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Het Grenspark: volop in beweging!
2007 was een bijzonder jaar. Vanwege de Nederlandse en Vlaamse ministers kreeg het
Grenspark, voor een termijn van 5 jaar, opnieuw het vertrouwen. Samen met een dringende
opdracht: ‘zoek snel uit hoe de uitbreiding van het Grenspark concreet op de kaart kan worden
getekend, zodat aan de uitdagingen ‘waterbeheer’ en ‘recreatie’ een efficiënt gevolg kan
worden verleend.
Het was een toeval, dat dit hernieuwde ministeriële mandaat ongeveer samenviel met de
aanstelling van een nieuwe coördinator. Dhr. Marten Wiersma had als het ware zijn taak
volbracht.
Omstandigheden brachten hem op de stoel van gedeputeerde van de Provinciale Staten van
Zeeland.
Zorgvuldig en toch betrekkelijk snel werd naar een opvolger uitgekeken. In overeenstemming
met de Bijzondere Commissie, hoogste hoeder van het Grensparkbeheer, werd in de
zomermaanden van 2007, door de aangestelde selectiecommissie naarstig gezocht uit 71
kandidaten naar de persoon die het spoor van Dhr. Marten Wiersma het best zou kunnen
natrekken.
Mw. Barbara Van Eeckhoutte, tot september 2007 werkzaam
bij de Dienst Landelijk Gebied te Goes, startte op 1 oktober 2007
als nieuwe coördinator.
Het door haar opgestelde jaarverslag, dat hierna volgt, is het beste
bewijs van de razendsnelle wijze, waarop ze het
Grensparksecretariaat, met een brede medewerkers-omgeving,
zowel uit de ambtelijke als de vrijwilligerssfeer heeft leren kennen, en de problematiek leerde
onderkennen. Zij zet haar speurtocht verder, wetend dat de samenwerkingsopdracht, die alpha
en omega is van het Grenspark, niet op eenvoudige wijze concreet gemaakt kan worden. Er is
onder meer dat verschil in bestuurlijke stijl tussen Nederlandse en Vlaamse bestuurders,
vertegenwoordigers van gemeentebesturen, van eigendomsbelangen, instellingen uit de
recreatiesector enz…
Het verslag dat volgt is een trefwoorden ratel. Precies die dingen, achter en voor de schermen,
zijn de vele draden die het geheel van de 3.750 ha natuurparkgrond moeten omvormen tot een
landsoverschrijdend park.
Die vele draden komen uit op één punt, één grote groene long, einde en begin van de
Antwerpse Kempen en diezelfde Kempen in Zuid-, West- en Noord-Brabant.
Het belang van deze long kan bezwaarlijk worden onderschat, midden in een gebied waar
residentiële en andere bewoning oprukt, maar de industriële bedrijvigheid van de zo nabije
Antwerpse haven evenzeer.
Dit belang noodzaakt tot samenwerking. Maar dat hebben de direct geïnteresseerden al eerder
begrepen.

Essen, 9/04/2008

Dhr. Herman Suykerbuyk
Voorzitter Grenspark de Zoom – Kalmthoutse Heide
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Elk jaar weer slaagt het Grenspark erin om activiteiten te realiseren die een bijdrage leveren
aan de uitwerking van het Beleidsplan beheer en inrichting. Het gaat zowel om acties ‘achter
de schermen’, als acties ‘vóór de schermen’.

Achter de schermen
Het omzetten van beleid in uitvoeringsmaatregelen gaat niet vanzelf. Het vergt het nodige
overleg. Overleg, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau. Het zijn vaak acties die van
achter het bureau gebeuren; acties die voor de burger ook vaak (te) lang duren. Maar toch: ze
zijn broodnodig! Ook hier gaat het spreekwoord op: ‘eerst denken en daarna doen’.

De bestuurlijke arena
Op 4 april 2007 werd in het gemeentehuis van Kalmthout zoals gezegd de tweede
beleidsperiode voor de Bijzondere
Commissie officieel ingesteld door
Vlaamse minister
dhr. Kris Peeters en Nederlandse
minister
mw. Gerda Verburg.
Hiermee werd het Grenspark
opgedragen om, naast de verdere
uitvoering van het Beleidsplan, de
mogelijkheden van een uitbreiding
van het Grenspark te onderzoeken. Dit
zgn. Grenspark Plus dient het kader te
zijn waarbinnen de waterproblematiek
en de verdeling van de recreatiedruk
vorm gegeven zal moeten worden.
Een dergelijke aanvullende opdracht
wordt alleen maar gegeven, wanneer de ‘buitenwereld’ vertrouwen heeft in een organisatie,
zoals die van het Grenspark. Dat is dus een mooie opsteker voor iedereen, die een bijdrage
levert aan het Grenspark.

Tevens werden op diezelfde dag enkele nieuwe leden in de Bijzondere Commissie
verwelkomd: vlnr: dhr. Jacques van Dongen namens de Nederlandse zgn. kleine
eigenaren, dhr. Gaston Van Tichelt die de gemeente Essen vertegenwoordigt, dhr. Eric
Van Boghout namens het Agentschap voor Natuur en Bos en dhr. Jos Broos namens de
Vlaamse kleine eigenaren. Eind 2007 wisselde de zittende afvaardiging van het Ministerie
van LNV; dhr. Eelco Hoogendam werd lid.
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De maatschappelijke omgeving
Werken binnen een Europese of regionale context betekent ook: op zoek gaan buiten je eigen
grenzen. Open oog hebben voor de ontwikkelingen in je omgeving. Zoeken naar
samenwerkingsverbanden met omliggende plangebieden en bijbehorende partners. Het samen
werken aan (vaak dezelfde) maatschappelijke doelstellingen helpt ook het Grenspark bij de
denkoefening om het park uit te breiden én bij de verdere uitvoering van het Beleidsplan.
Schaalvergroting door samenwerking en rekening houden met elkaars belangen. Mede
daarom zijn de eerste contacten met het revitaliseringsgebied de Brabantse Wal en het
Regionaal Landschap Voorkempen (i.o.) gelegd.

Nationale Parken
Het Nederlandse deel van het Grenspark valt, middels het Koninklijk Besluit (Staatscourant
15 augustus 2007), onder de vernieuwde Nederlandse Rijksregeling ‘Aanwijzing Nationale
Parken’. Geregelde contacten met de voorzitters en secretarissen van andere Nationale Parken
worden als een meerwaarde voor het Grenspark ervaren. Belangrijke thema’s als voorlichting,
natuureducatie en natuurgerichte recreatie komen hierbij aan bod. Vanuit het overkoepelende
Samenwerkingsverband Nationale Parken werd het Grenspark in december verblijd met een
groot aantal prachtige kalenders en posters. Vele mensen die het Grenspark een warm hart
toedragen, konden hiermee worden verrast.

Natura 2000, natuur over de grenzen heen!
Het Grenspark is een kerngebied van NATURA 2000, het
natuurbeschermingsprogramma van de Europese Unie. Hiermee
behoort het Grenspark tot één van de topnatuurgebieden van Europa.
Een status waar we trots op zijn! Voor al deze natuurgebieden moet
een beheerplan opgesteld worden, dus ook voor het Grenspark, met
als doel: het behoud en de ontwikkeling van het natuurgebied, en daarmee het instandhouden
van de biodiversiteit. Dat legt een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de
betrokkenen, d.w.z. overheden, beheerders en eigenaren van het gebied. Voor het opstellen
van dit beheerplan neemt de provincie Noord-Brabant het voortouw voor het Nederlandse
deel. Het Agentschap voor Natuur en Bos doet dat voor het Vlaamse deel. Elk land loopt
hierin zijn eigen traject. Aan het Grenspark de schone taak om de relatie tussen de beide
landen inzichtelijk te maken. Noch waterbeheer, noch natuurbeheer stopt immers bij de grens!

Water, tekort of overschot?
In de voorbije jaren kwam de vraag aan de orde of de waterwinningen al dan niet beperkt
zouden moeten worden? In hoeverre hebben deze winningen invloed (en hoe sterk) op de
verdroging van het natuurgebied? Om hier een beter inzicht in te krijgen werd een (tijdelijke)
werkgroep opgericht. Deze heeft, samen met het ingenieursbureau Haskoning, een
‘ontwikkeld hydrologisch model’ ingezet om per winning te gaan onderzoeken wat de
effecten zijn op bijvoorbeeld de ‘Groote Meer’. Terwijl het bureau eind december 2007 druk
was om de conclusies en aanbevelingen op papier te zetten, werd op 17 december 2007 een
zgn. Hoofdlijnenakkoord getekend tussen de provincies Noord-Brabant en Zeeland en de
waterwinbedrijven Evides en Brabant Water. In dit akkoord is overeengekomen, dat de
capaciteit van de waterwinning in de loop van de komende jaren gefaseerd zal worden
afgebouwd met minimaal 75% van de huidige omvang. Dat is pas goed nieuws! De
uiteindelijke realisering van dit akkoord zou wel eens kunnen leiden tot de conclusie, dat de
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verdroging van de natuur in het Grenspark geen knelpunt meer is, maar…. het is nu nog te
vroeg om te juichen, eerst de uitwerking maar eens afwachten.

Recreatie, een knelpunt of een speerpunt?
De maatschappij verandert. De natuur is er voor de mensen, en de mensen zijn er voor de
natuur. Natuur en economie (recreatie) hoeven elkaar helemaal niet in de weg te zitten. Het
gaat er niet alleen om, om méér mensen naar de natuur te halen, het gaat er met name om, om
de natuurgerichte recreatie een impuls te geven. Wel dient er goed onderzocht te worden waar
en hoeveel recreatieve activiteiten toelaatbaar zijn. Omdat het Grenspark onderdeel uitmaakt
van zowel de Nederlandse Brabantse Wal als het Regionaal Landschap Voorkempen (i.o.),
wordt in overleg naar afstemming gezocht.

Deze hele regio voelt de toename aan recreatieve wensen vanuit de omliggende steden en is
op zoek naar de meest geschikte oplossing. Samen op zoek gaan, en definiëren waar welke
recreatievorm toegestaan kan worden – dat is de uitdaging. Door de grote natuurwaarde van
het Grenspark in deze grotere context te plaatsen, ontstaan er mogelijkheden om de huidige
recreatieve druk in de beide landsdelen in beeld te brengen, en daaromheen goede
maatregelen te bedenken.

Samenwerking is de sleutel
Het Grenspark is en blijft een samenwerkingsorganisatie. Het bevorderen van de
samenwerking en afstemming van de vele betrokkenen blijft het Grenspark hoog in het
vaandel dragen. Haar belangrijkste taak blijft het voeren van de regie bij de uitvoering van het
Beleidsplan Beheer en Inrichting. Het daadwerkelijk uitvoeren van de nodige
beheersmaatregelen blijft de core-business van de verschillende beheerders.
Een goede samenwerking vergt veel overleg en een duidelijke communicatie. Een aantal
concrete voorbeelden uit 2007 hiervan zijn:
- De Bijzondere Commissie is 3 keer bij elkaar gekomen; de Stuurgroep 5 keer.
Jaarlijks terugkerende vergaderpunten zijn de vaststelling van het Bestedingenplan, en het
verantwoorden van de uitgaven over het voorbije jaar. Onderdeel van deze begroting
vormden, naast de projecten welke het secretariaat coördineert, ook uitvoeringsprojecten van
de beheerders. Er werden 10 natuurgerichte aanvragen ontvangen; hiervan zijn 5 projecten
door de Bijzondere Commissie gehonoreerd. Verder werd de agenda van deze vergaderingen
ingevuld door de verdere aanpak van het Grenspark+ en de aanwerving van een nieuwe
coördinator.
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- De beheerdersexcursie op 21 mei.

Deze werd georganiseerd in functie van een lopend onderzoek naar de meest optimale
begrazingsvorm voor het Grenspark. Samen met een aantal beheerders van ANB, SBB en
NM werden verschillende Nederlandse natuurgebieden bezocht: Strijbeekse Heide,
Overasseltse vennen, Heumensoord en Grote Heide bij Venlo. Dit zijn allemaal gebieden
waar heidebegrazing met schaapskuddes toegepast wordt. De aanwezigen waren het erover
eens, dat een geherderde schaapskudde goed kan ingezet worden om o.a. vergrassing terug te
dringen en o.a. om verbossing tegen te gaan, maar het onderhoudsbeheer blijft noodzakelijk.
- De werkgroep Natuur & Water en de werkgroep Voorlichting, Educatie en Recreatie (VER)
kwamen 3 keer bij elkaar. Hierin zetelt een breed scala aan betrokken organisaties. Het gaat
niet alleen om publiekrechtelijke organen zoals gemeenten en beheerders, ook
natuurverenigingen, VVV’s, stichtingen e.d. zijn hartelijk welkom. Interessant blijft het beeld
van de verschillende deelnemers. Ieder heeft zijn eigen visie / beeld. Deze verschillende
beelden met elkaar in verbinding brengen, dat blijft de taak voor het Grenspark.
- Ook de leden van de Bijzondere Commissie stellen het op prijs om het terrein zo af en toe te
bezoeken. Even wat contact houden met de activiteiten waar het werkelijk om draait: de
uitvoering. Ook zij willen de natuur zien, voelen en proeven. Aansluitend aan hun laatste
vergadering in november trokken ze de laarzen aan en werden door de verschillende
uitvoerende beheerders (Agentschap Natuur en Bos en Natuurmonumenten) van het HELAproject begeleid langs de in het najaar gestarte kapwerkzaamheden. Indrukwekkend!
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Het Grensparksecretariaat, het draait om zijn mensen.
2007 was voor het Grensparksecretariaat een bewogen jaar. In mei, na de verkiezingen voor
Provinciale Staten in Nederland, heeft de coördinator dhr. Marten Wiersma besloten om
zijn politieke carrière uit te breiden. Hij werd gedeputeerde voor de provincie Zeeland.

Zijn afwezigheid als coördinator gedurende een periode van ca. 5 maanden is echter op een
fantastische wijze ingevuld door enkele Stuurgroepleden. Over betrokkenheid gesproken.
Op 1 oktober kwam mw. Barbara Van Eeckhoutte als coördinator het team versterken. Onder
de bezielende aansturing van de voorzitter werd en wordt ze ingewerkt. Al gauw werd
duidelijk, dat de uitbreiding van het Grenspark (Grenspark +) tot de topprioriteiten van haar
taak zal behoren. Maar ook personele taken behoren tot haar verantwoordelijkheid.
Op 1 december nam mw. Petra Muijsers, de medewerkster VER afscheid. Gelukkig kon dit in
goed overleg gebeuren, waardoor zowel de Grensparkkrant als de reizende tentoonstelling
niet in het gedrang kwamen. Toch vereiste dit alles een extra inspanning van de blijvende
medewerkers en andere betrokkenen. Op zo’n moment ontdekt een mens pas hoe waardevol
de Grensparkmedewerkers zijn!
Wat er ook aan personele wijzigingen moge zijn en nog zal komen, voor het secretariaat staat
één ding als een paal boven water: “het Grenspark wil zijn regierol goed invullen”. Het blijft
zoeken naar samenwerking en naar oplossingen die passen binnen de (bestuurlijke) wensen en
eigenschappen van het Grenspark. En de wetenschap daarbij, dat ze zich door zowel de
Stuurgroep als de Bijzondere Commissie gesteund voelt, doet goed. Het Beleidsplan is daarbij
bepalend en richtinggevend. Daar mag en wil het Grenspark op aangesproken worden.
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Vóór de schermen
Als de bestuurders eenmaal beslist hebben de uitvoering ter hand te nemen, dan komt het
echte werk in beeld: buiten in het veld wordt gewerkt! Maatregelen in het kader van natuuren waterbeheer hebben dagelijks de aandacht. De daadwerkelijke uitvoering van de
werkzaamheden gebeurt door de beheerders, de vrijwilligers en de vakantiewerkers. De
uitvoering hiervan gebeurt altijd in nauwe samenwerking met de direct betrokkenen.

HELA-project (LIFE)
HEideherstel op LAndduinen; in alle simpelheid de kern van een ambitieus
natuurherstelproject. Maar voldoende van kwaliteit om ook de Europese Commissie te
overtuigen van de noodzaak om hier geld in te investeren.
De werken zijn intussen volop aan de gang aan beide zijden van de landsgrens. Begin 2007
werd aan Nederlandse zijde door de Vereniging Natuurmonumenten een oppervlakte van 4
hectare open zand hersteld.
Na het broedseizoen werd dan door beide beheerders (de Vereniging Natuurmonumenten en
het Agentschap voor Natuur en Bos) aan beide zijden van de grens gestart met de tweede fase,
namelijk het kappen van 45 hectare bos ten behoeve van heideherstel en nog meer open
zand. In de bossen van het projectgebied die voorbehouden zijn om ‘bos’ te blijven, werd de
Amerikaanse vogelkers verwijderd.

Tijdens de bestuurdersexcursie op 23 november 2007 hebben de aanwezigen de eerste fase:
het herstel van het open zand, kunnen bekijken. Ook de tweede fase: het kappen van het bos
ten behoeve van heideherstel had op dat moment al aanvang genomen. Onder leiding van dhr.
Wilton De Dooij van de Vereniging Natuurmonumenten en Mevr. Veerle Mees van het
Agentschap voor Natuur en Bos, werd de tweede fase op het terrein toegelicht.
De grootsheid van dit project vergt een goede voorlichting aan het publiek. Dicht bij huis
brachten huis-aan-huiskranten, excursies, radio-uitzendingen, een reizende minitentoonstelling, informatiepanelen en vele publicaties in kranten het project onder de
aandacht. Daarnaast werden er tweemaandelijks excursies georganiseerd. Telkens weer
trokken ca. 20 – 30 geïnteresseerden de laarzen aan! Voor mensen die wat verder van het
gebied vandaan wonen is de website een goed alternatief. Naast de goede Nederlandstalige
informatie is nu ook een Engelstalige versie beschikbaar.
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Vogelkersbestrijding, doorgaan!
Zoals voorgaande jaren het geval was, is met volharding gewerkt aan de bestrijding van de
Amerikaanse vogelkers in het Grenspark. Onder aansturing van het Grenspark is in 2007 op
ca. 13 ha particulier terrein aan vogelkers verwijderd en werd op ca. 15 ha nazorg gepleegd.
Om deze klus te klaren kon het Grenspark een beroep doen op 7 vakantiewerkers die in de
zomermaanden onder deskundige begeleiding de plant verwijderden. Langzamerhand wordt
het succes zichtbaar, de strijd wordt gewonnen.
In dit kader dient zeker vermeld te worden, dat óók de respectievelijke beheerders
Staatsbosbeheer, Agentschap voor Natuur en Bos en de Vereniging Natuurmonumenten op
hun terreinen belangrijke inspanningen leveren om deze exoot te bestrijden.

Meten is weten
‘Meten is weten’, dat is wat we noemen ‘monitoring’. Het Grenspark beschikt over ca. 36
deskundige, enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten om vogels, insecten,

amfibieën en planten te lokaliseren en te tellen. Zij gaan op gezette tijden (en vaak heel
vroeg) op pad om deze gegevens vast te leggen. Omdat deze tellingen verwerkt worden in
rapporten, en nadien gebruikt worden door beleidsmakers, is het noodzakelijk dat deze
monitoring planmatig wordt uitgevoerd. De monitoring is vooral gericht op indicatorsoorten.
Interessant is het om te weten of de getroffen beheersmaatregelen voldoende zijn geweest om
de gewenste natuurkwaliteit te behalen. Nu deze monitoring een jaar of drie in werking is,
komen de eerste resultaten binnen, en kunnen voorzichtige conclusies worden getroffen.
Iedereen die ‘groen’ vrijwilligerswerk zoekt, kan zich opgeven op het secretariaat van het
Grenspark, via de mail: info@grensparkzk.be.
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Peters en meters
Het Grenspark beschikt over 12 vrijwilligers (Peters en Meters) die 4 maal per jaar de wandelen ruiterpaden afstruinen. Beschadigingen worden gemeld, beheerders worden ingelicht en
actie volgt om het geconstateerde euvel zo snel mogelijk te verhelpen. De vrijwilligers zijn
daarmee van grote waarde voor het Grenspark.

Faunabeheer
Volgens het Beleidsplan beheer en inrichting heeft het Grenspark de opdracht gekregen om
een geïntegreerd Faunabeheerplan op te stellen. Dit is voorwaar geen sinecure. Een soms
beladen onderwerp als ‘jacht’ en de verschillen in wetten en regelgevingen tussen Vlaanderen
en Nederland maken dit tot een moeilijke opdracht. Niettemin zijn de betrokken partijen
(wildbeheereenheden, terreinbeheerders en bevoegde beleidsinstanties) bijeen geweest om te
inventariseren waar de werkelijke problemen liggen en waarbij het Grenspark een rol zou
kunnen spelen. In het jaar 2008 zal getracht worden met partijen tot oplossing van de diverse
problemen te komen.

Communicatie, de spil waar het Grenspark om draait
Wissels en Grensparkkrant
Het kwartaalbulletin ‘de Wissels’ en de eindejaarskrant ‘de Grensparkkrant’ behoren
inmiddels tot de klassiekers. Het blad wordt veel gelezen, en het aantal abonnees neemt toe.
De Wissels telt momenteel ruim 900 abonnees. Nog eens 40 abonnees ontvangen de wissels
digitaal. Het eindejaarsthema van de Grensparkkrant 2007 stond volledig in het teken van
Natura 2000. Afwijkend van de Wissels werd deze krant huis-aan-huis bezorgd in de
Grensparkgemeenten Woensdrecht, Essen en Kalmthout.

Reizende tentoonstelling
In 2007 stond de communicatie grotendeels in het teken van het HELA-project (LIFE). Er
moest ruchtbaarheid gegeven worden aan dit grote, met Europees geld gefinancierd project.
Om zoveel mogelijk mensen in de
streek kennis te laten maken met dit
project, is een reizende minitentoonstelling ontworpen, en
gemaakt. Deze tentoonstelling reist
maandelijks tussen de gemeenten
Woensdrecht, Essen en Kalmthout. De
ene keer pronkt hij in de hal van een
gemeentehuis, de andere keer kunnen
bezoekers van de bibliotheek hem op
hun pad tegenkomen. Bij de
tentoonstellingspanelen worden ook
folders en Grensparkkranten
beschikbaar gesteld. Op deze manier
kunnen de geïnteresseerden thuis alles
nog eens op hun gemak doorlezen.
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Overige communicatieproducten bij het HELA-project:
- Nieuwe borden werden
geplaatst met uitleg over de
tweede fase van het project:
het kappen van bos.
- Dezelfde informatie werd op
posters geprint en in de Vroente
opgehangen bij de bestaande
tentoonstelling over het
Grenspark. De bestaande
tentoonstelling is overigens
verouderd en is aan vernieuwing
toe.

Website
Wie kan er tegenwoordig nog zonder een website? Het Grenspark zeker niet. Intussen
bezoeken jaarlijks 115.000 mensen de site. Dit aantal blijft nog gestaag groeien. Zo wordt de
pagina met de wandelkaart vrij veel bezocht, maar ook de pagina van het HELA-project krijgt
veel bezoek. Deze pagina is ook in het Engels vertaald. Er wordt steeds meer informatie via
de website verstrekt via een wekelijkse actualisatie. Ook voor de leden van de verschillende
gremia van het Grenspark is er ‘interne’ informatievoorziening beschikbaar.
Merkbaar is ook, dat de website niet alleen voor informatievoorziening gebruikt wordt. Veel
bezoekers gebruiken ook het algemene mailadres (info@grensparkzk.be) om contact op te
nemen met vragen. Dagelijks wordt deze brievenbus geopend en worden alle vragen
beantwoord.

Omgang met de pers
De redactionele aandacht in landelijke en regionale kranten en tijdschriften laat een duidelijke
stijging zien ten opzichte van voorgaande jaren. Regelmatig worden persberichten verstuurd
over het HELA-project, excursies, tentoonstellingen, natuurgidsencursus e.d. Anderzijds
weten journalisten het Grenspark ook zonder moeite te vinden.
Ook de televisie geeft aandacht aan de natuur en benadert het Grenspark met verzoeken. Daar
waar mogelijk laat het Grenspark graag aan de buitenwereld de waarde van natuur zien. Zo
kwam de ATV langs op het Junior Rangerkamp. Zij maakte een korte reportage van de Junior
Rangers in volle actie. Deze reportage werd uitgezonden op ATV op woensdag 4 juli in het
programma Cocktail.

Overige publicaties 2007:
-

De Grensparkfolder “Grensoverschrijdende natuur” werd vertaald in het Frans en het
Engels en per taal gedrukt in een oplage van 1.000 stuks.
Ook in 2007 werd er een knipselkrant én een Life-knipselkrant in elkaar gezet.
Er werden 1.000 Grensparkpresentatiemappen ontworpen en gedrukt.
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Educatie, voor jongeren én volwassenen
Nog een duidelijke doelstelling van het Grenspark is om via educatie zoveel mogelijk mensen
de waarde van natuur te laten zien en beleven. Zoals minister Veerman ooit zei: “natuur
kennen is haar liefhebben”. Mensen met hun eigen ogen laten zien hoe mooi natuur kan zijn.
Het gaat zowel om jonge mensen, als om volwassenen. En daarom kent het Grenspark
verschillende werkvormen:

Junior Rangerskamp
Traditiegetrouw is ook in 2007 een Junior Rangerskamp georganiseerd. Van oorsprong is dit
een initiatief van de Europse Nationale Parken (Europarcs). Dit is in het Grenspark snel
opgepakt. Gezien het succes behoort dit tot de jaarlijks terugkerende topattracties voor de
jeugd. Het kamp vond plaats van 2 tot 7 juli 2007 in het Mariaheem in Essen.

15 jongeren tussen de 12 – 16 jaar hebben, onder begeleiding van 3 vrijwilligers (allen goede
bekenden van het Grenspark) een week lang zich goed geamuseerd. Want daar draait het
natuurlijk bij jongeren om…plezier maken. Dat mag en kan en moet! Ook in de natuur. Al
spelenderwijze leren ze het Grenspark kennen: ze speuren naar plantjes en diertjes, ze leren
dat de Amerikaanse vogelkers niet in het Grenspark thuishoort, ze helpen jonge plantjes te
verwijderen, ze onderzoeken het water uit de vennen, ….

Natuurgidsencursus
Opmerkelijk is, dat de moderne mens zich bewuster wordt van zijn eigen leefomgeving. Zijn
betrokkenheid bij een duurzame samenleving neemt toe. De moderne mens wil niet alleen
recreëren; hij wil ook graag iets van en in de natuur leren. Om deze kennis en vaardigheden
over te dragen zijn gidsen nodig: mensen die met bevlogenheid en kennis van zaken over de
natuur vertellen aan belangstellenden. Juist daarom is het bijzonder prettig, dat in september
2006 de eerste grensoverschrijdende Natuurgidsencursus van start ging; een coöperatie van de
Vlaamse CVN en de Nederlandse IVN. Dit zijn beide organisaties die zich met passie en
professionaliteit inzetten voor de natuur en de leefomgeving. De 30 cursisten (15 Vlamingen
en 15 Nederlanders) kwamen in 2007 wekelijks bij elkaar. De cursus omvatte 30 lesavonden
in de Vroente, 15 excursies (in zowel Nederland als Vlaanderen) en een praktijkweekeinde op
de Loonse en Drunense Duinen. Het behalen van deze bijzondere diploma’s vereist
doorzettingsvermogen. En daar ontbrak het duidelijk niet aan: elke avond/activiteit was even
gezellig en leerrijk. De afronding van de cursus staat gepland voor 2008.
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Financiën in kort bestek
Werkelijke ontvangsten in 2007:
- 113.000,00 (provincie Noord-Brabant voorschot*)
26.588,34 (LIFE)
- 139.000,00 (Vlaams gewest)
2.425,21 (rente)
3.573,18 (verkoop)
27.960,07 (nog te ontvangen restbedrag Prov. Noord-Brabant*)
Totaal werkelijke inkomsten 2007: 312.546,80 €

Management
Natuur- en waterbeheer
Voorlichting, Educatie en Recreatie
TOTAAL

Uitgaven
€ 217.513,22
€ 48.549,92
€ 50.283,57
€ 316.346,71

Hiermee komt het eigen vermogen op 31 december 2007 op € 66.539,10.
De eindafrekening van het bestedingenplan 2007 vond per 1 maart 2008 plaats.

* met ingang van 1 januari 2007 is het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) in
werking getreden. Hiermee is de regie over de ministeriële gelden gedelegeerd naar de
diverse provincies.
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Bijlagen
Samenstelling Bijzondere Commissie per 31-12-2007.
Dhr. H. Suykerbuyk

Voorzitter

Dhr. J. Broos

Eigenaren

Dhr. M. De Borgher

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Monumenten en
Landschappen

Dhr. M. de Jonge

DGW&T, Ministerie Defensie

Dhr. E. Hoogendam

Ministerie LNV

Dhr. L. Jacobs

Burgemeester Gemeente Kalmthout

Dhr. J. Janssens

Agentschap voor Natuur en Bos

Dhr. R. Joosse

Staatsbosbeheer

Dhr. P. Meeuwisse

Gemeente Woensdrecht

Dhr. W. Poelmans

Provincie Noord-Brabant

Dhr. C.A.M. Rijnen

Natuurmonumenten

Dhr. L. Storms

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Dhr. E. Van Boghout

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Dhr. L. Van Craen

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Water

Dhr. J. van Dongen

Eigenaren

Dhr. E. Van Thillo

Eigenaren

Dhr. G. Van Tichelt

Gemeente Essen

Dhr. J.A.M. Vos

Waterschap Brabantse Delta

Adviseurs en parkorganisatie:
Dhr. H. Abts

Secretariaat-Generaal Benelux Economische Unie

Dhr. P. Asselbergs

adviseur Grenspark

Mw. B. Van Eeckhoutte

secretaris

Agendalid:
Dhr. G. De Blust

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

N.B. BENEGO is via haar voorzitter, dhr. L. Jacobs, vertegenwoordigd.
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Samenstelling Stuurgroep per 31-12-2007.
Dhr. H. Suykerbuyk

Voorzitter

Dhr. H. Abts

Secretariaat-Generaal Benelux Economische Unie

Dhr. J. Deckers

Adviseur namens BENEGO

Dhr. E. Hoogendam

Ministerie LNV

Dhr. J. Janssens

Agentschap voor Natuur en Bos

Dhr. R. Joosse

Staatsbosbeheer

Dhr. W. Poelmans

Provincie Noord-Brabant

Dhr. L. Storms

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Dhr. F. van Zijderveld

Natuurmonumenten

Dhr. P. Asselbergs

Adviseur Grenspark

Mw. B. Van Eeckhoutte

Secretaris

Agendalid:
Mevr. A. van Bruchem

Provincie Noord-Brabant

Samenstelling werkgroep Natuur en Water per 31-12-2007.
Dhr. P. Asselbergs

Adviseur Grenspark

Dhr. J. Bellon

Pidpa

Dhr. G. De Blust

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Dhr. W. de Dooy

Natuurmonumenten

Mevr. C. Geujen

Provincie Noord-Brabant

Dhr. A. Goorden

Staatsbosbeheer

Dhr. B. Goyens

Agentschap voor Natuur en Bos

Dhr. Y. Graafsma

Provincie Noord-Brabant

Mevr. A. Haarselhorst

Gemeente Woensdrecht

Dhr. G. Heutz

Agentschap voor Natuur en Bos

Dhr. J. Janssens

Agentschap voor Natuur en Bos

Dhr. R. Joosse

Staatsbosbeheer

Dhr. H. Juijn

Namiro

Dhr. P. Koppejan

Waterschap Brabantse Delta

Dhr. I. Ledegen

Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide

Dhr. D. Leyssens

Agentschap voor Natuur en Bos

Dhr. R. Luycks

Benegora

Mevr. V. Mees

Agentschap voor Natuur en Bos
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Mevr. I. Menger

Waterschap Brabantse Delta

Dhr. K. Molenberghs

Agentschap voor Natuur en Bos

Dhr. K. Peerdeman

Waterschap Brabantse Delta

Dhr. R. Peeters

Milieuraad Essen

Dhr. W. Poelmans

Provincie Noord-Brabant

Dhr. J. Rijk

EVIDES

Dhr. N. Straathof

Natuurmonumenten

Mevr. M. Thijssen

Waterschap Brabantse Delta

Mevr. S. Van Aert

Gemeente Essen

Dhr. E. Van Boghout

Agentschap voor Natuur en Bos

Dhr. L. Van Craen

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Water

Mevr. B. Van Eeckhoutte

Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide

Dhr. F. Van Zijderveld

Natuurmonumenten

Dhr. C. Ysenbaardt

Gemeente Kalmthout

Dhr. B. Zwiers

Benegora

Samenstelling werkgroep VER per 31-12-2007.
Dhr. H. Abts

Secretariaat-Generaal Benelux Economische Unie

Dhr. P. Asselbergs

Adviseur Grenspark

Dhr. J. Deckers

Benego

Dhr. W. de Dooy

Natuurmonumenten

Mevr. B. De Kock

Familyland

Dhr. B. Goyens

Agentschap voor Natuur en Bos

Dhr. H.G. Juyn

Namiro

Dhr. R. Luijcks

BENEGORA

Mevr. V. Mees

Agentschap voor Natuur en Bos

Dhr. K. Molenberghs

Agentschap voor Natuur en Bos

Dhr. P. Langeraert

Toerisme Kempen

Vacature

Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide

Mevr. S. Peeters

Gemeente Woensdrecht

Dhr. B. Reintjes

NHTV

Mevr. S. Ruts

Toerisme Kempen

Dhr. R. Sempels

NEC de Vroente

Mevr. L. Uitdenhouwen

Gemeente Kalmthout

Mevr. C. van Beeck

Gemeente Bergen Op Zoom
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Dhr. Karel Van Den Berg

VVV De Tasberg - Essen

Dhr. A. Vandenbosch

VMPA

Mevr. T. Van Dijck

Dienst Toerisme gemeente Kalmthout

Mevr. B. Van Eeckhoutte

Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide

Mevr. A. Van Mol

Gemeente Essen

Mevr. E. van Til

Volksabdij OLV ter Duinen

Dhr. B. Zwiers

Benegora

Vacature

Staatsbosbeheer

Agendaleden:
Dhr. M. Schepers

Kath. Hogeschool Mechelen

Dhr. D. Yzewijn

Toerisme Kempen

Secretariaat en management.
Mevr. B. Van Eeckhoutte

Coördinator

Dhr. I. Ledegen

Medewerker

Mevr. M. Wyckmans

Secretariaat

Vacature

Medewerkster

Adres:
Nieuwstraat 77
B-2910 Essen.
(00-32) (0) 3 667 6498
info@grensparkzk.be
www.grensparkzk.be www.grensparkzk.nl

Stagiaires.
Jelina Rens

P.H. Limburg - Agro- en Biotechnologie

feb. ‘07 – juni ’07

Bastiaan Vermonden Hogeschool Zeeland–Aquatische Ecotechnologie feb. ’07 – juni ‘07
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