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Voorwoord 
 
 
Wat is een jaar? 
Een jaar is een volgestouwde reeks werkzaamheden, gezamenlijke inspanningen om één stap 
vooruit te komen.  Eén stap, nadat in Echternach 2 stappen achteruit werden geplaatst.  
Wie dan alle hoop laat varen, is te beklagen, want van de natuur heeft hij niets begrepen.  Te 
veel mensen begrijpen de natuur niet.  
U  mag niet denken, hoewel het gemeen goed is te denken, we gaan erop vooruit.  
Nu het Grenspark, zichzelf bedoelend van nieuw vaarwater spreekt, is het oppassen geblazen.  
Slechts één ritme geeft aan hoe het moet: de natuur zelf.  De natuur, die we naar ons hand 
zouden zetten.  Allen, in het Grenspark, achterom kijkend, trouw dienend, wezen dank 
gezegd.   
Maar zet niet iets of iemand naar uw hand.  De natuur van 6.000 ha is u te slim af.  Wie ooit 
de vraag stelde, dat lange, lange pad, wie heeft dat dan gebaand, blijft op zijn/haar honger.   
Laat ons die volgorde respecteren.  
 
 
 
 
 
 
Kalmthout, 28 april 2011 
Dhr. Herman Suykerbuyk 
Voorzitter Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide 
 
 
 
  



 
 

 ‘het geheel is meer dan de som der delen’ 4

 

1. Strategie en beleid: voornaamste ontwikkelingen 
Opereren op de grens 
Het Grenspark als grensoverschrijdend natuurgebied en organisatie is en blijft een feit.   
Het Beleidsplan beheer en inrichting blijft het referentiekader voor de ontwikkeling van het 
park. Grensoverschrijdend intensief samenwerken biedt het natuurpark een mooie toekomst. 
Afstemming, synergie en maximale integratie van mensen en middelen bij projectrealisaties.  
Niet alleen liggen er volop kansen om door bundeling van krachten aan verbeteringen te 
blijven werken, maar samenwerking wordt ook steeds belangrijker vanwege ontwikkelingen 
in het maatschappelijke krachtenveld waarin het Grenspark opereert. De grote natuur- en 
landschappelijke kwaliteiten van het gebied worden zo nog beter ontwikkeld. Het effect is 
ook, dat zowel het gebied als de organisatie uitgroeien tot een belangrijke troef in de regio.   

Grenspark, door mensenhanden gedragen  
Het verkrijgen van draagvlak gaat niet vanzelf.  Noodzakelijk is het om oog te hebben voor de 
ontwikkelingen in je omgeving en je plek hierin te zoeken en te vinden. Overzicht verkrijgen 
en dan aansluitend deze ook nog behouden is niet evident. Maar wie zoekt, die vindt 
(meestal).  De Grenspark-waarden, consensus en coördinatie werken stimulerend en 
vertrouwend. 

Het spelersveld is er de laatste jaren almaar drukker op geworden.  Met het groeien van het 
Grenspark, zal geen enkele organisatie nog acties ondernemen zonder rekening te houden met 
het park. Toename in zichtbaarheid leidde met name in 2010  tot contacten met de toeristisch-
recreatieve partijen in en om het natuurgebied. Hoe complex ook, alles begint bij het elkaar 
leren kennen. En over de juiste informatie beschikken, over de andere spelers hun taken, hun 
plannen en hun mogelijkheden. Dit is een eerste essentiële stap naar samenwerking. Het 
Grenspark voelt zich als een vis in het water bij het delen van standpunten, beleid en 
meningen. Mooi is, dat het vaak om hetzelfde draait: meer en betere projecten ten behoeve 
van natuur en landschap. Het Grenspark vervult daarbij de verbindingsrol en neemt zelf ook 
initiatieven om de grensoverschrijdende coöperatie te versterken. Gelijkheid en 
geloofwaardigheid zijn helpende factoren.  

Om het Grenspark een succes te laten zijn, is blijvende aandacht nodig voor de medestanders, 
en tegenstanders. Zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten. Ontwikkeling en beheer 
van natuurkwaliteit, daar is geen discussie over, wel over de wijze van invulling. Een schone 
taak om uit te leggen.    

 

Biodiversiteit   
De wereld werd in 2010 door de Verenigde Naties 
opgeroepen om maatregelen te nemen om de diversiteit van 
het leven op aarde, de biodiversiteit, te beschermen. De 
wereld en natuurlijk ook het Grenspark waren aan zet. Met de 
pijlers gericht op de verdere uitbreiding van het park, 
uitvoering geven aan het grensoverschijdend HELA-LIFE-project, en het thema een gezicht te 
geven in de Wissels, heeft het Grenspark haar steentje bijgedragen. 



 
 

 ‘het geheel is meer dan de som der delen’ 5

 

Grenspark, de verruiming nabij 
Het Grensparkbestuur stond voor het finaliseren van de verruimingsopdracht van de ministers 
(2007). Motto was: “natuur met natuur verbinden”. Recreatie stimuleren en ontwikkelen daar 
waar mogelijk. Antiverdroging bewerkstelligen binnen een grotere radius. De nieuwe 
begrenzing (extra 2.000 ha) en een herziene Beschikking bieden kansen om de natuur meer 
ruimte te bieden. Behoud van de huidige organisatiestructuur is herbevestigd. Interactief 
stimuleren, initiëren en coördineren blijft een sine qua non. Het zijn vooral de eigenaren, de 
beheerders, de gemeenten en de ondernemers die ervoor moeten zorgen dat verbeteringen op 
deze taakvelden worden gerealiseerd.   

Het Grenspark-(casco)huis-voor-de-toekomst staat! Afwachten of de staatssecretaris dhr. 
Henk Bleeker, het Comité van ministers van de Benelux en het secretariaat-generaal van de 
Benelux, zich achter het voorstel kunnen scharen, en ook voor de verdere inrichting willen 
gaan?  Op 6 december gaf minister mw. Joke Schauvliege al haar goedkeuring. Het jaar 2011 
zal hier verder zijn licht op laten schijnen.  

Grenspark, natuur die wakker maakt 
Zoals in het Convenant ‘aanpak verdroging en verbetering van de waterkwaliteit Brabantse 
Wal’ opgenomen, heeft het Grenspark haar rol als grensoverschrijdend verbinder op zich 
genomen. Aandacht voor de kwaliteit van het water in het ven de Groote Meer impliceert 
vergroting van de aandacht voor de hydrologie van de Steertse Heide, en de potenties voor 
natuur. Grensoverschrijdend mee-kijken, mee-denken en mee-werken ter realisatie van de 
instandhoudingsdoelstellingen. Een onomkeerbare zoektocht naar samenhang en 
complementariteit. Dat is de essentie.   

Grenspark, drager van toeristisch-economische ontwikkelingen  
Daar waar 2009 in het teken stond van de verbinding tussen het Grenspark en de Brabantse 
Wal, lag in 2010 de focus op het Vlaamse ommeland. Gestart is met het zoeken naar 
grensoverschrijdende bovenlokale samenwerkingsverbanden, gespitst op de toeristisch-
recreatieve invulling. Samenbrengen van de gemeenten met verschillende vzw´s van de 
provincie Antwerpen, het Regionaal landschap de Voorkempen als eerste stap om de positie 
van het Grenspark in het Vlaams  landschap kenbaar te maken. Aansluitend kennismaken 
maken de Nederlandse collega´s van het Streekhuis, en in grensoverschrijdend verband 
zoeken naar grensoverschrijdende kansen. Een manier om de aanwezigheid en de meerwaarde 
van de Grensparkorganisatie te laten merken.  

Het Grenspark in breder perspectief: 
De Grensparkorganisatie zit meer en meer verweven in het omliggende (bestuurlijke) 
landschap. Het vergroten van de zichtbaarheid van het park draagt bij aan de afstemming 
tussen partijen. Een afstemming, nuttig en noodzakelijk om het Beleidsplan beheer en 
inrichting uit te kunnen voeren.   
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- Streekorganisatie Brabantse Wal  
Om de Brabantse Wal, waar het park onderdeel van uitmaakt, 
schoon, gezond, groen en veilig te houden, zet de 
Streekorganisatie zich in om deze regio te laten verworden tot 
een gebied met (inter)nationale allure. Deze organisatie en het 
Grenspark slaan de handen ineen om de hoge natuurkwaliteit van 
het park te vrijwaren en te borgen.   

- Samenwerkingsverband Nationale Parken   
Het Samenwerkingsverband Nationale Parken (SNP) 
bevordert de profilering der parken. De parken zijn de 
visitekaartjes van de Nederlandse natuur. Ze vertellen 
het verhaal van de natuur, en bieden de gelegenheid te 
ervaren en te genieten.  Om de kwaliteit van de parken voor de toekomst veilig te stellen, 
versterkt het SNP de samenwerking tussen de diverse parken en versterkt ze de 
belangenbehartiging voor de parken. Het Grenspark werkt en drijft mee: het uitgevoerde 
onderzoek naar de bestuurlijke organisatie en het quickscan-onderzoek  naar de stand van de 
recreatievoorzieningen zijn relevante voorbeelden. En niet te vergeten het NP-
kwartaalMagazine, en diverse brochures.  

- Het laboratorium van de Benelux   
Daar waar het Grenspark grensoverschrijdende obstakels 
ervaart, onderzoekt de Benelux de mogelijkheden tot 
oplossingen. Hiermee helpt ze de positie van het 
Grenspark als proefgebied voor toekomstige 
grensoverschrijdende natuurgebieden te versterken. Een 
welgemeende dank aan de Benelux om daar waar het Grenspark bij de realisatie obstakels 
ondervindt, deze te kunnen laten onderzoeken en uit te werken tot een protocol. Het 
Grenspark als model voor grensoverschrijdende uitvoering. Voorbeeld op gebied van 
duurzaamheid.    

- De verankering in het Europees netwerk Europarc   
Om haar positie in Europa te handhaven is het belangrijk, dat het 
Grenspark zich op dit toneel blijft manifesteren. Een status als 
N2000-gebied is één, lid zijn van het Europarc-netwerk is twee. 
Een nog verder uit te werken engagement. Europarc biedt haar 
leden de mogelijkheid om tijdens jaarlijkse bijeenkomsten kennis 
en ervaring uit te wisselen.  
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2. Projecten en Activiteiten 

Natuur- en Waterbeheer 
Buiten in het veld worden flinke inspanningen gepleegd voor de realisatie van de 
beleidsdoelen.  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.  

2.1 Monitoring: zijn we goed bezig? 
Het Grenspark beschikt over ca. 39 deskundige, enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten 
om vogels, insecten, amfibieën, sprinkhanen en planten te lokaliseren en te tellen. Zij gaan op 
gezette tijden (en vaak heel vroeg) op pad om deze gegevens vast te leggen. Inmiddels wordt 
ongeveer al ruim 5 jaar geteld. Analyses van deze tijdreeksen worden verwerkt in rapporten, 
met bijbehorende aanbevelingen, naar zowel beleidsmakers als naar de beheerders toe.   
Wat aanvankelijk begon als een inventarisatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig 
monitoringsprogramma. Dit is belangrijk voor het Grenspark en zijn beheerders zelf, doch 
ook voor onderzoekscentra en universiteiten. Hun bijdrage in de analysering van de gegevens 
kan weer bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van de conclusies en aanbevelingen. 
Wellicht niet specifiek voor het Grenspark.   

    
Vogelmonitoring     Monitoring kevers 
 
Dat monitoren belangrijk is, en omdat deze taak het Grenspark goed afgaat, reflecteert zich 
dat in een uitbreiding van het monitoringsprogramma, op verzoek van de provincie Noord-
Brabant. In de periode 2010 – 2012 heeft de provincie Noord-Brabant in het kader van het 
convenant ‘Aanpak verdroging en verbetering van de waterkwaliteit Brabantse Wal’ het 
Grenspark verzocht om het monitoren van de biodiversiteit van het ven de Groote Meer op 
zich te nemen. Het Grenspark werkt hier actief aan mee: tellen van de kamsalamander en 
inventariseren van de habitattypen ‘zwakgebufferd ven’ en’ vochtige heide’.   
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2.2 Vogelkersbestrijding 
Zoals ook voorgaande jaren het geval was, is met volharding gewerkt aan de bestrijding van 
de Amerikaanse vogelkers in het Grenspark. Werkhandschoenen aan en lekker aan de slag in 
de natuur.  
 
Onder aansturing van het Grenspark is 
in 2010 op ca. 40 ha particulier terrein 
vogelkers verwijderd en werd op ca. 
25 ha nazorg gepleegd. Om deze klus te 
klaren kon het Grenspark een beroep 
doen op 8 vakantiewerkers, die in de 
zomermaanden onder deskundige 
begeleiding handmatig deze exoot 
verwijderd hebben.   
 
In dit kader dient zeker vermeld te 
worden, dat óók de respectievelijke 
beheerders Staatsbosbeheer, 
Agentschap voor Natuur en Bos, 
Vereniging Natuurmonumenten en 
Natuurpunt op hun terreinen belangrijke inspanningen leveren om deze exoot te bestrijden. Al 
deze acties worden in de centrale databank van het Grenspark opgeslagen. Op deze manier 
tracht het Grenspark een overzicht te houden van de probleemgebieden waar nog werk aan de 
winkel is. 

2.3 HELA-project (LIFE) 2006 - 2011 
Het einde van het project nadert. Het jaar 2010 is voortvarend gestart met de verdere realisatie 
van een opener gebied. Conform het plan is door de beheerders (Natuurmonumenten en 
Agentschap Natuur en Bos) ingezet op dunningen van de bosrand, het plaggen van 12 ha 
oppervlakte, en het kappen van enkele kleine bosbestanden (1,5 ha) om de windwerking op 
het open zand te vergroten. Ook de nazorg van de Amerikaanse vogelkers in het ganse gebied 
is niet vergeten. 
 
De uitstraling van dit grootschalig project kent zijn weerga. Natuur eindigt niet aan de 
perceelsgrens. De verspreiding van de vogelkers dient ingetoomd te worden.  
De inzet om de samenwerking met de particuliere eigenaren te verstevigen, loont. In het 
huidige Hela-project kregen we voor het eerst de kans om bestrijding van 20 ha Amerikaanse 
vogelkers te voorzien in het privé-domein Putse Moer.  
 
Door het verwijderen van deze zaadbomen gaan ook de omliggende terreinbeheerders hier 
hun voordeel halen… minder uitzaaiingen en bijgevolg minder werk. Bovenop deze 20 ha 
mocht werk gemaakt worden van 3,5 ha heideherstel. Het voorbereidend werk is reeds 
uitgevoerd, in 2011 zal het plagwerk van start gaan. 
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En toch..  naast het vele werk dat uitgevoerd werd, gooide het natte najaar dat reeds in 
augustus aanzette en de strenge winter roet in het eten. Vanaf half november moesten alle 
plagwerken stilgelegd worden. En dit juist tijdens de laatste uitvoeringsperiode van het 
project. Een slecht moment. Volgende foto’s getuigen: 

 

Zo is met name het plagwerk aan Nederlandse zijde niet volledig afgerond. Ook de nazorg 
van de vogelkers heeft achterstand opgelopen. Begin 2011 zal dan ook gevraagd worden aan 
de Europese Commissie om het project met enkele maanden te verlengen.  
 
Gezien alle tevredenheid (naar zowel uitvoering als coördinatie toe) over dit LIFE-dossier 
startte een stagiaire in september met het opstellen van een mogelijk volgend LIFE-dossier.  
Maar dan wel voor een groter oppervlak, voor het totale Grenspark, mét de 
uitbreidingsgebieden. Een nieuw LIFE-dossier 2012 – 2017 zal vele ontwikkelkansen voor 
het Grenspark bieden.   

2.4 Één kudde in het Grenspark? 
Op welke wijze kan grensoverschrijdend beheer nog beeldender vormgegeven worden dan 
met een kudde? Een kudde schapen met herder die ten gepaste tijde het Vlaamse en dan weer 
het  Nederlands pijpestrootje nuttigt. De integrale begrazingsstudie voor het Grenspark wees 
echter op een aantal veterinaire knelpunten. De hoofden van de veterinaire diensten (CVO’s) 
van het Benelux Secretariaat-Generaal heeft, op verzoek van de Bijzondere Commissie,  
onderzocht welke mogelijke oplossingen af te wegen zijn voor een administratieve 
vereenvoudiging voor de grensoversteek door grazende schapen. Conclusie: de beweiding van 
het grensoverschrijdend natuurpark kan niet als intracommunautair verkeer beschouwd 
worden. Niet dat daarmee alle praktische vragen beantwoord waren, doch de nota bood 
perspectief. Een perspectief dat wellicht pas over 9 jaar zijn verdere uitwerking zal zien.  
Op het moment dat zich op het terrein mogelijkheden voordoen.    

2.5 Meten is weten 
Omdat het Grenspark beschikt over kwalitatief hoogstaande reeksen hoge resolutie-
satellietbeelden, leefde de wens om te weten of deze foto’s met een relatief eenvoudig 
computerprogramma een hulp konden zijn bij het interpreteren van de diverse biotopen.  
Daartoe heeft een laatstejaarsstudent Geografie – afd. Geomatica – RUGent tijdens het 
collegejaar 2009 – 2010 een multitemporele analyse van het Grenspark uitgevoerd, met  
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behulp van gebruikte pixel-based softwareprogramma Ilwis 3.31(vrij te downloaden op het 
internet). De interpretatie van de beelden leidde tot aanvaardbare resultaten. Om, 
gebruikmakend van dergelijke beelden daadwerkelijk metingen te kunnen afleiden, daartoe is 
verfijning in het programma noodzakelijk.   
Tijdens dit project bleek, dat ook het INBO (het Instituut voor Natuur- en BosOnderzoek) in 
samenwerking met het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) bezig is 
met het interpreteren van satelliet-beeldmateriaal. Een eerste contact biedt perspectief tot een 
gestructureerde samenwerking. Het Grenspark zou dan kunnen instaan voor het verzamelen 
van beelden. De instellingen zouden in kunnen staan voor de verwerking van deze beelden. 

2.6 Onderzoeken 
Menig onderzoeksinstituut maakt graag gebruik van het Grenspark. Zowel van de organisatie 
als het park. Ook in 2010.  
 
- ringwerk 
Het Constant Effort Site Programma (CES) is een 
internationaal verspreid netwerk van locaties waar tijdens 
het broedseizoen volgens een uniforme, strikte methodiek 
broedvogels worden gevangen en geringd. Van alle vogels 
worden maten genomen, zoals vleugellengte, gewicht, 
vetscore, aan- of afwezigheid van een broedvlek enz… Na 
de metingen kiezen de vogels weer de vrije vlucht. 
In samenwerking met het INBO (Instituut voor Natuur- en 
BosOnderzoek) wordt in en met het Grenspark (aan de 
verschillende bezinkingsbekkens van het nog actief 
waterzuiveringsstation van de PIDPA) gewerkt aan de 
registratie van de vogels. De gegevens tonen aan, dat 
dergelijk gespecialiseerd ringwerk een goede aanvulling 
biedt op de bestaande monitoringprojecten. Kennis 
rondom broedbiologie wordt groter: 
aantalsontwikkelingen, broedsucces, conditie en overleving van de verschillende 
vogelsoorten.   
 
Niettegenstaande de wetenschappelijke 
waarde van deze activiteit, wordt, gezien de 
gevoeligheid van dergelijke onderzoeken, op 
een eerder beperkte schaal aan educatie 
gedaan.  Onder begeleiding van het 
Grenspark konden Natuurpunt afd. Noord 
(2x/jr),  de kids van het Junior Ranger Camp 
(1x/jr) en de Rijksuniversiteit Gent) 1x/jr 
meekijken.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ‘het geheel is meer dan de som der delen’ 11

 
 
- boomleeuwerik, een veeleisende kensoort van 
heide en zand. 
Wat is de impact van begrazing door schapen en 
runderen op het voorkomen van de 
grondbroeder, de boomleeuwerik?  Een 
wetenschappelijke vraag die aan de orde kwam 
vanwege het feit dat er reeds meerdere jaren 
Grensparkgegevens beschikbaar zijn van de 
boomleeuwerik, én doordat er zich in hetzelfde 
gebied zowel begraasde delen (Vlaamse zijde) 
als niet-begraasde delen (vooral Nederlandse 
zijde) bevonden. In 2010 startte het INBO onder 
begeleiding van dhr. Glenn Vermeersch een zeer 
intensief onderzoek naar deze effecten, met een 
vervolg in 2011.   
 
- klokjesgentiaan, een wettelijk beschermde plant die dienst doet als 
gastheer voor het gentiaanblauwtje, een dagvlinder voorkomend in 
natte heidebiotopen en vochtige schrale graslanden. Op zijn beurt 
tevens een kwetsbare en bedreigde soort.  
Tot voor enkele jaren waren de plant en de vlinder nog geregeld aan te 
treffen in het Grenspark, deelgebied de Withoefse Heide. Monitoring 
wijst op een aantalsvermindering. Voldoende aanleiding om een 
onderzoek (te laten) op starten naar de potenties die het Grenspark 
heeft voor deze soorten. Concreet betekent dit: het in kaart brengen 
van de klokjesgentiaan in het ganse Grenspark én onderzoek verrichten 
naar de aanwezigheid van de knoopmieren die de rups van het 
gentiaanblauwtje nodig heeft als gastheer.  
Alle beheerders zijn het erover eens, dat dit onderzoek nuttig en 
noodzakelijk is. Op naar de uitwerking.  
 
- gladde slang, een niet-giftig bedreigd en beschermd reptiel.  
De amfibieën- en reptielenwerkgroep van Natuur 
(HYLA), onder begeleiding van dhr. André Van Hecke, 
wenste onderzoek te plegen naar de verspreiding van de 
gladde slang. Gezien het innoverende karakter van dit 
onderzoek is geopteerd om een aanvang te nemen door 
de plaatsing van 14 golfplaten. Een pilot-project dat bij 
goede resultaten uitgebreid zou kunnen worden. Een 
monitoorder van het Grenspark trok het gebied in: 
verbluffend was het aantal waarnemingen van de 
gladde slang die zich ophield onder deze platen. Dit 
heeft ertoe geleid, dat eind 2010 besloten werd om dit project uit te breiden naar de rest van 
het Grenspark. Vanaf 2011 zal een drie jaar durend intensief monitoringproject opgestart 
worden naar het voorkomen van de gladde slang. Waar mogelijk zullen ook suggesties naar 
het beheer daarin mee genomen worden. 
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2.8 Projecten derden  
Het Grenspark subsidieert projecten, passend binnen het Beleidsplan.  
De voorbije 3 jaar heeft het Grenspark het project Begrazing verbinding Kleine – Groote  
Meer, door Staatsbosbeheer mede gefinancierd. Wat begon als een proefproject is 
uitgegroeid tot een voorbeeldproject, waardoor een kudde zowel door het Grenspark als de 
Brabantse Wal trekt. Naast de hoge waarde als beheersinstrument, loopt de kudde ook 
schilderachtig te wezen. Ervaringen worden met de beheerders en het Grenspark gedeeld.  

Voorlichting, Educatie en Recreatie 
Het Grenspark staat met zijn gezicht naar de omgeving. Blik naar buiten. Daar waar vroeger 
met name ondernemers een (hoogwaardig) natuurgebied een meer restrictief karakter 
toekenden, wordt ingezet om dergelijke ideeën om te buigen in positieve gedachten.   
Middels voorlichting en educatie wordt gepoogd zoveel mogelijk mensen de waarde van de 
natuur te laten zien en beleven. Mensen met hun eigen ogen laten zien hoe mooi de natuur kan 
zijn. Het gaat zowel om jonge mensen als om volwassenen. Om mobiele mensen en,minder- 
valide mensen.  

2.9 Wissels en Grensparkkrant 
Het kwartaalbulletin ‘de Wissels’ en de 
eindejaarskrant ‘de Grensparkkrant’ die als thema 
in 2010 “het internationaal jaar van het Bos” had, 
behoren inmiddels tot de klassiekers. Menig schrijver 
en fotograaf, elk vanuit zijn eigen 
Grensparkperspectief, draagt zijn steentje bij aan de 
invulling. Dit komt een veelzijdigheid aan informatie 
voor de inwoners van de gemeenten Woensdrecht, 
Essen en Kalmthout ten goede. Maar ook buiten de 
regio worden deze bladen breed verspreid.  
De Wissels telt momenteel 1210 abonnees (per post). 
Daarnaast ontvangen 100 abonnees de Wissels 
digitaal. De Grensparkkrant wordt in december in alle 
brievenbussen van de inwoners van de 3 gemeenten 
bezorgd.  
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2.10 Reizende tentoonstelling 
Deze mini-tentoonstelling, 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 een bezoekerscentrum of camping in de buurt. Bij de 
tentoonstellingspanelen worden ook folders in het Nederlands/Frans/Engels én de 
Grensparkkrant beschikbaar gesteld. Op deze manier kunnen de geïnteresseerden thuis alles 
nog eens op hun gemak doorlezen. 

2.11 Website 
Wie kan er tegenwoordig nog zonder een website? Het Grenspark zeker niet. Intussen 
bezoeken jaarlijks een 120.000-tal  mensen de site.  
Per dag zitten we op een driehonderd bezoekers. 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. Allerlei 
onderwerpen/acties die plaatsvinden in het Grenspark.   
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.   

2.12 Peters en Meters 
Controle van de wandel- en ruiterpaden, 
en de daarbij behorende recreatieve 
voorzieningen; daar is het bij de Peters 
en Meters om te doen. Toerisme 
Antwerpen verzorgt het beheer en 
onderhoud van de Grensparkfietsroute.  
Het Grenspark beschikt over 20 
vrijwilligers die 3 à 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. Een succesvolle formule. De 
vrijwilligers ruimen tijdens elke 
wandeling ook het zwerfvuil op en zijn 
daarmee van grote waarde voor het 
Grenspark, en de beheerders.    
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2.13 Nieuwe recreatievoorzieningen 
- In nauwe samenwerking met een particulier 
(bos)eigenaar en Staatsbosbeheer is een nieuw 
ruiterpad in het noordelijk deel van het 
Grenspark aangelegd en bewegwijzerd. Deze 
intense samenwerking bewerkstelligt de 
scheiding van recreatieve functies: wandelaars en 
ruiters kunnen nu ongedwongen van dit stukje 
Grenspark genieten. Het Grenspark, 
Staatsbosbeheer en de particuliere eigenaar 
hebben zich samen ingezet om het pad aan te 
leggen; aan de (omliggende) bewoners is 
verzocht om hun deel van de handhaving op zich 
te nemen.   
Naast de reguliere weg vond communicatie over 
dit nieuwe pad plaats op een zaterdagochtend in 
de manège de Wolf;  een moment waarop veel 
gebruikers en ruiters aanwezig waren. Een zeer 
geapprecieerd moment.  
 
 
 
- Natuurpunt gaat voor de openstelling van zijn 
natuurgebieden. Op zondag 26 september 
hebben de Kalmthoutse burgemeester, samen 
met Natuurpunt en het Grenspark, officieel 
het lintje doorgeknipt van het nieuwe 
wandelpad Bosbes (2,5 km), gelegen in het 
deelgebied Stappersven.   

 

 

2.14 Terug in de tijd 
Dat is de naam van het project van de vrijwilligers dhr. Louis Verpraet en dhr. Léon van den 
Maagdenberg. Deze kranige Vlaming en Nederlander wandelen alle wandelpaden in het 
Grenspark af. Dhr. Verpraet is een geboren en getogen Kalmthoutenaar, en vertelt vol 
enthousiasme over hoe hij het natuurpark in de voorbije 85 jaar heeft zien veranderen. Al zijn 
woorden worden zorgvuldig door dhr. L. van den Maagdenberg genoteerd. Een unieke vorm 
van samenwerking waarbij veel kostbare kennis behouden blijft. Kennis die welkom is ter 
invulling van de rubriek ‘terug in de tijd’, in de Wissels.  
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2.15 Natuurbeleving en - bewustwording  
Buitenschoolse natuurbeleving voor jonge kinderen in en rond het Grenspark zit duidelijk in 
de lift. Diverse programma’s worden door partners aangeboden: 

2.15.1 Natuurgidsen 
Nareka (Natuurgidsen Regio Kalmthout), is 
de drijvende kracht voor de inzet van 
natuurgidsen in het Grenspark. Passend bij 
de grensoverschrijdende gedachte van het 
park wordt maandelijks minimaal 1 
wandeling aangeboden. Hetzij vertrekken 
vanuit een Nederlandse locatie, hetzij 
vertrekken vanuit een Vlaamse locatie. 
Groepen groot-en-klein,  jong-en-oud. Voor 
elk wat wils!   

2.15.2 Libelhamelclub  
Reeds twaalf jaar is de Libelhamelclub een “gevestigde waarde”. Vlaamse en Nederlandse 
lagere schoolkinderen kunnen er - over de grens heen -  al spelend de bijzondere 
natuurwaarde van ons Grenspark ervaren. Met het NEC De Vroente als uitvalsbasis en onder 
leiding van een sterke ploeg vrijwilligers trekken maandelijks 75 jongeren het park in. Ook dit 
jaar waren de onderwerpen zeer divers: “Met of zonder hoed”, “Dubbelgangers”, “8-0”, 
“Zand er over”… Wie hier niet wijs uit raakt of meer uitleg wil over onze werking, die neemt 
het best contact op met het Libelhamelteam. De steun van het Grenspark is een welkome 
aanvulling.  

2.15.3 Junior Ranger Camp 
Traditiegetrouw is ook in 2010 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.   
Van 22 tot 27 augustus namen 3 meisjes en 
14 jongens deel aan het kamp. Vijf 
enthousiaste begeleiders zorgden voor de 
nodige ondersteuning, spelletjes, 
natuuractiviteiten enz.  Onze vaste 
kookmoeder stond in voor lekkere en 
gezonde maaltijden. Het zomerse weer 
leidde ertoe, dat zowel met de boswachter 
van Natuurmonumenten als Natuurpunt op 
stap is gegaan. Zo hebben de jongeren o.m. 
de unieke jeneverbes in het deelgebied 
Stappersven vrijgezet, en een deel van de 
Nolse Duinen vrijgemaakt van het 
woekerende grijs kronkelsteeltje.   
Afspraken voor 2011 werden gemaakt. Kortom een geslaagd kamp met veel enthousiaste 
deelnemers.  
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2.15.4 Natuurverzamelmuseum 
Dat is de naam voor het door de educatoren van de 
Vroente ontwikkelde natuurspel. Jong en oud 
trekken speurend de natuur in en verzamelen 
allerlei vondsten in doosjes, potjes, buisjes en 
bokaaltjes. Veilig opgeborgen in een handig 
rugzakje. Dit spel werd door de educatoren van het 
NEC de Vroente ontwikkeld, in het kader van het 
HELA Life project. 

 

2.16 Externe zichtbaarheid  
Geregeld wordt het Grenspark verzocht om bij te dragen aan evenementen of activiteiten,  
georganiseerd door een partner of andere geïnteresseerden. Daar waar mogelijk gaat het 
Grenspark in op de verzoeken. Indien niet, dan neemt een beheerder graag deze taak over.  
 
 
Waar en wanneer was het Grenspark zichtbaar? 
- 25 april: Dag van de Aarde: het Grenspark bemande een stand in het NEC de Vroente te 
Kalmthout; 
- 24 augustus: omdat het Grenspark de belichaming is van de natuur waarvoor Kalmthout 
staat, bezocht een ATV-filmmaker, in opdracht van de gemeente Kalmthout, het Grenspark.  

Dit filmpje staat nu achter de rode knop op de digitale televisie van ATV.  
 
- zomer: de Gebiedscommissie Brabantse Delta verzorgde het midden ‘Wonen in uw regio’, 
een jaarlijks magazine over recreatie en toerisme op de Brabantse Wal. Het Grenspark vulde 
het natuurrecreatieve deel in; 
- 26 september: Brabantse Wal-dag in Bergen op Zoom. Een dag waar alle overheden, 
natuurbeheerders, …  werkzaam in de regio zich aan het brede publiek presenteren. Doel is 
om de burger kennis te laten maken met alles wat de Brabantse Wal te bieden heeft.  
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3. Overige projecten 
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.  
Het voorstel om een onderzoek naar de werking van en de kosten van een camera, als 
detectiemethode, is nog niet naar de wens van de beheerders. Een eensluidende wens ligt nog 
niet op tafel. 

3.2 Kennismakelaar REWIN         
Het Grenspark stelt zijn organisatie ter beschikking aan studenten. In opdracht van, en onder 
begeleiding van het Grenspark kunnen deze jongelingen een eindwerk voor hun studie maken.  
Met subsidie van de provincie Noord-Brabant is via het REWIN, een kennismakelaar, actief 
geworden. Doel is het realiseren van samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven 
voor de ontwikkeling van plattelandseconomie. De kennismakelaar neemt ook de potentiële 
opdrachten van het Grenspark mee in zijn portefeuille. Zo ging hij in 2010 op zoek naar een 
geïnteresseerde student voor het opstellen van een (geactualiseerd) communicatieplan en het 
uitvoeren van een recreatief monitoringsonderzoek.  

4. Organisatie  
4.1 Financiën 
Werkelijke ontvangsten in 2010:  

- € 123.287,35 (provincie Noord-Brabant voorschot 80%) 
- € 19.003,15 (LIFE) 
- € 139.000,00 (Vlaams gewest) 
- € 227,23 (rente) 
- € 5.026,24 (overige/ derden) 
- € 30.821,84 (nog te ontvangen ILG-restbedrag prov. Noord-Brabant 20%) 
- € 29.424,14 (nog te ontvangen LIFE) 

TOTAAL: € 346.789,95  
       Uitgaven   

Management       € 238.152,75 
Algemeen      €   15.000,00 
Natuur- en waterbeheer    €   45.402,73 
Voorlichting, Educatie en Recreatie   €   34.685,25 
Resultaat       €   13.549,23 
TOTAAL               €    346.789,95 
 
Hiermee komt het eigen vermogen op 31 december 2010 op € 105.864,90. 
 
De eindafrekening van het bestedingenplan 2010 vond per 1 maart 2011 plaats.   
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4.2 Vergaderingen in 2010 
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. Op diverse niveaus, met 
alle betrokkenen. Gelijkwaardigheid is de succesfactor. Met allen één streven: het realiseren 
van een goed beheerd, compact en betaalbaar Grenspark. 

4.2.1 Bestuurlijke vergaderingen 
De Bijzondere Commissie is 3 keer bij elkaar gekomen in de betreffende gemeentehuizen, als 
gast van de burgemeesters. Naast jaarlijks terugkerende vergaderpunten zoals: de vaststelling 
van het Bestedingenplan, en het verantwoorden van de uitgaven over het voorbije jaar, is met 
name tijd geruimd voor de vergroting van het Grenspark. Op 25 november genoot het 
gezelschap van een excursie in de winterse Nolse Duinen en Stappersven. De Natuurpunters 
waren onze uitstekende begeleiders.  
 
De Stuurgroep kwam gemiddeld elke 6 à 7 weken bijeen. Op de agenda stonden de lopende 
dagelijkse zaken, en de adviezen, geformuleerd door de werkgroepen, …..   Ook tijdens deze 
vergaderingen stond de uitbreiding van het park prominent op de agenda.  

4.2.2 Werkgroepvergaderingen 
Onder aansturing van het Grensparksecretariaat zijn de werkgroepen Natuur & Water, en 
Voorlichting, Educatie & Recreatie 3 keer per jaar bijeen geweest. Met afvaardigingen van 
alle betrokkenen en/of geïnteresseerden in het Grenspark worden ervaringen en kennis op het 
gebied van natuurbescherming, beheer en inrichting, duurzame recreatie, educatie en 
voorlichting uitgewisseld. Naast het meningvormende karakter van deze vergaderingen draagt 
het informatieve karakter bij aan de uitstraling van het Grenspark als netwerkorganisatie.   

4.2.3 Overige (werk)overleggen 
Naast de reguliere vergaderingen van de Grensparkorganisatie staan jaarlijkse  
contactmomenten met de eigenaren en gebruikers ook op de agenda: 
 
- op 24 juni trokken we met alle beheerders het eigen Grenspark in.  
De recente grootse 
uitvoeringswerkzaamheden 
in het deelgebied de Groote 
Meer, en het eigen 
HELA/LIFE-project boden 
ruim voldoende 
aanknopingspunten om bij 
mekaar te kijken en van 
mekaar te leren;  
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- op 21 september werd de werkgroep VER door 
een bevlogen vrijwilliger bijgepraat over het reilen 
en zeilen van geo-caching. Een nieuwe rage. Een 
GPS-ontvanger en honger naar avontuur is al wat 
je nodig hebt voor een high-tech schattenjacht;  
 
 
- op 19 oktober  waren er ca. 35 eigenaren 
aanwezig op de jaarlijkse bijeenkomst voor de zgn. 
Kleine eigenaren, onder voorzitterschap van een van hun vertegenwoordigers. Het Grenspark 
speelt hierbij een faciliterende rol. Ook terreinbeheerders nemen aan dit overleg deel.  Het is 
vooral een afstemmingsoverleg waarin zaken als het LIFE-dossier, aanleg ruiterpad, 
vogelkersbestrijding, bosbeheer e.d. aan de orde komen. Ruime deelname uit zowel de 
landbouwkring als de boseigenaren.  
 
- op 4 juni en 16 november 
organiseerde het Grenspark een 
informele aftastende bestuurlijke 
bijeenkomst voor de omliggende 
gemeenten. Aanleiding hiertoe 
was de Toekomstschets van de 
Brabantse Wal. Gezien de 
verschillende werkwijzen van 
aanpak is ervoor gekozen om op 
basis van concrete projecten de 
grensoverschrijdende 
samenwerking vorm te geven.  
 
- op 22 november  kwamen vertegenwoordigers van diverse wildbeheereenheden, 
terreinbeheerorganisaties, jagersverenigingen en het Grenspark bijeen. Voor het eerst namen 
een afvaardiging van de KNJV (Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging) en St-Hubertus 
(de Vlaamse jagersvereniging) deel. Dit is een jaarlijks afstemmingsoverleg over o.a. het 
beheer van exoten, vossen, reewild, enz. 
 
- op 7 december is een verkennende 
informatieavond georganiseerd voor omliggende 
(recreatie)ondernemers. Gepolst werd of er 
voldoende belangstelling bestaat voor het organiseren 
van een cursus Gastheerschap in 2011. Van de 18 
genodigden meldden zich per direct 12 man/vrouw 
aan. Extra lobbywerk, door zowel de ondernemers als 
het Grenspark, zou het aantal aanmeldingen nog 
kunnen verhogen.  
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- om de gebiedskennis van de secretariaatsmensen 
gaande te houden, trekt zij ca 2x/jaar het park in.  

 

 

 

 

4.3 Vrijwilligers 
Een organisatie als het Grenspark kan alleen maar goed functioneren o.a. vanwege de inbreng 
van de vrijwilligers, jong en oud, mannen en vrouwen. Een groeiende club. Vanuit een passie 
voor de natuur leveren zij een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van het Beleidsplan.  
Jaar in jaar uit zijn ze bezig ten dienste van het Grenspark. Grote dank!  

4.4 Secretariaat 
Het jaar 2010 startte met een vacature ‘financiën en administratie’ (0,5 fte). Door persoonlijke 
redenen  is mw. M. Ansoms, na een korte proefperiode, door mw. K. Van Ryckeghem 
vervangen. Zij kreeg een tijdelijk contract, gerelateerd aan de looptermijn van het lopende 
HELA/LIFE-dossier (tot eind juni 2011).   
  
 
 
 
 



 
 

 ‘het geheel is meer dan de som der delen’ 21

Bijlagen  
 
Samenstelling Bijzondere Commissie per 31-12-2010 
 
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. H. Hieltjes Waterschap Brabantse Delta 

Dhr. E. Hoogendam Ministerie ELI 
Dhr. W. Ibens Natuurpunt 

Dhr. L. Jacobs Burgemeester gemeente Kalmthout 

Dhr. J. Janse Staatsbosbeheer 

Dhr. D. Jordaens Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

Dhr. C.A.M. Rijnen Natuurmonumenten 

Dhr. W. Poelmans provincie Noord-Brabant 

Dhr. L. Storms Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

Dhr. L. Van Craen Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Water 
Dhr. A. van der Wijst Wethouder gemeente Woensdrecht 

Dhr. J. van Dongen Eigenaren 

Dhr. E. Van Thillo Eigenaren 
Dhr. G. Van Tichelt Burgemeester gemeente Essen 

 

Adviseurs en parkorganisatie: 

Dhr. L. Vandenberg Secretariaat-Generaal Benelux Economische Unie 
Dhr. P. Asselbergs adviseur Grenspark 

Mw. B. Van Eeckhoutte secretaris 

Dhr. I. Ledegen Grenspark 

 

Agendalid: 

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

Mw. A. van Bruchem provincie Noord-Brabant 

N.B. BENEGO is via haar voorzitter, dhr. L. Jacobs, vertegenwoordigd.
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Samenstelling Stuurgroep per 31-12-2010 
 

Dhr. H. Suykerbuyk Voorzitter 

Dhr. L. Vandenberg Secretariaat-Generaal Benelux Economische Unie 

Dhr. E. Hoogendam Ministerie LNV 

Dhr. J. Janssens  Agentschap voor Natuur en Bos  

Dhr. A. Goorden Staatsbosbeheer 

Mw. 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. S. Versweyveld Natuurpunt 

 

Dhr. P. Asselbergs Adviseur Grenspark 

Mw. B. Van Eeckhoutte  Secretaris  

Dhr. I. Ledegen Grenspark 

Agendalid: 

Mw. A. van Bruchem Provincie Noord-Brabant 

 

 

Samenstelling werkgroep Natuur en Water per 31-12-2010 
 
Mw. B. Van Eeckhoutte               Voorzitter  

Dhr. I. Ledegen Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide 

Dhr. P. Asselbergs Adviseur Grenspark 

Dhr. J. Bellon Pidpa 

Dhr. W. de Dooy Natuurmonumenten  

Dhr. P. Vanlaerhoven Staatsbosbeheer 

Dhr. H.A.M. Ketelaars Evides 

Dhr. K. Lambeets Natuurpunt 

Mw. V. Mees                                  Agentschap voor Natuur en Bos 

Dhr. K. Molenberghs   Agentschap voor Natuur en Bos 

Dhr. W. Poelmans                           Provincie Noord-Brabant 

Mw. S. Van Aert Gemeente Essen 

Dhr. L. Van Craen Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Water 

Dhr. S. Willemsen Gemeente Woensdrecht 
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Dhr. D. De Graef Gemeente Kalmthout 

Dhr. K. Peerdeman  Waterschap Brabantse Delta 

 

Agendaleden 

Dhr. G. Vermeersch Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

Dhr. G. Heutz Agentschap voor Natuur en Bos 

Dhr. H. Juyn Namiro  

Mw. H. Nieuwenborg Provincie Antwerpen - Prov. Inst. Voor Hygiëne 

Dhr. R. Peeters Milieuraad Essen  

Dhr. J. Rijk EVIDES 

Dhr. F. Van Zijderveld Natuurmonumenten  

Dhr. B. Zwiers Benegora 

Mw. M. Hoogewijs 

 

Samenstelling werkgroep VER per 31-12-2010 
 
Mw. B. Van Eeckhoutte               Voorzitter  

Mw. M. Wyckmans Grenspark de Zoom – Kalmthoutse Heide 

Dhr. P. Asselbergs  Adviseur Grenspark 

Dhr. Y. van Moll Natuurmonumenten 

Mw. V. Mees                           Agentschap voor Natuur en Bos 

Dhr. K. Molenberghs  Agentschap voor Natuur en Bos 

Mw. B. De Busscher Toerisme Provincie Antwerpen 

Mw. E. Nuyten                          Gemeente Woensdrecht  

Dhr. R. Sempels NEC de Vroente 

Dhr. D. Renders  Staatsbosbeheer 

Mw. T. Van Dijck     Dienst Toerisme gemeente Kalmthout 

Mw. A. Van Mol  Gemeente Essen  

Mw. Chris Vander Sypt Natuurpunt 

 

Agendaleden:  

Dhr. A. Dobbelaar Benegora 

Dhr. H.G. Juyn                          Namiro 

Mw. C. van Beeck           Gemeente Bergen op Zoom 

Dhr. K. Van Den Berg VVV Essen 

Dhr. A. Vandenbosch                     Nareka 
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Dhr. F. Van Zijderveld Natuurmonumenten  

Dhr. B. Zwiers                                Benegora 

Dhr. J. Deckers  VVV Noordertuin 

Dhr. R. van der Stroom Staatsbosbeheer 

 

 
Secretariaat en management per 31-12-2010 
Mw. B. Van Eeckhoutte Coördinator   0,8 fte 

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

Mw. M. Wyckmans  Medewerker VER   0,6 fte 

Mw. K. Van Ryckeghem  Financieel-administratief 0,4 fte (>1 juni) 

 

Adres:  

Putsesteenweg 129 

B - 2920 Kalmthout 
(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

Rapport: monitoring 
loopkevers en spinnen in 
nieuw open zand en stuifzand 
in het Grenspark 
10-jaar lopend onderzoek 
Onderzoeksjaar 1 - 2009 

Maarten Jacobs Grenspark 2010 

Broedvogelinventarisatie 
2010: Deelgebied 
Ossendrecht -  in 
voorbereiding 

Grenspark Grenspark 2010 

Voortgangsverslag 3 Life 
Hela: Life-Nature 
06/NAT/BE/000085 

Grenspark Grenspark 2010 

Additional clause: Life-
aankoop materiaal 

Grenspark Grenspark 2010 

Gedragsfolder Grenspark 
 

Grenspark 
 

Grenspark 
 

2009 
 

Geactualiseerde wandelkaart  
 

Grenspark 
 

Grenspark 
 

2009 
 

Sprinkhaaninventarisatie 
2009: Deelgebied Grenspark: 
Kalmthoutse Heide ten zuiden 
van de brandtoren. 

Grenspark Grenspark 2009 

Broedvogelinventarisatie 
2009: Deelgebied Grenspark: 
Kalmthoutse Heide 

Grenspark Grenspark 2009 

Tussentijds rapport Life Hela: 
Life-Nature 
06/NAT/BE/000085 

Grenspark Grenspark 2009 

Additional clause: Life-
project uitbreiding 180 ha 
naar 460 ha 

Grenspark Grenspark 2009 

Ecologische verbinding 
Groote Meer – Steertse Heide 

Meynendonckx et 
al. 

Arcadis 2009 

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 
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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 

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 

Petra Schmitz Wageningen UR  2004 
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samenwerking 
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 

 


