijft. Veel mensen kijken ernaar en erin,
voornamelijk de informatie over welke dieren leven in welk gebied krijgt
veel interesse.

In de cijfers van de teller aan de wandelpoort bij Center Parcs zien we eveneens een sterke verhoging van wandelaars. Voor
de andere gebieden, zoals het Pijnven en de Grote Hof kunnen we op basis van de huidige tellingen geen één op één
correlatie vaststellen. Toch merken de mensen aan de balie van Center Parcs een verhoogde vraag naar Bosland en de
mogelijkheden binnen het gebied.
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5.2.5 Voorstelling van Bosland aan de gehandicaptenadviesraad van
Noord-Limburg
Op 8 september 2016 werd een voorstelling over Bosland gegeven aan de gehandicaptenadviesraad van Noord-Limburg. Na
een algemene introductie werd er dieper ingegaan op welke aspecten Bosland specifiek kon bieden naar de doelgroepen van
deze organisaties. De voorstelling werd gegeven in Pelle Melle.

5.3 Uitnodigen tot initiatief
Bosland hecht veel belang aan een maximale betrokkenheid en inbreng van de lokale bevolking, belanghebbenden en van
publieke en private partners. Op basis van de ervaringen wordt de participatiestructuur verder uitgebouwd en veranderd.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de drie evenwaardige kamers voor duurzame ontwikkeling:




5.3.1

ecologische kamer;
economische kamer;
sociale kamer.

Ecologische kamer

Platform Fauna en Flora
In het verleden bestond het Platform Fauna en Flora enkel uit infomomenten waar lopende natuurprojecten binnen Bosland
werden toegelicht aan beheerders en vrijwilligers. Het is de bedoeling dat dit verder wordt gezet, maar in 2016 werd een
nieuwe dimensie gegeven aan het platform in de vorm van een veldexcursie. Op 20 augustus vond er een ‘gladde slangen’dag plaats waar een reptielenspecialist toelichting heeft gegeven over de gladde slang. Vervolgens werd in het veld getoond
hoe deze dieren opgezocht en gemonitord kunnen worden. Er werden in totaal 3 gladde slangen gevonden in Blekerheide.

Samenwerking met natuurverenigingen
Om de samenwerking met de natuurverenigingen te versterken werden naast het Platform Fauna en Flora nog twee andere
vormen van bijeenkomsten in het leven geroepen: het afstemmingsoverleg en een dossier specifieke bijeenkomst. Het
afstemmingsoverleg geeft de natuurverenigingen en beheerders actief binnen Bosland een platform waarop beheersdossiers
toegelicht en besproken kunnen worden. De afstemming qua timing en aanpak is hierdoor mogelijk. Het
afstemmingsoverleg heeft als doel een overzicht te geven van de lopende dossiers om de kansen zichtbaar te maken. In
2016 werd er op 4 februari een afstemmingsoverleg georganiseerd. Het dossier specifieke overleg wordt ad hoc
samengeroepen waar kansen zich voordoen. Deze vorm van bijeenkomst heeft in 2016 niet plaatsgevonden.

5.3.2 Economische kamer
Ondernemersplatform
Het ondernemersplatform, ook wel Bosland Safari, werd in 2016 verder ingezet als informatie- en communicatiemiddel.
Zowel in het voorjaar als in het najaar was dergelijk moment voorzien voor de toeristisch-recreatieve ondernemers binnen
Bosland.
De Bosland Safari in het voorjaar ging door bij Vakantiecentrum De Lage Kempen. Na een algemene uitleg van Bosland en
een bespreking van vragen van de ondernemers werd er gepeild naar hun verwachtingen omtrent volgende thema’s:





Gastheerschap: hoe wil je dit ingevuld zien?
Nieuwsbrief voor ondernemers: wat kan jou triggeren?
Welke informatie over het gebied heb je nog nodig?
Toerisme werkt: praktische werking.
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Na de workshops was er de mogelijkheid om Pijnven te bezoeken en er werd dieper ingegaan op het gehele Bosland
gebied, zoals de onthaalpunten binnen Bosland (functie en werking), Treehouse, Forbio site en bosbouw, de speelelementen
in Bosland en werking van Toerisme Lommel. Hierna was er de mogelijkheid om te proeven van lokale producten zoals
Denneknopje, Loemelaer, Saharataart en chocolade van Lommel.
In november was het tweede ondernemersplatform voorzien. Dit vond plaats bij S&R Dommelslag, waar er de mogelijkheid
werd gecreëerd om eens achter de schermen te kijken. Het interactief moment omvatte een aantal workshops met
volgende thema’s:







Promotie van streekproducten
Welkomstgeschenk Bosland: noodzaak en samenstelling
Eerste toelichting over Gina en Chantal
Geocaching: wat is het en wat kan je ermee doen
Wandelroutenetwerk
Bosland gidsen

Een korte samenvatting van het moment werd telkens verstuurd naar de ondernemers in de vorm van een nieuwsbrief. De
behaalde info uit de workshops werd meegenomen in de werkgroep ondernemen, die dan werden vertaald naar concrete
actiepunten.

5.3.3 Sociale kamer
Belanghebbenden en doelgroepen worden in de sociale kamer gericht geïnformeerd en gesensibiliseerd. Hier krijgen
mensen ook nadrukkelijk de kans tot eigen inbreng. In de sociale kamer krijgen groepen zoals de lokale bevolking en
toeristen een stem.
In 2016 werd via de gemeentelijke infobladen een oproep gelanceerd voor Bosland gids kandidaten.
Tijdens de bosaanplantacties in november in het kader van 10 jaar Bosland werd de lokale bevolking uitgenodigd om te
komen helpen en zo een steentje bij te dragen aan beter en groter Bosland.

5.3.4 Grensoverschrijdende samenwerkingen
Interreg 2B Connect
Bosland neemt deel als casus aan het Interreg V-project 2B Connect. Het project geeft een rechtstreekse invulling aan de
Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie: inzetten op de ontwikkeling van groene infrastructuur. Dit is een
belangrijk middel om zoveel mogelijk natuur te handhaven en te verbeteren. De Europese Commissie benadrukt daarbij het
belang van samenwerking met en tussen bedrijven. Het project verspreid zich over de hele grensregio VlaanderenNederland.

Bezoek van Bosland aan Zweden
Op 1, 2 en 3 juni 2016 was een delegatie uit Bosland te gast in de Zweedse steden Sotenäs en Tanum. De Zweden kwamen
via de Europese Commissie in contact met Bosland en waren erg onder de indruk over het samenwerkingsmodel van
Bosland. Ook de wijze waarop Bosland in de markt wordt gezet, was voor hen voer voor inspiratie.
Tijdens het 3-daagse bezoek lag de focus vooral op kennisdeling en het opzetten van een eventuele interlandelijke
samenwerking voor het verwerven van Europese subsidies. De eerste verkennende gesprekken en workshops verliepen erg
positief. Later in 2016 werd er een terugkoppelingsmoment met de Zweden georganiseerd om raakvlakken verder te
bespreken. Een delegatie van de Zweedse gemeenten was ook aanwezig op het symposium ter gelegenheid van de 10 de
verjaardag van Bosland. Verder overleg om een eventuele samenwerking op te zetten, is voorzien in 2017.
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5.3.5 Uitbreiding Bosland met stad Peer
Op 24 juni 2016 werd er op vraag van de stad Peer een eerste overlegmoment georganiseerd met de 3 huidige
Boslandgemeenten. Tijdens dit overleg werden de structuur en de realisaties binnen Bosland aan de stad Peer toegelicht. Er
werden ook afspraken gemaakt betreffende de oprichting van een werkgroep die de eventuele toetreding van Peer tot
Bosland verder zal begeleiden. Volgende werkpakketten werden gedefinieerd:
1.
2.
3.
4.

Perimeter
Visibiliteit op terrein en investeringen op korte termijn
Communicatie naar de bevolking en de stakeholders toe
Organisatiestructuur en governance op lange termijn

Een eerste samenkomst van de werkgroep is voorzien begin 2017.
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6 Bosland als toeristisch-recreatieve
attractiepool
6.1 Toeristisch-recreatieve ontsluiting en onthaal
6.1.1

Toegangspoorten Bosland

Park de Soeverein te Lommel
De toekomstige hoofdpoort Bosland te Lommel situeert zich ten oosten van het gebied de Lommelse Sahara en ten
noordwesten van het centrum van Lommel ter hoogte van het derde platform van het Park de Soeverein. In het masterplan
voor het Park de Soeverein, dat werd opgemaakt en goedgekeurd in 2010, is er ruimte voorzien in het park voor sport,
natuur en vrije tijd.
Met het oog op de ontwikkeling van een hoofdonthaalpunt Bosland ter hoogte van het derde platform van het Park De
Soeverein te Lommel dient een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) opgemaakt te worden. In kader hiervan werd een planMOBER afgerond en goedgekeurd in 2011. Vervolgens werd een milieueffectrapport (MER) opgemaakt om de effecten op
het milieu te bestuderen. Dit rapport werd in 2015 goedgekeurd door de dienst Mer.
In 2016 zijn er stappen ondernomen om het effectieve RUP te realiseren. Er werd een eerste ontwerp-RUP voorgesteld
door het studiebureau Tritel (Technum-Tractebel). Nadien vonden vervolgens overlegmomenten plaats met betrokkenen,
zoals NV de Scheepvaart en Scholencampus Zonneweelde. Op basis van deze informatie werd het ontwerp-RUP aangepast.

De Grote Hof te Overpelt
In juni 2012 kocht het ANB 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 stelden het ANB en de gemeente Overpelt studiebureau Antea aan voor de
opmaak van een GRUP. Voorgestelde bestemmingswijzigingen zijn:




De Grote Hof: recreatie;
Napoleonstrand: natuur;
De Winner: regulariseren van bestaande toestand m.b.t. jeugdkamperen.

Wanneer eind 2015 een akkoord werd gevonden voor de aankoop van het Napoleonstrand kon de RUP-procedure, die
enige tijd stil had gelegen, hervat worden. Op 28 januari 2016 werd het ontwerp-RUP voorlopig vastgesteld door de
gemeenteraad. Het dossier heeft in openbaar onderzoek gelegen van 19 februari tot 19 april. Op 27 april werden de
adviezen besproken op de GECORO. Het RUP werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad in de zitting van 26 mei.
Op 14 juli 2016 heeft de deputatie vervolgens het RUP goedgekeurd.

Het Pijnven te Hechtel-Eksel
De geselecteerde site voor de toekomstige ontwikkeling van het hoofdonthaal te Hechtel-Eksel situeert zich ter hoogte van
het Pijnven. Deze site in het noordwesten van de gemeente is gelegen in de kern van Bosland. De opdracht voor de opmaak
van een inrichtingsvisie en bijhorend plan van aanpak voor de site werd in 2013 afgerond.
Om deze visie planologisch te verankeren, dient er een RUP opgemaakt te worden. Er werd gekozen om, naast de site van
het Pijnven, een bijkomend vooronderzoek naar verschillende recreatieve sites uit te voeren. Het doel van dit
vooronderzoek is om voor deze sites een analyse op te stellen en op basis hiervan een keuze te maken of en hoe deze
ontwikkeld kunnen worden in kader van Bosland. De meest geschikte sites kunnen vervolgens meegenomen worden in de
RUP-procedure.
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In februari 2016 werd de gunningsprocedure afgerond en werd de opdracht voor de opmaak van het RUP gegund aan
studiebureau Creosum. In april en mei vonden de eerste overlegmomenten plaats en werd er tevens een bezoek gebracht
aan de verschillende sites. In juni werden alle actoren uitgenodigd op een persoonlijk gesprek zodat zij hun visie, kansen en
bekommernissen konden aangeven. Deze input werd verwerkt tot een eerste voorstel van de visie en samenhang van de
verschillende geselecteerde gebieden.

6.1.2 Zoektocht naar investeerders voor de hoofdpoorten Bosland
In 2016 werden een 11-tal partijen gecontacteerd voor de ontwikkeling/uitbating van de Grote Hof. Deze wierpen telkens
dezelfde bezwaren op: geen duidelijkheid omtrent moment van beschikbaarheid, geen concrete informatie over
voorzieningen op het terrein en de afwezigheid van een duidelijk programma van eisen in combinatie met de nodige
vergunningen voor het project.
Om meer duidelijkheid te creëren is na de goedkeuring van het RUP opdracht gegeven aan een studiebureau om een
marktanalyse uit te voeren naar welke scenario’s wenselijk zijn voor deze site en de economische haalbaarheid te bekijken
vanuit het perspectief van uitbating. Deze opdracht werd via Natuurinvest toegekend aan Horecapartners. Horecapartners
voerde een marktanalyse uit en stelde een aantal mogelijke concepten voor. Aan de hand van deze marktanalyse (vraagaanbod) werd er een longlist uitgewerkt van 11 mogelijke scenario’s. Uit deze scenario’s werd er door de verschillende
vertegenwoordigers van de betrokken partijen (Bosland - Natuurinvest - Gemeente Overpelt - ANB) één scenario
verkozen. Op basis van deze keuze kreeg het studiebureau de opdracht om de m² (min-max scenario) te berekenen, alsook
een indicatie te geven van de te verwachten nutsvoorzieningen. Tevens werd er hen gevraagd om een omzetprognose te
berekenen.
Het eindrapport van Horecapartners wordt door een architectenbureau vertaald naar een ‘ontwerpend onderzoek’ voor
de Grote Hof. Daarbij wordt de gedragenheid van het voorontwerp afgetoetst bij verschillende partners, hogere overheid
en adviesinstanties. Het doel is om tot een concreet bouwproject te komen dat kan voorgesteld worden aan potentiële
kandidaten met een globale kostenraming en dat voldoende garantie geeft tot het bekomen van de nodige vergunningen.
Het ontwerpend onderzoek is aangevat eind 2016 en zal half 2017 worden opgeleverd.
Hiernaast werd een inventarisatie opgesteld van alle partijen die kunnen benaderd worden zodra het ontwerpend
onderzoek opgeleverd is. Tijdens deze inventarisatie werd er eveneens aandacht besteed aan de oplijsting van partijen die
het concept mee publiekelijk kunnen maken.
Ten slotte werd er via een extern bureau een inventarisatie gevraagd van de verschillende mogelijkheden die er voorhanden
zijn inzake de nutsvoorzieningen. Half 2017 wordt de oplevering van deze studie voorzien, waarna een verder plan van
aanpak kan worden uitgeschreven.

6.1.3 Subsidie ‘Natuur in je Buurt’ voor herinrichting startlocatie Kattenbos
In 2016 werd door stad Lommel een subsidiedossier voor de herinrichting van de oude molenomgeving in Kattenbos
ingediend bij het Natuur in je Buurt-programma van ANB. Het dossier werd in december goedgekeurd en kreeg een
subsidie van € 50.000 toegekend. De site wordt het nieuwe startpunt voor wandelingen in een groene omgeving van bossen
en heide en een nevenpoort van Bosland. De site zal heringericht worden binnen de huisstijl van Bosland, met een
picknickplek en speelelementen voor kinderen. Op de plek waar de molen van Kattenbos stond zal een enorm kunstwerk
in de vorm van een vlinder geplaatst worden als symbool voor vlinderstad Lommel. Uitvoering is voorzien in 2017.

6.1.4 Routestructuren Bosland
Wandelroutes: resultaten wandeltellers
Binnen Bosland worden er door RLLK, Bosland en Toerisme Limburg metingen uitgevoerd naar het aantal wandelaars
(RLLK/Bosland) en fietsers (Toerisme Limburg).
In vergelijking met 2015 merken we een achteruitgang van wandelaars en fietsers. Indien we dit herleiden tot tijdstip, zien
we dat voornamelijk het slechte voorjaar een sterke invloed heeft gehad op deze terugval. In onderstaande tabel worden
voor 2016 de tellingen per locatie samengevat.
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Periode

Locatie

Tellingen

2016

Center Parcs

28 401

2016

Grote Hof

3 202

2016

Hobos

1 263

2016

Holven

11 520

2016

Huis van de Vrede

13 914

2016

Pijnven

9 198

2016

Toren Sahara

22 770

2016

Dommelvallei

20 867

2016

Heuvelse Heide

7 879

2016

Sahara

91 402

2016

Resterheide

13 427

2016

In den Brand

10 075

2016

Kattenbos

26 400

Totaal

260 318

Fietsroutes: resultaten fietstellers
Binnen Bosland worden fietsers op 3 locaties gemeten. Enerzijds door Bosland ter hoogte van het fietspad van de
Kiefhoekstraat en anderzijds door Toerisme Limburg ter hoogte van de Blauwe Kei en ter hoogte van Center Parcs. Op de
respectievelijke locaties worden voor 2016 volgende gegevens geteld:




Fietsenteller Kiefhoekstraat: 51.218;
Fietsenteller Blauwe Kei: 219.307;
Fietsenteller Center Parcs: 30.644 (de laatste teller is verplaatst naar het Pijnven om het effect van ‘Fietsten
tussen de bomen’ te meten).

Regiokaart Bosland
In 9 verschillende Limburgse GLE’s (grote landschappelijke eenheden) worden overzichtskaarten gemaakt die laten zien
welke wandelgebieden er nu reeds zijn. Dit is een actie uit het PDPO project ‘Wandelen op een hoger niveau’. Zo krijgen
wandelaars in de regio’s Kempen-Broek, Maasvallei, Haspengouw, Zwarte Beek, Nationaal Park Hoge Kempen, De Wijers
en Bosland een overzicht van waar de mooiste wandelpaden liggen. Deze kaarten werden in 2016 gelanceerd. De kaarten
worden in een Limburgbox aangeboden maar kunnen ook los aangekocht worden. Voor Bosland is het een tussenstap naar
een eigen wandelnetwerk.

6.1.5 Subsidie Wandelnetwerk Bosland
In Bosland zijn er meer wandelmogelijkheden dan de huidige, toeristische, wandelgebieden. Omdat Bosland aansluit op het
Antwerpse en Nederlandse wandelnetwerk, werd een dossier ingediend om de mooie wandelgebieden in Bosland te
verbinden via een wandelnetwerk. De aanvraag is goedgekeurd en in maart 2017 start Els Jorissen met de realisatie van het
wandelnetwerk dat volledig klaar moet zijn eind 2018.
Het wandelnetwerk is een mooi product om toeristisch te vermarkten en Bosland heeft de intentie de kwaliteit van de
wandelpaden hoog te leggen. Daarom wordt gezocht naar hoe de beleving voor de wandelaar zo hoog mogelijk kan zijn en
toeristische bezienswaardigheden, attracties en toeristisch onthaal worden optimaal geïntegreerd in de wandeltrajecten.
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6.2 Verhogen van de toeristische beleving door middel van
producten
6.2.1 Nieuwe Bosland producten
In samenwerking met lokale ondernemers werden er in 2016 twee
producten uitgewerkt die exclusief de merknaam ‘Bosland’ mogen voeren:

Bosland koekje
Met bakkerij Swinnen en het atheneum uit Overpelt werd het Bosland
koekje uitgewerkt. De afbeeldingen op de koeken verwijzen naar de
personages van de Bosland schatzoektochten. De verpakking kan
omgebouwd worden tot leuke kijkdoos.
Boslandkoeken in een leuke kijkdoos

Bosland praline
In samenwerking met Chocolatier Koen Ulenaers werd een Bosland praline
uitwerkt. Hier is de verwijzing van Bosland terug te vinden in enerzijds de
vorm/uitzicht (logo van Bosland/dauwdruppels op een blad) en anderzijds de
smaak (door de toevoeging van kruiden uit het bos).
Beide ondernemers kregen telkens vanuit Bosland een tijdelijke exclusieve
gebruikslicentie op het logo van Bosland dat ze enkel mogen gebruiken voor
De Bosland praline
dit product. De licentie impliceert eveneens dat ze niet kan worden
overgedragen en wordt stilzwijgend verlengd telkens voor een periode van één jaar. Beide producten worden bij
verschillende ondernemers binnen Bosland aangeboden.
In 2016 werd eveneens de aanzet gegeven om een nieuw product te ontwikkelen in samenwerking met een lokale
ambachtelijke jeneverstokerij. De lancering hiervan is voorzien in 2017.

6.2.2 Arrangementen in samenwerking met Bosland
In navolging van de workshops tijdens de Bosland Safari kwamen een
aantal ondernemers spontaan met ideeën om samen te werken met
Bosland. Binnen het projectbureau werd er een procedure uitgeschreven
zodat de volledige ontwikkeling van arrangementen kon afgetoetst worden
met alle actoren binnen Bosland en er een kwaliteitsbewaking was bij de
ontwikkeling van het toeristisch product.
In 2016 werden volgende producten ontwikkeld:

Bosland picknickmand
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Ezelswandelingen
Via ’t Ezelsbrugske uit Overpelt biedt men de mogelijkheid om Bosland met
een ezel te verkennen. Hier kan gekozen worden voor een luswandeling of
een locatie waar de ezel naar toe wordt gebracht en vervolgens terug naar
de eindlocatie wandelt. Deze werd gelanceerd in mei en is in 2016 een 20tal keer geboekt.

Picknick op locatie

Ezelswandeling in Bosland

Hiervoor zijn 2 mogelijkheden:
Picknickmand (B&B ’t Pleintje uit Overpelt): een picknickmand wordt
gebracht naar het onthaal van het Pijnven of de Grote Hof. Na de lancering
in mei is dit arrangement 1x geboekt. De uitbaters merken wel een
stijgende interesse voor hun andere producten.
Picknickrugzak (De Lossing te Lommel): nabij de Sahara bestaat de
mogelijkheid een volledig uitgeruste picknickrugzak op te halen. Deze werd
in 2016 een 9 keer geboekt in de verschillende varianten die mogelijk zijn.
Picknicken in de Lommelse Sahara

Beide initiatieven stimuleren geïnteresseerden om alle afval terug te
brengen, alsook om aandacht te hebben voor het gebruik van lokale producten.

Chocoladeworkshop
De chocoladeworkshop, een samenwerking van drie ondernemers (De Lossing, Chocolatier Koen Ulenaers en de
Wetteringshoeve), geeft de mogelijkheid om volgens eigen wens een dagindeling samen te stellen. De afzonderlijke
onderdelen zijn een chocoladeworkshop of kinderfeestje, een hoeve-ijsje en een 3-gangenmenu. Echter door waterschade is
het niet mogelijk geweest om dit arrangement in 2016 te boeken en is de promotie ook gestaakt. Voor 2017 is er een
herlancering voorzien.

Zwembadarrangement
Een arrangement waarbij S&R Dommelslag zijn diensten combineert met restaurant Rest-au-Café. Hierbij is exclusief voor
Bosland een formule uitgewerkt voor volwassenen en kinderen. Vanaf de lancering in mei 2016 is dit arrangement 19 keer
geboekt.

6.2.3 Bosland Schatzoektochten
De Bosland schatzoektochten kenden in 2016 een groot succes. In totaal
werden bij de toeristische diensten van Lommel, Overpelt en HechtelEksel 408 pakketjes verkocht aan € 6 per stuk.
Elk pakketje bestaat uit 3 boekjes, een kompas, een potlood en een sleutel
tot de schatkist. Op het einde van elke zoektocht wordt een schatkist
gevonden met daarin een specifiek voorwerp en een geheime code. Met
deze code kunnen de kinderen de gemaakte foto’s met het voorwerp uit
de schatkist opladen naar de eregalerij op de website van Bosland en
vervolgens een beloning downloaden.

Kapitein Korrel in de Lommelse Sahara

De schatkisten hebben in 2016 behoorlijk geleden door vandalisme en
diefstal. Ontvangen meldingen van beschadigingen of ontbrekende inhoud
werden opgevangen door het projectbureau of ANB-arbeiders.
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6.2.4 Teutenapp Eksel
Tijdens de Open Monumentendag op 11 september 2016 werd een interactieve app gelanceerd die gezinnen op een speelse
manier laat kennismaken met het teutenverleden van Eksel. De grappige figuur van koopman Thijs de Teut vertelt het
verhaal aan de hand van sprekende beeldfragmenten en korte quizvragen.

6.2.5 Schatzoektocht 'Verloren Kabouterdorp' Heuvelse Heide
Na het succes van de schattenzoektocht ‘De Gouden Kat van Don Quichot’ in Kattenbos, waar sinds juni 2015 al meer dan
5.000 wandelaars op zoek gingen naar de Gouden Kat, werden er in 2016 twee nieuwe kinderwandelingen in de Heuvelse
Heide ontwikkeld. Tijdens deze schattentochten (van 2,3 of 6,2 kilometer) moeten kinderen op zoek naar het verloren
kabouterdorp, onderweg moeten ze verschillende opdrachten tot een goed einde brengen om zo de code te kraken en de
kabouters te redden. Mensen kunnen de wandeling gewoon doen, of als een geocache. Sinds juni 2016 zochten al meer dan
6.000 wandelaars naar het kabouterdorp.

6.2.6 Hangmatten uitleendienst
In de zomer van 2012 lanceerde RLLK in samenwerking met Toerisme
Lommel het initiatief om hangmatten uit te lenen in Bosland, meer bepaald
in de Sahara. Het gaat om kleurrijke fairtrade hangmatten die samen met de
bevestigingskoorden en een gebruiksaanwijzing (inclusief info omtrent de
beste plekken om even uit te rusten tijdens de wandeling) opgeborgen
zitten in een Bosland rugzak. Er is ook een babyhangmat beschikbaar.
Uitlenen kon gratis aan de balie van de Soeverein van 15 maart tot 15
oktober, mits borg van € 50 of afgifte van de identiteitskaart. In 2016
werden de hangmatten 65 keer uitgeleend.

6.2.7 Tweede hondenlosloopzone Sahara

Hangmat in de Lommelse Sahara

Na de opening van de eerste hondenlosloopzone in de Lommelse Sahara in augustus 2015, werd in oktober 2016 de
tweede omheinde hondenlosloopzone geopend. Het nieuwe gebied is ruim 3 hectare groot met toegangen via de
Molsekiezel, de Ruwe Heuvelweg en op 2 plekken in het bos.
In de hondenlosloopzones mogen honden in de vrije natuur loslopen, uiteraard wel onder toezicht van hun baasje. Binnen
de omheinde omgeving van een hondenlosloopzone kunnen honden wel ravotten en spelen, zonder andere mensen en
dieren te storen.

6.2.8 Opnames van de feelgoodreeks ‘Gina en Chantal’
De dramedy reeks ‘Gina en Chantal’ (werktitel) is een nieuw product van
Sylvester Productions voor tv-zender VTM dat nagenoeg volledig binnen
het grondgebied van Bosland wordt opgenomen. De reeks zal bestaan uit
10 afleveringen van 50 minuten. De opnames liepen/lopen van september
2016 tot juni 2017. Hoofpersonages zijn Nathalie Meskens en Tine
Embrechts. Het verhaal speelt zich af in een chique villawijk waar Gina
profiteert van haar verworven rechten als vrouw van de welgestelde
zakenman Mark. Het heeft er alle schijn naar dat ze hun leven perfect op
orde hebben en Gina geniet samen met haar villawijk-vriendinnen met
volle teugen van het leven. Chantal, de poetsvrouw van de wijk, heeft het
Opnames 'Gina & Chantal' (Foto: HBvL)
daarentegen moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze heeft de
nodige klappen in het leven gehad. Wanneer er plots heel wat louche
dingen gebeuren (zo rijdt Mark in de vaart en belandt in coma, valt er een anonieme envelop met € 200.000 in de bus en
drijft de hond dood in het zwembad), staat de villawijk in rep en roer. Samen met haar ietwat cynische en nuchtere
poetsvrouw Chantal probeert Gina een groot mysterie te ontrafelen.
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‘Gina en Chantal’ is een feelgood dramareeks met de plot als excuus, maar die vooral gaat over vriendschap en menselijke relaties.
Hoe de personages omgaan met geluk, met tegenslag, en vooral met elkaar is de leidraad van het verhaal. De Limburgse ‘couleur
locale’ zorgt voor de perfecte sfeerzetting van de personages.
Aangezien Bosland, en bij uitbreiding het noorden van Limburg, de thuishaven is voor het verhaal rond Gina en Chantal,
wordt de mogelijkheid gecreëerd de verschillende toeristische en economische actoren van de provincie naar voor te
brengen:


Lommel: de residentiële villawijk
De setting van de serie is een - voor de bewoners - herkenbare villawijk in Lommel waarvan de exterieurs zullen
gebruikt worden om de locatie in de serie te ‘zetten’. Lommel is daarbij de ‘referentiestad’ voor de
hoofdpersonages.



Overpelt en Hechtel-Eksel
Op basis van overleg met de location hunter worden per gemeente een aantal locaties vastgelegd die recurrent in
de serie zullen voorkomen. Deze afspraken zullen schriftelijk worden vastgelegd.



Bosland: de setting voor een aantal plots
Een deel van de exterieurs van de serie zullen in het bosrijke gebied van Lommel, Overpelt en Hechtel-Eksel
gedraaid worden. Er zal ook scenarieel op worden ingespeeld.



Center Parcs: inscript

Aangezien het groot aantal draaidagen in de Bosland regio, is extra steun van de regio aangewezen. De budgetten die door
de verschillende Bosland partners voorzien worden zijn als volgt: € 50.000 van de stad Lommel, € 33.000 van de gemeente
Overpelt, € 33.000 van de gemeente Hechtel-Eksel en € 33.000 van de Provincie Limburg. Medialaan geeft de mogelijkheid
om het totaal van het geïnvesteerde budget om te zetten in volgende 2 communicatieplatformen:

alle communicatie in en rond de serie

extra media: branding BOSLAND.
Na overleg met de burgemeesters van de gemeenten bij de Deputatie Provincie Limburg bleek dat uit de verschillende
aangeboden mogelijkheden tot extra communicatie een infomercial als het meest interessant wordt beschouwd. Voor deze
piste werd gekozen aangezien Toerisme Limburg aangaf dat in de periode 2016-2017 een belangrijke merk-bouwende
strategie wordt uitgeschreven voor Bosland. De productie-investering in ‘Gina en Chantal’ zal aan Toerisme Limburg en
Bosland/Lommel/Hechtel-Eksel/Overpelt toelaten een interessant mediaplan op te (laten) stellen om het nieuwe merk
Bosland op VTM (en eventueel de andere zenders van Medialaan) in de brede Vlaamse markt te zetten. Hierbij moet niet
noodzakelijk de link wordt gelegd met het programma ‘Gina en Chantal’, alhoewel het in deze wenselijk is.
In 2016 en 2017 is een groot aantal draaidagen binnen Bosland voorzien. Het ANB en Toerisme Lommel staan ter
beschikking om de werking in goede banen te leiden.

6.3 Eenduidige toeristische communicatie
6.3.1 Uitvoering communicatie- en marketingplan 2.0
Op vraag van Bosland maakte communicatiebureau Connect een praktisch marketing -en communicatieplan op. Daarin
werden 40 te ondernemen acties opgenomen. In 2016 werd verder ingezet op de effectieve uitvoering van volgende acties:





de cursus gastheerschap werd uitgewerkt en aangeboden aan de geïnteresseerden, hierbij is ook een Bosland
gastheerlabel uitgewerkt en gelanceerd;
de ontwikkeling van de huisstijl voor kindgerichte publicaties werd verdergezet;
de ontwikkeling van de Bosland kaart voor kinderen werd verdergezet;
verschillende arrangementen werden uitgewerkt in samenwerking met de lokale ondernemers;
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alle nieuwe producten worden systematisch getoetst aan de 3 criteria die moeten zorgen voor versterking van
Bosland merk;
de zoektocht naar de private partners is verder gezet;
de promotie van Bosland werd verder uitgebouwd via het portfolio van Toerisme Limburg, de sociale media en
persberichten;
de scholen binnen Bosland werden betrokken bij de 10 jaar Bosland activiteiten.

De uitvoering van het communicatieplan wordt verder opgevolgd via de werkgroep communicatie, de coördinatiecel en het
beheercomité.

6.3.2 Opleiding toeristische ambtenaren
Vermits er de laatste jaren veel veranderd is bij Bosland en om ervoor te zorgen dat iedereen up to date is over de laatste
stand van zaken, ontstond de noodzaak om voor de betrokken (toeristische) ambtenaren een opleiding te voorzien. Aan
alle baliemedewerkers van Hechtel-Eksel, Lommel en Overpelt werd de mogelijkheid geboden om in te schrijven op deze
sessie op 26 oktober 2016. Na afloop kwam te vraag of er de mogelijkheid was om vervolgsessies te organiseren.

6.3.3 Opstart cursus ‘Gastheer van Bosland’
Vanuit de workshops tijdens de Bosland Safari kreeg Bosland de vraag om
een intensieve opleiding te organiseren voor de horeca-uitbaters binnen
de regio. Na onderzoek in Nederland, België en Duitsland over de
invulling van dergelijke cursus, werd er binnen de werkgroep ondernemen
in Bosland (WOB) een plan van aanpak uitgewerkt. Dit werd voorgesteld
aan het beheercomité dat de goedkeuring gaf tot uitvoering.

Bosland Gastheren en enkele Bosland bestuurders
tijdens het erkenningmoment

Twaalf ondernemers schreven zich in om de titel Bosland gastheer te
mogen dragen. Voor hen startte er een opleiding omtrent de natuurwaarden binnen Bosland, de toeristische troeven en de
wijze waarop je je onderneming beter kan vermarkten. Naast deze theoretische kennis kregen ze eveneens informatie op
het terrein door een boswachter en een historische gids. Deze opleiding ging door op 14, 21 en 28 november. Volgende
ondernemers mogen de titel Bosland Gastheer dragen:




Overpelt: S&R Dommelslag, ijssalon ’t Ezelsbrugske, B&B ’t Pleintje en bistro hotel De Secretaris.
Hechtel-Eksel: B&B De Paenhoeve, traiteur Barbelicious, B&B Sneprooi en vakantiecentrum De Lage Kempen.
Lommel: ijssalon De Weteringshoeve, brasserie De Lossing, Center Parcs De Vossemeren en Camping Sjorovo.

Voor de toerist zijn ze herkenbaar aan een vermelding op de website van Bosland en anderzijds mogen ze met trots het
logo ‘Bosland Gastheer’ in hun zaak plaatsen.
Gezien de positieve feedback van de gastheren zelf en de interesse van andere ondernemers om deze opleiding te mogen
volgen, zal hier zeker een vervolg komen. De voorstelling van de Bosland Gastheren aan de pers was voorzien voor
februari 2017.

6.3.4 Toeristische promotie
Om Bosland in Limburg en Vlaanderen op de toeristische kaart te zetten werden financiële middelen uitgetrokken voor de
promotie van Bosland.
Het grootste deel van de middelen wordt besteed aan promotie via de catalogus van Toerisme Limburg. Hiertoe hebben de
Bosland gemeenten ook in 2016 de toelage aan de gemeenschappelijke rekening verhoogd met € 3000. Bosland schreef
vervolgens in voor een totaalbedrag van€ 27.467 voor volgende acties:
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‘Limburg Vakantiegids 2016’: Bosland werd hierin gepromoot aan
de hand van een fotocollage.
Exclusief Limburg kleurboek i.s.m. Studio 100: Bosland stond
hierin met leuke illustraties van herkenbare plekjes, met Piet Piraat
en Kabouter Plop in de hoofdrol. Naast de illustraties werd ook
een verhaaltje geschreven om Bosland bekend te maken bij de
gezinnen in heel Vlaanderen. Het kleurboek werd verspreid bij de
Dag Allemaal. Bosland bestelde hiervan eveneens een doordruk
van 250 exemplaren om uit te delen tijdens de evenementen.
‘Gezinsvakanties’ in bijlage bij Libelle: aan de hand van een
reportage werden de leukste plekjes van Bosland voor gezinnen
met kinderen uitgelicht.
‘Nazomeren in Limburg’ in bijlage bij Goed Gevoel, Vitaya en
Het Limburg vertel- en kleurboek
Feeling: aan de hand van een reportage werd het wandelaanbod in
Bosland uitgelicht.
‘Tips voor trips’ in De Zondag Vlaanderen: op 5 juni 2016 verscheen een mooie advertentie waarin Bosland als
een leuke bestemming voor een dagje uit gepromoot werd.
Online in de kijker en online pakket: in september werd een mooie advertentie gemaakt over de nieuwe extra’s
voor een leuke dag in Bosland. Daarbij werden de picknickarrangementen en wandelen met ezeltjes uitgelicht.
Online pakket bestond uit een item in de digitale nieuwsbrief van Toerisme Limburg, een item op de homepage en
een item op de Facebookpagina van Toerisme Limburg.
‘Bereik de Limburger’ en ‘Tips voor Trips’ in De Zondag Limburg: op 19/06/2016 verscheen een mooie
advertentie waarin Bosland als een leuke bestemming voor een dagje uit gepromoot werd. Op 9/10/2016 werd er
een advertentie voorzien voor het 10de verjaardagsfeest van Bosland in Heesakkerpark.
‘Vakantie in Limburg’ via Nederlands dagblad: van eind mei tot begin juni werd een online banner als promotie
geplaatst op de pagina van een Nederlandse dagblad.

Daarnaast werd Bosland door Toerisme Limburg een aantal keren uitgelicht als kindvriendelijke bestemming in
verschillende bijlagen of publicaties.
Naar aanleiding van 10 jaar Bosland werd eind september een advertentie ingekocht in het HAC Weekblad. Daarbij werd
promotie gemaakt voor het verjaardagsfeest op 9 oktober. Bijkomend werd er een uitgebreid redactioneel artikel over
Bosland voorzien.
Daarnaast werd Bosland gepromoot in de publicatie ‘Tips voor fietsers’ en er werden verschillende artikels over Bosland
geschreven in de vakmagazines, zoals Groencontact.

6.3.5 Implementatie beeldkwaliteitsplan Bosland
De plaatsing van de recreatieve onthaalinfrastructuur, zoals voorzien binnen de opdracht bij Bailleul, werd afgerond in 2015.
In 2016 werden de informatiekaders verder voorzien van informatiepanelen: thema- en routeborden werden geplaats aan
de startpunten van de wandelgebieden of bij de speelzones. Bijkomend werden ook kleine infoborden geplaatst aan het
bostheater, bij de ‘Mooiste boom van Vlaanderen’ in het Hobos, aan de toegangsweg naar de uitkijktoren en aan de
hondenlosloopzone in de Sahara. De opdracht door Bailleul werd voorlopig opgeleverd.
In de komende jaren zullen de Bosland partners nieuwe investeringen doen voor de vervanging van oude
terreininfrastructuur door nieuwe picknickbanken -en tafels in de Bosland huisstijl.
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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
Toerisme Limburg: Universiteitslaan 3 - 3500 Hasselt
Bosland is als merknaam, met logo en baseline, gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom.
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