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Gezenderde ‘geitenmelker’ 
De nachtzwaluw, een zeldzame, mysterieuze vogel 
waar tot voor kort weinig over geweten was, voelt 
zich thuis in Bosland. Om het hem nog beter naar 
de zin te kunnen maken, wordt hij gevolgd via zenders 
en webcams. Via www.tracingnature.com volg je 
de lotgevallen van dit gevleugeld nachtdier, dat vroeger 
de ‘geitenmelker’ werd genoemd. 
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Informatie

Alle informatie over Bosland vindt u op www.bosland.be

Heeft u een vraag? Stel ze via info@bosland.be

Colofon

VU: Bert Vanholen, voorzitter van Interlokale Vereniging Bosland, 

P.a. Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt

Redactie: projectsecretariaat Bosland

Opmaak en druk: drukkerij Grafico

 Wist je dat. ?Bosland biedt 4624ha openbaar bos en natuur,, 134km mountainbikepaden, 143km fietsroutes, 170km wandelpaden, 150km ruiter- en menroutes. Bosland herbergt 111 soorten broedvogels, 41 soorten dag-vlinders en 52 boomsoorten.

De Nachtzwaluw
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Boeiend (bos)land 
Heideparels, valleien, graslanden en open landduinen, 
Bosland is meer dan bos. Deze diverse natuur is niet 
enkel een lust voor het oog, maar ook een thuis voor 
zeldzame vogels, vlinders, korstmossen en  bijzondere 
soorten zoals gladde slang en lentevuurspin. Bosland 
geeft hen alle kansen, via onderzoek en soortgericht 
beheer. Dit unieke natuurgebied, dat het volledige 
grondgebied van de gemeenten Overpelt, Hechtel-Eksel 
en de stad Lommel beslaat, is dus niet zomaar een 
mooie plek om te sporten, spelen of tot rust te komen.

Bosland is een partnerschap van de gemeenten 
Hechtel-Eksel en Overpelt, stad Lommel, 
het Agentschap voor Natuur en Bos, Regionaal 
Landschap Lage Kempen en Toerisme Limburg. 
Samen engageren zij zich om de streek op een 
duurzame manier te ontwikkelen en op een open 
manier te communiceren met alle betrokkenen. 

De Kempen, waar Bosland deel van uitmaakt, draagt 
een rijke geschiedenis met zich mee en dat zie je 
op veel plaatsen in het landschap. Bosland wil haar 
erfgoed bewaren, maar ook openstellen voor het 
publiek. Ook door verhalen en sagen omgeven 
historische gebouwen zoals het Hobos en Den 
Grooten Hof intrigeren eindeloos.

Openluchtlabo 
Bosland was een grondlegger van het FSC-certificaat 
in Vlaanderen en ontwikkelde, samen met de weten-
schap, een langetermijnvisie voor een duurzame hout-
productie. Bedrijven die willen brainstormen 
over duurzaam ondernemen, kunnen terecht in 
The Treehouse, een architecturale boomhut. De 
FORBIO-site in het Pijnven maakt dan weer deel 
uit van een wereldwijd onderzoek naar bomen 
en biodiversiteit. 

Het Pijnven, Hechtel-Eksel

De Sahara, Lommel

The Treehouse, Hechtel-Eksel
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Spelen en ontdekken
De prachtige natuur van Bosland nodigt uit om volop 
te genieten. Daarbij hebben kinderen een streepje 
voor. Het aanbod groeit jaar na jaar, met nu reeds 
speelbossen, wandelingen op kindermaat en leuke 
extra’s zoals de Bosbewonersroute in het Pijnven, 
de speelse elementen in de reuzenzandbank van 
In den Brand en de blotevoetenwandeling in Lommel. 

Het Hobos, Overpelt ©
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