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Voorwoord 
 
 
Het Grenspark steunt op samenwerking. Dat is moeilijk, maar moeilijk gaat ook. Bovendien is 
het een uitdaging. Gelukkig staat het in de schaduw van hetgeen gebeurt op het terrein van het 
Grenspark. 
 
Altijd anders en altijd eender?  Wie zouden wij zijn, staande voor natuur die eeuwen 
trotseerde, om die beperkte problematiek, voortkomend uit elke grensoverschrijdende 
samenwerking te ontkennen, maar tegelijk te minimaliseren? 
 
Het jaarverslag zegt “wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen”: vogelkersbestrijding, 
heideherstel, Natura 2000, natte natuurparel, ecologische verbindingszones, een verkeersluwe 
Abdijlaan met een vraagteken, grensoverschrijdende natuurgidsencursussen, recreanten op 
pad (maar op welke paden?), branddetectie. 
Is er nog meer? Jawel! 
Naast die opsomming komt het Grenspark+ in zicht. De recreant komt in beeld. De actieve 
recreant op stap, te paard, de recreatieaanbieders, zowel de beheerders van het Grenspark als 
de individuele recreatieondernemers. 
 
Het jaarverslag 2008 zal daarover meer vertellen. Maar ‘altijd eender’ is de heide en wat ooit 
duingebied was. Met een grens, die nog maar eens een minder zichtbare draad wordt. 
 
Beheerders die daaraan werken, natuurliefhebbers die hun gewaardeerde opwachting maken, 
overheden die begrip en steun opbrengen, eigenaars ook, zij krijgen een plaats in dit 
jaarverslag. Onder de hoofding : Dank! 
 
 
 
 
 
Essen, 14 april 2009. 
Dhr. Herman Suykerbuyk 
Voorzitter Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide 
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1. Strategie en beleid: voornaamste ontwikkelingen 
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 het Grenspark ook bij de 
denkoefening om het park uit te breiden, maar ook bij de verdere uitvoering van het 
Beleidsplan. Schaalvergroting door samenwerking en daarbij rekening houden met elkaars 
belangen. Mede daarom zijn de eerste contacten met het revitaliseringsgebied de Brabantse 
Wal en het Regionaal Landschap de Voorkempen gelegd.  

Nationaal Park en Kroonjuweel 
Het Nederlandse deel van het Grenspark is aangewezen als Nationaal Park en als urgente 
Natte Natuurparel. In Vlaanderen is het reservaat de Kalmthoutse Heide aangeduid als 
‘kroonjuweel’, de canons dus van de Nederlandse en Vlaamse natuur.  Met deze aanduiding 
geven de beide federaties aan, dat ze het behoud en versterking van de natuur- en 
landschapskwaliteit, en voor zover passend daarbinnen ook voorlichting, educatie, recreatief 
medegebruik, houtproductie en faunabeheer, een prominente plek geven. 

Om o.m. het Grenspark als Nationaal park zichtbaar te maken bij de bestuurders (‘er is 
trouwens nog veel werk aan de winkel’) is op vrijdag 11 april 2008 te Vught het Manifest 
Natuurkwaliteitsimpuls Nationale Parken gepresenteerd.  Hierbij heeft dhr. H. Abts verwoord 
hoe door grenssamenwerking impulsen naar verdieping en verbreding kunnen gegeven 
worden.  

Natura 2000, de natuur op haar plaats tussen people en profit  
Het volledige Grenspark is begrensd als Natura 2000-gebied. In opdracht van Europa dienen  
Nederland en Vlaanderen voor dergelijke gebieden plannen op te stellen, waarin de drie P’s: 
people, profit en planet een evenwaardige positie verkrijgen. Daarin geeft zij aan de natuur de 
plaats die haar toekomt, maar wel temidden van economische en recreatieve activiteiten. Er 
moet evenwicht zijn. Dat bereiken we bij het opmaken van instandhoudingsdoelen en een 
beheerplan (c.q natuurrichtplan). Elk land behoudt hierin zijn eigen verantwoordelijkheid, en 
kiest hierin zijn eigen werkwijze, zonder gemaakte afspraken hoe om te gaan met een 
grensoverschrijdend gebied als het Grenspark. Geconstateerd is, dat het opstellen van 1 
beheerplan voor het totale Grenspark vooralsnog niet mogelijk is. Afstemming hierover is 
noodzakelijk. Op verzoek van de beide ministeries faciliteert de Grensparkorganisatie deze 
afstemming. Weliswaar niet inhoudelijk, wel procesmatig. Het Grenspark dient hierin als pilot 
voor grensoverschrijdende natuurgebieden op te treden.  

Grenspark+ 
Het uitvoeren van de ministeriële opdracht (2007) om het Grenspark uit te breiden kende een 
voortvarend verloop. De kern van de opdracht is om samen met alle betrokkenen een concreet 
voorstel voor de uitbreiding op kaart te zetten. Duidelijk moet zijn, op welke wijze een 
uitbreiding een oplossing biedt voor de knelpunten recreatiedruk, verdroging en versnippering 
van de natuur. Naast de inhoudelijke voorstellen is het ook van groot belang om na te gaan in 
welke mate er draagvlak bestaat bij de diverse actoren.  
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Immers: veel maatregelen op het gebied van inrichting en beheer zullen op basis van 
vrijwilligheid uitgevoerd moeten worden.  Een eerste enthousiaste aanzet is gegeven.  

 
 

Domein Boterbergen en Mont Noir 
Met het overlijden van Mw. Carlier, eind 2007, kwam het Domein Boterbergen (600 ha) en 
Mont Noir (80 ha) onder supervisie van de Koning Boudewijn Stichting. Dit is weliswaar 
tijdelijk, gezien de juridische afwikkeling van het legaat. Toch ontstaat hiermee de 
mogelijkheid om een tot nu toe ontoegankelijk gebied (tijdelijk) wat toegankelijker te maken.  
Een magisch onbekend terrein kan betreden worden. Goede contacten tussen het Grenspark en 
de Stichting leiden ertoe, dat het Grenspark er voor het eerst flora en fauna mag inventariseren 
en een aantal kleine beheermaatregelen kan treffen. Maatregelen die de natuur te allen tijde 
koestert.       

Hoofdlijnenakkoord 
In het kader van de verdrogingsproblematiek van het Grenspark staan de waterwinningen op 
de Brabantse Wal al enige jaren ter discussie. In een Hoofdlijnenakkoord hebben de 
provincies Noord-Brabant en Zeeland met de waterwinmaatschappijen Brabant Water en 
Evides de intentie uitgesproken om de winningen tot maximaal 75% te reduceren. De 
uitwerking van dit akkoord wordt gelet op het grote belang van het Groote Meer met grote 
interesse gevolgd.   

 

2. Projecten en Activiteiten 

Natuur- en Waterbeheer 
Buiten in het veld wordt gewerkt! Maatregelen in het kader van natuur- en 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.  
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2.1 Monitoring 
 ‘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 beheermaatregelen voldoende zijn geweest om de gewenste 
natuurkwaliteit te behalen. In 2008 zijn deze rapporten aangewend ter ondersteuning van het 
opstellen van de natuurbeheerplannen Natura 2000 en het verkrijgen van inzicht in 
maatregelen voor 2009.   

 

Iedereen die ‘groen’ vrijwilligerswerk 
zoekt kan zich opgeven op het 
secretariaat van het Grenspark, via de 
website www.grensparkzk.be  

 

 

 

 

 

2.2 Vogelkersbestrijding 
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 2008 op 
ca 70 ha particulier terrein 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 handmatig 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. 

2.3 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. De resultaten 
zijn dan ook duidelijk zichtbaar in het terrein. Intussen werd 65 ha bos verwijderd, werd er in 
totaal 18 ha open zand hersteld en zijn alle voorbereidingen getroffen voor het plaggen van in 
totaal ongeveer 30 ha met als doel: herstel van natte en droge heide. 
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Op bijgevoegde satellietbeelden is op de eerste foto de toestand van 2002, vóór de start van 
het project te zien. 
 

 
Toestand 2002 vóór de start van het Life-Hela-project. 
 
 
 
 
Op bijgevoegd satellietbeeld is de toestand van de zomer 2007 te zien toen in de eerste fase 
een deel van het open zand hersteld werd. 
 

 
Toestand juni 2007. 
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Op bijgevoegd satellietbeeld is te zien, dat de bosgordel verwijderd is. Op deze manier is er 
een open verbinding tot stand gekomen tussen de Kalmthoutse Heide en de 
Kriekelaereduinen. Eind 2008, begin 2009 werd bijkomend nog ongeveer 12 ha open zand 
hersteld. De satellietbeelden hiervan zullen pas beschikbaar zijn in juni 2009. 
 

 
Toestand september 2008. 
 
 
 
De grootsheid van dit project vergt een goede voorlichting aan het publiek. Dicht bij huis 
brachten huis-aan-huiskranten, excursies, radio-uitzendingen, een reizende mini-
tentoonstelling, 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 

2.4 Ecologische Verbindingszone Groote Meer – Steertse Heide  
Een juiste waterkwantiteit en -kwaliteit in het Groote Meer is dé uitdaging voor de nabije 
toekomst. Gelijktijdig met de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord kunnen meer 
kleinschalige projecten uitgevoerd worden. In het Grenspark liggen kansen om een 
grensoverschrijdende ecologische verbinding tussen het Groote Meer en de Steertse Heide te 
realiseren. Het gaat met name om de invloed van de afwatering van het zuidelijke deel van de 
Steertse Heide op het Groote Meer te optimaliseren. Zo wordt o.m. onderzocht op welke wijze 
het huidige vermeste water, stromend van de Steertse Heide in het Groote Meer, verminderd 
kan worden.   
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2.5 Integrale begrazingsstudie Grenspark 
Het beheer van het Grenspark dient te allen tijde in zijn geheel beschouwd te worden. Binnen 
deze filosofie is onderzocht welke wijze van begrazing binnen het Grenspark nodig is om 
vergrassing tegen te gaan  en de diversiteit in het terrein te behouden of te ontwikkelen.  
Volgens het rapport biedt begrazing met een geherderde kudde hiertoe de meeste garanties. 
Als eenmaal het terrein op ‘orde’ is, dan kan terug ingezet worden op begrazing binnen vaste 
rasters, maar dan wel zeer extensief. Het is nu aan de beheerders om dit ambitieuze plan dat er 
ligt tot uitvoering te brengen. 
 

2.6 Gladde slang 
Na een geslaagde beheerdersexcursie naar Bergeyck en omgeving in het kader van het nemen 
van beschermingsmaatregelen voor de gladde slang, kunnen we melden, dat de beheerders 
zich hierin niet onbetuigd laten. Momenteel zijn er reeds heel wat maatregelen genomen ten 
behoeve van de gladde slang. Zo zijn een 15-tal vrijwilligers twee zaterdagen aan de slag 
gegaan op het eigendom van de Koning Boudewijn Stichting om het leefgebied van de gladde 
slang te optimaliseren. Wij danken uiteraard de KBS voor de samenwerking en de 
mogelijkheid om deze werken te kunnen uitvoeren. 
Aan Nederlandse zijde zijn momenteel in het Life-projectgebied (NM) én in de ecologische 
verbindingszone tussen de Groote en de Kleine Meer (SBB) enkele takhopen aangelegd als 
schuilplaats voor de gladde slang.  
 
 

 
 
In de toekomst zal het bijgevolg ook nodig zijn om deze genomen maatregelen te 
inventariseren op hun effectiviteit. 
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2.7 Projecten derden  
Het Grenspark subsidieert projecten, passend binnen het Beleidsplan. In 2008 ging het om 3 
projecten:  
 
1. Onderzoek verkeersluw maken Abdijlaan (Staatsbosbeheer) 
Een studie naar het  verkeersluw maken van de Abdijlaan is gaande.  Deze gemeentelijke weg 
loopt dwars doorheen het Grenspark.  De doelstelling van het gevraagde onderzoek is om op 
basis van een analyse van de toekomstige verkeerssituatie inzichtelijk te maken welke 
maatregelen er op de Abdijlaan getroffen kunnen worden om de migratie van de diverse 
groepen dieren mogelijk te maken.  
 
2. Begrazing verbinding Kleine – Groote  Meer (Staatsbosbeheer) 
Volgend op het aanleggen van een eerste open verbinding tussen de Kleine en Groote Meer, 
dient dit gebied op een adequate wijze beheerd te worden. Een studie in opdracht van het 
Grenspark adviseert het inzetten van een geherderde schaapskudde die ‘op maat’ het beheer 
kan voeren. Ruim 350 schapen hebben, onder begeleiding van een schaapsherder, 18 ha heide 
begraasd.  De kudde werd 2 keer in de groeiperiode van de planten ingezet. Door de 
begrazing van de grassen en de boompjes wordt de heide een handje geholpen.  
  

 
 
 
3. Paddentunnels Huybergse Baan (gemeente Essen)  
Ter gelegenheid van de heraanleg van de Huybergsebaan heeft het gemeentebestuur besloten 
amfibievoorzieningen aan te brengen. De voorzieningen bestaan enerzijds uit 
geleidingselementen en anderzijds uit tunnels. Bij de jaarlijkse paddentrek van het 
natuurgebied Carlier naar de overzijde van de straat, werden eerder veel padden doodgereden.  
Door uitvoering van de werken is een veilige oversteek voor padden naar het nabijgelegen 
natuurgebied gecreëerd.   
Inmiddels krioelt het van de salamanders, padden en kikkers.  
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Voorlichting, Educatie en Recreatie 
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 de natuur kan 
zijn. Het gaat zowel om jonge mensen, als om volwassenen. En daarom kent het Grenspark 
verschillende werkvormen.   

 

2.8 Wissels en Grensparkkrant 
Het kwartaalbulletin ‘de Wissels’ en de 
eindejaarskrant ‘de Grensparkkrant’ behoren 
inmiddels tot de klassiekers. Een veelzijdigheid aan 
informatie komt zo de inwoners van de gemeenten 
Woensdrecht, Essen en Kalmthout ten goede. Maar 
ook buiten de regio worden deze bladen breed 
verspreid. Het aantal abonnees is met 32% 
toegenomen. 
De Wissels telt momenteel 1186 abonnees. Nog eens 
67 abonnees ontvangen de wissels digitaal. Omdat ook 
in het Grenspark water de bron van leven is, stond het 
thema van de eindejaars Grensparkkrant 2008 in het 
teken van Water.     
 

 

2.9 Reizende tentoonstelling 
Deze minitentoonstelling, gericht op het HELA-project, blijft nog steeds rondreizen tussen de 
gemeenten Woensdrecht, Essen en Kalmthout. De ene maand pronkt hij in de hal van een 
gemeentehuis, een volgende maand kunnen bezoekers van de bibliotheek hem op hun pad 
tegenkomen, of staat hij in de hal van bezoekerscentrum of een camping in de buurt. Bij de 
tentoonstellingspanelen worden ook folders in het Nederlands/Frans/Engels en 
Grensparkkranten beschikbaar gesteld. Op deze manier kunnen de geïnteresseerden thuis alles 
nog eens op hun gemak doorlezen. 
 

2.10  Stichting Groen en handicap  
Deze Stichting draagt de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en de bruikbaarheid  
(BTB) van de Nationale Parken voor mensen met een lichamelijke beperking hoog in het 
vaandel. Vanuit deze optiek bracht ze een bezoek aan het Grenspark. De website is volgens de 
Stichting goed bevonden met duidelijke informatie over wat wel en wat niet mogelijk is voor 
mensen uit deze doelgroep. Het huidige Grenspark heeft veel kwetsbare natuur, maar in het 
Grenspark+- gebied zijn meer mogelijkheden voor deze speciale activiteiten. Een verdere 
samenwerking met deze Stichting om het Grenspark meer BTB te krijgen, ligt daarom zeker 
in het verschiet. 
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2.11 Publicaties 
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.   

2.12 Website 
Wie kan er tegenwoordig nog zonder een website? Het Grenspark zeker niet. Intussen 
bezoeken jaarlijks 100.500 mensen de site. Dit is een stijging van 15 % ten opzichte van vorig 
jaar. 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 adres info@grensparkzk.be om contact op te nemen 
met vragen. Dagelijks wordt deze brievenbus geopend en worden alle vragen beantwoord.   

2.13 Junior Rangerkamp 
Traditiegetrouw is ook in 2008 een Junior Rangerskamp georganiseerd. Het streven is om de 
verbondenheid van jongeren met de natuur te stimuleren. Door het organiseren van een 
dergelijk kamp, worden ze zich meer bewust van de waarde van het groen; ze krijgen er meer 
respect voor en gaan ook beter voor de natuur zorgen.   

 
In 2008 stond het Junior 
Rangerkamp in het teken 
van het HELA-project, en 
vond plaats vanuit het 
scoutslokaal te Putte, dichtbij 
het projectgebied. Het kamp 
vond plaats van 17 tot en met 
22 augustus 2008. 15 jongens 
en meisjes tussen de 12 – 17 
jaar hebben zich, onder 
begeleiding van 5 vrijwilligers 
(allen goede bekenden van het 
Grenspark) gedurende een 
week lang goed ingezet in het 
projectgebied. Ze hebben de 
jonge boomopslag helpen 

verwijderen, gespeurd naar plantjes en diertjes, geleerd dat de Amerikaanse vogelkers niet in 
het Grenspark thuishoort. Ze onderzochten ook het water uit de vennen, ze liepen een GPS-
tocht, hebben een schaapsherder met zijn honden en kudde bezocht ….  en hebben zich vooral 
een week goed geamuseerd. Als afsluiting gaven ze een aantal gerevalideerde uilen weer de 
volle vrijheid terug. Dit gaf bij iedereen een voldaan gevoel, dus iedereen was tevreden!  
 
 
 



 

 ‘het geheel is meer dan de som der delen’ 13

 
 

2.14 Peters en Meters 
Controle van de wandel- en ruiterpaden. Daar is het bij de Peters en Meters om te doen. Het 
Grenspark beschikt over 16 vrijwilligers die 4 maal per jaar de paden 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.   

2.15 Natuurgidsencursus 
In januari 2008 hebben 22 kersverse natuurgidsen hun diploma gekregen. In september 2006 
ging de eerste grensoverschrijdende Natuurgidsencursus van start: 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 2006 en 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. In januari 2008 werd de cursus 
feestelijk afgerond met de officiële diploma-uitreiking en een receptie. 
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2.16 Libelhamelclub 
In september 2008 ging voor de Libelhamelclub het 10de werkjaar van start. De educatoren 
van de Vroente organiseerden (voor kinderen jonger dan 12 jaar) weer 10 uitdagende 
natuuractiviteiten. Hoofddoel is om de kinderen in contact te brengen met de levende natuur, 
onder het  motto “liefst buiten!”  Vanuit het NEC De Vroente trekken de Lantaarntjes, de 
Watersnuffels en de Donderbolken ( dit zijn de 3 leeftijdsgroepen, samen 75 kinderen) het 
Grenspark in. De sfeer is los en speels, maar toch natuureducatief. Ook het creatieve wordt  
losgeweekt door het aanbieden van knutselmomenten, toneeltjes of (bio)kooksessies… 
Kortom: onze Libelhamels moeten het Grenspark kunnen be-LEVEN! 

2.17 Externe zichtbaarheid  
Geregeld wordt het Grenspark verzocht om deel te nemen aan een evenement, georganiseerd 
door een partner. In dit verslagjaar waren dit:  

- 11 april 2008: Presentatie van het Grenspark op het Manifest Natuurkwaliteit te Vught 
(Nl),  georganiseerd door de Stichting Nationale Parken van Nederland. 

- Op 15 juni 2008 vond de Brabantse Waldag plaats, georganiseerd door de 
Gebiedscommissie Brabantse Delta. Het Grenspark was hier aanwezig met een stand 
met voorstelling van het HELA-Life-project. Die dag werden er ook 3 excursies naar 
het HELA-project georganiseerd. 

- Op 4, 5 en 6 juli 2008 vierde de Benelux Economische Unie haar 50 jarig bestaan:  
in een speciaal ingerichte Benelux-bol van het Atomium te Brussel stond het 
Grenspark met een grootse stand.   

 
 

- Op 9 september 2008: Presentatie van het Grenspark op een Minisymposium over de 
Benelux te Brussel, georganiseerd door het Brussels Nederlands Vrouwennetwerk en 
de Nederlandse Bilaterale ambassade. 
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2.18 Recreatieve  zonering       
In samenwerking met de omliggende gebieden, Brabantse Wal en het Regionaal Landschap 
Voorkempen is een studie verricht naar de recreatieve zonering in de regio. Deze hele regio 
voelt de toename aan recreatieve wensen vanuit de omliggende steden en is op zoek naar de 
meest geschikte oplossing. Recreatief zoneren is het begeleiden van de recreanten doorheen 
de locaties die de natuur het minst kwetsen. Het ontbreken van toeristisch recreatieve paden 
kan gericht ingevuld worden. Geen zonering betekent: een ongebreidelde stroom van 
recreanten. Ongewenst voor de natuur, noch voor de inwoners. Om de recreatieve druk op de 
Vroente te spreiden, worden voorstellen aangedragen voor potentiële recreatiepoorten.  
Communicatie, marketing en branding vormen de uitdaging om het gebied recreatief goed te 
ontsluiten, doch het natuurgebied te vrijwaren van overmatig recreatief gebruik.  

 

3. Overige aandachtspunten 
3.1 Branddetectie 
De brandweercommandanten helpen het Grenspark uit de brand! Met het wegvallen van de 
functionaliteit van één van de brandtorens, startte het Grenspark een onderzoek naar de 
snelste manier is om een brandhaard te verkennen. Een brand zoals in 1996 mag niet meer 
voorkomen. De lokale brandweercommandanten (samen met die van de regio Roosendaal en 
Ravels) zetten hun kennis, ervaring en netwerk ten dienste van het hele Grenspark. Resultaat 
hiervan zal zowel bestuurlijk als financieel tot voorbeeld kunnen dienen voor overige 
grensoverschrijdende natuurgebieden.  
Jaarlijks overleg tussen de brandweer en de beheerders blijft bijdragen aan de gewenste 
afstemming, dan wel aan de te onderhouden preventieve maatregelen. Het betrekken van de 
kleine eigenaren bij deze materie is gewenst, doch dient nog nader ingevuld te worden.   

3.2 Faunabeheer  

Binnen het Ontsnipperingsbeleid van de provincie Noord-Brabant heeft de provincie langs de 
provinciale Putseweg reewildreflectoren (zgn. ITEK-molentjes) geplaatst en op verzoek 
van het Grenspark zijn er tevens molentjes ter 
beschikking gesteld aan de gemeenten 
Woensdrecht en Kalmthout, die wegen 
beheren in en langs het Grenspark, dit 
teneinde het valwild onder reeën te 
verminderen. In overleg met de plaatselijke 
WildBeheersEenheden en 
Natuurmonumenten zijn deze voorzieningen 
aangebracht. 
 
In verband met de nodige toestemmingen en 
beschikbaar stellen van bermpaaltjes zullen 
de voorzieningen in Woensdrecht en 
Kalmthout pas in 2009 worden aangebracht.  
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4. Organisatie  
 

4.1 Financiën 
Werkelijke ontvangsten in 2008: 

-  € 117.000,00 (provincie Noord-Brabant voorschot) 
-  € 6.140,94 (LIFE) 
-  € 139.000,00 (Vlaams gewest) 
- € 5.228,91 (rente) 
- € 3.398,75 (verkoop) 
- € 29.488,05 (nog te ontvangen ILG-restbedrag Prov. Noord-Brabant) 
- € 15.300,00 (nog te ontvangen LIFE) 

TOTAAL: € 315.556,65  
       Uitgaven   

Management       € 214.517,67 
Natuur- en waterbeheer    €   56.543,86 
Voorlichting, Educatie en Recreatie   €   43.052,95 
Resultaat       €     1.442,17 
TOTAAL               €    315.556,65 
 
Hiermee komt het eigen vermogen op 31 december 2008 op € 68.395,35. 
 
De eindafrekening van het bestedingenplan 2008 vond per 1 maart 2009 plaats.   

4.2 Vergaderingen in 2008 
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. Daartoe is regelmatig en goed overleg een vereiste.  

- De Bijzondere Commissie is 3 keer bij elkaar gekomen: tweemaal in een reguliere 
vergadering, waarvan een vergadering met jaarlijks terugkerende vergaderpunten 
zoals: de vaststelling van het Bestedingenplan, en het verantwoorden van de uitgaven 
over het voorbije jaar. Eén vergadering stond in het teken van een grootse 
verkennende dag over de uitbreiding van het Grenspark. Hierbij waren ook alle andere 
betrokken partijen uitgenodigd. In september ontving de Bijzondere Commissie 
exclusief alle betrokken partijen voor een 1e kennismaking i.v.m. de mogelijke 
uitbreiding van het Grenspark. Onderdeel hiervan was een excursie door de mogelijke 
uitbreidingsgebieden (lobben).  

- De Stuurgroep kwam gemiddeld elke 6 – 7 weken bijeen. Op de agenda stonden de 
lopende dagelijkse zaken, de adviezen geformuleerd door de werkgroepen, …..    
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4.3 Werkbezoeken  
Leren van mekaar. Daar gaat het bij werkbezoeken om.  

- Beheerdersexcursie 
Jaarlijks neemt het Grenspark alle beheerder (boswachters, opzichters en arbeiders) een dagje 
mee op excursie. Een dag gericht op het informeel omgaan met mekaar, doch ook een dag om 
de kennis te verbreden. Kennis, die aansluitend in het Grenspark toegepast kan worden.  

 

 
Dit jaar (17 oktober) stond de uitstap in het teken van ‘de gladde slang’. Theorie en 
praktijk kwamen aan de orde. Welke beheersmaatregelen zijn goed voor de gladde slang, en 
welke minder. Ontvangst en begeleiding werd verzorgd door deskundigen van de HYLA, in 
combinatie met RAVON.       
 
- Natuurgidsen Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen:  
Met enige trots ontvingen we (5 juli) ruim 45 natuurgidsen van het Nationaal Park de Loonse 
en Drunense Duinen. Naast het educatief karakter kende de dag een verkenningskarakter: 
interessant is het om te weten hoe gidsen elders een vergelijkbare taak uitvoeren. Zowel naar 
educatie als naar beheer toe werden het Grenspark en de Loonse en Drunense Duinen met 
mekaar vergeleken. Goede leermomenten!  

4.4 Personeel  
In de organisatie zijn in 2008 geen andere wijzigingen opgetreden dan de invulling van de 
vacature Medewerker Voorlichting, Educatie en Recreatie. Sedert maart 2008 vervoegde Mw. 
B. de Craen zich, weliswaar deeltijds en tot juni 2011. Hiermee is het secretariaat weer op 
sterkte. Ingewerkt raken in het spinnenweb dat het Grenspark is, is geen evidentie. Gelukkig 
is er bijstand van zowel de adviseur als de voorzitter van ons Grenspark, personen op wie het 
secretariaat kan bouwen. De sfeer binnen het team is goed. Een team dat staat en zich samen 
verantwoordelijk voelt voor het (laten) uitvoeren van de projecten/ Beleidsplan beheer en 
inrichting, maar ook voor mekaar.    
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Bijlagen 
 
Samenstelling Bijzondere Commissie per 31-12-2008.  
 
Dhr. H. Suykerbuyk     Voorzitter 
Dhr. J. Broos Eigenaren 

Dhr. J.B. Cogels 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 Wethouder 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 Burgemeester 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 31-12-2008. 
 

Dhr. H. Suykerbuyk Voorzitter 

Dhr. H. Abts Secretariaat-Generaal Benelux Economische Unie 

Dhr. E. Hoogendam Ministerie LNV 

Dhr. J. Janssens  Agentschap voor Natuur en Bos  

Dhr. R. Joosse Staatsbosbeheer 

Mevr. V. Mees Agentschap voor Natuur en Bos 

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 31-12-2008. 
Dhr. P. Asselbergs Adviseur Grenspark 

Dhr. J. Bellon Pidpa 

Dhr. W. de Dooy Natuurmonumenten  

Dhr. A. Goorden Staatsbosbeheer 

Dhr. H.A.M. Ketelaars Evides 

Dhr. I. Ledegen Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide 

Mevr. V. Mees                                Agentschap voor Natuur en Bos 

Mevr. I. Menger Waterschap Brabantse Delta 

Dhr. K. Molenberghs   Agentschap voor Natuur en Bos 

Dhr. W. Poelmans                           Provincie Noord-Brabant 

Mevr. S. Van Aert Gemeente Essen 

Dhr. L. Van Craen Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Water 

Mevr. B. Van Eeckhoutte               Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide 

Dhr. S. Willemsen Gemeente Woensdrecht 

Dhr. C. Ysenbaardt Gemeente Kalmthout 
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Agendaleden 

Dhr. G. De Blust Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

Dhr. A. Dobbelaar Benegora 

Dhr. G. Heutz Agentschap voor Natuur en Bos 

Dhr. H. Juyn Namiro  

Mevr. H. Nieuwborg Provincie Antwerpen - Prov. Inst. Voor Hygiëne 

Dhr. R. Peeters Milieuraad Essen  

Dhr. J. Rijk EVIDES 

Dhr. F. Van Zijderveld Natuurmonumenten  

Dhr. B. Zwiers Benegora 

 
 
Samenstelling werkgroep VER per 31-12-2008. 
Dhr. P. Asselbergs  Adviseur Grenspark 

Mevr. B. de Craen Grenspark de Zoom – Kalmthoutse Heide 

Dhr. W. de Dooy Natuurmonumenten 

Mevr. V. Mees                           Agentschap voor Natuur en Bos 

Dhr. K. Molenberghs  Agentschap voor Natuur en Bos 

Dhr. P. Langeraert Toerisme Kempen 

Mevr. S. Peeters                          Gemeente Woensdrecht  

Dhr. R. Sempels NEC de Vroente 

Dhr. R. Taal Staatsbosbeheer 

Mevr. T. Van Dijck     Dienst Toerisme gemeente Kalmthout 

Mevr. B. Van Eeckhoutte Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide 

Mevr. A. Van Mol  Gemeente Essen 

 

Agendaleden:  

Dhr. A. Dobbelaar Benegora 

Dhr. H.G. Juyn                          Namiro 

Mevr. C. van Beeck                        Gemeente Bergen op Zoom 

Dhr. K. Van Den Berg VVV Essen 

Dhr. A. Vandenbosch                     VMPA 

Dhr. F. Van Zijderveld Natuurmonumenten  

Dhr. B. Zwiers                                Benegora 
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Secretariaat en management. 
Mevr. B. Van Eeckhoutte Coördinator   0,8 fte 

Dhr. I. Ledegen  Medewerker N&W  1,0 fte 

Mevr. M. Wyckmans  Secretariaat    0,6 fte 

Mevr. B. de Craen Medewerkster VER  0,5 fte 

 
 

Adres:  

Nieuwstraat 77 

B-2910 Essen. 
(00-32) (0) 3 667 6498  
info@grensparkzk.be 

www.grensparkzk.be   www.grensparkzk.nl  
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Publicatielijst. 
 
Titel Auteur Opleidingsinstituut/ 

onderzoeksbureau  
Publicatiejaar

Begrazingsstudie Grenspark 
deel 2  – van verleden naar 
toekomst  

Geert De Blust 
e.a. 

INBO/Natuurbalans- 
Limes Divergens bv/De 
Wassum landschapsbeheer 

2008 

Broedvogelinventarisatie: 
nachtzwaluw 2007 

Grenspark Grenspark 2008 

Opvolging plagplaatsen 
Grenspark 2002-2006 

Grenspark Grenspark 2007 

Begrazingsstudie Grenspark 
deel 1 – globale evaluatie van 
het natuurbeheer 

Geert De Blust 
e.a. 

INBO/Natuurbalans- 
Limes Divergens bv>/ De 
Wassum 
 

2007 

Planten Ecologische 
Verbindingszone 2006 

Grenspark Grenspark 2007 

Broedvogelinventarisatie 
Groote Meer & Kortenhoeff 
2006 

Grenspark Grenspark 2007 

Vlinderinventarisatie 2005-
2006 

Grenspark Grenspark 2007 

Vlinderinventarisatie Steertse 
Heide 2005-2006 

Grenspark Grenspark 2007 

Planten Putse Moer 2004 Grenspark Grenspark 2007 
Loopkevers 2006: voorlopig 
rapport 

Maarten Jacobs Grenspark 2007 

Planten Kortenhoeff 2005 Grenspark Grenspark 2007 
Planten Kleine Meer 2005 Grenspark Grenspark 2007 
Broedvogels 2004-2005: 
Vennencomplex Withoefse 
Heide 

Grenspark Grenspark 2007 

Planten Hangven Grenspark Grenspark 2007 
Planten Groote Meer 2004 Grenspark Grenspark 2007 
Planten De Nol 2004 Grenspark Grenspark 2007 
Amfibieëninventarisatie 2005: 
Cluster 6-7 Groote en Kleine 
Meer - Kortenhoeff 

Grenspark Grenspark 2007 

Broedvogels 2006 Grenspark Grenspark 2007 
Cross-border nature 
(Engelse vertaling van folder 
Grensoverschrijdende natuur) 

Grenspark Grenspark 2007 

Nature transfrontalière 
(Franse vertaling van folder 
Grensoverschrijdende natuur) 

Grenspark Grenspark 2007 

Herstel Advies Kriekelaarsven Bastiaan 
Vermonden 

Hogeschool Zeeland – 
Aquatische Ecotechnologie 

2007 

Onderzoek naar verspreiding 
en mogelijke uitbreiding van 
de kamsalamander in het 
Grenspark 

Joachim Teunen Erasmus Hogeschool 
Brussel 

2006 
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Grenspark PLUS – de 
uitbreidingsmogelijkheid voor 
het Grenspark de Zoom – 
K.H. 

Sam Van Brempt Hogeschool Gent - Agro- 
en Biotechnologie 

2006 

De recreatieve potenties van 
Grenspark PLUS 

Luc van Hoek NHTV – Breda 2006 

De Lallende Libel R. de Dreu/D.J. 
Oreel 

Grenspark 2005 

Vogelkersbestrijding Jonas Dillen Erasmushogeschool Brussel – 
HORTECO 

2005 

Natuur aan het stuur Joris Adriaensen NHTV – Breda 
 

2005 

Boek Grenspark De Zoom – 
Kalmthoutse Heide 

Hedwig Lauriks Grenspark 2004 
 

Vertaling Website -> Engels Jasper Van der 
Poort 

Hogeschool Antwerpen   2004 
 

Bestuurlijke 
Grensoverschrijdende 
samenwerking 

Petra Schmitz Wageningen UR  2004 

Aanbevelingsrapport: 
Toegankelijkheidsadvies 
Project Kortenhoeff 

Lief Augusteyns Vzw Stille Paden 2004 

Aanbevelingsrapport en 
knelpuntenanalyse: 
Strandjutter “Wombat” 

Lief Augusteyns Vzw Stille Paden 2004 

Handleiding 
Natuurmonitoring 

Grenspark Aeolus 2004 
 

CD-ROM Grenspark in beeld Grenspark Moved by Corazon 2004 
Handleiding monitoring  
oppervlaktewater en 
grondwater 

Bob Delissen Hogeschool Zeeland 2004 
 

Waterbalans Grenspark Bob Delissen Hogeschool Zeeland 2004 
Toepassing Kaderrichtlijn 
Water 

Stijn Lewyllie 
e.a. 

Open Univ Nederland 2004 

Uitwerking 
Recreatiemonitoring 

Katleen Haeck Hogeschool Mechelen 2004 
 

Waterkwaliteit vennen Joep de Koning Hogeschool Zeeland 
 

2004 

Atmosferische depositie Cock van der 
Kaay e.a. 

Open Univ Nederland 2003 

Recreatie-monitoringsplan Sarel Tempelman NHTV Breda 2003 
 

Inventarisatie 
Recreatievoorzieningen 

Rosalien Bartelen Larenstein Velp 2003 

Waterbeheer in het Grenspark  Sven Verbeke Soresma 
 

2002 

Wandelkaart 
Grensoverschrijdende natuur 

Werkgroep VER Anyway 2000/2006 

Fietskaart - Grensparkroute Tine Van Dijck – 
Jenny Senhorst 

TPA 2000 

Folder Grensoverschrijdende 
natuur 

IVN – Afdeling 
Natuur 

Buro Kloeg 2000 

Samenvatting Beleidsplan 
beheer en inrichting 

Marc De Coster  2000 
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