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Voorwoord 
Voor u ligt het Jaarverslag 2011 van het grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide.  
Te lezen valt er over vele projecten. Groot en klein. Wel allemaal nuttig en noodzakelijk. Het 
gros doet al veel inspanning vermoeden. Niet te vergeten ook de ‘onzichtbare’ zaken. Het 
werken in tijden van op stapel staande veranderingen vereist geduld. Veel geduld. 
 
`Tijdens de verbouwing bleef de winkel open`.   
Gaat de verruiming van het Grenspark door of 
niet? Staat het park voldoende op de politieke 
agenda of niet? Na lange tijd van wachten, en na 
vele voorbereidingen, verheugden begin december 
de beide bewindslieden het Grenspark met hun 
komst.  Het kasteel Ravenhof, op de grens van 
Vlaanderen en Nederland, vormde het ideale 
podium voor de bevestiging van de goede 
samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. 
Onder luid applaus en vele lofwoorden werd eervol 
afscheid genomen van dhr. Herman Suykerbuyk.  Na 10 volle jaren van voorbeeldig 
voorzitterschap gaf hij de hamer door aan zijn opvolger, dhr. Cees van Liere.   
 
Niet alles is rozengeur en maneschijn. Financiële onzekerheden bij de nationale overheden 
doen hun intrede. Schipperen binnen de beschikbare mensen en middelen, dat wordt de 
boodschap. En toch… de meerwaarde van het Grenspark staat niet ter discussie. De toetreding 
van de gemeente Stabroek en de stad Antwerpen vormen het toonbeeld, dat het blijvend over 
de grenzen heen kijken als een nuttige noodzakelijkheid gezien wordt.  
 
Ook de grote brand op 25 mei dient genoemd te worden. De natuur stond in lichterlaaie. Een 
goede samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse brandweer kon na enkele dagen 
blussen en nablussen de vuurzee tot bedaren brengen. Het park kleurde over een oppervlakte 
van 450 ha ‘zwart’.  
Nederland en Vlaanderen keken met ons mee. Televisie, kranten, tijdschriften – allemaal 
berichtten zij op hun wijze. Een diversiteit aan informatie. De brand werd emotie. 
 
Recreatie. Een steeds vaker gehoord woord. Een meer en meer opkomende tijdsinvulling.  
Hoe kun je als Grenspark hieraan een steentje bijdragen? De wereld beweegt – het Grenspark 
dient mee te bewegen. Laat ons blijvend investeren in de kwaliteit van natuur en landschap.  
Het loont. Laat ons dit vooral ook koesteren, want dat zijn de dragers van de toeristisch-
economische ontwikkeling van deze regio.   
 
Al met al kan met tevredenheid teruggeblikt worden op het jaar 2011. In samenwerking met 
onze directe partners is hard en succesvol gewerkt aan het verder verbeteren van de kwaliteit 
van het Grenspark. Graag bedank ik alle betrokkenen van het Grenspark. Dankzij hun 
jarenlange inzet en enthousiasme hebben zij een belangrijke rol in het succes van het 
Grenspark vervuld. Met de nieuwe voorzitter zie ik de voortzetting van deze goede 
samenwerking met vertrouwen tegemoet. 
 
Kalmthout, april 2012 
Mw. Barbara Van Eeckhoutte 
Coördinator Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide 
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1. Strategie en beleid: voornaamste ontwikkelingen 
Opereren op de grens 
Het Grenspark als grensoverschrijdend natuurgebied en organisatie is en blijft een feit, ook 
met de verruiming van het park.  
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.  
Het Grenspark verwordt van een parel naar een knooppunt in de omgeving.  

Grenspark, door mensenhanden gedragen  
Het verkrijgen van draagvlak gaat niet vanzelf. Het is noodzakelijk om oog te hebben voor de 
ontwikkelingen in je omgeving en om 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 Grensparkwaarden, 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. De toename in zichtbaarheid leidde met name in 2011  tot contacten met de 
ondernemers rondom het natuurgebied. Hoe complex ook, alles begint bij het elkaar leren 
kennen. En natuurlijk ook met het over de juiste informatie beschikken, inzicht krijgen over 
de taken van de andere spelers, 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 het, 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.  Ontwikkeling en beheer van natuurkwaliteit is een blijvende opdracht. Een 
schone taak om uit te leggen.    
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Grenspark, de verruiming is een feit 
Het Grensparkbestuur stond voor het finaliseren van de verruimingsopdracht van de ministers. 
Het motto was: “natuur met natuur verbinden”. Recreatie stimuleren en ontwikkelen daar 
waar mogelijk. Antiverdroging bewerkstelligen binnen een grotere radius. De nieuwe 
begrenzing (ruim 2.000 ha extra) en een herziene Beschikking bieden kansen om de natuur 
meer ruimte te bieden. Het behoud van de huidige organisatiestructuur is herbevestigd, 
weliswaar met uitbreiding van het aantal 
leden in de Bijzondere Commissie. 
Interactief stimuleren, initiëren en 
coördineren blijft een sine qua non. Het 
zijn vooral de eigenaren, de beheerders, de 
overheden en de ondernemers die ervoor 
moeten zorgen dat verbeteringen op deze 
taakvelden worden gerealiseerd.   

 

Het Grenspark-(casco)huis-voor-de-
toekomst staat! De bevoegde Vlaamse en 
Nederlandse ministers, lokale bestuurders, 
het Secretariaat-generaal van de Benelux 
Unie, en nog andere boegbeelden hebben 
zich op 2 december, in het kasteel 
Ravenhof te Stabroek, ten volle hierachter 
geschaard, en willen er de volgende 5 jaar 
weer voor gaan. Een aan te gane en grote 
uitdaging. De eerste stappen in de 
voorbereiding van het opstellen van een 
nieuw ‘Beleidsplan beheer en inrichting’ 
zijn genomen. 

 

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

Het Grenspark en zijn maatschappelijke inbedding  
Natuur en ondernemen: een schijnbare tegenstelling. Het is de kunst om het goede van beide 
werelden bij mekaar te brengen. Een zoektocht naar een win-winsituatie is niet onmogelijk.  
Een zoektocht naar inbedding in de omgeving, in de maatschappij. Nieuwe wegen 
bewandelen. Nieuwe ondernemende partijen spreken en erbij betrekken. De 
verantwoordelijkheid voor de kwetsbare natuur verspreiden.  
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Sensibilisering van de omgeving. Een manier om de aanwezigheid van een Grenspark 
zichtbaar te maken.  Naast de grote media-aandacht die het Grenspark verkreeg met de 
ministeriele goedkeuring, zijn diverse artikelen verschenen in de lokale en regionale 
dagbladen, de nieuwsbrief Brabantse Delta, het NP-magazine, en in het tijdschrift ‘Natuurlijk’ 
(een uitgave van Landal GreenParks).  

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.   

- 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. Het ‘Landschap van Allure’ is 
een prima aanknopingspunt. 

- 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 om deze te ervaren en ervan 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 ook de belangenbehartiging voor de parken. Het Grenspark 
werkt en drijft mee: het uitgevoerde onderzoek naar verdienmodellen, diverse workshops, 
bestuurlijke lobby…. en niet te vergeten het NP-kwartaalMagazine, en diverse brochures.   

- De verankering in het Europees netwerk Europarcs       
Ook in 2011 ontving het Grenspark van de EUROPARC Federation het ‘Certificate of 
membership’. Hiermee maakt het natuurpark onderdeel uit van een netwerk van beschermde 
gebieden in Europa. Het certificaat staat tevens voor de grote toewijding waarmee alle 
partners gezamenlijk inzet plegen ten gunste van de bescherming en de ontwikkeling van 
Europa’s natuur- en cultuurlijk erfgoed.    
 
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 Europarcs-netwerk is 
twee. Een nog verder uit te werken engagement. Europarcs biedt haar leden de mogelijkheid 
om tijdens jaarlijkse bijeenkomsten kennis en ervaring uit te wisselen.  
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Het Grenspark, ontmoeten-stimuleren-inspireren 
Het gaat er niet om wie het doet, als het maar gebeurt. Het Regionaal Landschap de 
Voorkempen en het Grenspark tasten elkaar af. Wie doet wat – wat doet wie? Jaarlijks 
organiseert het Landschap een historische boswandeling, telkens op een andere locatie. In 
2011 is gekozen voor het uitbreidingsgebied Ravenhof/Moretusbos. Een gekostumeerd 
verhaal van Moretus, gebracht door diverse Nederlandse en Vlaamse partners. 
Niettegenstaande het minder goede weer, eind november, waren er toch een 100-tal bezoekers 
die op die manier deze natuur- en landschapsparel leerden kennen.    

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? 

2.1.1.  Reguliere tellingen 
Het Grenspark beschikt over ca. 57 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 lang 
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.   

2.1.2. Extra tellingen i.k.v. Convenant Brabantse Wal 
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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2.1.3 Exclusieve monitoring n.a.v. de brand op de Kalmthoutse Heide en 
Stappersven 
De monitoring-expertise van het Grenspark en zijn vrijwilligers werd bijzonder geapprecieerd 
bij het vastleggen van de contouren van de brandhaard, en het in kaart brengen van de al dan 
niet nog aanwezige flora. Belangrijke gegevens die, zodra de brandweer groen licht tot 
betreding gaf, met medewerking van het INBO zijn opgemeten. Op die manier was zeer snel 
zicht op de ravage, maar ook op de mogelijkheden voor herstel.  
Bundeling van de begrenzing van brandhaarden in de voorbije jaren, geeft en 
weerzinwekkend beeld. 
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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 2011op 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 
Na 5 jaar was het zover: het einde van alle uitvoeringswerkzaamheden rondom dit project was 
aangebroken. Conform het plan, zoals destijds bij Europa ingediend, hebben de partners hun 
acties uitgevoerd. Binnen de vooropgestelde termijn – binnen het vooropgestelde budget.   
 
Na afrondende plagwerkzaamheden is op 6 november het project formeel afgesloten.  

Onder ruime belangstelling is tevreden teruggekeken op de resultaten én de samenwerking 
van dit grootschalige project. Een samenwerking tussen overheden en particuliere eigenaren. 
Als voornaamste acties: het herstel van 18 ha open zand, herstel van natte en droge heide en 
het realiseren van een grote open verbinding tussen twee geïsoleerde heidegebieden. In de 
aanpalende bosgebieden werd de ook Amerikaanse vogelkers bestreden.  
Dat bepaalde soorten er wel bij varen bewijzen de toegenomen waarnemingen van gladde 
slang aan Nederlandse zijde. Ook de boomleeuwerik liet een toename zien van het aantal 
broedparen in het projectgebied. Het beste bewijs van het effect van de voorgestane 
verandering.  
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2.4 HELVEX-project (LIFE) 2012 - 2017 
Voortbordurend op de tevredenheid over LIFE, zowel naar eindresultaat als naar coördinatie 
toe, zijn met alle terreinbeherende organisaties voorbereidende werkzaamheden opgestart 
voor de opstelling van een mogelijk nieuw LIFE-dossier. `Groot en breed` - dat is de inzet. 
Met dit nieuw LIFE-dossier 2012 – 2017 zou wel eens de natuurlijke toekomst van een 
Grenspark verzekerd kunnen worden? Heide, landduinen, venherstel en exotenbestrijding – 
dat is wat de Grensparknatuur nodig heeft. Inclusief de inpassing van de recreatieve zonering.  

2.5 Bosomvorming bij privé-eigenaren  
Het Grenspark stimuleert natuurbehoud bij de beheerders, groot én klein. Intensieve contacten 
met privé-eigenaren leidt tot samenwerking op realisatieniveau. In het noordwesten van het 
park is 0,5 ha bos omgevormd tot open zand en heide. De bomen zijn gekapt, het plaggen 
dient nog te gebeuren. Een mooi project, dat helaas overschaduwd geweest is: een of andere 
onbekende onverlaat gebruikte het tijdstip van het blessen als hét moment om illegaal bij te 
blessen. Hierdoor heeft de aannemer jammergenoeg ook een aantal oude eiken verwijderd.        

2.6 Meten is weten 
Objectief meten van op afstand blijft intrigerend. Omdat meer en meer bekend wordt dat het 
Grenspark beschikt over reeksen hoge resolutie-satellietbeelden én de wens heeft te 
beschikken over een objectieve meting van de verschillende biotopen, vragen  
onderzoeksbureaus naar samenwerking.  
1 - Het  INBO (het Instituut voor Natuur- en BosOnderzoek), in samenwerking met het VITO 
(Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek), heeft de focus op het interpreteren van 
het beschikbare satellietbeeldmateriaal en onderzoekt op welke manier deze metingen nog 
beter kunnen gebeuren.  
2 - Het Nederlandse bureau BIOSCOPE hoopt met kleine vliegtuigjes fotobeelden te kunnen 
maken, die een goede biotoopmonitoring zouden kunnen bewerkstelligen. 

2.7 Onderzoeken 
Menig onderzoeksinstituut maakt graag gebruik van het Grenspark. Zowel van de organisatie 
als van het park zelf, ook in 2011.  
 
- ringwerk 
Het Constant Effort Site Programma 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 broedplek enz.… Na de 
metingen kiezen de vogels weer de vrije vlucht.  
In samenwerking met het INBO wordt in en met 
het Grenspark (aan de bezinkingsbekkens van 
PIDPA) gewerkt aan de registratie van vogels. De 
gegevens tonen aan, dat een dergelijk 
gespecialiseerd ringwerk een goede aanvulling 
biedt op de bestaande monitoringprojecten.  
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Kennis rondom broedbiologie wordt groter: aantalsontwikkelingen, broedsucces, conditie en 
overleving van de verschillende vogelsoorten.   
Niettegenstaande de wetenschappelijke waarde van deze activiteit wordt, gelet op de 
gevoeligheid van dergelijke onderzoeken, op beperkte schaal aan educatie gedaan. Onder 
begeleiding van het Grenspark keken Natuurpunt afd. Antwerpen Noord (1x/jr), de kids van 
het Junior Ranger Camp (1x/jr) en de Rijksuniversiteit Gent (1x/jr) mee.   
 
- 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 ook omdat 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. De eerste resultaten zijn al bekend en 
werden al aan de werkgroep Natuur en Water en aan de Bijzondere Commissie voorgesteld. 
In 2012 zal het onderzoek zich vooral richten op de predatie van de nesten door het plaatsen 
van camera’s bij de nesten. Ook wordt het onderzoek uitgebreid naar de roodborsttapuit. 
 
- gladde slang, een niet-giftig bedreigd en beschermd reptiel.  

Begin 2011 is een 3-jaar durend 
monitoringonderzoek gestart, onder 
de bezielende begeleiding van André 
Van Hecke en zijn team van 7 
monitorders. In totaal konden niet 
minder dan een 80-tal nieuwe 
exemplaren gefotografeerd worden. 
Maar ook reeds ‘gekende’ 
exemplaren werden opnieuw 
gevangen. Het uitgebreide 
onderzoek leidde in 2011 tot de 
vondst van de eerste juvenielen in 
Nederland. Het wordt nu duidelijk 
dat de gladde slang niet enkel 

voorkomt in een deel van het Grenspark, maar Grensparkbreed op de meeste geschikte 
locaties te vinden is. Met de vondst van enkele vroege (maart 2011) en enkele late (eind 
oktober 2011) exemplaren hopen de onderzoekers ook de overwinteringsplaatsen van de 
gladde slang te vinden om ze in de toekomst nog beter te kunnen beschermen. In 2012 zal 
daar dan ook de nodige aandacht naar uit gaan.  
In 2010 realiseerde Natuurmonumenten een ecologische verbinding tussen de Houtduinen en 
de Kleine Meer. Ook hier moet dit onderzoek uitwijzen of de gladde slangen gebruik maken 
van deze verbinding. In 2011 leverde dit nog geen positieve waarneming op. Wordt in 2012 
ongetwijfeld vervolgd. 
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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 thans 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. Deze maatschappelijke inbedding wint aan terrein. 

2.8 Wissels en Grensparkkrant 
Het kwartaalbulletin ‘de Wissels’ en de eindejaarskrant ‘de Grensparkkrant’ behoren 
inmiddels tot de klassiekers. Evenwel was het jaar 2011 een bijzonder jaar.  
De Wissels: daar waar de Wissels nr 50 een uitgave diende te 
worden met een gouden randje, werd het meer een nummer 
met een zwart randje. Geheel onverwacht werd deze 
vermeende jubileumeditie een speciale editie, met als titel 
‘Zwarte dagen voor het Grenspark – de vuurzee in het 
Grenspark’. In aanvulling op de uitgebreide beschrijvingen 
van deze heidebrand in diverse kranten, tijdschriften, 
websites, …  lag de focus van deze Wissels vooral op het 
effect van de vuurzee, in brede zin.  Naast de ratio was er ook 
aandacht voor emotie. Ruimte is geboden aan de persoonlijke 
beleving van deze ramp van een aantal Kalmthoutenaren. Met 
bijdragen van menig schrijver en fotograaf werd dit een 
veelzijdig document, in ijltempo samengesteld en uitgedragen 
tot ver buiten de omliggende gemeenten.  Uitzonderlijk werd 
deze Wissels een 20-pagina dikke uitgave, met een oplage van 
3000 exemplaren. Naast de ruim 1200 abonnees (per post) en 
de 130 digitale abonnees, hebben ook de meeste brandweerkazernes die meegeholpen hebben 
met blussen, een aantal exemplaren ontvangen.  
 
De Grensparkkrant werd in december in alle brievenbussen van de inwoners van de 
omliggende gemeenten bezorgd. De lezer werd meegenomen in alle acties en activiteiten 
rondom het HELA-LIFE-project. Een laatste communicatieproduct rondom dit grootschalig 
project. Niemand kan nog zeggen niet op de hoogte te zijn 
gesteld.    

2.9 Reizende tentoonstelling 
Deze mini-tentoonstelling, gericht op het HELA-LIFE-project, 
heeft zijn laatste traject afgelegd. Als finale publicatie 
tentoongesteld in openbare ruimtes zijn 10 banners en een 50-
tal posters ontworpen. Een mooie herinnering aan dit project.  
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2.10 Website 
Voor potentiële bezoekers aan het Grenspark blijft de website belangrijk als eerste 
kennismaking met het park. Wie kan er tegenwoordig nog zonder een website? 
Geïnteresseerden vinden er diverse onderzoeksrapporten, of downloaden een beschrijving van 
een wandeling. Voor de leden van de verschillende gremia van het Grenspark is er, via de 
website, ‘interne’ informatie beschikbaar.   
Merkbaar is ook, dat de website niet alleen voor informatievoorziening gebruikt wordt. Veel 
bezoekers gebruiken ook het algemene adres info@grensparkzk.be om met vragen contact op 
te nemen. Dagelijks wordt deze brievenbus geopend en worden alle vragen beantwoord.   

2.11 Quick Response (QR) codes 
Het Grenspark is er voor jong en oud. De opmars van de smartphone, gecombineerd met de 
uitbreiding van het Grenspark en de benoeming van de 4 toegangspoorten, leidde tot de 
opmaak van een QR-code per poort. Een tweedimensionale code. Een eerste stap voor het 
Grenspark in de wereld van de sociale media. Elk bijhorend kort filmpje geeft een impressie 
van de niche van de poort.   
Deze codes worden in 2012 op de geactualiseerde Grensparkkaart gedrukt.  

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. Kort na de brand van mei 2011 werden er extra  
controlerondes gelopen om de schade aan de wandelpaden in kaart te brengen. 

2.13 Nieuwe recreatievoorzieningen 
- Wandelpad Mier en Hagedis.   

Als onderdeel van het HELA-LIFE-project is in het deelgebied Mont Noir het pad Hagedis 
( 2,7 km) door het Agentschap Natuur en Bos opengesteld. Natuurmonumenten en de private 
eigenaar van het deelgebied Bieduinen stelden het pad Mier (6,5 km) toegankelijk. Met de 
bewegwijzering van het pad Mier is een unieke grensoverschrijdende wandeling met 
vertrek/aankomst aan de Vroente mogelijk.  
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2.14 Terug in de tijd 
Dat is de naam van het project van de vrijwilligers, de heren Louis Verpraet en 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.  

2.15 Cursus Gastheerschap ‘samenwerken en elkaar voeden’ 
Teneinde de ‘natuurlijke’ betrokkenheid van de rond het Grenspark gelegen horeca- en 
recreatieondernemers te vergroten, is een cursus Gastheerschap georganiseerd. 14 bedrijven 
(9 Nederlandse en 5 Vlaamse) zijn 3 avonden en 1 middag meegenomen in het reilen en 
zeilen rondom de natuur en het beheer, en de mogelijkheden daarbij voor recreanten. De 
cursus was een uitdaging, maar ook een kans. Een kans om een nieuwe doelgroep in contact 
te brengen met natuur. De natuur zo dicht mogelijk bij hen brengen, en hen tegelijkertijd 
wijzen op de kwetsbaarheid ervan, een moeilijke evenwichtsoefening.  

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

2.16 Handleidingen 

2.16.1  Recreatieve regels 

Regels dienen de gewenste ontwikkelingen te stimuleren en ongewenste ontwikkelingen tegen 
te gaan. Inventarisatie van de recreatieve regels bij de 4 terreinbeherende organisaties levert 
een optelsom op van vele regels. Een handreiking over het recreatiebeleid in het Grenspark 
dient ter ondersteuning van de toeristische diensten, de VVV’s, de gastheren. Zij zijn het 
eerste aanspreekpunt voor de gebruiker / gast. Aan hen de taak om deze gast juist te kunnen 
informeren over waar al dan niet gefietst, geruiterd of gewandeld mag worden.  
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2.16.2  Eigendom, beheer en onderhoud 
Recreatieve voorzieningen als borden, banken, vlonders, bewegwijzeringspaaltjes,…  Wie 
koopt ze aan? Wie betaalt ze? Wie staat in voor het onderhoud en dergelijke vragen meer.  
Een voorbereidende nota hierover is opgesteld. Samen met de verdere uitwerking van het 
nieuwe beleidsplan voor het verruimde Grenspark kan dit probleem omvattend onderzocht 
worden. Voorstellen kunnen uitgewerkt worden. Het probleem dient ten gronde, inclusief de 
beginselen van het Burgerlijk Wetboek , zijnde de wet die de legale verhoudingen tussen 
personen regelt, onderzocht te worden. Te beginnen met het bepalen van het eigendomsrecht; 
gevolgd door de koppeling aan verantwoordelijkheid. 

2.17 Natuurbeleving en - bewustwording  
Mensen zijn belangrijk voor het Grenspark. Nú verwondering en nieuwsgierigheid zaaien 
betekent straks respect en betrokkenheid oogsten. Diverse programma’s worden door partners 
aangeboden: 

2.17.1 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!   

2.17.2 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.  
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2.17.3 Junior Ranger Camp 
Traditiegetrouw is ook in 2011 een Junior Ranger Camp georganiseerd. Voor de 6e keer. 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 21 tot 26 augustus namen 2 meisjes en 10 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. 
Steeds weer leuk en 
interessant. Hoogtepunt 
in 2011 was de 
presentatie en 
kennismaking met de 
gladde slang en adder. 
Evenzo het vogels 
kijken in het Nationale 
Park Oosterschelde. 
Afspraken voor 2012 
werden gemaakt. 
Kortom, een geslaagd 
kamp met veel 
enthousiaste 
deelnemers. 

 

2.18 Recreatief monitoringsonderzoek 
In samenwerking met de Brabantse Wal 
is een recreatief monitoringonderzoek 
opgestart. Looptijd van zomer 2011 tot 
en met lente 2012. Enquêtes, afgenomen 
aan de toegangspoorten, dienen de nodige 
informatie op te leveren, bruikbaar voor 
de verdere uitbouw van de recreatieve 
zoneringsfilosfie.   
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3. Organisatie  
3.1 Financiën 
 
Werkelijke ontvangsten in 2011:  

- € 123.287,35 (provincie Noord-Brabant voorschot 80%) 
- € 60.306,61 (LIFE) 
- € 139.000,00 (Vlaamse Gemeenschap) 
- € 1.127,44 (rente) 
- € 7.806,61 (overige/ derden) 
- € 30.821,94 (nog te ontvangen restbedrag prov. Noord-Brabant 20%) 
- € 22.336,40 (nog te ontvangen LIFE) 

 
TOTAAL: € 384.686,35  
 

       Uitgaven   
Management       €   232.558,24 
Natuur- en waterbeheer    €     72.646,29 
Voorlichting, Educatie en Recreatie   €     39.500,18 
Resultaat       €     39.981,64 
TOTAAL                 €   384.686,35 
 
Hiermee komt het eigen vermogen op 31 december 2011 op € 145.846,54.  
 
De eindafrekening van het bestedingenplan 2011 vond per 1 maart 2012 plaats.   

 

3.2 Vergaderingen in 2011 
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. 
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3.2.1 Bestuurlijke vergaderingen 
De Bijzondere Commissie is 3 keer bij elkaar gekomen in verschillende gemeentehuizen, als 
gast van de burgemeester. Naast jaarlijks terugkerende vergaderpunten zoals: de vaststelling 
van het Bestedingenplan en het verantwoorden van de uitgaven over het voorbije jaar, is met 
name tijd vrijgemaakt voor de vergroting van het Grenspark naar Grenspark +. Op 17 februari 
was het Grenspark te gast bij het Nationale Park De Hoge Kempen, te Genk. Interessant om 
de uitwerking van een recreatieve zonering in het veld te zien en te beleven. 

 
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, incl. de voorbereiding van het ministeriële 
bezoek, prominent op de agenda.  

3.2.2 Werkgroepvergaderingen 
Onder aansturing van het Grensparksecretariaat zijn de werkgroepen Natuur & Water, en 
Voorlichting, Educatie & Recreatie elk 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.   

3.2.3 Overige (werk)overleggen 
Naast de reguliere vergaderingen van de Grensparkorganisatie staan jaarlijkse  
contactmomenten met de eigenaren en gebruikers ook op de agenda: 
 
- op 17 november  kwamen vertegenwoordigers van diverse wildbeheereenheden, 
terreinbeheerorganisaties, jagersverenigingen en het Grenspark bijeen. Ook een afvaardiging 
van de KNJV (Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging) en de HVV (Hubertus Vereniging 
Vlaanderen) namen deel. Dit is een jaarlijks afstemmingsoverleg over o.a. het beheer van 
exoten, vossen, reewild, enz. Daarenboven is het interessant te weten wat het beleid in 
Vlaanderen en Nederland inhoudt. Dit is nogal verschillend. 
- om de gebiedskennis van de secretariaatsmensen van het Grenspark op peil te houden te 
houden, is er 2x per jaar een terreinbezoek.  
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3.3 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 daarvoor!  

3.4 Ondersteuning secretariaat 
Menige Hoge Scholen vinden de weg naar het Grenspark. Er zijn tal van studie-opdrachten, 
interessant voor een student om uit te voeren, onder begeleiding van het 
Grensparksecretariaat. Naast de 4 vaste kantoorplekken is zodoende de enige flexibele 
werkplek quasi permanent in gebruik: 

- t/m januari: Angela Oostvogels (Hoge Agrarische School Den Bosch, afd. Toegepaste 
Biologie) – opstellen HELVEX/LIFE; 

- februari t/m mei: Bart van Engelen (Avans Hoge School Breda, afd. Communicatie & 
Multimedia Design) – communicatie en recreatieve zonering in het Grenspark; 

- juni t/m augustus: Anouk van den Maagdenberg (Hoge Agrarische School Den Bosch, 
afd. Toegepaste Biologie) – opstellen advies voor de bestrijding van invasieve soorten 
in en rond het Stappersven (iov. Naturpunt) 

- september t/m december: Bart Styl (Katholieke Hoge School St-Niklaas, opl. Agro- en 
biotechnologie) – meedraaien met de organisatie Grenspark breed  
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Bijlagen  
 
Samenstelling Bijzondere Commissie per 31-12-2011 
 
Dhr. H. Suykerbuyk     voorzitter tot 2 december 2011 

Dhr. J. Broos Kleine Eigenaren Vlaanderen  

Dhr. J.B. Cogels Grote Eigenaren Nederland     

Dhr. M. De Borgher Ministerie Vlaamse Gemeenschap, Monumenten en Landschappen 

Dhr. M. de Jonge DGW&T, Ministerie Defensie 

Dhr. H. Hieltjes Waterschap Brabantse Delta 

Mw. M. Reyniers Ministerie EL&I 

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 Vereniging Natuurmonumenten 

Dhr. J. van den Hout 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 Kleine Eigenaren Nederland  

Dhr. E. Van Thillo Grote Eigenaren Vlaanderen 

Dhr. G. Van Tichelt Burgemeester gemeente Essen 

Mw. A. De Bie Burgemeester gemeente Stabroek  

Dhr. G. Lauwers  Schepen stad Antwerpen  

 

Adviseurs en parkorganisatie: 

Dhr. M. Naessens Secretariaat-Generaal Benelux  

Dhr. P. Asselbergs adviseur Grenspark 

Mw. B. Van Eeckhoutte secretaris 

Dhr. I. Ledegen Grenspark 

 

 

N.B. BENEGO is via haar voorzitter, dhr. L. Jacobs, vertegenwoordigd.
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Samenstelling Stuurgroep per 31-12-2011 
 

Dhr. H. Suykerbuyk Voorzitter tot 2 december 2011 

Dhr. M. Naessens Secretariaat-Generaal Benelux  

Dhr. J. Janssens  Agentschap voor Natuur en Bos  

Dhr. A. Goorden Staatsbosbeheer 

Mw. V. Mees Agentschap voor Natuur en Bos 

Dhr. R. van Dijk Provincie Noord-Brabant 

Dhr. L. Storms Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

Dhr. F. van Zijderveld Vereniging Natuurmonumenten 

Dhr. S. Versweyveld Natuurpunt 

 

Dhr. P. Asselbergs Adviseur Grenspark 

Mw. B. Van Eeckhoutte  Secretaris  

Dhr. I. Ledegen Grenspark 

 

Agenda-lid 

Mw. M. Reyniers  Ministerie EL&I 

 

Samenstelling werkgroep Natuur en Water per 31-12-2011 
 
Mw. B. Van Eeckhoutte               Voorzitter  

Dhr. I. Ledegen Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide 

Dhr. P. Asselbergs Adviseur Grenspark 

Dhr. C. Vlieghe Pidpa 

Dhr. W. de Dooij Vereniging Natuurmonumenten  

Dhr. P. Vanlaerhoven Staatsbosbeheer 

Dhr. T. Bakker  Staatsbosbeheer 

Dhr. K. Lambeets Natuurpunt 

Dhr. R. Peeters  Natuurpunt 

Mw. V. Mees                                  Agentschap voor Natuur en Bos 

Dhr. K. Molenberghs   Agentschap voor Natuur en Bos 

Dhr. J-P Otten  Agentschap voor Natuur en Bos 

Dhr. R. van Dijk  Provincie Noord-Brabant 

Mw. S. Van Aert Gemeente Essen 

Dhr. I. Janssens  Gemeente Stabroek 
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Dhr. L. Van Craen Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Water 

Dhr. S. Willemsen Gemeente Woensdrecht 

Dhr. D. De Graef Gemeente Kalmthout 

Dhr. K. Peerdeman  Waterschap Brabantse Delta 

Dhr. M. Clement  Bosgroep Zuid-Nederland 

 

Agendaleden 

Dhr. G. Vermeersch Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

Dhr. G. Heutz Agentschap voor Natuur en Bos 

Dhr. H. Juyn Namiro  

Dhr. J. Rijk EVIDES 

Dhr. F. Van Zijderveld Natuurmonumenten  

Dhr. B. Zwiers Benegora 

Mw. M. Hoogewijs                        Provincie Antwerpen 

Mw. K. Van Laer  Provincie Antwerpen 

 

Samenstelling werkgroep VER per 31-12-2011 
 
Mw. B. Van Eeckhoutte               Voorzitter  

Mw. M. Wyckmans Grenspark de Zoom – Kalmthoutse Heide 

Dhr. P. Asselbergs  Adviseur Grenspark 

Mw. Y. van Moll Vereniging 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. R. van der Stroom  Staatsbosbeheer  

Mw. T. Van Dijck     Dienst Toerisme gemeente Kalmthout 

Mw. A. Van Mol  Gemeente Essen  

Mw. Chris Vander Sypt Natuurpunt 

Dhr. I. Janssens Gemeente Stabroek 

Dhr. J. Otten Agentschap voor Natuur en Bos 

 

Agendaleden:  

Dhr. A. Dobbelaar Benegora 

Dhr. H. Juyn                          Namiro 
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Mw. C. van Beeck           VVV Brabantse Wal  

Dhr. K. Van Den Berg VVV Tasberg Essen 

 

Dhr. A. Vandenbosch                      Nareka 

Dhr. F. Van Zijderveld Vereniging Natuurmonumenten  

Dhr. B. Zwiers                                Benegora 

Dhr. J. Deckers  VVV Noordertuin Antwerpen 

Dhr. A. Goorden Staatsbosbeheer 

Mw. L. Gielis  Regionaal landschap de Voorkempen 

 

 
Secretariaat en management per 31-12-2011 
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  

 

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

HELVEX – LIFE dossier Ignace 
Ledegen/Angela 
Oostvogels 

Grenspark 2011 

Laymen’s rapport HELA-
LIFE 

Grenspark Grenspark 2011 

Inventarisatie en advies 
bestrijding invasieve soorten 
in en rond het Stappersven   

Anouk van den 
Maagdenberg 

Natuurpunt 2011 

Rapport: monitoring 
loopkevers en spinnen in 
nieuw open zand en stuifzand 
in het Grenspark 
10-jaar lopend onderzoek 
Onderzoeksjaar 2 - 2010 

Maarten Jacobs Grenspark 2011 

Beslisdocument ‘Grenspark+ 
De Zoom – Kalmthoutse 
Heide  

P2managers Grenspark 2011 

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  

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 
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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 

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 

Sam Van Brempt Hogeschool Gent - Agro- 
en Biotechnologie 

2006 
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het Grenspark de Zoom – 
K.H. 
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 

 


