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0. Projectorganisatie

In 2012 was de samenstelling van het beheercomité als volgt:

0.1 Organisatie en algemene werking

Projectcoördinatie/secretariaat
• An Creemers – projectcoördinator Bosland
• Heleen Kusters – projectcoördinator Bosland
• Rasa Zukauskaite – projectmedewerkster

Drieluik Bosland
De organisatorische structuur van Bosland bestaat uit een evenwaardig drieluik van waaruit
verschillende thematische en projectmatige werkgroepen geïnitieerd worden. Deze structuur staat in voor de participatie, consultatie en betrokkenheid van de bevoegde instanties
op gewestelijk en provinciaal niveau, alsook van alle lokale belanghebbenden (omwonenden,
gebruikers, natuurliefhebbers, …) bij het project Bosland.

Agentschap voor Natuur en Bos
• Bert Vanholen – Provinciaal directeur ANB Limburg (voorzitter beheercomité)
• Roel Vanhaeren – Afdelingshoofd beheer
• Dries Gorissen – Celhoofd beheer

Figuur 1

Beheercomité
Stuurgroep

Gemeente Hechtel-Eksel
• Raf Truyens – Burgemeester
• Marc Van Dyck – Schepen
• Katelijne Ulenaers - Diensthoofd samenleving

Ecologische kamer
Economische kamer

Coördinatiecel

Stad Lommel
• Rina Ven – Schepen
• Liesbet Vanwelsenaers – Schepen
• Ivan Bynens – Diensthoofd milieu en natuur

Sociale kamer

Werkgroepen

Gemeente Overpelt
• Jaak Fransen – Burgemeester
• Dirk Vanseggelen – Schepen
• Driek ten Haaf – Diensthoofd vrije tijd en evenementen

Projectsecretariaat
Het projectsecretariaat staat in voor de organisatie en administratieve ondersteuning van
Bosland. In 2011 bestond het secretariaat uit 1,5 VTE: 1voltijds projectcoördinator en voor
de administratieve ondersteuning 0,5 VTE, ter beschikking gesteld door het ANB. Het
secretariaat werd vanaf maart 2012 uitgebreid met 2 VTE: 1 voltijds projectcoördinator die
tevens ter beschikking wordt gesteld door het ANB, en vanaf oktober 2012 met 1 voltijdse
communicatiemedewerker, waarvan de tewerkstelling kadert in de erkenning van Bosland
als ruimtelijk strategisch project door de Afdeling Ruimtelijke Planning. Aanvullend wordt het
projectsecretariaat versterkt door structurele en projectmatige ondersteuning van de zes
projectpartners.

Regionaal Landschap Lage Kempen
• Frank Smeets – Gedeputeerde voor leefmilieu en voorzitter RLLK
• Ilse Ideler – Directeur
Toerisme Limburg
• Jean-Paul Peuskens – Gedeputeerde voor toerisme en voorzitter Toerisme Limburg
• Willy Orlandini – directeur Toerisme Limburg

Het beheer van het statutaire partnership wordt toevertrouwd aan het beheercomité
(centraal luik). Het beheercomité heeft beslissingsbevoegdheid in het kader van de organisatie, uitbouw en realisatie van het overkoepelend niveau. De samenstelling van het beheercomité bestaat sinds 2011 uit de projectcoördinatoren, twee leden van het College van
Burgemeester en Schepenen en een ambtenaar per deelnemende gemeente, drie medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos, en de voorzitter en directeur van Toerisme
Limburg en Regionaal Landschap Lage Kempen.
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Het beheercomité (BC) heeft in 2012 vier keer vergaderd. Hier een opsomming van de
belangrijkste beslissingen. De volledige verslagen en agendastukken liggen ter inzage op het
projectsecretariaat van Bosland.
25 januari 2012
• Het BC geeft opdracht aan het projectsecretariaat om over te gaan tot de druk van
het Masterplan met het budget van de gemeenschappelijke rekening Bosland, en om de
officiële lancering ervan te organiseren i.s.m. Innovatiecentrum Limburg.
• Het BC keurt de inhoudsopgave van het jaarverslag goed en geeft opdracht aan de coördinatiecel om het jaarverslag tegen de volgende bijeenkomst van het beheercomité af te
werken. Het BC kiest ervoor om het jaarverslag 2011 enkel digitaal aan te bieden (via de
Boslandwebsite).
• Het BC keurt het voorstel goed om de onderhoudswerken van de kunstwerken van
Will Beckers voor 2011 te vergoeden aan 750 euro excl. BTW per kunstwerk en om deze
te betalen via de gemeenschappelijke rekening.
• Het BC keurt het voorstel voor onderhoudscontract voor de komende jaren voorlopig
niet goed. Het BC vraagt aan het projectsecretariaat om verder te onderhandelen met
Will Beckers en een nieuw voorstel te presenteren op het eerstvolgende beheercomité.
• Het BC neemt kennis van het project Natuur voor Jong en Oud en geeft toestemming
voor de integratie van de Vlinderinstuif in het globale project met bijhorende cofinanciering van 4000 euro vanuit de gemeenschappelijke rekening Bosland.
• Het BC vraagt om de eventuele opbrengst van de Vlinderinstuif 2012 te schenken aan een
goed doel en geeft de coördinatiecel de opdracht om dit verder op te volgen.
• Het BC wijst op het belang van een afwegingskader voor activiteiten vanuit de private
sector. Eerste fase van dit proces wordt opgevangen door Bosland NV, alsook het gebruik
van de merknaam Bosland.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het LSM-dossier Bosland.
• Het BC neemt kennis van de toekomstige opstart van een communicatiewerkgroep
Bosland.
26 april 2012
• Het BC geeft het projectsecretariaat de opdracht om over te gaan tot de aanvraag van de
tweede LSM-subsidieschijf.
• Het BC neemt kennis van de bijkomende aanwerving van een personeelslid ihkv RSP
Bosland voor het luik ‘communicatie’. Via de stad Lommel zullen de nodige initiatieven
worden genomen voor de aanwervingsprocedure. De aanwerving is tijdelijk en de einddatum van de tewerkstelling zal samenvallen met de einddatum van het RSP Bosland,
namelijk 1 september 2013.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het uitschrijven en aanbesteden van
de opdracht tot opmaak van een ontsnipperingsplan Bosland.
• Het BC keurt de uitbesteding van de redactie en lay-out van de nieuwsbrief goed mits de
lijst van aan te schrijven redacties uitgebreid wordt met eventuele Limburgse bureaus, en
de financiering gebeurt via de gemeenschappelijke rekening.
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• Het BC keurt het voorstel goed om huidige deadline voor het indienen van biedingen
omtrent Bosland NV indien nodig uit te stellen tot 1 september 2012.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken van het beeldkwaliteitsplan.
• Het BC keurt de kostenramingen voor de afwerkingen van de schatzoektochten goed.
• Het BC neemt kennis van de indiensttreding van projectcoördinator An Creemers die is
tewerkgesteld voor de periode van 16 maart 2012 tot 16 maart 2014.
26 september
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot het LSM dossier, waarvan
de jaarlijkse rapportering betreffende de uitgaven en werking van het project werd afgerond in juni 2012.
• Het BC geeft opdracht aan de Werkgroep Communicatie en Werkgroep Toerisme om
een realistische timing en prioritering van communicatie en toeristische initiatieven op
te maken, inclusief financieel overzicht en voorstel van mogelijke verschuivingen om te
bekijken welke zaken vanuit de gemeenschappelijke rekening bekostigd kunnen worden.
• In het kader van het beeldkwaliteitsplan, keurt het BC de werkwijze voor het toezicht der
werken bij de implementatie van de onthaalinfrastructuur goed, net als de aanvraag tot
verlenging van de LSM-subsidies om dit te verwezenlijken.
• Het BC neemt kennis van de indiensttreding van Leen Raats als communicatiedeskundige
in het kader van het Ruimtelijk Strategisch Project Bosland. De contractperiode zal ingaan
op 1 oktober 2012 en eindigt op 1 september 2013.
19 december 2012
• Het BC keurt de bestekken betreffende de uitbreiding van de website en het aanstellen
van een fotograaf voor de periode van één jaar goed en geeft haar akkoord voor de financiering van de uitbreiding van de website en de fotografieopdracht via de gemeenschappelijke rekening.
• Het BC keurt de lijsten met aan te schrijven bureaus en firma’s m.b.t. tot bovenstaande
bestekken goed en geeft opdracht aan het projectsecretariaat om met de procedure
betreffende de bekendmaking van de bestekken voor de uitbreiding van de website en de
fotografie opdracht te starten.
• Het BC geeft opdracht aan werkgroep communicatie om te starten met de opmaak van
plan van aanpak voor de aanbesteding van het communicatieplan 2 en keurt de herschikking van de LSM-middelen hiervoor goed. De ontwikkeling van de Boslanddag dient deel
uit te maken van het communicatieplan 2.
• Het BC keurt de herschikkingen en wijzigingen van LSM-middelen goed mits verschuiving van de budgetten van de Boslanddag naar de aanbesteding van de opmaak van het
Communicatieplan 2.
• Het BC neemt kennis van de stand van zaken betreffende het ontwerp en de implementatie van het beeldkwaliteitsplan en keurt de werkwijze ter beoordeling en goedkeuring
van de offertes goed.
• Het BC keurt de inhoudsopgave van het jaarverslag goed en geeft opdracht aan het
projectsecretariaat om het jaarverslag af te werken.
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Het linkerluik binnen de organisatiestructuur omvat de stuurgroep Bosland waarin de bevoegde administraties zetelen. De deskundigheid, kennis en competenties van de leden van
de stuurgroep zijn van essentieel belang voor een goede werking en de verdere uitbouw van
het project Bosland. De stuurgroep informeert, stuurt en adviseert. Naast participatie aan de
stuurgroep, zijn verschillende van de leden ook thematisch en/of projectmatig betrokken bij
de concrete werking van Bosland.
De taken van de stuurgroep zijn:
• Aanreiken van informatie op het vlak van processen, beleidsinstrumenten, kansen en knelpunten op maat van het werkingsgebied.
• Bijdragen aan de prioritering en timing van de acties en deelprojecten
• Versterken van het integrale karakter en instaan voor de nodige afstemming tussen acties,
processen en instrumentarium
• Inhoudelijke sturing en advies geven
• Mee instaan voor het aanstellen en sturen van de thematische en projectmatige werkgroepen
De stuurgroep Bosland is een flexibel orgaan dat al naargelang een specifiek thema of deelproject bijkomende partners uitnodigt en raadpleegt. In 2012 kwam de stuurgroep één keer
samen, op 17 april. Deze vergadering stond in het teken van een bestek ivm het ontsnipperingsplan Bosland. De volgende partijen gaven input aan de vergadering: het Agentschap voor
Natuur en Bos, Lommel, Overpelt, Hechtel-Eksel, de Afdeling Ruimtelijke Planning, Ruimte en
Erfgoed, de Provincie, het Regionaal Landschap Lage Kempen, de Vlaamse Landmaatschappij
en het Agentschap Wegen en Verkeer.

Boslandparlement
Het rechterluik van de organisatiestructuur is het zogenaamde Boslandparlement. Om een
maximale betrokkenheid mogelijk te maken, werd een participatiemodel ontwikkeld volgens
de kamers van duurzame ontwikkeling (de ecologische, economische en sociale kamer). Via
deze drie kamers kan het partnership belanghebbenden informeren, sensibiliseren en de
kans geven tot actieve betrokkenheid en eigen initiatief. De komende jaren wil Bosland dit
participatiemodel verder consolideren en inschakelen als informatiekanaal en consultatiemiddel.

Coördinatiecel

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 2012 was de samenstelling van de coördinatiecel als volgt:
Projectcoördinatie/secretariaat
• Heleen Kusters – projectcoördinator
• An Creemers - projectcoördinator (vanaf maart 2012)
• Rasa Zukauskaite – projectmedewerkster
• Leen Raats – communicatiedeskundige (vanaf oktober 2012)
Agentschap voor Natuur en Bos
• Gui Winters - Regiobeheerder  
Gemeente Hechtel-Eksel
• Katelijne Ulenaers – Diensthoofd samenleving
Gemeente Overpelt
• Driek ten Haaf – Diensthoofd vrije tijd en evenementen
Stad Lommel
• Ivan Bynens – Milieu- en duurzaamheidsambtenaar
Regionaal Landschap Lage Kempen
• Marylène Vrolix – Communicatie- en educatiemedewerker Bosland en De Wijers
• Valérie Persoons – Projectmedewerker natuur- en landschapsherstel Bosland en De Wijers
Toerisme Limburg
• Christel Maenen – Regiocoördinator Toerisme Limburg – Limburgse Kempen
• Leen Claes – Regiomedewerker Limburgse Kempen
Foto © Bosland

Stuurgroep

Werkgroepen
Vanuit het evenwaardig drieluik van de Boslandorganisatie waren in 2012 verschillende projectmatige werkgroepen actief, onder meer met betrekking tot de hoofdpoorten, sleutelsites
en –landschappen, het beeldkwaliteitsplan, de toeristische productontwikkeling, communicatie, recreatie en educatie. De samenstelling en werking van deze werkgroepen zal, naar
aanleiding van de uitwerking van het goedgekeurd Masterplan Bosland (2012-2020), in de
toekomst verder worden gestructureerd.

In het centrale luik vinden we eveneens de coördinatiecel terug. De coördinatiecel staat in
voor het dagelijks beheer en bestaat uit ambtelijke vertegenwoordigers van het beheercomité. De coördinatiecel fungeert als projectbureau dat belast is met de dagelijkse coördinatie
van het project. De coördinatiecel komt eenmaal per maand samen. In totaal vonden er in
2012 negen vergaderingen plaats.
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Bijkomende aanwerving LSM
Via ANB-middelen werd voorzien in de aanwerving van een projectcoördinator voor de realisatie van het LSM-dossier Bosland. Op de directieraad van ANB van 3 februari 2012 werd An
Creemers voorgedragen voor aanwerving. De indiensttreding vond plaats op 16 maart 2012.

Financiële tabel Bosland 		
Bedragen inclusief BTW

Bijkomende aanwerving ihkv RSP

Vlinderinstuif 2012

Voor de realisatie van de ambities uit het Masterplan Bosland, is een uitbreiding van de
personeelsinzet voor Bosland noodzakelijk. Daartoe werden in 2012 de eerste stappen genomen. In het kader van het lopende ruimtelijk strategisch project Bosland trad Leen Raats
op 1 oktober in dienst als communicatiedeskundige Bosland.

Rekening

Aankoop Het Hobos

Bosland als leverancier van producten en diensten
Langetermijnvisie houtproductie
The Treehouse Pijnven

FORBIO-experiment (onderzoek + plantsoen)
Groenjobs
Bosland als biodiversiteitshotspot
Nachtzwaluwonderzoek Bosland
Publicatie Nachtzwaluwonderzoek
HPG-Plan Heesakkerheide
Bosland, een open project
Jaarverslag Bosland 2011
Nieuwsbrieven Bosland 2012
Website Bosland 2012
Boslandgadget(s) 2012
Week van het Bos 2012
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Film in het Bos 2012
Lancering Masterplan
Project Natuur voor Jong en Oud
Bosland als toeristisch-recreatieve attractiepool
Opwaardering wandelgebied Pijnven

Financiële tabel Bosland 		
Bedragen inclusief BTW
Bosland als cultuurhistorisch streekerfgoed
Aankoop Den Grooten Hof

Plezandste duinen 2012

OC-ANB
TOTAAL
ANB
Overpelt
TOTAAL
ANB
TOTAAL
ANB
Hechtel-Eksel
TOTAAL
ANB
TOTAAL
Hechtel-Eksel
TOTAAL

2012
vastgelegd

2012
uitbetaald

PM

1.066.728,00
1.066.728,00
2.520.000,00
280.000,00
280.000,00

PM
PM

PM
PM
136.668,75
51.090,11
51.090,11
36.000,00
36.000,00
17.255,00
17.255,00
PM

9.013,00
9.013,00
74.168,75
62.500,00
136.668,75
51.090,11
51.090,11
36.000,00
36.000,00

ANB
TOTAAL
Hechtel-Eksel
TOTAAL
Overpelt
TOTAAL

24.000,00
24.000,00

17.255,00
17.255,00
1.500,00
1.500,00
23.338,00
23.338,00

GEM. REK.
TOTAAL
GEM. REK.
TOTAAL
GEM. REK.
TOTAAL
GEM. REK.
TOTAAL
ANB
Hechtel-Eksel
TOTAAL

1.300,00
1.300,00
13.200,00
13.200,00
5.360,00
5.360,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
6.000,00
10.000,00

435,60
435,60
8.794,63
8.794,63
350,70
350,70
3.893,01
3.893,01
7.894,00
4.251,00
12.145,00

Verbeteren wandelcomfort wandelgebied Blauwe Kei
Rustpunten en beleving in wandelgebied Sahara
(hangmatten, speelbanken, Zenoboekje)
Implementatie BKP - startbord Pijnven
Wandelbox Bosland en aanpassing wandelkaart Pijnven
Schatzoektochten Bosland

Bosland in grensoverschrijdend MTB-routenetwerk
Onderzoek opzet Bosland NV
Onderhoudscontract Sculpturales (Land Art)
Inrichtingsvisie Pijnven
Opmaak RUP/Plan-Mober/Plan-MER
hoofdpoort Bosland Lommel
Masterplan Hoef Hechtel-Eksel
Bosland, algemene projectorganisatie
Projectcoördinator (1 VTE) en Projectmedewerker (1VTE)
(sinds oktober 2012) i.k.v. het RSP Bosland

Gemeenschappelijke rekening Bosland

2012
vastgelegd

2012
uitbetaald

Hechtel-Eksel
TOTAAL
GEM. REK.
TOTAAL
Overpelt
TOTAAL
GEM. REK.
TOTAAL
RLLK
TOTAAL

1.200,00
1.200,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
PM
PM
22.000,00
22.000,00

1.380,00
1.380,00
3.872,00
3.872,00
749,00
749,00
6.968,00
6.968,00
12.419,00
12.419,00

RLLK
TOTAAL
RLLK
TOTAAL
RLLK
TOTAAL
RLLK
TOTAAL
RLLK
TOTAAL
Lommel
Overpelt
Hechtel-Eksel
TOTAAL
Overpelt
TOTAAL
GEM. REK
TOTAAL
GEM. REK
TOTAAL
ANB
TOTAAL
ANB
TOTAAL
Hechtel-Eksel
TOTAAL

6.000,00
6.000,00
4.000,00
4.000,00
7.000,00
7.000,00
20.028,00
20.028,00
8.015,00
8.015,00
9.520,00
9.520,00
9.520,00
28.560,00
7.500,00
7.500,00

8.400,00
8.400,00
3.000,00
3.000,00
13.000,00
13.000,00
2.500,00
2.500,00
5.100,00
5.100,00
7.961,10
8.095,00
8.095,00
22.809,00
5.935,90
5.935,90
736,00
736,00
4.537,50
4537,50
43.453,00
43.453,00
2.986,76
2.986,76
7.090,60
7.091,00

4.537,50
4.537,50
43.453,00
43.453,00
2.986,76
2.986,76
35.000,00
35.000,00

Lommel
4.403,00
Overpelt
4.403,00
Hechtel-Eksel
4.403,00
Subsidie RSP
TOTAAL
13.209,00
Lommel
15.000,00
Overpelt
15.000,00
Hechtel-Eksel
15.000,00
ANB
15.000,00
Acties
Varia
Totaal uitgaven gem. rek. 2012

4.403,00
4.403,00
4.403,00
52.836,00
66.045,00

29.588,0
14.854,0
44.442,09
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0.2 Uitbouw projectorganisatie
Lancering Masterplan Bosland
De oorspronkelijke doelstellingen van Bosland, die dateerden uit 2005, hadden in eerste
instantie betrekking op het afstemmen van de bosbeheerplannen van de verschillende statutaire partners van Bosland (beheer, certificering, participatie, …). Doorheen de jaren is Bosland echter uitgegroeid tot een allesomvattend project dat niet enkel de ruimtelijke kwaliteit
van het bos, maar ook die van zijn omgeving vooropstelt.
Op die manier neemt Bosland op de dag van vandaag reeds een markante maatschappelijke
positie in en fungeert het als hefboom voor regionale streekontwikkeling. Het allesomvattende karakter van Bosland vereiste in 2011 de opmaak van een Masterplan Bosland om de
veelheid en diversiteit aan aspecten binnen Bosland op een deskundige manier op elkaar af
te stemmen en verder te ontwikkelen.

Foto © Lucas Daniels

In 2012 werd het masterplan Bosland, waarin de missie en strategische doelstellingen voor
de komende jaren zijn vastgelegd, definitief goedgekeurd, uitgegeven en gelanceerd. Op zondag 17 juni werd het masterplan gepresenteerd door de drie Boslandburgemeesters, samen
met de gedeputeerden voor leefmilieu (Frank Smeets) en toerisme (Jean-Paul Peuskens).
De toekomstplannen zijn vervat in een mooi ogende, kleurrijke uitgave en tonen de hoge
ambities voor het grootste open ruimtegebied dat Vlaanderen vandaag nog rijk is. De burgemeesters onderstrepen het belang van de immense brok natuur binnen hun gemeenten. De
lancering werd gekoppeld aan de bekendmaking van enkele nieuwe producten: de hangmatuitleendienst en de ontdekkingskaart (zie verder).
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Foto © Rasa Zukauskaite

Via een overeenkomst met het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur
en Bos (OC-ANB), kan Bosland sinds eind 2010 de rekening van het OC-ANB gebruiken
om gemeenschappelijke uitgaven op een efficiënte manier te laten verlopen. De Boslandpartners (Lommel, Overpelt, Hechtel-Eksel, Agentschap voor Natuur en Bos) hebben voor
2012 samen een dotatie van € 60.000,00 gestort (€15.000 per partner). In 2012 werd in
totaal € 44.442,09 gefactureerd op de gemeenschappelijke rekening. De gemeenschappelijke uitgaven hadden voornamelijk betrekking op het overkoepelende communicatiebeleid
zoals nieuwsbrieven, persmomenten, promotiemiddelen, website en de implementatie van
de huisstijl in diverse communicatiedragers.
De besteding van middelen werd afgesproken op de coördinatiecel en gerapporteerd aan
het beheercomité van Bosland.

Foto © Rasa Zukauskaite

Gemeenschappelijke rekening Bosland
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Opmaak Actieplan Bosland 2013

LSM-dossier Bosland

Het masterplan vormt voor de Boslandpartners het kader voor een verdere planmatige projectontwikkeling. Om de implementatie van het masterplan te verzekeren, wordt jaarlijks de
opmaak van een concreet actieplan voorzien. Op het beheercomité van 19 december 2012
werd een ontwerpactieplan ter kennisgeving voorgelegd. Gezien de recente verkiezingen en
de overgang naar een nieuw samengesteld beheercomité, zal dit ontwerp uitzonderlijk pas in
het voorjaar van 2013 verder geconcretiseerd worden. Dit zal gebeuren conform het format
van het actieplan 2012 en in overleg met de verschillende partners.

De gemeentelijke partners van het partnership Bosland ontvingen in 2010 reeds een
formele bevestiging vanwege LSM omtrent de reservering van een budget van € 2.000.000,00
om het project ‘Bosland’ te realiseren gedurende een projectperiode van 1 januari 2011
t.e.m. 31 december 2013. Er werd voorzien om de middelen gelijk te verdelen tussen de
drie gemeenten. Door LSM werd aldus € 666.666,66 gereserveerd voor de stad Lommel,
de gemeente Hechtel-Eksel en de gemeente Overpelt.

Foto © Johan Agten

Proces zoektocht naar privépartner(s)
voor opstart Bosland NV
Met het oog op een professionele en kwalitatieve realisatie van de toeristisch-recreatieve
doelstellingen van Bosland, werd eind 2011 officieel besloten dat de partners zich gezamenlijk willen inzetten om een private partner aan te trekken. Deze zou in eigen naam
en voor eigen rekening de ontwikkeling en uitbating van de recreatieve toegangspoorten op zich nemen.
Daarom lanceerde het OC-ANB (Inverde), in naam van alle Boslandpartners, begin 2012 een procedure voor de selectie van een
dergelijke partner. De zoektocht startte via een open oproep.
Voorafgaand aan deze oproep, werd een specifieke overeenkomst tussen de lasthebbende Boslandpartners afgesloten. Op
26 maart en 3 mei werd aan potentieel geïnteresseerde investeerders meer uitleg verschaft omtrent het project Bosland d.m.v.
een presentatie en een aansluitend terreinbezoek. Bosland ontving één kandidatuur die echter niet tot een verdere samenwerking heeft geleid. Momenteel wordt in het kader van Bosland NV een
tweede verkenningsronde voorbereid door de lasthebber OC-ANB
(Inverde).

ARP-dossier Bosland
De Vlaamse overheid wil gemeenten, provincies en andere publieke actoren stimuleren om
de ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen te verhogen. Daarom stelt zij subsidies ter beschikking
voor concrete ruimtelijke strategische projecten. Eind 2009 werd Bosland geselecteerd als
strategisch project. Dankzij deze erkenning verkreeg Bosland, via de drie gemeenten, voor
drie jaar (01/09/2010-01/09/2013) een subsidie voor de aanstelling van Heleen Kusters als
projectcoördinator Bosland. Voor het ruimtelijk strategisch project werden enkele concrete
doelstellingen geformuleerd waaraan in 2012 verder invulling werd gegeven.
Hieronder vallen o.a. de verdere professionalisering van de projectstructuur, de lancering
van het Masterplan Bosland, het gebiedsgericht stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van
diverse sleutelsites (o.a. ter hoogte van de te ontwikkelen hoofdpoorten) en sleutellandschappen (o.a. indiening Life+ Riebosserheide, Blekerheide en Sahara), de voorbereidingen
m.b.t. de opmaak van een ontsnipperingsplan Bosland in 2013 en diverse ondersteunende,
communicatieve acties.
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De outputindicatoren met betrekking tot de realisatie van het LSM dossier kunnen samenvattend als volgt onderverdeeld worden:
1) Investeren in goede software voor een kwalitatief onthaal voor de bezoekers van Bosland
2) Investeren in goede hardware voor een kwalitatief onthaal van de bezoekers
3) Investeren in goede communicatieproducten voor recreanten en toeristen
4) Investeringen gerelateerd aan de ontwikkeling van de hoofdpoorten binnen Bosland.
Daarenboven werden deze outputindicatoren ter verduidelijking gekaderd binnen het
Masterplan Bosland 2012-2020.
In het voorjaar van 2012 werd door LSM een eerste voorschot van 5% betaald aan de
gemeenten. Zowel Hechtel-Eksel, Lommel als Overpelt ontvingen een eerste subsidieschijf
van € 33.333,00. Op het Beheercomité van 26 april 2012 werd de aanvraag van de tweede
subsidieschijf goedgekeurd. Deze tweede subsidieschijf omvat een bedrag van € 666.666,00
die als volgt aan de partners wordt toegekend: Hechtel-Eksel 25% (€ 166.667,00), Overpelt
25 %(€ 166.667,00) en Lommel 50% (€ 333.333,00).
Voor de resterende drie schijven die nog aangevraagd kunnen worden, zal het recht op
subsidiëring jaarlijks worden bepaald door het directiecomité van LSM op basis van een
aanvraag met een bijgevoegd financieel en inhoudelijk werkingsverslag, een rapport met betrekking tot de voortgang van het project en de clusterwerking met derden, een planning en
programmabeschrijving en een toelichting in verband met het behalen van de doelstellingen
zoals bepaald in het aanvraagdossier.
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1 Bosland als cultuurhistorisch
streekerfgoed
1.1 Bosland vrijwaart haar erfgoed
Aankoop Den Grooten Hof

Foto © Bosland

In juni 2012 kocht het OC-ANB (Inverde) de site van Den Grooten Hof
in Overpelt. Den Grooten Hof zal ingericht worden als de Overpeltse
hoofdtoegangspoort naar Bosland. De 5 ha grote site werd als hoofdpoort aangeduid omwille van de uitstekende ligging, bereikbaarheid
en rijke geschiedenis. Deze aankoop past binnen het Bosland communicatieplan, dat Overpelt het thema ‘terug naar de wortels’ toebedeelde en binnen de toeristisch-recreatieve ontwikkelingsvisie
van Bosland. Momenteel wordt er gewerkt aan één Gemeentelijk
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor deze site, het Hobos, de
Winner en het Napoleonstrand.

Aankoop Hobos

Foto © Ivan Bynens

In oktober 2012 kochten ANB en de gemeente Overpelt samen, in onverdeeldheid, de
142 hectare grote site Het Hobos. Het totale kostenplaatje bedroeg € 2,8 miljoen.  ANB
betaalde hiervan 90 %, de gemeente Overpelt de overige 10 %. Het Hobos is een uniek
landgoed met een rijke geschiedenis en een waardevol, authentiek landschap.
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Foto © Jozef Agten
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Landschapsbeheerplan Wateringen: aanbesteding en
subsidiedossier bij Erfgoed Vlaanderen

Foto © Jozef Agten

Foto © Jozef Agten

Het Hobos ligt op wandelafstand van Den Grooten Hof en zal geïntegreerd worden in de
globale onthaalvisie van Bosland. Voor het uittekenen van de toegankelijkheid en de instandhouding van de uitzonderlijke natuur- en erfgoedwaarden worden door de gemeente en
ANB de nodige initiatieven genomen. Het Hobos wordt, samen met
De Winner, De Grooten Hof en Napoleonstrand opgenomen in één
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP).

De Wateringen of Vloeiweiden, een natuurgebied van ca 230 ha in Lommel-Kolonie, is een
uniek gebied op cultuurhistorisch en ecologisch vlak. De bevloeiing gebeurt met kanaalwater
afkomstig van het kanaal Bocholt-Herentals, dat via de Grote Fossé wordt aangevoerd. In
mei 2003 werden de Vloeiweiden bij ministerieel besluit beschermd als landschap. Om het
originele karakter van het gebied te behouden, besliste het Lommelse stadsbestuur om een
landschapsbeheerplan op te laten maken voor het gebied. De aanbesteding hiervoor werd in
het najaar van 2012 uitgeschreven. Er werd tevens een subsidiedossier ingediend bij Erfgoed
Vlaanderen, waar een toelage tot 80% is voorzien voor de opmaak van een dergelijk plan.

Bo sla nd J a a rv e r slag 2 0 1 2

21

2. Bosland als leverancier van
producten en diensten
2.1 Duurzaam produceren van hout,
biomassa en andere producten
LSM-dossier bosexploitatiewegen Bosland
Bosexploitatiewegen zijn essentieel bij het verbeteren en vergemakkelijken van bosexploitatie. Een gerichte exploitatie draagt dan weer bij tot een grote netto CO2-opname van de
bossen. Met name het vervangen van bomen die over hun piekgroei heen zijn door jonge
bomen die meer CO2 opnemen en het gelijktijdig gebruik van het gekapte hout in duurzame
toepassingen, is hierin zeer nuttig. Mede dankzij een subsidie van de Provincie Limburg, kan
binnen Bosland gericht gewerkt worden aan een (her)aanleg van deze wegen.
In het gebied Resterheide in Hechtel-Eksel werd ondertussen reeds een dergelijke bosexploitatieweg aangelegd, die inmiddels, met succes, in gebruik is genomen.

2.2 Benutten tewerkstellingskansen
in de natuur
Sociale tewerkstelling in Bosland 2012
In het kader van de Groenjobssubsidies werkt Bosland samen met vzw Houthep, de Winning en
vzw Groenwerk voor duurzaam bosbeheer in Hechtel-Eksel. Het is de bedoeling om via sociale
tewerkstelling een ecologisch waardevolle bijdrage te leveren aan natuurbehoud. Zo werd
aan exotenbestrijding gedaan, beheer van de heide en natuurbeheer in functie van diverse
soorten zoals de nachtzwaluw en amfibieën.  Een van deze projecten betrof de bestrijding van
Amerikaanse vogelkers aan Spiekelspade, over een gebied van 2,5 ha. In dit stuk dennenbos
werd de vogelkers afgezet en werden de stobben behandeld om het terug uitgroeien van de
struiken te vermijden. Het doel was om de inheemse soorten in de onderetage meer licht
te geven. Bovendien onderzocht men of het de moeite loonde om het vrijgekomen hout te
verhakselen en te gebruiken voor duurzame energieproductie. Achter de sporthal in Eksel
werd 10 ha bos, dat zal worden ingericht als speelbos, vrijgemaakt van exoten.

FSC-groepscertificering

Foto © Rasa Zukauskaite

2.3 Duurzaam leveren van
regulerende diensten

Foto © Eddy Ulenaers

Foto © Eddy Ulenaers

Foto © Eddy Ulenaers

2.4 The Treehouse
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Foto © Markus Bollen

Bosland is een van de grondleggers van de FSC-groep in Vlaanderen. In
2012 werd in totaal 11.811 m3 FSC-hout afkomstig uit de Boslandbossen verkocht. De controle van het FSC-label gebeurt zeer nauwgezet.
Naast voortdurende interne controle door een medewerker van Inverde, werd in november 2012 een externe audit uitgevoerd voor de
openbare bossen van de Stad Lommel. In zijn verslag stelde de externe
adviseur enkele aanbevelingen voor. Deze betroffen de signalisatie van de
toegankelijkheidsregeling van de gemeentebossen; het comfort en de veiligheid
van de bosarbeiders van de Stad Lommel; bosbehandeling; en de planmatige aanpak
van de boswerkzaamheden. Daarnaast werd ook de nadruk gelegd op het feit dat
de opbrengsten uit de houtverkoop gerelateerd dienen te worden aan bosbeheer.

In september werd The Treehouse in het Pijnven plechtig geopend. The Treehouse is het resultaat van een samenwerking tussen ‘founding partners’ ANB,
de gemeente Hechtel-Eksel, papierproducent Sappi en het communicatiebureau
Proximity BBDO. Zij krijgen de steun van verschillende ‘supporting partners’, namelijk Jaga, drukkerij Haletra, Ahrend en Inverde. The Treehouse is een inspirerende
vergaderruimte voor ondernemers en beleidsverantwoordelijken die willen brainstormen
over maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling. Inverde neemt
de coördinatie van de exploitatie, facturatie en boekhouding voor haar rekening en verzorgt
samen met de overige partners de communicatie rond de exploitatie van The Treehouse.
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3. Bosland als biodiversiteitshotspot
Indiening Life+ dossier Riebos/Blekerheide
In 2011 diende het Agentschap voor Natuur en Bos, samen met het Ondersteunend
Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos, SCR-Sibelco en de Stad Lommel, onder
het acroniem TOGETHER (to get heath restored) een projectvoorstel in van € 2.261.186,00
in het kader van Life+ Nature. Het projectvoorstel spitste zich volledig toe op de realisatie
van het Natura 2000-beleid in een gedeelte van het Habitatrichtlijngebied ‘Valleigebied van
de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heide’ met als code BE 2100023.
Het projectgebied omvat het meest oostelijk gelegen deelgebied van dit Natura 2000-gebied, situeert zich ter hoogte van Riebosserheide-Blekerheide-Sahara en heeft een totale
oppervlakte van 732 ha. Op 15 juni werden de partners op de hoogte gebracht van het feit
dat het project niet werd geselecteerd, maar dat het wel als eerste op de reservelijst werd
geplaatst. Op 26 september dienden de partners het dossier een tweede keer in (oproep
2012). Indien dit tweede dossier wel officieel wordt goedgekeurd, zal voor de opvolging en
uitwerking van het Life+dossier overgegaan worden tot de aanwerving van een coördinator
(1VTE) en een administratieve kracht (0,5 VTE) door het ANB en een communicatiedeskundige (0,5 VTE) door het OC-ANB voor een projectperiode van vier jaar.

3.2 Aanbesteding opdracht opmaak
ontsnipperingsplan Bosland
Ondanks de aanwezigheid van uitgestrekte natuur- en boscomplexen en de unieke fauna en
flora, stellen zich in Bosland, zoals in de rest van Vlaanderen, op diverse manieren en locaties
problemen door versnippering.
De aanwezige uitlopers van natuur in de geürbaniseerde omgeving van Bosland hebben
echter de potentie om de basis te vormen voor het ontwikkelen van een functionele, ecologische verbinding van Noord naar Zuid. Om vanuit het ruimtelijk strategisch project Bosland
invulling te geven aan deze uitdaging, werd de opmaak van een bestek tot opmaak van een
‘ontsnipperingsplan Bosland’ en de gunning ervan door het ANB opgenomen in de begroting
van het Actieplan 2012. Het ‘ontsnipperingsplan Bosland’ vormt een concreet uit te voeren
actie ihkv de strategische doelstelling ‘Bosland als biodiversiteitshotspot’ uit het masterplan.
Het doel van de opdracht is:
1. de groenpolen structureel met elkaar verbinden als kwalitatief openruimtegebied en als
onderdeel van het volledige ruimtelijke, multifunctionele kader van de Boslandgemeenten.
2. de groenpolen tevens structureel verbinden met omliggende groengebieden die zich
situeren aan de grens van de Boslandgemeenten (Nederland, Antwerpen, …)
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Foto © Lucas Daniels

3.1 Versterken van de natuurstructuur
in Bosland

Een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties en instanties die instaan voor
de invulling van het ruimtelijk beleid in het gebied, is uitermate belangrijk voor een goede,
kwalitatieve uitwerking en opvolging van de opdracht. Daarom werd getracht om, via de
stuurgroep en bilateraal overleg, een groot aantal sleutelpersonen actief te betrekken bij de
opmaak van het bestek van het ‘ontsnipperingsplan Bosland’.
Op 29 november koos een beoordelingscommissie de beste offerte uit de kandidaten. De
vastlegging van het noodzakelijke budget vond plaats in december. De financiering gebeurt
door het ANB. De uitvoering van de opdracht zal van start gaan in het voorjaar van 2013.
De uitvoeringstermijn van de opdracht werd vastgelegd op twaalf maanden.

3.3 Herstel en instandhouding van
de natuur in Bosland
Natuur-en landschapsherstel RLLK
Regionaal Landschap Lage Kempen werkt op verschillende plaatsen in Bosland rond natuuren landschapsherstel. In 2012 werden in Lommel de nodige acties ondernomen ten behoeve
van de bescherming van de gladde slang. De gladde slang kent in Lommel enkele zeer gefragmenteerde en deels geïsoleerde populaties. Door het verwijderen van opslag van berken en
dennen werd het leefgebied van de gladde slang in de Sahara vergroot. Bovendien werden
verschillende populaties op deze manier opnieuw met elkaar verbonden. De nazorg wordt
verder opgenomen door Natuurpunt Noord-Limburg.
In het natuurgebied Meysterbergen en zijn omgeving leven een aantal bedreigde vlindersoorten die aandacht verdienen. Door uitbreiding van het nabijgelegen industriegebied komt
de habitat van de populaties in het gedrang. Er dienden maatregelen genomen te worden om de populatie veilig te stellen, aangezien het één van de laatste zeven populaties in
Vlaanderen is. Via het project “Natuur voor Jong en Oud” worden de omliggende sociale
instellingen, Kinderkribbe Ter Duinen, Zorgcentrum De Bekelaar en het Provinciaal Instituut
Lommel, betrokken bij het natuur- en landschapsherstel op hun terreinen.
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Brandpreventie-GIS Bosland

Foto © Kristof Lantmeeters

In het kader van het ruimer Bijzonder Nood- en Interventieplan van de Provincie Limburg,
werd het afgelopen jaar specifiek voor Bosland een plan voor noodgevallen opgesteld. Hiertoe werden alle elementen die bij brand van belang zijn (wegen, slagbomen, …) in kaart
gebracht voor alle bos- en natuurgebieden binnen Bosland. Daarnaast werden ook reddingspunten afgesproken. Dit gebeurde in overleg met de gemeentelijke diensten, de politiediensten en de plaatselijke brandweer.

Voortzetting onderzoek Nachtzwaluw
Begin 2012 verscheen een wetenschappelijk rapport met de resultaten van eerdere onderzoeken die in 2010 en 2011, in samenwerking met de KULeuven en de UGent, in Bosland
werden uitgevoerd. Nog in 2012 werd de vzw Tracing Nature opgericht. Tracing Nature
heeft tot doel het habitatgebruik van nachtzwaluwen verder te onderzoeken, en via kennisdeling en maatschappelijke initiatieven bijdragen in het tegengaan van biodiversiteitsverlies.
In oktober 2012 stelde Tracing Nature tijdens een persconferentie een boekje voor
met mooie foto’s die een inkijk geven in het leven van de nachtzwaluw. Het boekje verschaft ook informatie rond biodiversiteit, Bosland en de werking van Tracing Nature. Deze
publicatie werd gratis bedeeld bij de inwoners van Hechtel-Eksel om hen warm te maken
voor de nachtzwaluw, de adoptiesoort van de gemeente Hechtel-Eksel. Ook de website
www.tracingnature.com werd in oktober gelanceerd.

Opmaak Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG)
Heesakkerpark Overpelt
Heesakkerheide is een wandelpark en een belangrijke attractiepool voor recreanten uit de
omgeving. Het gebied herbergt ook belangrijke natuurwaarden, getuige de opname van het
gebied in de afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk.
Het bestendigen van recreatieve mogelijkheden in dit gebied is een belangrijke doelstelling
van de gemeente Overpelt. Het is daarom essentieel om de aantrekkingskracht van het gebied te bewaren en waar mogelijk nog te vergroten. Een goed, weloverwogen beheer maakt
daar deel van uit.

De grote uitdaging is hier, nog meer dan bij de opmaak van het uitgebreid bosbeheerplan
voor de gemeentebossen van Overpelt, om omwonenden en verenigingen deelgenoot te
maken van de totstandkoming van een gepast beheer voor dit park. Daarom werd, parallel
aan het beheerplan, ook een participatietraject doorlopen.
Het HPG werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 november 2012.
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De inspanningen die de gemeente Overpelt de laatste jaren doet met haar uitgebreid bosbeheerplan voor de gemeentebossen en de engagementen die ze aangaat als partner in
het project Bosland, getuigen van het feit dat de gemeente volop inzet op haar natuur- en
bospatrimonium. De gemeente zet dit gedachtegoed verder en liet in dat kader nu ook een
Harmonisch Park- en Groenbeheerplan opmaken voor de Heesakkerheide.
Het gebied Heesakkerheide is een kleinere bosentiteit binnen het bosrijke Overpelt, maar
neemt toch een specifieke plaats in als aparte toegangspoort met een eigen karakter en
identiteit. De historiek (voormalig heidegebied, aanleg als arboretum) en de landschappelijke
inbedding (nabij de Dommelvallei) kleuren de beleving van de bezoeker van het gebied.

Bo sla nd J a a rv e r slag 2 0 1 2

27

Project Natuur voor Jong en Oud
In Lommel wordt in het gebied Meysterbergen een project opgezet genaamd ‘Natuur voor
Jong en Oud’. Als laureaat bij de Belgacom Foundation, ontving dit project een geldprijs
van 12.000 euro. De deelnemende partners (Kinderkribbe Ter Duinen, Provinciaal Instituut
Lommel, Zorgcentrum De Bekelaar, Stad Lommel, Bosland en Erfgoed Lommel) nemen de
cofinanciering op zich.
De doelstellingen van dit project zijn: biodiversiteit verhogen, het versterken van het draagvlak voor het landschap, de natuur en de biodiversiteit, verhogen kennis eigen landschapsgeschiedenis en verbinding maken met Bosland.
De samenwerking en de uitwisselingen tussen de verschillende generaties bieden unieke
kansen om via persoonlijke getuigenissen van de oudere bewoners te leren over de eigen
landschapsgeschiedenis.

Acties bij Provil
Op de terreinen van Provinciaal Instituut Lommel werden stukken heide hersteld
ten behoeven van een aantal bedreigde vlindersoorten. Er werd ook een educatieve
vlindertuin aangelegd en een advies gegeven voor de groenstructuur van het domein.
Via het educatief project ‘Vegers voor vlinders’ krijgen jongeren de kans om op een
heel bijzondere wijze vlinders te beschermen. Tegelijkertijd ontdekken ze op welke
manier de heide van oudsher beheerd wordt. Dit educatief pakket laat leerlingen
kennis maken met de heivlinder, het heidelandschap in de Kempen, de oude streekambacht van het borstels maken en het huidige natuurbeheer. Bovendien komt ook
de Noord-Zuidproblematiek aan bod.

Foto © Rasa Zukauskaite

Intergenerationele uitwisseling
Op verschillende momenten in 2012 vonden ontmoetingen plaats tussen de bewoners van het rusthuis, de kinderkribbe en de leerlingen van Provil. In maart
werden drie intergenerationele wandelingen georganiseerd doorheen Kattenbosserheide, onder begeleiding van gidsen van Erfgoed Lommel. Eind
augustus werd voor de bejaarden een wandeling georganiseerd door
de heidetuin van de kinderkribbe. De activiteit werd afgesloten met
een optreden van de kinderen.
In september namen rusthuisbewoners deel aan de sessie ‘Vegers
voor vlinders’, waarbij samen met de jongeren de oude gebruiken
rond het maken van een borstel uit de wortels van het pijpenstrootje werden toegepast.

28

B os l a n d Ja a rv er sl ag 2 012

Foto © An Creemers

Acties bij kinderkribbe
De heidetuin van kinderkribbe Ter Duinen in Lommel werd hersteld ten voordele
van een aantal vlindersoorten.Voor de peuters werden in de tuin speelse elementen
geïnstalleerd.

Aanplantingen FORBIO-site
In het kader van een boomsoortenexperiment werden eind 2012-begin 2013 in totaal
25.000 bomen aangeplant op een stuk grond van 8 hectare in het Pijnven. De aanplantingen
op deze zogeheten FORBIO-site waren niet willekeurig. Er werd gekozen voor vijf boomsoorten die geselecteerd werden in de langetermijnvisie voor de houtproductie, die via een
wetenschappelijk model werd opgesteld: berk, lork, eik, grove den en douglas.
Ze werden in verschillende combinaties aangeplant om meer en minder samengestelde bossen te creëren. Zo kan nagegaan worden wat het effect is van meer gemengde bossen op
de biodiversiteit van planten en dieren, maar ook het effect op de houtopbrengst en de
koolstofopslag wordt gemeten.
Deze FORBIO-site maakt deel uit van een internationaal onderzoeksnetwerk. Gelijkaardige
projecten werden opgezet in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Finland, Borneo, Panama,
Australië, Kenia en China. Dit TreeDivNetwerk maakt deel uit van het grootste ecosysteemexperiment ter wereld.
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4. Bosland, een open project
4.1 Zichtbaar en herkenbaar voor
de mensen
Communicatiemiddelen Bosland
• Website
Ook in 2012 werden de activiteitenkalender en nieuwspagina regelmatig aangevuld. In totaal
werd de site 19.434 keer bezocht door 12.326 unieke bezoekers, met een piek in de maand
oktober.
Om de website nog meer af te stemmen op de werking van Bosland en omdat de huidige
website te beperkt is qua mogelijkheden en flexibiliteit om dit te bekomen, werden eind
2012 voorbereidingen getroffen tot de opmaak van een bestek voor de ontwikkeling en hosting van een vernieuwde website voor Bosland. De url www.bosland.be blijft wel behouden.
• Nieuwsbrieven
In 2012 werd één editie van de nieuwsbrief uitgegeven. De voorjaarseditie werd vervangen
door de gratis ontdekkingskaart die Toerisme Limburg ontwikkelde voor Bosland en een
flyer met een kalender van zomeractiviteiten van Bosland.
Voor de najaarseditie van de nieuwsbrief werden redactie en lay-out uitbesteed. De opdracht werd gegund aan Impuls. De nieuwsbrief werd gratis huis-aan-huis bedeeld bij bijna
25.000 huishoudens in Hechtel-Eksel, Overpelt en Lommel.

Boslandnieuws
Najaar 2012
jaargang 5

7

Najaar 2012 • jaargang 5

bosland
voorbengels
Een nieuwe herfst,
een nieuwe nieuwsbrief!
Kort nieuws
Bosland feestweek
Bezige Boslanders
Boslandkalender

2, 3

&

4
3
4
4

Een uitgave van Bosland, een samenwerking tussen de gemeenten Hechtel-Eksel en
Overpelt, stad Lommel, Regionaal Landschap
Lage Kempen, Toerisme Limburg en het
Agentschap voor Natuur en Bos.

Van 14 tot en met 21 oktober 2012 is het feest in Bosland. Samen met de rest
van Vlaanderen vieren we dan immers de Week van het Bos. In deze nieuwsbrief ontdek je wat er allemaal op het programma staat en maak je kennis
met enkele nieuwe Boslandse projecten, wandelingen, mountainbikeroutes
en andere opmerkelijke realisaties. Eén ding staat vast: Vlaanderens grootste
avonturenbos bruist van het leven!
Subtiel bijgeschaafd
Elk najaar ondergaat Bosland een ware gedaanteverwisseling.
Zwaluwen, boomleeuweriken en andere trekvogels zoeken
warmere oorden op. Loofbomen kleuren goud tot dieprood
en laten uiteindelijk hun blaren vallen. Padden, hagedissen,
eekhoorns, egels en andere koukleumen wachten in hun schuilplaats op betere tijden. Paddenstoelen schieten als … euh …
paddenstoelen uit de grond en het bos ligt bezaaid met eikels,
hazelnoten, kastanjes, beukennootjes en dennenappels. Vlinders,
bijen en de meeste andere insecten zijn spoorloos. Ook deze
nieuwsbrief ziet er net iets anders uit. Geen radicale breuk met
het verleden, maar we hopen dat het verschil toch opvalt.
En, vooral, bevalt!
Het Kinderblad heet voortaan “Bosland voor bengels” en
zet jonge Boslanders ertoe aan om onze bossen en andere

kinderblad

LEKKERS UIT BOSLAND!
Dolle pret met
dennenappels

Zet alle letters
op de juiste plaats

Ook met dennenappels maak je leuke knutselwerkjes.
Een schattige egel, bijvoorbeeld. Gebruik boetseerklei
voor zijn snoet, zijn ogen en zijn poten.
Dennenappels kun je ook verven. Met groene plakkaatverf maak je in een wip een piepkleine kerstboom.
Met knalrode en sneeuwwitte verf maak je mooie
kerstversiering. Met dennenappels kun jij en je vriendjes
ook allerlei spelletjes spelen.
• Wie gooit het verst?
• Steek een tak in het zand. Wie gooit zijn
dennenappel het dichtst bij de tak?
• Stapel dennenappels op elkaar.
Wie bouwt de hoogste toren?

Herfst in Bosland! Tijd om kastanjes, hazelnoten en beukennootjes
te rapen. Lekker! In Bosland vind je ook vruchten van andere bomen.
Eikels en dennenappels, bijvoorbeeld.
Weet jij welke vrucht bij
welke boom hoort?

SPEURNEUZENTIP

natuurgebieden actief te verkennen. Als reusachtig speel- en
exploratieparadijs voor kinderen en jongeren kent Bosland
zijn gelijke niet. Ontdek de kleuren, geuren, geluiden en
smaken van het najaar. Knutsel met herfstvruchten, speur
naar vliegenzwammen en doe mee met onze fabelachtige
fotowedstrijd!

1 In het Pijnven in de nabijheid van het onthaal
kun je elke herfst overheerlijke kastanjes
rapen. Eikels vind je in Bosland haast overal!
2 In de duinen van In den Brand en Holven
groeien reuzehoge zeedennen. Onder deze
bomen vind je de grootste dennenappels
van Bosland.

Maak deze woordjes af!

1.

2.

3.
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Nieuw is ook de rubriek Bezige Boslanders. Hier laten we
telkens iemand aan het woord die beroepshalve in onze
bossen en natuurgebieden actief is. Dit keer gaan we op stap
met Eddy Ulenaers, één van de vijf Boslandse boswachters en
natuurliefhebber in hart en nieren.

Knutsel een

Maak een mooie

Veel plezier met deze vernieuwde nieuwsbrief. Afspraak in het
Pijnven op zondag 14 oktober voor een spetterende start van de
Week van het Bos!

Met kastanjes, eikels en andere vruchten knutsel je leuke
Boslandbeestjes en Boslandmannetjes. Nog wat tandenstokers en je kunt aan de slag. Gebruik je fantasie!

Beukennootjes zijn klein. Het valt niet
mee om ze te pellen, maar ze zijn zo
lekker dat je het zeker eens moet
proberen!
Als papa of mama de nootjes roosteren, komt de pel makkelijk los.
Ze smaken dan nóg beter!
Geen zin om beukennootjes te pellen?
Maak er een korte armband of een

boslandbeest boshalsketting
•
•

Bosland • 1

HA_E_A_R

6.

Tamme kastanjes zitten in een bolster vol
lange, scherpe stekels. Een lekkernij!
Paardenkastanjes zitten in een bolster met
korte, dikke stekels. Niet eetbaar!

lange halsketting van.
Wat heb je nodig? Een naald, wat nylondraad en een hele zak nootjes. Zelf
geraapt, natuurlijk!
Kijk uit met die naald!
Gebruik een vingerhoedje of vraag
aan mama of papa om de nootjes
te doorboren. Succes!

Zoek de 8 eikels
De gaai is één van de mooiste vogels van Bosland. Hij is dol
op eikels. Hier en daar stopt hij eikels in de grond. Die eet
hij pas in de winter op. Soms vergeet hij waar ze zitten.
Help jij hem om ze allemaal terug te vinden?

wistje
datje

• Overzicht van belangrijkste persaandacht in 2012
> Nieuwe uitkijktoren aan de Soeverein biedt wijds panorama op Bosland - Het Belang van
Limburg - 27/02/2012
> Natuur en bos koopt belangrijke site in Overpelt – TV Limburg – 14/06/2012
> Erfgoedsite opgekocht. Voormalige feestzaal wordt toegangspoort tot Bosland – Het
Nieuwsblad – 15/06/2012
> Natuur en bos koopt Den Grooten Hof – Het Nieuwsblad – 15/06/2012
> Vlaamse overheid heeft 1 miljoen euro over voor Overpelts domein. Grooten Hof
wordt poort  Bosland – Het Belang van Limburg – 15/06/2012
> Lancering masterplan grootste bos van Vlaanderen – TV Limburg – 17/06/2012
> Vijf pijlers voor masterplan Bosland – Het Nieuwsblad – 18/06/2012
> Bosland wordt avonturenpark en labo voor wetenschappers – Het Belang van Limburg 18/06/2012
> Vergaderen tussen de bomen. Bosland start eind deze maand met werken aan futuristische hut – Het Belang van Limburg – 20/06/2012
> Woudreuzen en levende beelden – Spoorzoeker (tijdschrift ANB), juli 2011
> Limburg, een provincie met streken – Milieu&Natuur - jaargang 11, nr. 2, 2012
> Lommel populairste vakantiebestemming van Limburg – Het Belang van Limburg 12/07/2012
> Toerisme haalt omzet van 10 miljoen – Het Belang van Limburg, regionieuws Overpelt –
12/07/2012
> Natuur en bos bouwt mee aan Limburgse boomhut. Vergaderen tussen de bomen –
13 Magazine (personeelsblad voor personeels Vlaamse overheid) – nr. 39, september –
oktober 2012
> Film in het bos in Overpelt (Bosland) – TV Limburg – 11/09/2012
> Week van het Bos met heus bosfeest – Het Belang van Limburg online – 27/09/2012
> Minister-president Peeters opent creatieve boomhut in Hechtel-Eksel – knack.be –
28/09/2012
> Een boomhut in businessclass – Het Belang van Limburg – 29/11/2012
> 215 jaar oude molen gerenoveerd en verplaatst. Leyssensmolen draait weer –
Het Belang van Limburg – 4/10/2012
> Vzw wil nachtzwaluw dichter bij de mensen – Het Nieuwsblad – 11/10/2012
> Zenders volgen nachtzwaluw. Onderzoek moet maatregelen opleveren om vogel te
beschermen – Het Belang van Limburg – 11/10/2012
> De missing link tussen het Hobos en de Wateringen. Simenon in Limburg – Het Belang
van Limburg – 12/10/2012
> Ontmoet de beestige bewoners van Bosland – Het Belang van Limburg – 13/10/2012
> Overpelt en Vlaanderen kopen Hobos. Natuurgebied Bosland breidt uit met 142 hectare
– De Zondag – 14/10/2012
> Mountainbikers krijgen uitgebreid netwerk – Het Nieuwsblad – 18/10/2012
> Bosland telt wandelaars – Het Belang van Limburg – 27/10/2012
> Theatrale nazomerwandeling Overpelt – TV Limburg – 24/10/2012

Zonder jouw hulp vindt de gaai nooit alle eikels terug.
Dat is niet erg. Integendeel! De eikels kiemen en er
groeit een nieuwe eik. Fantastisch, toch?

Goed gezien eik / paardenkastanje / hazelaar / beuk / tamme kastanje / den
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Activiteiten/evenementen/openingen

Film in het bos
Iedere zomer trekt Bos+ samen met de Gezinsbond en verschillende lokale partners het
bos in om een film te vertonen. Op zaterdag 1 september 2012 ging dit evenement voor de
derde keer door op de Heesakkerheide in Overpelt. De film ‘Baas in eigen bos 3’ trok zo’n
honderdvijftig toeschouwers.
Vlinderinstuif
Op 16 september vond het evenement ‘Vlinderinstuif ’ van het project Natuur voor Jong en
Oud plaats op drie buurtlocaties in Meysterbergen (Lommel). Op deze manier konden niet
enkel de betrokken generaties profiteren van de nieuwe inrichtingen in het kader van dit
project, maar kregen ook de buurtbewoners de kans om de resultaten van het project Natuur voor Jong en Oud te ontdekken. Het thema was heide en vlinders.
Op de drie locaties (Provil, Kinderkribbe Ter Duinen en De Bekelaar) konden de bezoekers de vlinders van de heide bewonderen. Er waren verschillende activiteiten, waaronder
een demonstratie schapen drijven, een traditionele Vlaamse kermis, knutselworkshops voor
kinderen, een voorleeshoekje, vlinderwandelingen voor kinderen en boeiende erfgoedwandelingen.

Foto © Bosland
Foto © Bosland

Opening mountainbikenetwerk Noord-Limburg
Op 7 oktober 2012 werd in Lommel het nieuwe mountainbikenetwerk voor Noord-Limburg, dat aansluit op andere netwerken in
Vlaanderen en Nederland, geopend (zie ook punt 5.1 Toeristischrecreatieve ontsluiting en onthaal – routestructuren Bosland).
Kids club
Als ondersteuning van de profilering van de Limburgse Kempen
als kindvriendelijke vakantiebestemming, werd de Kids Club georganiseerd. Elke zondagmiddag in juli en augustus werd een NoordLimburgse gemeente veranderd in een grote openluchtspeeltuin.
Van 14 tot 18u waren er gratis kinderanimatie en leuke activiteiten,
telkens binnen een bepaald thema. De Kids Club vond plaats binnen
de Boslandgemeenten op volgende data:

Foto © Bloso

Week van het Bos
Maar liefst 2500 mensen vonden op
verkiezingszondag 14 oktober hun weg
naar het Pijnven in Hechtel-Eksel. Het
programma, dat zowel theater, muziek als workshops omvatte, richtte
zich vooral op kinderen. Tijdens de
Week van het Bos werd ook de
nieuwe Bosbewonersroute geopend en ingewandeld. Deze route
in het Pijnven in Hechtel-Eksel leert
kinderen al spelenderwijs over de
dieren die Bosland bevolken. Door
hun eigen vaardigheden met die van
de dieren te vergelijken, komen
ze meer te weten over Boslandbewoners zoals de vos,
specht en buizerd.

- 29 juli:  ‘Ahoi ahoi piratenpret’ in Overpelt
- 12 augustus:  ‘Spannende avonturen’ in Lommel
- 19 augustus:  ‘Abra-kids-dabra!’ in Hechtel-Eksel  
- 26 augustus:  ‘Onwijs zandparadijs’ in Lommel (gekoppeld aan Dag van het Zand)
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Aan deze activiteiten werd aandacht gegeven via een bijlage in het magazine Libelle en een
rubriek op TV Limburg.
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4.2 Beleefbare natuur

Theatrale nazomerwandelingen Zonhoria
Kokliko’ Theatre verzorgde in de herfst drie ludieke, poëtische wandelingen in Bosland. De
wandelingen op 21 oktober (Overpelt) en 28 oktober (Lommel) konden op heel wat bijval
rekenen. De wandeling in Hechtel-Eksel op 4 november werd afgelast omwille van het hevige regenweer.
PleZANDste duinen
Op zondag 24 juni, van 13u00 tot 17u00, plande de gemeente Hechtel-Eksel een evenement
in het duinen- en natuurgebied In den Brand. Om dit in de verf te zetten, waren avontuurlijke
attracties voorzien, net als fairtrade hapjes en drankjes. Helaas moest het evenement last
minute worden afgelast omwille van de aanhoudende regen.
Lancering Masterplan
Op 17 juni werd het masterplan voor Bosland voorgesteld. Samen met het masterplan,
werden ook de uitleenbare hangmatten aan de Sahara voorgesteld door de Boslandburgemeesters. Dit leverde de nodige persaandacht op in nationale kranten voor Bosland en haar
doelstellingen.
Opening The Treehouse
De officiële opening van The Treehouse vond plaats op 28 september. Vlaams minister-president Kris Peeters zakte daarvoor af naar het Pijnven in Hechtel-Eksel. The Treehouse is een
samenwerkingsproject van ‘founding partners’ papierproducent Sappi, de gemeente HechtelEksel, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het communicatiebureau Proximity
BBDO.
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In het educatief pakket ‘Vegers voor vlinders’ voor lagere scholen, worden verschillende
aspecten van het heide- en stuifduinenlandschap op een aangename manier aan kinderen
bijgebracht. De geschiedenis en het ontstaan van het landschap komen aan bod, net als de
typische soorten (enkele adoptiesoorten, gelinkt aan heidegebieden) en het huidige natuurbeheer. Het educatief pakket bestaat uit twee delen: een terreingedeelte waarbij de
kinderen grote bulten van pijpenstrootje uitgraven en de wortels sorteren; en een gedeelte
waar de kinderen eigenhandig de vegers maken en uitleg krijgen over heide, het beheer en
de soorten.
Alle scholen binnen Bosland werden aangeschreven met een voorstelling van het aanbod
voor de 3de graad lager onderwijs. Door de financiële steun van Bosland kan dit project
met 50% reductie op de kostprijs aan de scholen worden aangeboden. In 2012 gingen tien
scholen op het voorstel in: zes in Lommel, drie in Hechtel-Eksel en een in Overpelt. Via deze
educatieve actie van twee halve dagen, werden 277 leerlingen bereikt: 164 in Lommel, 71 in
Hechel-Eksel en 39 in Overpelt).
Bovendien namen zeven klassen van Provil (eerste graad secundair onderwijs) deel aan Vegers voor Vlinders in het kader van het project Natuur voor Jong en Oud.

Publicatie Tracing Nature
De Nachtzwaluw is een van de bijzondere, zeldzame soorten die Bosland rijk is en tevens
adoptiesoort van de gemeente Hechtel-Eksel. Om een beter beeld te verkrijgen van de
ecologische vereisten en de correctheid van de beschikbare populatiegegevens, wordt al vijftien jaar samengewerkt met vrijwilligers. Daarnaast
vormde de Nachtzwaluw en haar leefomgeving het onderwerp
van diverse eindwerken en universitaire studies.Via radiometrie werden diverse individuen nauwgezet opgevolgd.
In 2012 zette Tracing Nature dit onderzoek verder.
De resultaten stelden ze voor op hun persconferentie
10 oktober 2012 en via de lancering van de website
www.tracingnature.com. Alle inwoners van HechtelEksel kregen bovendien een gratis boekje in de bus
met prachtige foto’s van dit gevleugeld nachtdier. Er
zijn een dertigtal koppels Nachtzwaluwen in Bosland. Door het onderzoek, waarbij meerdere dieren
van zendertjes werden voorzien en met een camera
gefilmd werden tijdens hun nachtelijke activiteiten,
kwamen flink wat nieuwe feiten aan het licht over deze
door mythen omgeven diersoort. Zo blijkt het leefgebied
van de vogel een pak groter dan aanvankelijk gedacht.
Foto © Leen Raats

Foto © An Creemers

Vegers voor vlinders
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Opmaak globaal educatief plan Bosland
Regionaal Landschap Lage Kempen startte in 2012 de werkgroep ‘educatie Bosland’ op. De
eerste opdracht van deze werkgroep is het opstellen van een educatief plan voor Bosland.
Volgende stappen worden hierin voorzien:
- opmaak van een inventaris van aanbod en aanbieders via interviews en desktopresearch
- analyse van het aanbod (SWOT, overlappingen, blinde vlekken)
- formulering van krachtlijnen, met doelstellingen en acties
RLLK maakte in 2012 een inventaris van het educatief aanbod en de educatieve aanbieders
in Bosland. Deze inventaris en de analyse ervan werden besproken op de werkgroep. Er
werd beslist om de werkgroep voor 2013 uit te breiden met de belangrijkste aanbieders van
educatie in Bosland: Natuurpunt Hechtel-Eksel, Natuurpunt Noord-Limburg en Werkgroep
Isis.

Deelname Europese Landschapsprijs
De Europese Landschapsprijs is een internationale erkenning die om de twee jaar wordt
uitgereikt aan een organisatie die zich inzet voor de bescherming, het beheer of de inrichting
van een landschap. Bosland stelde zich, samen met vijf andere organisaties, kandidaat om
België te vertegenwoordigen op Europees niveau. Uiteindelijk werd Nationaal Park Hoge
Kempen uitgekozen als Belgisch laureaat.

5. Bosland als toeristischrecreatieve attractiepool
5.1 Toeristisch-recreatieve ontsluiting
en onthaal
Opmaak Masterplan Hoef
De gemeente Hechtel-Eksel liet in 2012 een masterplan opmaken voor de sport- en recreatiezone ten zuiden van het centrum van Hechtel dat voorziet in een globale inrichtingsvisie
die op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling, beheer en uitbating passend en haalbaar is. Hiertoe werd een opdracht gegund aan het studiebureau Tritel/Technum/Tractebel. Hieromtrent
werden de volgende uitgangspunten gedefinieerd:
1. sportieve, speelse en recreatieve activiteiten in een groen en bosrijk kader nabij
het centrum van Hechtel
2. recreatief medegebruik van de omliggende duingebieden: strandsport en –spel
3. autoverkeer doorheen het gebied beperken, structuur van voet- en fietspaden
ontwikkelen
De startvergadering vond plaats in maart 2012. Omwille van een personeelstekort bij het
studiebureau werd de opdracht ondertussen in onderaanneming gegeven aan het bureau
CreoSUM. De ‘nieuwe’ startvergadering vond plaats op 26 september 2012.
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Foto © Kristof Lantmeeters

Foto © Lucas Daniels

Toegangspoorten Bosland
De Soeverein
Met het oog op de toekomstige ontwikkeling van een hoofdonthaalpunt voor Bosland ter
hoogte van het derde platform van het Park De Soeverein te Lommel, was de opmaak
van een Plan-Mober en RUP noodzakelijk. Op 15 december 2010 werd de opdracht tot
opmaak van een ‘Plan Mober en GRUP voor de directe omgeving van de toekomstige
hoofdontvangstlocatie Bosland te Lommel gegund aan het studiebureau Tritel (momenteel
Technum). De PLAN-MOBER werd  afgerond en goedgekeurd op het CBS van Lommel van
8 juni 2011.
In 2012 merkte de Dienst Milieueffectrapportagebeheer op dat, ondanks eerder gegeven
informeel advies, de opmaak van een PLAN-MER in het kader van het lopende GRUP
noodzakelijk bleek. Daartoe werd een volledig nieuwe opdracht uitgeschreven. De opdracht tot opmaak van een PLAN-MER werd op 18 september 2012 gegund aan het
studiebureau Antea Group. De uitvoeringstermijn werd vastgelegd op 14 maanden. De
opdracht zal uitgevoerd worden parallel aan de verdere uitwerking van het reeds eerder
gegunde GRUP.
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Routestructuren Bosland

Den Grooten Hof
Binnen het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Overpelt is ‘Den Grooten Hof ’ steevast
aangeduid als ‘te ontwikkelen hoofdtoegangspoort tot Bosland’. De recente verwerving van
de site door Boslandpartner OC-ANB is een belangrijke stap vooruit in de verdere uitbouw
van de toeristisch-recreatieve pijler van het project Bosland. Om de noodzakelijke planologische omzettingen te kunnen realiseren, werd een opdracht uitgeschreven voor opmaak
van een GRUP aangaande verschillende Boslandsites in Overpelt. De opdracht werd op 17
september gegund aan studiebureau Antea Group.
Op advies van het Agentschap R-O, Ruimte en Erfgoed alsook Ruimtelijke Planning wordt
in dit GRUP niet enkel de site van Den Grooten Hof behandeld. In de gemeente Overpelt
bevinden zich namelijk nog een aantal sleutelsites met potentie in het kader van Bosland (het
Hobos, de Winner, het Napoleonstrand,…)
Het verbinden van de verschillende plekken met elkaar en de omgeving en het inbedden
ervan in Bosland, vormen hierbij het uitgangspunt. Bovendien zal er als voorstudie, op vraag
van het Agentschap R-O, Ruimte en Erfgoed, eveneens een historische studie en herbestemmingsonderzoek worden uitgevoerd voor de site van het Hobos.

Hiermee kunnen we het volgende aanbieden aan
sportbeoefenaars en recreanten:
• Een goed ingericht, kwalitatief netwerk van
paden
• Landschaps- en natuurbeleving in een attractieve regio
• De mogelijkheid tot kennismaken met een
diversiteit aan waarden en gebruiken
• Het gemeenschappelijk gebruik van infrastructuur en horecavoorzieningen

Het Pijnven
De geselecteerde site voor de toekomstige ontwikkeling van het hoofdonthaal te HechtelEksel situeert zich ter hoogte van het Pijnven, in het noordwesten van de gemeente. Er werd
een opdracht uitgeschreven voor de opmaak van een inrichtingsvisie en bijhorend plan van
aanpak voor de site. De opdracht werd op 15 december 2010 gegund aan het team van de
studiebureaus Idea Consult en Hub. De opdracht beoogt de vorming van een ambitieuze en
realistische visie over en voor de ontwikkeling van de hoofdpoort aan het Pijnven. De inventarisatiefase en de SWOT-analyse voor deze site werden ondertussen afgerond. Er werd een
consensus bereikt over het richtinggevend kader voor de toekomstige ontwikkelingen op de
site. Dit kader zal verder geconcretiseerd worden tot een inrichtingsplan. Eind 2012 wordt
de finalisatie van de opdracht voorzien.

Foto © Bloso

Mountainbikeroutes
Op initiatief van BLOSO en de provinciale sportdienst werd in Noord-Limburg een permanent mountainbikenetwerk van aaneensluitende lussen en inrijroutes ingericht. In totaal
is het netwerk zo’n 270 km lang. Hiervoor werd samengewerkt met
de gemeenten Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Neerpelt,
Overpelt en Peer. Het netwerk sluit aan op de routes in de
Nederlandse gemeenten en de andere Limburgse netwerken.

Alle trajecten worden voorzien van een duidelijke,
eenvormige signalisatie. De Boslandhuisstijl wordt in de
gemeenten geïntegreerd in de huisstijl die door Bloso in heel
Vlaanderen wordt toegepast.
Wandelroutes en -kaarten, wandelbox
In het kader van het Interreg-project Grenzeloos Wandelen verzorgt RLLK acties die eruit
bestaan om de kwaliteit en belevingswaarde van het wandelaanbod in Bosland te verhogen.
Dit kan door het verbeteren van startpunten, het verhogen van het wandelcomfort en het
uitbreiden van belevingselementen. Volgend op de in 2010 geproduceerde, nieuwe wandelkaarten en de in 2011 verbeterde startborden, werden in 2012 volgende acties gerealiseerd:
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• Opwaardering wandelroutes Pijnven
In overleg met ANB werden de wandelroutes in het Pijnven gesaneerd en deels herlegd. De bewegwijzering werd conform gemaakt met de voorschriften van Toerisme
Vlaanderen. Er werd een nieuwe wandelkaart met bijhorend startbord voorzien, volgens de nieuwe huisstijl van Bosland.
• Verbetering wandelcomfort Blauwe Kei – De Maat
Langs de wandelroutes in Blauwe Kei werden op verschillende plaatsen verbeteringen
aangebracht aan de bewegwijzering. Op een aantal plaatsen werden de tracés van
de routes herzien in functie van een betere toegankelijkheid. Een nieuwe trap op een
steil stuk verhoogt de veiligheid en het comfort voor de wandelaar.
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• Rustpunten en beleving Sahara
Langs de wandelroutes in de Sahara werden twee
picknickbanken geplaatst die niet enkel als rusten eetplek fungeren, maar ook voorzien zijn van twee interactieve speelborden.
De fauna en flora van Bosland vormen hierbij aanknopingspunten voor leuke doeopdrachtjes en spelletjes voor kinderen, waaronder het Zeno Zandloopkeverspel.
De picknickbanken staan aan de rand van het speelbos.
• Lancering wandelbox Bosland
In het najaar van 2012 lanceerde RLLK de houten Boslandbox, een bundeling van
de acht wandelkaarten en de Bosland ontdekkingskaart. De inwoners van Bosland
kregen de kans om de box met een korting van drie euro aan te schaffen tijdens de
Week van het Bos en de theatrale nazomerwandelingen die in de herfst in de drie
gemeenten plaatsvonden.
Resultaten wandeltellers
In het kader van het Interreg-project Grenzeloos Wandelen, werkt RLLK mee aan het opzetten van onderzoeksmethodologie voor het monitoren van de wandelrecreanten. Sinds
2010 registreren zes wandeltellers (Ecotwin met middellange afstand pyrolens en houten
pyropost) de wandelaars in de respectievelijke wandelgebieden in Bosland (waarvan één als
rondreizend exemplaar). Reeds drie jaar op rij worden kwantitatieve gegevens verzameld op
diverse wandelroutes in Bosland. De data worden teruggekoppeld naar Toerisme Limburg
en de andere Boslandpartners.
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Resultaten bevraging wandelaars (ihkv Grenzeloos Wandelen)
Eind 2012 trachtte Toerisme Limburg via een enquête meer zicht te krijgen op de wandelaars die Bosland aandoen.
Tussen 1 en 13 november werden 397 wandelaars ter plekke bevraagd en dit in de gebieden
Dommelvallei (Overpelt), Heuvelse Heide (Lommel), In den Brand (Hechtel-Eksel), Kattenbos (Lommel) en Sahara (Lommel). Hieruit bleek onder andere dat 65% van de wandelaars
het gebied waarin ze zich bevonden correct kon benoemen. Bijna de helft van de wandelaars
is 50 jaar of ouder, en 99% is Belg. 87% komt met de wagen en 96% is dagtoerist. De wandelgezelschappen leggen gemiddeld 4 km af en bestaan gemiddeld uit 2,6 personen. 25%
had kinderen bij.
Tussen 25 november en 1 december vulden 126 van deze wandelaars ook de online enquête in. Een overgrote meerderheid van deze personen wandelt zeer frequent. Twee op
de drie volgde een bewegwijzerde, lusvormige wandelroute. De meesten kennen Bosland
omdat ze van de regio zijn of hadden van het gebied gehoord via familie, vrienden of kennissen. 79% van hen ondernam reeds meermaals een wandeling in Bosland, omwille van de
ligging of het aantrekkelijke landschap. Bij de keuze van het wandelgebied zijn de factoren
‘aantrekkelijk landschap’, ‘geen geluidshinder’ en ‘keuze tussen diverse lengten’ de belangrijkste
factoren. De aanwezigheid van horeca is het minst belangrijk. Een op zeven wandelaars ging
op pad met een wandelkaart of – folder.
Bovendien bleek dat 33% van de wandelaars hun tocht niet plant. 59% raadpleegt wel eens
een website voor het plannen van een wandeltocht. 20% gebruikt applicaties als GPS, apps
voor smartphone/iphone, MP3 of een online routeplanner. 27% van de wandelaars gebruikt
deze applicaties niet maar is wel geïnteresseerd (vooral in GPS).
Ruiter- en menroutenetwerk
Op de nieuwe ruiterkaart 2013-2014 werd het voornaamste deel van de lokale ruiterroutes van Lommel geïntegreerd. De lokale Pijnvenroutes zijn eveneens opnieuw gedeeltelijk
opgenomen.
Via Lommel zijn de ruiterpaden van het Antwerpse Campinia-netwerk en het Nederlandse
Kempen en Peel voortaan rechtstreeks bereikbaar. Deze ruiterkaart is voor het eerst twee
jaar geldig en gedrukt op spatvrij papier.  
Opstart werkgroep wandelvisie
Op recreatief vlak zijn er in Bosland nog verschillende knelpunten en kansen aanwezig die via
diverse acties aangepakt kunnen worden. Aspecten van afstemming en kwaliteitsverhoging
van wandelen worden met de partners besproken op de door RLLK in 2012 opgerichte
Werkgroep Wandelvisie of in bilaterale contacten met de lokale partners. Voorbeelden van
acties zijn het stroomlijnen van wandelgebieden en de bewegwijzering in Lommel, de opwaardering van het wandelgebied Pijnven (Hechtel-Eksel) en de kinderbelevingsroute op de
Lommelse Sahara.
Het is de bedoeling dat de werkgroep de visie over wandelen in Bosland op punt stelt.
Hieronder valt onder andere: algemeen kader voor wandelen, sturing recreatiedruk, infrastructuur, beschrijving individuele wandelgebieden, onderhoud, communicatie en promotie.
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5.2 Verhogen van de toeristische beleving
door middel van producten
Ontdekkingskaart
De gratis ontdekkingskaart is een uitgave van Toerisme Limburg, in samenwerking met de
andere Boslandpartners. Het gaat om een informatieve kaart die Bosland en haar producten
situeert. De kaart is overzichtelijk en handig, zowel voor toeristen die de regio komen verkennen als inwoners van de Boslandgemeenten.
De kaart, die naast een handig overzicht leuke tips geeft, werd in het voorjaar van 2012
gratis huis-aan-huis bedeeld bij alle inwoners van Lommel, Hechtel-Eksel en Overpelt en is
verkrijgbaar bij de toeristische kantoren in de regio.  

Grensoverschrijdende Kempenfietskaart
Op aangeven van de uitbaters van logies in de regio werd duidelijk dat er bij toeristen een
noodzaak bestond aan een grensoverschrijdende fietskaart voor het hele Kempens gebied.
Voorheen moest men drie verschillende kaarten aankopen om een fietstocht in de regio te
plannen.
De kaart ‘grensoverschrijdend fietsroutenetwerk de Kempen’, een gezamenlijk initiatief van
Toerisme Limburg, Toerisme Provincie Antwerpen en Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, geeft een overzicht van fietsroutes en logies in Bosland en wijde omgeving. De fietskaart
werd ruim bedeeld via de verdeelpunten van de betrokken organisaties en is er te koop
voor E5,95.
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Bosbewonersroute
De Bosbewonersroute in het Pijnven in Hechtel-Eksel, die werd ingewandeld tijdens de openingsdag van de Week van het Bos, is een educatieve route van 2,4 kilometer. De route richt
zich op kinderen van 3 tot 7 jaar en laat hen kennismaken met het everzwijn, de ree en andere bewoners van Bosland. Het is een realisatie van ANB en het Regionaal Landschap Lage
Kempen, met financiële steun van Interreg Grenzeloos Wandelen en Limburg Sterk Merk.  

App Pijnven
Het agentschap voor Natuur en Bos ontwikkelde een digitale wandeling voor het Pijnven.
Deze wandeling met een lengte van 6,4 kilometer leidt langs de meest markante plaatsen
en bijzonderheden van de oranje wandeling en kan geraadpleegd en gedownload
worden via www.routeyou.com.

Inrichting speelbos Kattenbos

Hangmatuitleendienst Sahara

De inrichting van het nog te ontwikkelen speelbos in Kattenbos (Lommel) werd eind
2012 gegund aan land-artkunstenaar Will Beckers. Het speelbos zal vermoedelijk tegen
de zomer van 2013 gerealiseerd worden. Het speelbos bevindt zich in de omgeving
van het bestaande wandelpad voor mindervaliden in Kattenbos, verscholen in de natuur
zodat recreanten op zoek moeten naar de diverse speeltuigen. Het wordt een ‘kunstzinnig’ speelbos waarin zowel kinderen als volwassenen de natuur op een aparte manier
beleven.

In 2012 werd de hangmatuitleendienst in de Lommelse Sahara gelanceerd.
Toeristen en recreanten kunnen de hangmatten, in een handige rugzak, tijdens de zomermaanden gratis uitlenen aan de balie van de Soeverein. Dit
project werd gerealiseerd door het Regionaal Landschap Lage Kempen en
Toerisme Limburg met middelen van Limburg Sterk Merk en Interreg Grenzeloos Wandelen. RLLK kocht tien hangmatten aan met bijhorend ophangsysteem
en rugzakjes. De service kende in 2012 een matig succes.
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In opdracht van het Lommelse stadsbestuur ontwikkelen Ateliereen architecten en Ma°Mu
architecten een uitkijktoren die in de Lommelse Sahara zal worden geplaatst.Vanop de toren,
die ongeveer dertig meter hoog is, zal je een uniek zicht hebben op de Sahara en de ruime
omgeving.
Bij de uitwerking van het concept hebben de architecten zich laten inspireren door de
opmerkelijke benaming van het gebied. Een aantal elementen daarvan, zoals de glooiende
zandduinen, de warme kleurtonen en de natuurlijke, spontane lijnen van het landschap, zullen
in de uitkijktoren tot uitdrukking worden gebracht.

Foto © www.rllk.be

Uitkijktoren
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Groen speelweefsel: Pilootproject Hechtel-Eksel

Inrichting speelzones Overpelt

Hechtel-Eksel is een van de vier pilootgemeenten in het project ‘Spelen en ravotten in
Limburgs groen’, kortweg het speelweefselproject. Bedoeling is om kinderen via het inrichten van een netwerk van groen speelweefsel opnieuw kansen te bieden op dagelijks, speels
contact met de natuur.
Dit project past helemaal binnen het Masterplan Bosland en het Actieplan 2012. Als Boslandgemeente heeft Hechtel-Eksel ervoor gekozen om het Boslandgevoel door te trekken
tot in de dorpskernen, zodat de inwoners van de gemeente nog meer betrokken geraken
bij het Boslandverhaal.
Voor de concrete uitvoering van het actieplan sloot het gemeentebestuur in 2012 een
overeenkomst met het Regionaal Landschap Lage Kempen. RLLK zal in een eerste fase
vijf buurtspeelpleintjes, focusgebieden uit het actieplan, omtoveren tot groene speelplekken.
De klassieke speeltuigen maken plaats voor avontuurlijk groen, dat niet enkel uitnodigend is
voor kinderen maar ook buurtversterkend werkt naar andere leeftijdsgroepen. De werken
zijn gepland voor 2013.

Er werd besloten om binnen Overpelt een viertal speelzones in te richten. De reeds bestaande speelzones in het bos in Overpelt-Fabriek (Duinenstraat) en in de bossen van
Holheide (Jeneverbesstraat – Esstraat) worden uitgebreid. Daarnaast worden er twee grote
speelzones ingericht: een aan het Scouts- en Gidsverblijf De Winner en een andere op de
Heesakkerheide.
In 2012 werden de verschillende locaties, in samenwerking met een boswachter, geselecteerd en bezocht. Met de Winner (Scouts en Gidsen Vlaanderen) werden gesprekken gevoerd over de inkleding van deze speelzone. De uitbouw van de  speelzone in Heesakkerheide kadert in het HPG-plan voor Heesakkerheide. De gemeente Overpelt wordt in dit
dossier geadviseerd door een medewerker van de provinciale jeugddienst die erg vertrouwd
is met het project ‘groen speelweefsel’.

5.4. Eenduidige toeristische communicatie
Aanbesteding beeldkwaliteitsplan Bosland
(terreininfrastructuur)
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Reeds in 2011 werd opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een Beeldkwaliteitsplan
voor Bosland, waarin de bestaande huisstijl verder op punt werd gesteld op vlak van recreatieve kaarten, folders en infoborden en werd vertaald naar de recreatieve infrastructuur op
het terrein. In 2012 werd overgegaan tot het uitschrijven van een bestek voor uitbesteding
van het beeldkwaliteitsplan.
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