Infobrief ‘BoslandTrail: camping’
Beste campeerders,

Eerst en vooral wil VZW BoslandTrail jullie allen van harte danken voor jullie massale
inschrijvingen. Wij zijn vereerd jullie te mogen ontvangen voor deze eerste editie van
‘BoslandTrail: 100km door Bosland’.
Wat voor ons een tijdje terug begon als een avontuurtje is op een jaar tijd uitgegroeid tot een
evenement waarin wij Bosland -het grootste aanééngesloten bosgebied van Vlaanderenkunnen tonen aan honderden Belgische en Europese wandelaars en trailers. Dat maakt ons
trots en wij doen al maanden ons keiharde best om er voor jullie een onvergetelijke ervaring
van te maken. We beseffen maar al te goed dat wij als piepjonge organisatie nog heel veel
stappen te zetten hebben en dat wij vooral van jullie kunnen leren. Moesten er tips,
opmerkingen of aanmerkingen van jullie kant komen, zullen wij die met de nodige zorg
meenemen naar eventuele volgende edities.
VZW BoslandTrail bestaat uit enkele jonge ‘Boslanders’ die hoog oplopen met het project
Bosland. De gemeentes Lommel, Hechtel-Eksel, Pelt en ondertussen ook Peer, sloegen
enkele jaren geleden de handen in mekaar om onze Noord-Limburgse natuurgebieden te
gaan bundelen en er een overkoepelende naam op te plakken om zo deze natuur
kwalitatiever maar ook kwantitatiever te maken. De toeristische initiatieven schoten sindsdien
als paddenstoelen uit de grond waardoor er langzaamaan, naast een ecologische return, ook
een economische return aan vast komt te hangen. Onze Boslandverblijven zullen jullie
bijvoorbeeld met open armen ontvangen en ze zullen zelfs meesupporteren!
Om meer info te vergaren over de streek en het project Bosland, kan je surfen naar
www.bosland.be . Je vindt er ook informatie over de natuurgebieden die jullie zullen gaan
doorkruisen. Wij kunnen jullie alvast meedelen dat ‘BoslandTrail: 100km door Bosland’ de
volgende natuurgebieden achtereenvolgens zal aandoen: ‘In den Brand’, ‘DommelvalleiHeesakkerpark’, ‘Grote Hof-Hobos’, ‘Heuvelse Heide’, ‘Blekerheide’, ‘Sahara’, ‘Kattenbosser
Heide’, ‘Pijnven’ en ‘Holven-’t Plat’. Tussendoor maken we zoveel mogelijk gebruik van trage
wegen of buurtwegen. Dit wil zeggen dat jullie ongeveer voor 75% over onverharde
ondergrond zullen stappen. Op sommige plaatsen doorkruisen jullie landduinen en steken
jullie beekjes en valleien over. Op sommige plaatsen zal de heide nog in bloei staan en op
andere plaatsen stappen jullie diep de bossen in.
Wij vragen met aandrang de plaatselijke natuur te respecteren. Laat alsjeblieft niets achter in
de natuur. Wij vragen daarnaast ook jullie eigen grenzen te respecteren. Stop wanneer het
echt niet meer gaat. Wij vragen ook respect voor al onze vrijwilligers. Het is voor iedereen de
eerste keer. Wij vragen tenslotte om vooral te genieten van onze Boslandnatuur.
Hieronder lijsten wij een aantal praktische zaken op betreffende de camping. Moesten er
desbetreffend nog vragen zijn, mag je ons steeds contacteren door een mailtje te sturen naar
info@boslandtrail.be
Bedankt!
Kernteam VZW BoslandTrail,
Lennert, Lieselotte, Joris & Jolien

Camping
Jullie zijn ingeschreven om te overnachten op onze camping. Wanneer jullie vrijdag
arriveren, gelieve je eerst aan te melden op de weide bij de stand ‘hier aanmelden’. Daar
worden jullie verder geholpen en zal jullie de toegang tot de camping aangewezen worden.
Gelieve jullie tentje of camper te plaatsen binnen de daarvoor voorziene zone.
Onze camping is niet afgesloten. Voor de voorzieningen douche en toilet moeten jullie een
kleine oversteek maken naar de startweide.
Wij vragen met aandrang het rustig te houden van vrijdag 28 september klokslag 23u.
Er staat immers daags nadien een stevige tocht op til.
Bij nood
Bij noodomstandigheden voorzien wij een aantal procedures. Voor zowel hevige wind en
brand voorzien wij een vluchtroute, verzamelpunt en eventuele een overdekte schuilplaats.
Gelieve onderstaande plannetje goed te bestuderen. Camping vindt u in donkerblauw tegen
het bosgebied.
Wanneer u iets opvallend of onrustwekkend ziet, gelieve contact op te nemen met de
hulpdiensten.

Kampeerreglement

Parkeren
U kan uw wagen parkeren op de camping. Let erop dat er snelheidslimiet geldt van 6km/u op
de camping. Natuurlijk kan u uw wagen ook parkeren op de gewone parking.
Open vuur & barbecue
We zitten in de directe omgeving van de bossen op een open weide. Het is ten strengste
verboden een open vuur aan te steken. Ook barbecueën is op onze camping niet toegelaten.
Roken
Roken kan op de camping maar wees alstublieft alert dat u geen peuken achterlaat in de
droge weide. Wij voorzien een vuilbak waar u terecht kan voor met uw vuilnis. Wij raden aan
om zoveel mogelijk recyclebaar materiaal te gebruiken.
Sanitaire voorzieningen
Voor de sanitaire voorzieningen kan u terecht op de startweide. Wij maken een brugje over
het kleine beekje waardoor u de oversteek kan maken naar de sanitaire zone op de weide.
Deze sanitaire zone zal uitgerust zijn met een toiletwagen en een douchewagen waar u ook
gewone spoelbakken kan gebruiken. Let erop dat u steeds de gebruikte douches/toiletten
netjes achterlaat. Het is nooit fijn om op een vuil toilet toe te komen.

