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Het Grenspark 2015 in kort bestek 
 
Het jaar 2015 was een jaar met 2 –of wellicht nog meer- gezichten. Een jaar waarin 
onzekerheid een rol speelde, maar ook een jaar van een reeks successen. Een jaar waarin de 
gevolgen van de weggevallen Nederlandse financiering voor de organisatie van het 
Grenspark (de werking) merkbaar waren, maar waarin ook de internationaal gefinancierde 
projecten er voor zorgden dat het Grenspark kon blijven functioneren. Een jaar waarin de 
coördinator Mw. Barbara Van Eeckhoutte afscheid nam (in februari) en een jaar waarin een 
nieuwe coördinator, Dhr. Paul Ganzevles aantrad (in augustus). Een jaar waarin dus 
gedurende een half jaar geen coördinator aanwezig was, maar waarin de mensen van het 
Grensparksecretariaat de lopende zaken van het Grenspark uitstekend hebben behartigd. 
 
In mei 2014 was het nieuwe beleidsplan (het BBI) van het Grenspark vastgesteld met een 
groot aantal projecten. Een van de prioritaire zaken die daarin was een herijking van de 
organisatie. Daartoe was begin 2015 een advies opgesteld, waarin de rol van de Bijzondere 
Commissie werd herbevestigd en waarin de Stuurgroep (nieuwe stijl) werd geïntroduceerd. 
Met deze nieuwe Stuurgroep wordt een effectievere sturing beoogd van de overige 
projecten van het beleidsplan. 
 
Het jaar 2015 was het jaar waarin een daadwerkelijke start werd gemaakt met het Life-
project. Dit project legt zich toe op het herstel van de  heidevegetaties van de landduinen. 
Na een aanloopperiode in 2014 waarin de nadruk lag op de communicatie rondom dit 
project kon het project in 2015 concreet worden. Door de capaciteit die het secretariaat op 
dit project moet  inzetten was het wel nodig om een extra werknemer aan te trekken; dit 
werd per januari 2015 Christoffel Bonte. Vervolgens kan de datum 15 juli  gezien worden als 
de dag waarop daadwerkelijk de “schop in de grond ging”. 
Het jaar 2015 was eveneens het jaar waarin het Grenspark ging bijdragen aan werkzaam-
heden ten behoeve van Natura 2000. Deze internationale titel zorgt er voor dat de natuur-
waarden van het gebied worden beschermd en ontwikkeld. Een belangrijk aspect daarbij is 
de terugdringing van de overvloed aan stikstofneerslag. Met de PAS (programmatische 
aanpak stikstof) is een programma ontwikkeld om dit te bewerkstelligen, Daarbij horen ook 
ingrepen in het gebied. Deze worden door het Grenspark ten dele gecoördineerd.  
 
Tenslotte kon met het aantreden van de nieuwe coördinator een start gemaakt worden met 
diverse nieuwe projecten zoals benoemd in het Beleidsplan. Daarbij ging de aandacht uit 
naar verdienmodellen, merkontwikkeling, de parking bij Ravenhof als onderdeel van het 
project poortontwikkeling en de uitwerking van (MTB, 
fiets- en ruiter)routes. Eigenlijk was het jaar 2015 te 
kort om dit allemaal op gang te brengen. Maar 
gelukkig is er het jaar 2016 waarin het Grenspark de 
tijd zal benutten al deze –en nog diverse andere- 
projecten verder te brengen. 
 
Kalmthout, 
Cees van Liere, voorzitter Grenspark 
Paul Ganzevles, coördinator Grenspark  
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1.  De organisatie in 2015 
 
 
De organisatiestructuur 
In april 2015 heeft de Bijzondere Commissie de nieuwe organisatiestructuur vastgelegd. Bij 
de beleidsplanopstelling was gebleken dat de advisering omtrent het beleidsplan niet 
optimaal was geregeld. Een Stuurgroep nieuwe stijl werd ingesteld. Bovendien bleek het ook 
noodzakelijk dat, bij een meer projectmatige aanpak, er een grotere behoefte was aan 
(kleinere) betrokken projectgroepen dan aan (grotere) algemene adviesorganen.  
 
Te vermelden is zeker ook dat Paul Asselbergs, als vaste adviseur (en volgens velen ook als 
“de waakhond”) van zowel Bijzondere Commissie, Stuurgroep en de werkgroepen, na 13 jaar 
afscheid heeft genomen. Dank voor zijn inbreng namens alle betrokkenen. 
 
Het grensparksecretariaat 
Op 28 februari 2015 nam de coördinator Barbara Van Eeckhoutte afscheid. Ze was sinds 
oktober 2007 een vaste kracht achter de aansturing van het Grenspark. Met veel 
betrokkenheid heeft ze 7 ½  jaar het Grenspark mede gebracht tot waar het nu staat: als een 
belangrijk en bij de partijen erkende partij die de betrokkenen bij het Grenspark 
samenbrengt. Zodanig dat de het Grenspark als geheel méér is dan de som der delen, dat 
was haar motto. En terecht.  
Na een lastige periode, met onzekerheid over structurele financiering van de werking van 
het Grensparksecretariaat, maar ook in relatie tot organisatieveranderingen bij haar 
delegerend werkgever (DLG) koos ze ervoor om het stokje door te geven. Gelukkig voor haar 
opvolger liet ze een goed geoliede machine achter. 
Per augustus 2015 kon de nieuwe coördinator Paul Ganzevles aan het werk. Hij had al 
geopereerd als projectleider van de opstelling van het nieuwe beleidsplan, kende daarmee 
de actoren in het gebied alsook de inhoud van de op te starten projecten. Voor hem een 
uitdaging om de stap van plan  naar uitvoering te maken, voor het Grenspark een 
aantrekkelijke kandidaat. 
Al eerder, bij het begin van het jaar deed Christoffel Bonte zijn intrede bij het 
Grensparksecretariaat.  
Met de toekenning van de internationale Life-projecten was het nodig om extra capaciteit 
aan te trekken.  

  
Christoffel  kende het Grenspark al als vrijwilliger. Na een 5tal jaar als vrijwilliger mee te 
draaien in de monitoring  en ook bij het Natuurpunt Beheerteam Stappersven, kreeg hij de 
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kans om beroepsmatig mee te werken aan het Grenspark. Hij neemt vooral taken van Ignace 
over, die zich meer op het LIFE Helvex project en het Convenant toelegt, met name rond de 
monitoring en de Interreg projecten. 
 
Voorlichting en educatie en het IVN 
In het jaar 2015 is voor het eerst de mogelijkheid ontstaan gebruik te maken van de 
capaciteit van het aan de Nederlandse zijde opererende IVN (Instituut voor Natuureducatie 
en Duuzaamheid). Van oudsher ondersteunt het IVN de Nationale Parken in Nederland op 
het gebied voor voorlichting en educatie, maar behoorde het Grenspark daar niet bij. IVN 
heeft haar opdracht weten uit te breiden zodat ook het Grenspark daar van kan profiteren. 
Eind 2015 is gezocht naar afstemming en is een aanvang gemaakt met het samenstellen van 
een algemene folder en een bijdrage aan een natuurspel in kader van Life. 
 
Financiering 
In voorafgaande jaren is duidelijk geworden dat de financiering vanuit Nederlandse zijde een 
andere insteek kreeg. Vanuit de Nationale Parken was de financiering stopgezet (zoals bij 
alle andere Nationale Parken). De Provincie Noord-Brabant gaf daarbij aan via projecten aan 
het Grenspark te willen bijdragen. In de praktijk betekende dit, dat met de toekenning van 
de Life-projecten, maar ook via de coördinerende werkzaamheden van de PAS, er zowel  
Europees als provinciaal geld beschikbaar komt voor deze werkzaamheden. De financiering 
vanuit Vlaamse zijde bleef overeind met de kanttekening dat ook daar richting werd gegeven 
aan de uitvoering van diverse onderwerpen. 
Met deze projecten kan het Grenspark en haar partners blijven werken aan de doelen op het 
gebied van behoud en ontwikkeling van de natuurwaarden cq de kernkwaliteiten van het 
gebied. 
Tegelijkertijd vraagt het Grenspark in het nieuwe beleidsplan meer aandacht voor de 
aansluiting van het Grenspark bij haar omgeving, bewoners, bezoekers. Versterking van de 
herkenbaarheid, vindbaarheid en beleefbaarheid zijn belangrijke uitgangspunten van het 
BBI. Maar dat betekent ook versterkte samenwerking met de omliggende gemeenten. 
Vandaar dat het Grenspark de gemeenten in 2015 gevraagd heeft het Grenspark structureel 
te ondersteunen. Eind 2015 was er zicht op dat die ondersteuning inderdaad geleverd 
wordt. Het Grenspark is daarmee weer een stapje dichterbij een duurzaam functioneren 
gekomen. 
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2. De opgaven voor 2015 
 
 
De opgaven voor 2015 vloeien rechtstreeks voort uit het beleidsplan. Deze zijn: 
 

(1) Versterking van identiteit en positionering 
(2) Versterking van natuurwaarden en kernkwaliteiten 
(3) Versterking van recreatieve waarden en beleving 
(4) Ontwikkeling van poorten en poortgebieden 
(5) Ontwikkeling van deelgebieden en/of landgoederen 
(6) Versterking van veiligheid en toezicht 

 
Met daarbij de begeleidende en organisatorische opgaven 

(7) Planning van communicatie, voorlichting en educatie 
(8) Heroriëntatie van organisatie en coördinatie 

 
Voor deze kernopgaven zijn projecten benoemd die in de komende jaren uitgevoerd zullen 
worden. De doorlooptijd van het BBI is van 2014 tot 2029 zodat het uiteraard denkbaar is 
dat in die 15 jaar durende periode projecten worden afgerond en nieuwe worden opgestart. 
Daarom is het beleidsplan flexibel opgezet, waarbij  de opgaven een centrale rol spelen. 
 
Een belangrijk gegeven bij het nieuwe BBI is ook de afgesproken zonering. Een zonering die 
bestaat uit een belangrijk centraal deel van het Grenspark waarin de rust voor de fauna en 
de bescherming van flora optimaal is. En daaromheen een zone waarin meer ruimte is voor 
extensief recreatief medegebruik. Die hoofdzonering is ook bedoeld om recreatiestromen te 
sturen. Zie daarvoor nog eens het BBI. Die zonering is ook sturend in de recreatieve 
projecten. Met daarbij de poorten als belangrijke “transferia”-punten: onthaalplek voor de 
bezoekende recreant. 
 
In 2015 is een start gemaakt met verschillende projecten die aan de kernopgaven uitvoering 
gaan teven. In het volgende deel daarvan een overzicht. 
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3. De voortgang van de projecten 
 
 

Versterking van identiteit en positionering  
(projecten 1.1 en 1.2) 

 
Eind 2015 (november) is een start gemaakt met de instelling van een projectgroep 
Merkontwikkeling. Deze projectgroep bestaat uit inhoudelijk betrokkenen van het Grenspark 
maar ook uit enkele deelnemers die vanuit bestaande organisaties (Staatsbosbeheer, Evides, 
Bergen op Zoom) die capaciteit leveren omtrent advisering over positionering en 
merkontwikkeling. Het project wordt getrokken door het Grensparksecretariaat. Het project 
zal leiden tot een advies omtrent  en uitvoering van (professionalsering van) de 
merkontwikkeling en huisstijl. 
 
 

Versterking van natuurwaarden en kernkwaliteiten  
(projecten 2.1 t/m 2.6) 
 

Onder dit kopje horen de inspanningen thuis die worden geleverd in het kader van de Life-
projecten en  de PAS-maatregelen. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot het convenant 
waterhuishouding is hieronder te scharen. Tenslotte maakt monitoring hier deel van uit. 
 
Life-project HELVEX 
Na een aanloopperiode in 2014 waarbij we veel aandacht besteed aan de communicatie 
werd het tijd de schop daadwerkelijk in de grond te steken. Als voorbereiding hierop werden 
begin 2015 omwonenden en geïnteresseerden uitgenodigd en uitgebreid ingelicht over de 
plannen van het Helvex-project. 

 
De eerste schop ging dan ook de grond in op 15 juli bij het Agentschap voor Natuur en Bos 
aan Vlaamse zijde. Er werd werk gemaakt van een ecologische verbinding tussen de Steertse 
Heide en de Groote Meer. Een jong dennenbestand werd omgevormd tot droge heide op de 
hoge delen en tot natte heide op de laaggelegen percelen. Deze werken zijn intussen 
afgerond. De volgende jaren zal dit gebied van een geplagde kale bodem evolueren naar 
structuurrijk heide. 
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Iets later was Natuurpunt aan de beurt. Het grote duinherstel van 55 ha werd opgedeeld in 3 
fasen waarvan fase 1 startte op 24 augustus. Deze werken zullen doorgaan tot het voorjaar 
van 2016. In totaal zal 15 ha bos omgevormd worden tot landduinen. Vanaf de 
verbindingsstraat zijn de eerste resultaten goed zichtbaar. Hoge duinen die door het bos 
onttrokken werden aan het zicht, zijn nu te bewonderen vanaf de verbindingsstraat. Vele 
wandelaars en fietsers zijn verwonderd over de hoge duinen die al die tijd verscholen zaten. 
Nadat eind 2015 de kapwerken volledig gestopt waren, is de aannemer gestart met het 
afplaggen van de humuslaag. Op vele plekken zien we nu het goudgele zand aan de 
oppervlakte komen. De werken van deze eerste fase zullen –als het weer het toelaat- 
afgerond worden voor het broedseizoen in 2016 van start gaat. 

 
Ook aan Nederlandse zijde, bij een particulier, werd een oude duin van 1 ha weer 
opengemaakt. Aansluitend op de plagwerken bij Natuurpunt zal de aannemer ook hier een 
deel van de humus wegplaggen. 
 
En ook achter de schermen wordt hard gewerkt. Vereniging Natuurmonumenten heeft 2015 
aangegrepen om alle vergunningen aan te vragen die nodig zijn om Groote en Kleine Meer 
weer in zijn glorie te herstellen. De offertes zijn reeds aangevraagd en medio 2016 zullen 
deze werken van start gaan. Intussen werd alle communicatie via de website, tijdschrift 
wissels, gemeentebladen,… vanuit het Grenspark gestuurd. Ook de communicatie met de 
Europese Commissie verliep via het Grenspark.  
 
Natura 2000 (PAS-maatregelen Nederland) 
In 2014 vroeg het Grenspark mede namens de Vereniging Natuurmonumenten en dhr. 
Cogels subsidie aan om beheerwerken uit te voeren in het kader van de Programma aanpak 
Stikstof. Eind november 2014 werd dit dossier door de Provincie Noord-Brabant 
goedgekeurd. Intussen werd in 2015 door het Grenspark bij particulier Van Thillo 
bosrandbeheer uitgevoerd en werd boomopslag verwijderd van de recent aangelegde 
plagplekken in kader van het HELA-LIFE project. Ook bij de Vereniging Natuurmonumenten 
werd in 2015 boomopslag op de heide verwijderd, werd kleinschalig geplagd en werd aan 
bos- en bosrandbeheer gewerkt. De subsidie loopt nog tot eind 2016 waardoor ook in 2016 
nog heel wat herstelwerkzaamheden kunnen uitgevoerd worden met deze subsidie. 
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CONVENANT (Werkgroep Water) 
Begin 2015 werd mevr. S. de Regt vanuit de Provincie Noord-Brabant de nieuwe trekker van 
de werkgroep Water. Het Grenspark verleent hierbij de secretariële ondersteuning. 
Gedurende een vijftal vergaderingen werden de problemen van de verdroging en de 
vermesting van de Groote Meer ter sprake gebracht. Gezamenlijk met alle partners wordt nu 
werk gemaakt van oplossingen. Denken we maar aan de voorbereiding van de leiding die 
‘schoon’ water vanuit Vlaanderen naar de Groote Meer moet brengen. Of aan de opmaak 
van een plan voor een zuiveringwerk tussen de Groote Meer en de Steertse Heide. Ook hier 
blijkt de oplossing niet zo eenvoudig dan aanvankelijk gedacht. Er zal meer nodig zijn dan 
enkel en alleen een zuivering. In 2016 zal hierop ongetwijfeld een vervolg komen met –
hopelijk- concrete oplossingen. 
 
Exotenbeheer (bestrijding vogelkers) 
Zoals voorgaande jaren het 
geval was, is met volharding 
gewerkt aan de bestrijding 
van de Amerikaanse 
Vogelkers in het Grenspark.  
Onder aansturing van het 
Grenspark is in 2015 op ca 8 
ha particulier terrein nazorg 
gepleegd. Om deze klus te 
klaren kon het Grenspark 
beroep doen op 6 
vakantiewerkers, die in de 
zomermaanden onder 
deskundige begeleiding de 
kiemplanten verwijderden en de opslag bestreden hebben.  
 
In dit kader dient zeker vermeld te worden dat óók de respectievelijke beheerders Staats-
bosbeheer, Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt  en de Vereniging Natuurmonumenten, 
op hun terreinen  belangrijke inspanningen leveren om deze exoot te bestrijden en nazorg te 
plegen. Dankzij het HELVEX-LIFE project kan Natuurpunt de strijd tegen de Amerikaanse 
vogelkers, die de vrijwilligers opgestart hadden, nu extra ondersteunen met externe hulp. 
 
 
Monitoring 
In 2015 draaide de monitoring opnieuw op volle kracht, de langlopende programma’s 
werden verdergezet (monitoring van Open Zand, Libellen, Dag- en Nachtvlinders, 
Sprinkhanen, Kamsalamander, Amfibieën, Slangen, Vogel) en ook enkele specifieke 
onderzoeken werden gedaan (Biotische Index vennen, Waterroofkevers). We werden 
hiervoor versterkt door Jurriën Kooijman, stagestudent vanuit de opleiding Toegepaste 
Biologie aan de HAS Hogeschool in 's Hertogenbosch.  
2015 werd gekenmerkt als een droog en warm jaar, wat zijn weerslag had op de waterstand 
van de vennen en daarmee verbonden, de lage aantallen van met name libellen. Vooral 
onder de insecten werden mooie vondsten gedaan, van zeldzame, biotoopspecialisten als 
Gentiaanblauwtje, Heidewitvlakvlinder, Tweevleksboegsprietmot, Maanwaterjuffer, 
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Noordse Geelgerande Waterroofkever,  Medicinale Bloedzuiger, Gewone Mijnspin en Haften 
werden in het Grenspark 
nieuwe populaties gevonden.  
 
Maar ook grotere dieren als 
de Gladde Slang en 
Kamsalamander doken op 
nieuwe locaties op. De 
vogelmonitoring, die dit jaar 
het LIFE Hela projectgebied 
onder de loep nam, toonde 
dan weer een mooie 
toename van zowel soorten 
van open biotopen als van 
het bos. 

 
 
 
Versterking van recreatieve waarden en beleving  
(projecten 3.1 t/m 3.7) 

 
Van de projecten die hieronder thuishoren zijn de projecten die te maken hebben met 
bewegwijzering en bebording nog niet opgepakt kunnen worden, die zijn afhankelijk van de 
uitkomsten van de projecten onder de versterking van de identiteit en huisstijl. 
Wel is en wordt er gewerkt aan de versterking van de routestructuren en de invulling van de 
C-gebieden (de gebieden in de zonering waar ruimere mogelijkheden bestaan voor 
recreatieve activiteiten). 
 
Poortfietslussen 
Na de uitbreiding van het Grenspark in 2011 is het nu ook de bedoeling dat de gemeentes 
een prominentere rol gaan spelen in de zichtbaarheid en ontwikkeling van het gebied. Daar 
ligt in de eerste plaats een grote rol voor de 4 verschillende toegangspoorten (Hemelrijk te 
Essen, De Vroente te Kalmthout, Ravenhof te Stabroek en De Volksabdij te Woensdrecht).  
De recreatieve mogelijkheden zullen vanuit die poorten verder ontwikkeld worden. Een 

eerste realisatie daarvan 
is het Grenspark 
‘Poortfietslussen’ project. 
Speciaal voor de fietsers 
heeft het Grenspark in 
samenwerking met de 
omliggende gemeenten -  
Stabroek, Kalmthout, 
Essen en Woensdrecht - 
grensoverschrijdende 
fietsroutes uitgestippeld 
op het bestaande 

fietsknooppuntennetwerk. Deze ‘Poortfietslussen’ starten vanuit de toegangspoorten en 
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tonen de mooiste plekjes van het gebied en de omliggende gemeenten. Ze slingeren tussen 
heide en vennen, duinen en bossen, dorpskernen en landelijke gebieden, … kortom 
afwisseling troef! 
De Grensparkroute, de oude fietsroute die rond het Grenspark liep en aangeduid was met 
bordjes van Toerisme Provincie Antwerpen is eind 2015 weggehaald uit het terrein. De 
nieuwe poortfietslussen vervangen de oude Grensparkroute. 
Dit project werd mede-gefinancierd door Toerisme Provincie Antwerpen en de gemeente 
Woensdrecht. 
 
Natuurpad Kortenhoef 
Op vrijdag 12 juni werd het Natuurpad Kortenhoeff door Marcel Fränzel – oud-burgemeester 
van Woensdrecht plechtig geopend. Natuurpad Kortenhoeff is ontwikkeld door 4 Brabantse 
Wal-gidsen in samenwerking met IVN de Groene Zoom, de Stichting Brabantse Wal, 
Staatsbosbeheer en het Grenspark. Door middel van QR-codes op de routepaaltjes van 
wandelpaden Muis en Uil, kunnen kinderen (samen met hun ouders/grootouders) via een 
smartphone informatie opvragen over verschillende onderwerpen in dit unieke gebied en 
bijhorende opdrachten en spelletjes doen. 
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Ontwikkeling van poorten en poortgebieden  
(projecten 4.1 en 4.2)  

 
Ravenhof 
In 2015 is er gewerkt aan de voorbereiding van de verbetering van de parkeerssituatie bij 
Ravenhof, een van de poorten van het Grenspark. Een lastig dossier omdat de ruimte voor 
oplossingen zowel letterlijk als figuurlijk beperkt is en er tal van voorwaarden zijn. Waar aan 
beide zijden van de grens dan nog een planologische procedure aan vast zit. Maar het 
overleg is met prioriteit opgepakt en de verkenning loopt. 
 
Vroente 
Eind 201  5 heeft de gemeente 
Kalmthout een start gemaakt met de 
herinrichting van het terrein voor de 
Vroente zodat er een opener, 
uitnodigender en beter toegankelijke 
situatie ontstaat. Een ontwikkeling 
die feitelijk los staat van het 
Grenspark maar waar het Grenspark 
uiteraard van profiteert. 
 

 
 
Ontwikkeling van deelgebieden en/of landgoederen  
(projecten 5.1) 

 
Dit project is voorzien als landgoedeigenaren of gemeenten of anderen een gebied willen 
voordragen om invulling te geven aan versterking van de Grensparkdoelen in combinatie 
met nieuwe ontwikkelingen. In 2015 zijn hiervoor geen initiatieven genomen. 
 
 

Versterking van veiligheid en toezicht  
(projecten 6.1 en 6.2) 
 

Project 6.1 gaat over de terreingerichte brandpreventie. Project 6.2 is in de prioritering voor 
later gesteld. De grote brand in de Kalmthoutse Heide ligt inmiddels bijna 5 jaar achter ons. 
Op 25 mei 2011 begon een brand die zich uitstrekte over ongeveer 600ha bos- en 
heidegebieden. Inmiddels zijn er heel wat lessen getrokken en zowel aan Nederlandse als 
aan Vlaamse kant lopen er verschillende initiatieven om een dergelijke ramp nog beter te 
kunnen bestrijden of te vermijden. Om afstemming te bewerkstelligen tussen al deze 
initiatieven werd op 15 juni 2015 door de Provinciegouverneur mevr. Berx een overleg 
geïnitieerd. Het Grenspark kreeg een grote rol toebedeeld door in te staan voor de 
‘bewegwijzering’ in het ganse grensgebied. Alle voorbereidingen hiertoe zijn in 2015 
getroffen. De uitvoering kan in 2016 van start gaan. 
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Communicatie, voorlichting en educatie  
(projecten 7.1 t/m 7.3) 

 
De communicatieve ondersteuning van het Grenspark is een lopende bezigheid, met veel 
facetten. Communicatie is en blijft een zeer belangrijke focus van het Grenspark: 
transparantie van waar het Grenspark voor staat, connecties leggen met de samenleving, 
gehoor hebben voor de  omgeving: daarmee wil het Grenspark het draagvlak dat er voor het 
gebied is blootleggen en versterken. Hoe doen we dat? 
 
Wissels  
Momenteel telt de Wissels 886 digitale abonnees. In 2015 werden 5 digitale Wissels 
uitgebracht: 
Maart 2015   – nr. 59  algemene informatie 
Juli 2015    – nr. 60  algemene informatie 
Oktober 2015   – nr. 61  algemene informatie 
November 2015  – nr. 62  extra editie natuurkalender 
December 2015  – nr. 57  algemene informatie  
 
Website  
De website van het Grenspark wordt nog steeds 
druk bezocht. Het aantal bezoekers per maand op 
onze website schommelt tussen 15.000 en 25.000.  
De website wordt wekelijks geactualiseerd en 
aangevuld. Het contactformulier op de website 
wordt veelvuldig gebruikt, dagelijks worden er 
meerdere vragen beantwoord . 
 
Facebook 
In 2015 hebben we de huidige Grensparkpagina 
moeten omvormen naar een Organisatie-pagina. 
De pagina wordt goed gevolgd en momenteel 
hebben we 1080 ‘vind-ik-leuks’. Langs deze weg worden nog meer mensen bereikt dan enkel 
via de website. Zo worden de volgers op de hoogte gehouden van de Grensparknieuwtjes, 
de stand van zaken over het HELVEX LIFE-project en andere projecten. 
 
Omgang met de pers 
De redactionele aandacht in landelijke en regionale kranten en recreatieve tijdschriften laat 
een duidelijke stijging zien ten opzichte van voorgaande jaren. Journalisten weten het 
Grenspark zonder moeite te vinden. Contacten met de Vlaamse Gazet van Antwerpen, de 
Woensdrechtse Bode, BN/DeStem en de Provinciale Zeeuwse Courant zijn frequent. Zelfs de 
Antwerpse regionale televisie ATV komt regelmatig een reportage maken. Het merk 
Grenspark wordt meer en meer zichtbaar. 
Artikelen mbt Life/Helvex 
Artikelen aanstelling nieuwe coördinator 
Artikelen mbt poortfietslussen 
Artikelen mbt het verdienmodel natuurkalender 
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In het zicht 
De beste manier om de resultaten van het Grenspark kenbaar te maken, is door het naar 
buiten treden.  Met plezier worden diverse gremia van geïnteresseerden in ons verhaal 
meegenomen:  
- 15 januari: informatie avond HELVEX LIFE voor omwonenden 
- 10 maart: Stuifzanddeskundigen op bezoek voor HELVEX LIFE Project 
- 20 maart: Demonstratiemiddag Interreg project Care-Lands: koolstofreductie 
- 23 maart: infomoment Stilteonderzoek Provincie Antwerpen 
- 23 april: Opening Liberation Route 
- 12 juni: Opening Natuurpad Kortenhoeff 
- 12 mei: Informatie avond HELVEX LIFE voor omwonenden 
- 31 mei: Europese Commissie Platelandsontwikkeling bezoekt HELVEX LIFE project 
- 7 Juni: Streekproductenmarkt De Vroente 
- 3 juni: Europese delegatie ‘Eastern Partnership countries’ bezoekt HELVEX LIFE 
- 25 juni: gebiedswandeling in Nolse Duinen – HELVEX LIFE project 
- 11 september: Opening nieuwe Poortfietslussen rondom Grenspark 
- 23&24 september: Inter Life dagen Kasterlee 
- 18 november: Programmadirecteur Nationale Parken bezoekt het Grenspark 
- 7 december: Partnerbijeenkomst verdienmodellen 
 
Educatie, voor jongeren én volwassenen 
Nog een duidelijke doelstelling van het Grenspark is om via educatie zoveel mogelijk mensen 
de waarde van natuur te laten zien en beleven. Mensen met hun eigen ogen laten zien hoe 
mooi natuur kan zijn.  Het gaat zowel om jonge mensen, als om volwassenen. En daarom 
kent het Grenspark verschillende werkvormen:  
 
Junior Rangerskamp 
Traditiegetrouw is ook in 2015 een Junior Rangerskamp georganiseerd, de 10de 
editie. Van oorsprong is dit een initiatief van de Europese Nationale Parken (Europarcs). Dit 
is in het Grenspark snel  opgepakt. Gezien het succes behoort dit tot de jaarlijks 
terugkerende 
topattracties voor de 
jeugd. Het kamp vond 
plaats van 15 tot 20 
augustus in de 
kampeerboerderij 
Rommeshoef in Essen. 
Een maximum aantal van 
20 deelnemers tussen de 
13 en 17 jaar, jongens en 
meisjes, Vlamingen en 
Nederlanders, 3 super 
enthousiaste 
begeleiders, een trouwe 
kookmoeder die de 
deelnemers graag 
culinair verwent en het 
schitterende Grenspark 
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als uitvalsbasis, dat zijn de ingrediënten voor ons jongeren natuurkamp: het Junior Ranger 
kamp.  
 
Het programma was goed gevuld en afwisselend zodat zowel natuurstudie, observatie, 
natuurbeheer als spelletjes aan bod kwamen. 
Zo stonden de deelnemers oog in oog met een gladde slang, konden ze vogels van heel dicht 
bekijken en vergelijken, werden waterdiertjes geschept en gedetermineerd, libellen, vlinders 
en kevers op naam gezet en leerden ze vele nieuwe planten kennen. Ook beheerwerken 
kwamen aan bod om de overwoekerde heide terug meer kans te geven. Met de 
natuurarbeiders van het Agentschap voor Natuur en Bos mochten ze gemaaid gras 
wegharken en met de boswachter van Natuurmonumenten jonge berkenboompjes 
verwijderen. Met zo’n ploeg werd er dan ook heel wat werk verzet op korte tijd. 
Lekkere maaltijden, een gezellig kampvuur ’s avonds en heel veel spelletjes tussendoor 
maken het geheel af. Een kamp waar ze nog lang over napraten en waar de laatste dag al 
wordt afgesproken om volgend jaar terug te komen. Al spelenderwijs heel veel bijleren over 
- en respect krijgen voor de natuur, daar is het om te doen. 
 
Natuurgidsen  
Een bezoek aan het Grenspark brengen met een natuurgids is onvergetelijk. Is beleven. 
Gedreven, enthousiast en met kennis van zaken, stond ook in 2015 de vereniging van 
Natuurgidsen regio Kalmthout (Nareka) paraat. Op de ledenlijst van Nareka  staan 60 gidsen, 
van wie een tiental Nederlandse natuurgidsen.  Verdeeld over het jaar zijn een kleine dertig 
wandelingen aangeboden.  Met de uitbreiding van het Grenspark zijn locaties in de 
uitbreidingslobben opgenomen, en is de samenwerking met IVN (het Instituut voor 
natuureducatie en duurzaamheid) geïntensiveerd. 
 
Peters en meters  
Het Grenspark beschikt over 20 vrijwilligers (Peters en Meters) die 4 maal per jaar de 
wandel- en ruiterpaden afstruinen. Beschadigingen worden gemeld, beheerders worden 
ingelicht en actie volgt om het geconstateerde euvel zo snel mogelijk te verhelpen. De 
vrijwilligers zijn daarmee van grote waarde voor het Grenspark.   
Bij elke controleronde wordt ook het zwerfvuil en afval langs de paden meegenomen. Zo 
helpen zij ons gebied netjes te houden, waarvoor onze uitdrukkelijke dank. 
 
Gebruik Wombats 
Ook de minder mobiele bezoekers komen graag naar het Grenspark. Voor hen staan er alle-
terrein-rolstoelen of ‘Wombats’ ter beschikking. In de Volksabdij staat er eentje ter 
beschikking die in 2015 zo’n 10 keer werd  gebruikt. Bij de dienst Toerisme van Kalmthout 
staan er drie wombats ter beschikking die samen 60 keer werden gebruikt in 2015. 
Het onderhoud van de wombats en eventuele herstellingen neemt het Grensparkteam voor 
z’n rekening. 
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Heroriëntatie van organisatie en coördinatie  
(projecten 8.1 en 8.2) 

 
 
Heroriëntatie organisatie 
De heroriëntatie van de organisatie (8.1) heeft begin 2015 vorm gekregen door het werken 
met een nieuwe stijl Stuurgroep en het in het leven roepen van projectgroepen op het 
moment dat een project wordt aangevangen.  
 
Dit heeft geleid tot het volgende: 
 

- De Bijzondere Commissie (functionerend als een Algemeen Bestuur) blijft als zodanig 
bestaan met een uitbreiding van enkele leden als de districtscommissie Berendrecht 
en Evides 

- Er is een nieuwe stijl Stuurgroep (functionerend als Dagelijks Bestuur) ingesteld, die 
de agenda van de BC voorbereid en besluiten inzake projecten uitvoert. De 
Stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van overheden, terreinbeheerders- 
en eigenaren en medefinanciers. 

- De commissies Natuur en Water en Voorlichting, Educatie en Recreatie vervallen 
- Het afstemmingsoverleg beheer en het overleg verdienmodellen worden als vaste 

overleggroepen beschouwd 
- Per project een (tijdelijke) projectgroep wordt samengesteld 

 

 
In 2015 zijn daarbij al de volgende (sub)projectgroepen actief geworden: Projectgroep Merkontwikkeling, 
Projectgroep Verdienmodellen, Projectgroep Routes/MTB, Projectgroep Ravenhof/Parking. 
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Daarnaast leeft er nog de vraag hoe er organisatorisch vorm gegeven moet worden aan de 
inbedding van de verdienmodellen (zie ook verderop). De verdienmodellen dienen er mede 
toe de structurele ondersteuning van het Grenspark te versterken. Geld dat daarmee 
binnenkomt moet daarvoor benutbaar zijn. De huidige organisatievorm kan daar niet goed 
mee overweg, er is geen BTW-verrekening mogelijk etc. Deze vervolgvraag ligt er nog; er zijn 
eind 2015 door het secretariaat verkennende gesprekken gevoerd met dhr. Mooren van de 
Benelux, met de VSDC. Dit krijgt een vervolg in 2016. 
 
 
Grenspark verdienmodellen 
Het Grenspark is actief op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking om alternatieve 
financieringsstromen op te zetten (project 8.2). Dit is hard nodig in tijden waarin de 
subsidies voor natuurbeheer flink onder druk zijn komen te staan. 
 
Natuurkalender 2016 
De eerste Grenspark natuurkalender is 
samengesteld met schitterende natuurfoto’s, 
gemaakt door topfotografen uit de omgeving 
van het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse 
Heide, alwaar zij hun inspiratie en beelden 
vonden. Er werden 500 exemplaren gedrukt. 
De deelnemende fotografen zijn: Filip van 
Boven, Marc Slootmaekers, Dré Vansteenvoort, 
Glenn Vermeersch, Fred Severin, Jurriën 
Kooijman, Ruben Foquet, Karel De Blick, Paul 
Vermuyten, Jo Meul en Sam Meul. 
Het Grenspark is deze natuurfotografen zeer dankbaar om hun foto’s belangeloos ter 
beschikking te stellen ten behoeve van deze unieke Grensparkkalender. Deze kalender kwam 
tot stand met  medewerking van o.a. adviesbureau De Natuurmakelaar alsook met subsidie 
van de provincie Noord-Brabant. 
Met de opbrengsten van de Grenspark natuurkalender worden de afstemming en 
coördinatie van de natuur- en recreatiefuncties binnen het Grenspark ondersteund. 
Per 31/12/2015 waren er zo’n 230 kalenders verkocht. 
 
Natuurburger 
Samen met een aantal lokale restaurants, veetelers een slager en een bakker heeft het 
Grenspark een heerlijk natuurlijk streekproduct samengesteld. De Grenspark Natuurburger 
is bereid met ambachtelijk streekvlees van oude runderrassen die grazen op natuurlijke 
graslanden in en rondom het Grenspark.  
Per verkochte burger vloeit er 2 euro terug naar het Grenspark. Dit wordt o.a. gebruikt voor 
ontwikkelingen op het gebied van recreatie, educatie en voorlichting. De Grenspark 
Natuurburger is als een pilot-project begonnen om de maatschappelijke vraag te verkennen. 
Een viertal restaurants aan Nederlandse zijde van het Grenspark serveren de Grenspark 
Natuurburger sinds juni 2015. 
  



 

Jaarverslag 2015 – goedgekeurd in de Bijzondere Commissie van 25/2/2016 

 

19 

Partnerbijeenkomst 
Op maandagavond 7 december vond de eerste Grenspark Partnerbijeenkomst plaats. De 
bijeenkomst werd gehouden in de Volksabdij te Ossendrecht. Tijdens de partnerbijeenkomst 
kwamen ruim veertig vertegenwoordigers van lokale partijen samen (o.a. terreinbeherende 
organisaties, particuliere eigenaren, ondernemers, overheden, gebruikersgroepen en 
belangengroepen). 
Doel van de bijeenkomst was nieuwe samenwerkingsverbanden te verkennen waarbij zowel 
het Grenspark als de lokale partijen duidelijke voordelen behalen.  
Voor het Grenspark gaf deze bijeenkomst een duidelijk inzicht in het draagvlak en de 
betrokkenheid van lokale partijen bij de verschillende ideeën voor verdienmodellen. Ook 
gaven de deelnemers tips om de verdienmodellen aan te scherpen en werden nieuwe 
ideeën voor verdienmodellen geboren. 
Op basis van de input tijdens de workshops gaat het Grenspark verder aan de slag met de 
zoektocht naar nieuwe samenwerkingsbanden en alternatieve financieringsstromen. 
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4.  En dan nog dit (en met het oog op 2016) 
 
 
Nationale Parken en het bezoek Programmadirecteur Nationale Parken 
Het Nederlandse deel van het Grenspark staat te boek als Nationaal Park. Maar het beleid 
ten aanzien van de Nationale Parken is gewijzigd en gedecentraliseerd. Toch is er eind 2014 
een motie (Jacobi en Geurts) aangenomen waarin het Nationale Parkenbeleid opnieuw in 
beeld van de rijksoverheid kwam, en waarbij verzocht werd kortingen op communicatie en 
educatie t.b.v. de Nationale Parken ongedaan te maken en de zichtbaarheid van Nationale 
Parken te vergroten. Dat heeft geleid tot de instelling van een Programmadirectie bij het 
Nederlandse Ministerie van Economische Zaken.  De opdracht daarbij is het Nationaal 
Parken nieuwe stijl te ontwikkelen, parken met een (internationale) allure, met accent op 
integratie van natuur met de sociaaleconomische ontwikkeling. 
 
De programmadirecteur Kees Lever en programmamanager Janneke van Montfort 
bezochten in dat kader het Grenspark op 18 november 2015. Daarbij heeft het Grenspark 
ervoor gekozen te laten zien waar haar kracht zit, welke betekenis ze heeft voor het gebied, 
de innige betrokkenheid van de partners en de samenwerking en dit alles vooral ook op 
grensoverschrijdend niveau. Dat hebben we laten zien met een presentatie gevolgd door 
een terreinbezoek aan juist in het oog springende grensoverschrijdende zaken: 

- Het grensoverschrijdende Life/Helvex project in uitvoering aan de Verbindingsweg 
- De grensoverschrijdende historie en parkeerproblematiek bij de poort Ravenhof 
- De grensoverschrijdende problematiek en hydrologie van met name het Groote Meer 
- Het grensoverschrijdend ondernemen en de rol van verdienmodellen 
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Met uiteraard daarbij een mooi bezoek aan de poort cq. het kasteel Ravenhof (met lunch) en 
aan de poort Volksabdij (met een afsluiting met borrel en een stevige  hap). Het was volgens 
aanwezigen een inspirerende dag waarop het Grenspark zich van haar beste kant liet zien. 
 
 
Geoparks 
Vanuit de Streekorganisatie Brabantse Wal is het initiatief genomen om te verkenning of de 
streek zich kan kwalificeren als (internationaal) Geopark, een UNESCO “keurmerk” met 
kansen om het gebied meer aanzien te geven. Het zoekgebied is groot en omvat delen van 
zowel Vlaanderen, en de Nederlandse Provincies Noord- Brabant en ook Zeeland. Maar ook 
het Grenspark maakt deel uit van dit gebied. In de Stuurgroep van 14 oktober heeft de 
coördinator van de streekorganisatie dhr. Kooistra een toelichting gegeven. Naast kansen 
ziet het Grenspark ook de noodzaak om de “core-bussiness” van het Grenspark, de 
internationale natuurwaarden, daarbij als belangrijk vertrekpunt te blijven hanteren. 
 
 
Stiltegebied 
Het Nederlandse deel van het Grenspark is voor een groot deel al aangewezen als 
stiltegebied. Ook het Vlaamse deel kent die potentie en om die kwaliteit ook daadwerkelijk 
na te gaan is er een onderzoek 
op het Vlaamse deel 
uitgevoerd. In 2015 is gestart 
met metingen. Als die 
metingen opleveren (en daar 
ziet het naar uit) dat dit deel 
werkelijk als stiltebied is te 
beschouwen dan kan men in 
het gebied (lees het Grenspark) 
ook overgaan tot aanvraag van 
het label stiltebied. 
Het is een kwaliteit die 
naadloos past op de 
kernkwaliteiten die het 
Grenspark heeft benoemd in haar BBI.  In de beginmaanden van 2016 kan er een vervolg 
inzicht worden geboden. 
 
 
INTERREG CaReLands 
Het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide werkte de voorbije jaren mee in het INTERREG 
2 Zeeën project: CaRe-Lands (Carbon Reduction in Nature and Landscape Area’s) 2013-2015. 
Dit project had tot doel om de kennis te vergroten rond de mogelijkheden voor 
natuurgebieden en landschappen om hun koolstofuitstoot terug te dringen. We doen dit 
samen met 7 Nederlandse, Belgische en Engelse partnerorganisaties. Met het Grenspark 
hebben wij ons gefocust op de denkpistes rond natuurbeheer en het gebruik van de hieruit 
vrijkomende biomassa. 
In 2015 werd dus de laatste fase van dit project verder afgewerkt. In samenwerking met de 
terreinbeheerders (zowel privé-eigenaren als terreinbeherende organisaties) 
inventariseerden we hoeveel rest-biomassa (overschot/surplus vanuit beheerwerken of 
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reguliere actviteiten) er vrijkomt uit het gebied. Dit is nodig om een goede inschatting te 
kunnen maken van wat de mogelijkheden hiermee zijn. Hiervan werd een Grensparkwijd 
rapport geschreven.  
In navolging hiervan vond ook een demonstratiemiddag plaats. Op 20 maart 2015 werd 
voorgesteld wat er rond dit thema aan kennis is vergaard, wat nu reeds gebeurt bij de 
partnerorganisaties en wat de toekomstmogelijkheden zijn. Met een 25-tal belangstellenden 
vanuit alle invalshoeken (vrijwilligers, partnerorganisaties, privé-eigenaars, agro- en 
groenindustrie) werd deze toch redelijk gespecialiseerde materie goed ontvangen.  
Er werd dan ook beslist om in de toekomst, samen met enkele Grenspark-partners verder te 
werken rond dit thema. 
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5. Financiën in vogelvlucht 
 
Werkelijke inkomsten in 2015:      Inkomsten 
Subsidie Vlaamse regering 2015 – 80% voorschot   € 111.200,00 
Bijdrage Evides aandeel 2015     €    24.000,00 
Overige opbrengsten (incl. wandelkaarten)    €    11.723,17 
Rente         €         247,56 
Ontvangen terugbetaling Life Helvex 2014    €    42.968,76 
Nog te ontvangen terugbetaling Life Helvex 2015   €    65.683,88 
Nog te ontvangen Interreg 2 Zeeën Care-Lands-fase 2  €    27.711,50 
Nog te ontvangen subsidie Vlaamse regering 2015 – restant 20% €    27.800,00 
Totaal werkelijke inkomsten 2015:      € 311.334,87 
 
Werkelijke uitgaven in 2015:         Uitgaven  
Management         € 201.957,76  
Versterken natuurwaarden en kernkwaliteiten   €   44.776,35    
Versterken recreatieve waarden en beleving   €   23.714,26 
Totaal werkelijke uitgaven 2015:     € 270.448,37  
 
De jaarrekening 2015 sluit af met een positief resultaat van  €   40.886,50 
 
Hiermee komt het eigen vermogen op 31 december 2015 op € 263.378,91. 
 
 
De eindafrekening van het bestedingenplan 2015 vond per 31-12-2015 plaats.   
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Dhr. P. Ganzevles Grenspark coördinator 
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Agendaleden: 
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Mw. N. Rijsdijk Waterschap Brabantse Delta 
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Dhr. P. Ganzevles Coördinator 

Dhr. I. Ledegen  Medewerker 
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Publicatielijst  

 

Titel Auteur Opleidingsinstituut/ 
onderzoeksbureau  

publicatiejaar 

Grenspark De Zoom – 
Kalmthoutse Heide 
Natuurkalender 

Grenspark Grenspark 2015 

INTERREG CaRe-Lands : 
Lessons in biomass, access 
and sustainable buildings 

INTERREG CaRe-
Lands 
partnerschap 

Kent Downs, NP De 
Biesbosch, Prov. West 
Vlaanderen, RSPB, 
Grevelingenschap, VLM, 
Grenspark 

2015 

Oogsten, benutten en 
verdienen – Onderzoek 
naar de Nederlandse en 
Vlaamse regelgeving met 
betrekking tot biomassa uit 
natuur 

Paul de Dooij De Natuurmakelaar 2015 

Grenspark DZ-KH : 
Inventarisatie van locale 
biomassastromen 

Christoffel 
Bonte 

Grenspark 2015 

Monitoring the Great 
crested newt at Grenspark 
DZ-KH 

Jurriën 
Kooijman 

Grenspark/HAS 
Hogeschool 

2015 

Biotic index of fens in the 
Flemish part of Grenspark 
DZ-KH 

Jurriën 
Kooijman 

Grenspark/HAS 
Hogeschool 

2015 

Verslag inventarisatie 
Kustsprinkhaan Markgraaf 

Bert Foquet Grenspark 2015 

Broedvogelinventarisatie 
2014 – Deelgebied 
Grenspark : VNR 
Kalmthoutse Heide 

Christoffel 
Bonte 

Grenspark 2015 

Libelleninventarisatie 2014 Christoffel 
Bonte 

Grenspark 2015 

Nachtvlinderrapport 
Grenspark De Zoom, editie 
2014 

Stijn Baeten 
Wout De Rouck 
Joris Elst 
Dan 
Slootmaekers 

Grenspark 2015 

Folder Poortfietslussen Grenspark Grenspark/gemeenten 2015 

Folder HELVEX LIFE – 
NL/FR/ENG 

Grenspark Grenspark 2014 

Ongewijzigde herdruk 
wandelkaart 

Grenspark Grenspark 2014 

Wissels krant : voorstelling Grenspark Grenspark 2014 
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HELVEX LIFE-project 

Eindrapport: monitoring 
loopkevers en spinnen in 
nieuw open zand en 
stuifzand in het Grenspark 

Maarten Jacobs Grenspark 2014 

Waterkwaliteit van vennen 
in Grenspark De Zoom – 
Kalmthoutse Heide 
(Nederlandse zijde) 

Denise de Kok Grenspark, HZ-Vlissingen 2014 

Monitoring of Northern 
Crested Newt in Grenspark 

Thimmo 
Groffen 

Grenspark, UA-Antwerpen 2014 

HELVEX – LIFE dossier: her 
indiening na aanpassing 

Ignace Ledegen Grenspark 2013 

Vlinderinventarisatie en 
vegetatieopname 
2007-2012 

Natalie Leynen Grenspark 2013 

Nachtvlinderrapport 
Grenspark De Zoom, editie 
2013 

Stijn Baeten 
Joris Elst 
Dan 
Slootmaekers 

Grenspark 2013 

Eindrapport onderzoek  
naar het Leefgedrag van de 
Gladde slang in het 
Grenspark De Zoom-
Kalmthoutse Heide & 
Beheer ondersteunend 
Advies 2011-2013 

André Van 
Hecke 
Christoffel 
Bonte 

Grenspark 2013 

Rapport: monitoring 
loopkevers en spinnen in 
nieuw open zand en 
stuifzand in het Grenspark 
10-jaar lopend onderzoek 
Onderzoekjaar 4 - 2012 

Maarten Jacobs Grenspark 2013 

Geactualiseerde 
wandelkaart 

Grenspark Grenspark 2013 

Grensparkkrant met 
publiciteit 

Grenspark Grenspark 2013 

Rapport: monitoring 
loopkevers en spinnen in 
nieuw open zand en 
stuifzand in het Grenspark 
10-jaar lopend onderzoek 
Onderzoekjaar 3 - 2011 

Maarten Jacobs Grenspark 2012 

Nachtzwaluwrapport: 
inventarisatie 2012 

Ledegen Ignace 
Rudy Delvaux 

Grenspark 2012 

HELVEX – LIFE dossier: her 
indiening na aanpassing 

Grenspark Grenspark 2012 
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Recreatiekrant Grenspark Grenspark 2012 

Geactualiseerde 
wandelkaart  

Grenspark Grenspark 2012 

HELVEX – LIFE dossier Ignace 
Ledegen/Angela 
Oostvogels 

Grenspark 2011 

Laymen’s rapport HELA-
LIFE 

Ignace Ledegen Grenspark 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 

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- Grenspark Grenspark 2009 
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project uitbreiding 180 ha 
naar 460 ha 

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 

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 
samenwerking 

Petra Schmitz Wageningen UR  2004 

Aanbevelingsrapport: Lief Augusteyns Vzw Stille Paden 2004 
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Toegankelijkheidsadvies 
Project Kortenhoeff 

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 

 

 

  
 


