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Het Grenspark 2016 in kort bestek
Het jaar 2016 was een jaar waarin binnen het Grenspark weer enkele flinke stappen zijn gezet
op het gebied van natuurherstel én op het gebied van de recreatieve beleving.
Ook laat 2016 zien dat er sprake is van een verdere versterking van de bindende krachten van
het Grenspark. Nu we ruim een jaar met een nieuwe Stuurgroep aan het werk zijn, is het
duidelijk dat we – de betrokken partners- elkaar goed weten te vinden en dat het Grenspark
en haar medewerkers in vele gevallen worden betrokken bij zaken waar er een rol is te spelen
van verbinder, kennisleverancier of van bemiddelaar.
Uiteraard was ook in 2016 het nog altijd recent te noemen Beleidsplan van 2014 uitgangspunt
van handelen. We komen daar nog uitgebreider op terug. Nog zeker niet alle plannen zijn op
uitwerkingsniveau gereed. Het gegeven dat we met veel partners werken, en dan ook nog
eens grensoverschrijdend, brengt met zich mee dat er tijd gaat zitten in het vinden van
afstemming. Het lijkt soms wat op hinkelen. Maar zolang we vooruitkomen is ook dat een
manier van voortgang. Af en toe wat wankelend maar dan weer inspirerend.
Kijken we naar het onderwerp natuurherstel dan is met voorrang de aanleg van de watertransportleiding naar het Groote Meer plús het ingrijpende venherstel te noemen. Over dat
laatste zijn tevens enkele bezienswaardige filmnamen gemaakt. En ook in 2016 werd verder
gewerkt aan het herstel van het landduinencomplex.
Minder ingrijpend maar toch ook bijzonder om te noemen is het onderzoek dat plaatsvindt
met gezenderde gladde slangen om het gedrag en verspreiding van deze kenmerkende soort
voor het gebied beter in beeld te krijgen; nieuwe methoden voor nieuwe kennis.
Kijken we naar het onderwerp recreatie dan is er ook een reeks van zaken te noemen die het
Grenspark weer toegankelijker hebben gemaakt. Menroutes aan de Essense kant, nieuwe
wandelpaden in Stoppelbergen en ook nog een nieuw pad in de Nolse Duinen. Ook is een
serieuze start gemaakt met het uitzetten van tracés voor mountainbikeroutes. Het Grenspark
wil daar graag een samenhangende visie en beleid voor uitstippelen.
De samenwerking met ondernemers heeft een bijzonder nieuwe fenomeen opgeleverd.
Hadden we al de Grenspark Natuurburgers, vanaf de zomer kan men ook profiteren van de
Grenspark Picknickservice. In deze vorm een uniek product!
Tot slot, om weer wat contemplatief af te sluiten, willen we nog stilstaan bij het bijzondere
stilteweekend: de viering van de aanwijzing als erkend drie-sterren-stiltegebied op een van de
mooiste herfstdagen van 2016…. Het was een mooi jaar.

Kalmthout,
Cees van Liere, voorzitter Grenspark
Paul Ganzevles, coördinator Grenspark
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1. De organisatie in 2016
De organisatiestructuur
De wijze van werken met de Stuurgroep nieuwe stijl – met een brede vertegenwoordiging van
terreineigenaren, beheerders, gemeenten, waterschap, provincie Antwerpen- is goed
bevallen. Een korte evaluatie aan het eind van het jaar heeft opgeleverd dat we op die weg
willen voortgaan. Tevens is besloten om een vertegenwoordiging van het Vlaams Kennis- en
Vormingscentrum voor Natuur en Milieu 'De Vroente' in Kalmthout toe te voegen aan de
Stuurgroep om de afstemming tussen Grenspark en de Vroente te versterken,
Het grensparksecretariaat
Het grensparksecretariaat heeft ook in 2016 met de medewerkers Ignace Leden, Milenka
Wyckmans en Christoffel Bonte weer op volle kracht gewerkt. Mede door de (internationale)
projecten (coördinatie PAS en Helvex en ook het Interreg-project GrasGoed) waren er ook
inkomsten om deze bezetting aan te houden; sterker nog, om extra ondersteuning in te
schakelen in de persoon van Kristel van Rijckeghem (1 dg/week).
In de persoon van Paul Ganzevles kon ook de coördinatie worden voortgezet voor weer een
jaar.
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Financiering
De financiering van 2016 was in belangrijke mate afhankelijk van projectgestuurde budgetten.
Vanuit de Vlaamse overheid werd een belangrijke bijdrage geleverd, waarbij in 2016 gold dat
deze sterker gekoppeld werd aan diverse thema’s. Het Grenspark heeft daar ook door middel
van tussenrapportages extra verantwoording voor afgelegd.
Vanuit de Nederlandse overheid vindt de bijdrage vooral plaats via de bijdragen die de
provincie Noord-Brabant levert voor coördinatiewerkzaamheden van PAS-maatregelen (de
aanpak van stikstofreductie in het natuurgebied) én door hun bijdragen aan de internationale
subsidies voor het herstel van landduinen en vennen, zoals die in de vorm van Helvex voor
enkele jaren van toepassing is. Een ander groot deel komt in dat kader vanuit Europa. Ook
wordt nog geput uit de subsidie Verdienmodellen die het Grenspark heeft weten te
verzilveren bij de Provincie Noord-Brabant
Daarmee zijn weliswaar de belangrijkste financieringsbronnen genoemd, maar toch ook van
groot belang is dat de gemeenten Kalmthout, Essen, Stabroek en Woensdracht in 2016 voor
het eerst bereid zijn geweest zich te verbinden aan een bijdrage voor het Grenspark. Daarmee
kan de bevestiging worden gevoeld dat het Grenspark, behalve via de Stuurgroep, ook op deze
wijze zich dieper genesteld heeft in de nabije samenleving. Er is zo wat meer ruimte in de
begroting ontstaan, en ook wat meer zicht op een bestendiging van het Grensparksecretariaat als blijvende en katalyserende factor. Aan het eind van het jaar hebben de overige
terreinbeherende partijen ook toegezegd voor 2017 een gelijke steun te willen leveren.
Daarmee blijft de afhankelijkheid van de projecten nadrukkelijk overeind. Dat is prima, maar
dat levert wel de wetenschap op dat met de inzichten van nu, de situatie na 2018 en verder,
bij het aflopen van de projectbijdragen, de onzekerheid voor de rol van het secretariaat weer
toeneemt.
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2. De opgaven voor 2016
De opgaven voor 2016 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 2016 is een vervolg gegeven aan verschillende projecten die in 2015 zijn opgestart. 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)

In 2016 is de Projectgroep Merkontwikkeling aan de slag gegaan met een offerteverzoek met
de vraag om meer grip te krijgen op strategie en merkontwikkeling, een eventuele nieuwe
naam en logo. Een gevoelig onderwerp en niet voor het eerst onderwerp van bespreking. Met
de inhuur van het bureau Choco – Relatiebouwers is gekeken naar de krachten van het
Grenspark: waar is onze identiteit op gebaseerd, wat is ons hoofddoel en wat zijn onze
kernwaarden.
Eind 2016 is de afronding in zicht geraakt, en is er getrechterd richting een aantal posities voor
ook een naamkeuze. In 2017 zal dat nog een vervolg krijgen: besluitvorming over of er een
nieuwe naam wordt gekozen zal dan moeten plaatsvinden (en zo ja natuurlijk welke…).

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 Lifeprojecten 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
In 2016 kwam de uitvoering van Helvex-Life
project in volle versnelling.
Begin september werd aan Nederlandse zijde
door Natuurmonumenten het startschot gegeven
voor het herstel van het ‘granaatven’, de Kleine
Meer en het privélandgoed de Groote Meer. Hier
was heel wat voorbereiding aan voorafgegaan.
Denk maar aan natuurvergunningen, ontheffing
floraen
faunawet,
voorafgaand
bodemonderzoek en quickscan op aanwezigheid van niet ontplofte projectielen. En dat dit
laatste meer dan nodig was, bleek al snel.
Meer dan 1000 objecten werden opgegraven waaronder veel oude munitie, granaatscherven
en verschillende bommen en granaten die nog niet ontploft waren. Het behandelen van al
deze munitie kostte niet alleen tijd, maar ook veel extra geld. Desondanks dit alles kon het
venherstel in 2016 afgerond worden, zoals voorzien. Nu is het wachten op water.
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December 2016 Herstelwerkzaamheden aan Kleine Meer (op achtergrond de Groote Meer)

Aan Vlaamse zijde startte de tweede fase van het duinherstel bij Natuurpunt. Opnieuw wordt
een deel van de Nolse duinen omgevormd naar heide en open zand. Aansluitend werden er
ook bij het Agentschap voor Natuur en Bos heel wat maatregelen uitgevoerd ter hoogte van
de Mont Noir en langs de Drielingvennen. Bos wordt omgevormd naar heide dat was de
centrale boodschap die het Grenspark via enkele informatie-panelen wou brengen. Maar niet
iedereen had het zo begrepen. Met regelmaat werden de panelen beschreven door
tegenstanders van het project. En na een ‘wasbeurt’ duurde het meestal niet zo lang of de
negatieve boodschap werd nog groter en duidelijker aangebracht op de panelen. In
samenspraak met de beheerders en de gemeente Kalmthout werd beslist om de panelen weg
te nemen en de mensen op een andere manier te gaan informeren. Vanaf 2017 zullen er
driemaandelijks excursies georganiseerd worden om het grote publiek te informeren over het
project. In 2016 werd voor de natuurgidsen al een scholing georganiseerd waarin het project
uitvoerig voorgesteld werd. Dit wordt zeker vervolgd.
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Interreg GrasGoed – Natuurlijk Groen als Grondstof
In augustus 2016, startte het Interreg-project “GrasGoed - Natuurlijk Groen als Grondstof”.
Binnen dit project zullen we de komende drie jaar, samen met
verschillende, ook externe gebiedsbeheerders, bedrijven en
kennisinstellingen de resten van natuurbeheer een tweede
leven geven als gebruiksproduct. Verschillende producten
zullen getest worden in België en Nederland.
Groene reststromen, afkomstig uit natuurbeheer, worden vaak
niet of beperkt benut terwijl het in feite volwaardige
grondstoffen
kunnen
zijn
voor
groene
energie,
grondverbetering, verpakkingsmateriaal, veevoer etc.
Bovendien is achterblijvende biomassa (door uitspoeling van
nutriënten) niet goed voor de natuur.
Van deze last wil dit project een lust maken door meer naar
regionale oplossingen te zoeken. Om dat doel te bereiken is
ingezet op een sterke samenwerking tussen natuurbeherende
organisaties en innovatieve bedrijven die zich toeleggen op het
transport en de hoogwaardige verwerking van het maaisel.
Met het Grenspark zullen we vooral
onderzoeken welke kwantiteit en kwaliteit aan
maaisel en andere natuurbeheerresten er uit
het gebied vrijkomen. Daarnaast zullen ook
potentiële verwerkers, transporteurs en
afzetters van biomassa(producten) in de regio
geïnventariseerd worden. Met die informatie
kunnen we dan gaan verkennen of het mogelijk
zou zijn om hiermee een duurzame, korte
verwerkingsketen op poten te zetten. Ideeën
die bijvoorbeeld onderzocht kunnen worden
zijn de productie van Grenspark-potgrond, GPgroentebakjes of GP-karton.
Natuurpunt coördineert dit project, waar naast het Grenspark, ook Inverde, Vandervelden
Algemene bosbouw, Agricon, Natuurmonumenten, Stichting het Noord-Brabants Landschap,
Stichting Avans Hogeschool, Verschoor Groen en Recreatie, NF Fibre, Millvision en Grassa in
participeren.
Het Interreg Grensregio Vlaanderen-Nederland programma subsidieert dit project uit het
Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling en we ontvangen daarbij een belangrijke
ondersteunende subsidie van de provincie Antwerpen en de provincie Noord-Brabant.
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Natura 2000 (PAS-maatregelen Nederland)
In 2016 werd door het Grenspark werk gemaakt van het vrijstellen van de ecologische
verbindingszone en het open maken van het eerste zand op het privédomein de Groote Meer.
Deze werken werden in 2016 uitbesteed en zullen voor maart 2017, de start van het
broedseizoen volledig uitgevoerd zijn. De overige maatregelen in kader van PAS zal
Natuurmonumenten niet meer uitvoeren. Dat betekent dat we als Grenspark dit lopende PASproject begin 2017 kunnen afsluiten.
Ook in 2016 heeft het Grenspark logistieke ondersteuning geboden bij de uitwerking van het
opstellen van een beheerplan in functie van de vogelrichtlijnsoorten. Dit is een PAS-project
van de Bosgroep Zuid Nederland en dit wordt in 2017 nog verder afgerond.
Een nieuwe Pas-aanvraag voor de Natura2000 gebied Brabantse Wal is nu in volle
voorbereiding en hopen we -samen met de partners Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer
en Bosgroep Zuid- te kunnen indienen begin 2017. Het Grenspark krijgt hierin een
coördinerende rol.
CONVENANT (Werkgroep Water)
Het jaar 2016 beloofde spannend te worden. De opschoning van de Groote en Kleine Meer in
kader van Helvex moest naar uitvoering gaan (zie hierboven). De ondergrondse leiding met
‘schoon water’ vanuit Vlaanderen naar de Groote Meer zou klaar moeten zijn voor het
jaareinde. Niet verwonderlijk dat er dit jaar 7 keer vergaderd werd met de Convenant-partijen
om dit alles in goede banen te
leiden. Om dan maar te zwijgen
van
de
vele
bilaterale
overlegmomenten die bijkomend
nodig waren om hier en daar wat
‘bij te schaven’. Maar met enige
trots kan er gemeld worden dat
eind 2016 de vooropgestelde
deadlines gehaald werden. De
leiding is volledig klaar, bij
voldoende water kan er gepompt
worden. En de Groote Meer is –
na de opschoonbeurt- klaar om
water te ontvangen. 2016 heeft
bewezen dat deze samenwerking loont en dat dit ook de enige manier is om tot resultaat te
komen. Verdere opvolging zal nodig blijven en ook de aanleg van de waterzuivering tussen de
Steertse Heide en de Groote Meer zal nu in ontwerpfase en planfase moeten gaan.

Exotenbeheer (bestrijding vogelkers)
Blijvende aandacht gaat naar het bestrijden van de Amerikaanse vogelkers. Ook in 2016
werden vakantiewerkers ingezet om de kiemplanten te verwijderen en opslag te bestrijden.
Terwijl voorheen met een kleine groep vakantiewerkers gedurende een maand lang gewerkt
werd, kozen we er in 2016 voor om met een grotere groep (9 vakantiewerkers) gedurende
twee weken te werken. Deze aanpak heeft goed gewerkt. Doordat de groep groter is, schiet
het werk sneller op en zijn de jongeren ‘nog’ meer gemotiveerd om ervoor te gaan. In 2017
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zullen we dan ook op de ingeslagen weg verder gaan. Wel zullen we moeten bekijken hoe om
te gaan met het bestrijden van deze exoot in het Grenspark omdat de regelgeving
nu zodanig aangepast is, dat onze vakantiewerkers niet meer gemachtigd zijn om glyfosfaat
als bestrijdingsmiddel te gebruiken. Kiemplanten verwijderen kan nog handmatig maar opslag
tegengaan door kappen en gebruik van glyfosfaat niet meer. Een andere aanpak dringt zich
nu op.
Monitoring
Ook in 2016 werd de monitoring verdergezet. De langlopende programma’s liepen ook dit jaar
allen verder (monitoring van Open Zand, Libellen, Dag- en Nachtvlinders, Sprinkhanen,
Amfibieën, Slangen, Broedvogels).
In 2016 startte, in Nederland, naar analogie van Vlaanderen, een nachtvlindermonitoring op.
Aan weerszijden van de grens werd voor het eerst de Buxusmot gevonden, een exoot die
wijdverbreid schade aanricht aan de buxussen in tuinen en in het natuurreservaat wellicht
enkel als dwaalgast uit de omliggende tuinen zal blijven opduiken.
2016 begon als een erg warm en nat jaar en sloeg in de loop van de zomer om naar een erg
warm en droog jaar, waardoor verschillende vennen alsnog droog vielen. Dit heeft zoals altijd
zijn weerslag op het natuurleven. De amfibieën kenden dit jaar, minder dan normaal, echte
piekmomenten, terwijl bijvoorbeeld de Boomleeuwerikken, al vroeg in het jaar begonnen
zingen. Door de natte lenteperiode mislukten voor de broedvogels echter vele broedgevallen.
De Gevlekte witsnuitlibel lijkt echter wel van het warme jaar geprofiteerd te hebben en werd
veel waargenomen. Spijtig genoeg geldt dat ook voor verkeersslachtoffers van Boommarters,
waarvan er dit jaar uitzonderlijk veel gevonden werden. Voor het eerst sinds goed 20 jaar
werd wel terug een zingende Geelgors opgemerkt, het blijft nog in spanning afwachten of dit
om een echte blijvende vestiging in het gebied zal gaan.

Foto: Wim De Haan
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Telemetrie Gladde slang
In het voorjaar startten we ook met een telemetrisch onderzoek naar de Gladde slang in het
gebied. Omdat deze Europees beschermde soort zo’n verborgen levenswijze heeft, is besloten
om verschillende slangen een zender op te plakken, waardoor ze gevolgd kunnen worden met
behulp van een antenne. Voor dit onderzoek worden we ondersteund door de provincie
Antwerpen en werkten we samen met de Universiteit Antwerpen. Loïc Van Doorn is student
Herpetologie aan de Vrije Universiteit Brussel en voerde dit onderzoek uit voor zijn
Masterthesis, Benjamin Forder en Jules Vos, beiden studenten Biologie aan de UA,
ondersteunden in het veldwerk voor dit onderzoek. Na een druk onderzoeksjaar, worden in
de winter van 2016-2017 de resultaten hiervan verwerkt.

Kamsalamandermonitoring
Al enkele jaren wordt in het Grenspark de Kamsalamander opgevolgd. Deze komt voor enkele
minder zure vennen van het gebied. Het is een Europees beschermde soort waardoor beide
landen de verplichting hebben om te kunnen rapporteren over het wel en wee ervan. De
Provincie
Noord-Brabant
financiert hiervoor een
onderzoek waarvoor we
jaarlijks een stagiair zoeken
om het veldwerk uit te
voeren. In 2016 gebeurde dit
door Sebastien Leys van de
Universiteit
Antwerpen.
Hoewel de aantallen eerder
laag lagen dit jaar, werd de
kamsalamander
toch
opnieuw in de gekende
vennen teruggevonden en
op een locatie, na 3 jaar
afwezigheid, terug ontdekt.
Foto: Marleen Daniëls

Jaarverslag 2016 – Goedgekeurd in de Bijzondere Commissie van 23 februari 2017

13

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

Menroutes vanuit Essen
In mei 2016 pakte Essen uit met een nieuwe troef voor de regio: de ‘Grensroute’ voor ruiters
en menners. Het was de Essense Aanspanning vzw die in
samenwerking met de gemeente aan de kar trok om dit
project op poten te zetten, Toerisme Provincie Antwerpen
subsidieerde mee voor de realisatie van het project.
Drie lussen vormen de grensroute en bevinden zich
voornamelijk op Essens grondgebied met enkele
overlappingen
in
Kalmthout
en
Nederland.
Verbindingswegen koppelen de routes aan elkaar. Ook het
Grenspark maakt voor een stukje deel uit van de routes nl.
een stukje bos van Groenendries, door de Verbindingsstraat
en het Wortelpaadje langs het Stappersven richting Wildertse
Duintjes. Andere natuurgebieden die worden aangedaan zijn
de Horendonkse bossen en de noordkant van domein
Hemelrijk.
Nieuwe natuurpaden Stoppelbergen (Eekhoorn en Specht)
Er werden 2 nieuwe wandelpaden in het Grenspark aangelegd. Het gebied tussen Berendrecht
en Stabroek is sinds 2012 onderdeel van het Grenspark, het was steeds al opengesteld voor
recreanten, maar nu lopen er ook 2 aangeduide wandelpaden doorheen. In samenwerking
met de gemeente Woensdrecht, terreinbeheerders Staatsbosbeheer en Natuurpunt en de
lokale horeca De Leeuw van Vlaanderen, legde het Grenspark deze routes aan.
Wandelroute Eekhoorn is 7,8 km lang en
loopt doorheen het bos van de
Stoppelbergen. Oud en jong bos, open
plekken en vooral de glooiende duinen en
het hoogteverschil maken het een erg
leuke wandeling.
Wandelroute Specht is 4.3 km en doet ook
de Ruige Heide aan, een stuifzandrelict
aan de rand van het bos. Deze
wandelpaden kruisen de grens en maken
het mogelijk om verbindingen te maken
met
andere
wandelroutes.
Grensoverschrijdend wandelen tussen
Berendrecht en Stabroek is nu
makkelijker geworden.
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Nieuw natuurpad Nolse Duinen
Eind 2016 werd er nog een nieuw wandelpad aangelegd door de Nolse Duinen.
Op 19 november werd het feestelijk geopend door Natuurpunt.

Via een opstapje is het mogelijk om binnen het nieuwe begrazingsraster wandelen. Het pad,
aangeduid met voetstapjes, brengt je langs één van de hoogste duinen waar - in het kader van
het LIFE HELVEX-project - het open zandlandschap hersteld werd en van waaruit je een
prachtig zicht hebt op het stuifzand, het Stappersven en de Kalmthoutse Heide.
Naast meer natuur vindt Natuurpunt het ook belangrijk dat iedereen kan genieten van deze
natuur. Voor de wandelaars (zonder hond) werd daarom het pad door de Nolse Duinen
aangelegd. Voor wandelaars met hond en ruiters werd er parallel met de Verbindingsstraat
nog een stuk ruiter/wandelpad geopend zodat de Verbindingsstraat vermeden kan worden.
Verkenning mountainbikeroutes
In 2016 zijn vorderingen gemaakt in de planning van mountainbikeroutes. Het gebied leent
zich er goed voor, maar tegelijkertijd zijn de grote natuurwaarden van gebied kaderstellend.
Op basis van de afspraken over de zonering zijn er in divers zones (de C-zones) mogelijkheden
om routelussen aan te leggen. Juist in die
zones zijn er vaak meerdere eigenaren in
het geding dus: overleg. In de zone
Stoppelbergen zijn de trajecten nu in
concept klaar. In de zone Volksabdij moet
er eerst duidelijkheid komen over de
inrichting van wielerfaciliteiten rondom de
school Zuidwesthoek College. Verder is een
traject in wording die de lussen met elkaar verbindt, grensoverschrijdend en zo een verbinding
leggend tussen Kalmthout en Woensdrecht.
Het Grenspark streeft er tegelijkertijd naar dat er goede afspraken over realisatie én beheer
en onderhoud worden gemaakt. Als routes én afspraken vastliggen kan er gestart worden met
de aanleg.
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Ontwikkeling van poorten en poortgebieden
(projecten 4.1 en 4.2)

Ravenhof
In 2016 is verder gezocht naar mogelijke verbeteringen voor de parkeersituatie bij Ravenhof.
De gemeenten Stabroek en Woensdrecht zijn met elkaar in overleg terwijl eind 2016 ook
vanuit de bewoners nog alternatieven zijn aangedragen.
Vroente
In 2016 heeft de gemeente Kalmthout de herinrichting van het plein van de Vroente afgerond
wat een mooie nieuwe entree heeft opgeleverd.

Hemelrijk
Ook in Essen werd het plein aan toegangspoort Hemelrijk helemaal heraangelegd door de
gemeente Essen. Dit plein, dat het centrale punt van toerisme in Essen vormt, werd eind april
2016 officieel geopend door de gemeente Essen in samenwerking met VVV De Tasberg.
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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 2016 zijn hiervoor geen initiatieven genomen.

Versterking van veiligheid en toezicht
(projecten 6.1 en 6.2)

Zoals in 2015 al aangekondigd zijn er in 2016 rondom de brandpreventie besluiten genomen
om -ten behoeve van de bereikbaarheid van het Grenspark en de vindbaarheid van locaties
daarbinnen- de brandwegen aan te wijzen en deze ook te voorzien van herkenbare paaltjes.
Het Grenspark is gevraagd de grensoverschrijdende afstemming daarvan voor haar rekening
te nemen. Dat is dan ook gebeurd.
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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 1015 digitale abonnees. In 2016 werden 6 digitale Wissels
uitgebracht:
April 2016
– nr. 64 algemene informatie
Juni 2016
– nr. 65 algemene informatie
Juli 2016
– nr. 66 extra editie Picknickservice in het Grenspark
September 2016
– nr. 67 algemene informatie
Oktober 2016
– nr. 68 extra editie ‘Dag van de Stilte’
December 2016
– nr. 69 algemene informatie
Website
De website van het Grenspark wordt nog steeds druk bezocht. Het aantal bezoekers per
maand op onze website schommelt tussen 20.000 en 30.000.
De website wordt wekelijks geactualiseerd en aangevuld. Het contactformulier op de website
wordt veelvuldig gebruikt, dagelijks worden er meerdere vragen beantwoord .
Facebook
De Grensparkpagina op Facebook wordt goed gevolgd en regelmatig gedeeld, momenteel
hebben we meer dan 1200 ‘vind-ik-leuks’. Via Facebook kunnen we nog meer mensen
bereiken 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, EOS 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.
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Volgende projecten kwamen zo meermaals in de pers:
- de Grenspark Natuurburger
- de Grenspark Piknikservice
- De werkzaamheden in het kader van Het Helvex Life project
- De aanleg van de waterleiding naar de Groote Meer door Evides
- Monitoring en zenderonderzoek naar de gladde slang
- De nieuwe wegwijspaaltjes voor de Brandweer en hulpdiensten in het
Grenspark
- Voorbereiding van mountainbikenetwerk in het Grenspark
- De aanduiding van de Kalmthoutse Heide als stiltegebied
- De Dag van de Stilte
- Financiële steun van de gemeentes aan het Grenspark
…
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:
24 januari: Excursie voor Groen! – afdeling Kalmthout over HELVEX LIFE project
23 februari : Presentatie Heemkundige Kring Huijbergen
21 maart: Voordracht HELVEX LIFE project Brasschaat
19 april: Uiteenzetting over HELVEX LIFE in Stappersvencursus van Natuurpunt
19 – 21 april: Deelname European workshop on invasive plant management, Bulgarije
15-16-17 juni: Deelname EC-Neemo Stuifzandduinen Nederland
30 juni: HELVEX LIFE gebiedswandeling
22 en 23 juli: HELVEX LIFE weekend in Nederland met beheerders/vrijwilligers
5 en 6 oktober: Deelname InterLife dagen Ardennen
20 september: Voordracht HELVEX LIFE - KNNV Roosendaal
22 september: Deelname Stuifzandherstelproject Wuthering Heaths –
Hulshorsterzand Nederland
21 september: Startvergadering Interreg ‘GrasGoed’ - Muizen
7 oktober: Bestuurlijk overleg Convenant Water met bezoek aan de Groote Meer
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-

20 oktober: Vergadering Kleine Eigenaren – PAS Bosgroep Zuid
27 oktober: Opleidingsavond gidsen HELVEX LIFE-project
28 & 29 oktober: Inhuldiging Stiltegebied en Dag van de Stilte in De Markgraaf
19 november: opening nieuw wandelpad ‘De Nolse Duinen’ met excursie

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 2016 een Junior Rangerskamp georganiseerd, de 11de
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 19 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, 2 super enthousiaste
begeleiders en 2 hulpbegeleiders, een trouwe kookmoeder die reeds voor de 10de keer alle
deelnemers culinair verwende en het schitterende Grenspark als uitvalsbasis, dat zijn de
ingrediënten voor ons jongeren natuurkamp: het Junior Ranger kamp.
Het programma was gevarieerd en leerrijk; gladde slangen werden geobserveerd en gevolgd
via een zender, er werd gewerkt met de vrijwilligersploeg van Natuurpunt om een
‘slangenhotel’ te bouwen met takken en graszoden, jongen dennen werden op rillen gelegd
samen met Staatsbosbeheer, vogels werden van heel dichtbij bekeken en sprinkhanen en
libellen werden op naam gezet.
Vanwege het mooie weer kon er
zelfs een keertje onder de blote
hemel overnacht worden en na een
lesje over natuurfotografie, konden
de deelnemers zelf aan de slag gaan
en ontpopten er zich enkele
natuurfotografen in wording.
Ook werd het HELVEX LIFE-project
bezocht en kregen de deelnemers
uitleg
over
dit
grootschalig
natuurproject.
De jongeren hebben veel plezier
gehad en nieuwe vrienden gemaakt,
veel bijgeleerd over fauna en flora en hun respect voor de prachtige natuur van het Grenspark
is alleen maar gegroeid.
Op naar de volgende editie!
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Natuurgidsen
Een bezoek aan het Grenspark
brengen met een natuurgids is
onvergetelijk.
Gedreven,
enthousiast en met kennis van
zaken, stond ook in 2016 de
vereniging van Natuurgidsen
regio Kalmthout (Nareka) paraat.
Op de ledenlijst van Nareka staan
een 60-tal gidsen, van wie een
tiental
Nederlandse
natuurgidsen. Verdeeld over het
jaar werden er 30 gratis
wandelingen
aangeboden.
Daarnaast werden er nog 42
aangevraagde
wandelingen
gegidst. 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 wandelen ruiterpaden afstruinen. Beschadigingen worden gemeld, beheerders worden ingelicht en
actie volgt om het geconstateerde euvel zo snel mogelijk te verhelpen. De vrijwilligers zijn
daarmee van grote waarde voor het Grenspark.
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 alleterrein-rolstoelen of ‘Wombats’ ter beschikking. In de Volksabdij staat er eentje ter
beschikking die in 2016 zo’n 11 keer werd gebruikt. Bij de dienst Toerisme van Kalmthout
staan er drie wombats ter beschikking die samen 67 keer werden gebruikt in 2016.
Het onderhoud van de wombats en eventuele herstellingen neemt het Grensparkteam voor
z’n rekening.
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Aanwijzing als Stiltegebied
De aanwijzing als erkend stiltegebied was een bijzondere gebeurtenis. Nadat de metingen in
het voorafgaande jaar hadden laten zien dat het gebied van de Kalmthoutse Heide
daadwerkelijk ruimschoots voldeed aan de stiltecriteria werd dit op passende wijze gevierd in
het weekend van 28/29 oktober 2016.
Nadat Jan Rijsdijk van de Markgraaf instemde om deze gebeurtenis op zijn landgoed te laten
plaatsvinden is een breed programma van activiteiten samengesteld die allemaal op een of
andere wijze met het thema van rust en stilte van doen hadden. De gemeenten Kalmthout en
Essen alsook de provincie en het Grenspark konden samen een beperkt budget vrijgeven zodat
het op professionele wijze invulling gegeven kon worden. Joris Capenberghs werd
ingeschakeld -mede betrokken bij Waerbeke, een beweging voor stilte, rust en ruimte- als
curator.

Met inzet van veel vrijwilligers en organisatie kreeg het programma vorm:
 Een vroege stille schemerwandeling met ontbijt (Nareka/Natuurpunt)
 Stilteharmonie en optreden van een belleman
 Yoga-initiatie (Pieter Van der Stighelen)
 Opstelling geluidsmetingen door de provincie Antwerpen
 Fototentoonstelling rondom stilte en rustthema door de Kalmthoutse Fotokring
 Voorstelling van het cultuurproject Klapstop vanuit Essen
 Wandeling naar de Vogeltrektelling
 Kennismaking met Tai-Chi (diedt Ribbens)
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Verrassende stiltewandelingen voor volwassenen, gezinnen en kinderen
Paddenstoelentocht
Natuurmeditatie voor jongeren: yoga en jogging (Jos Piessens)
Aanbieding van stille lectuur, een inspirerende boekentafel door de BIB Kalmthout
Teken en schilderen in het landschap door Tekenacademie Pigment
Geluid en stilte doorgelicht, een educatieve tentoonstelling van NEC-De Helix
Voorleesmomenten uit Roodwaternacht in een kamishibai (japans verteltheater)
Fototentoonstelling Heilige gronden door stiltefotograaf Loek van Vliet
Stiltespelen, kraak de code op de Brandtoren door de Jeugddienst Kalmthout
Hoe luidt het land: een luisterervaring door landschapsfonograaf Olivier Nijs
Vertoning dcoumentaire In pursuit of silence
Passanten, een monumentale video-opstelling van Johan Opstaele
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Heroriëntatie van organisatie en coördinatie
(projecten 8.1 en 8.2)

Heroriëntatie organisatie
In 2016 is de organisatie in principe onveranderd gebleven. Wel is er vanuit het
Grensparksecretariaat inzet geleverd om de status van de Bijzondere Commissie te verlengen.
De (Benelux) beschikking waarop die status was gebaseerd liep immers in mei 2016 af.
Het verlengen van de beschikking is een traject wat bij de departementen van zowel
Vlaanderen als Nederland moet worden doorlopen en wat aan Nederlandse zijde afwegingen
vergde omdat er samenhang werd gezien met de deregulering van de Nationale Parken aan
Nederlandse zijde. Uiteindelijk staat het licht op groen vanuit beide departementen zodat
vanuit de Benelux de verlenging van de beschikking kan worden afgerond in 2017.
Wat betreft de organisatie van het Grenspark is onderstaand figuur van toepassing.

In 2016 zijn daarbij de volgende (sub)projectgroepen actief:
 Projectgroep Merkontwikkeling,
 Projectgroep Verdienmodellen
 Projectgroep Routes/MTB,
 Projectgroep Ravenhof/Parking.
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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.
Grenspark Natuurkalender 2016
Nog even terugkijkend naar de verkoop van de
Natuurkalenders in 2016. Uiteindelijk zijn er 377 stuks
verkocht. Resultaat: break-even. Inclusief de subsidie
evenwel een beperkt positief resultaat, maar belangrijker is
wellicht de positieve PR geweest die het project heeft
opgeleverd. In deze vorm echter niet voor herhaling
vatbaar geacht.
Grenspark Natuurburger 2016
Samen met een aantal lokale restaurants, veetelers, een slager en een bakker heeft het
Grenspark een bijzonder 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 in 2015
begonnen bij 4 Nederlandse restaurant. In de loop
van 2016 zijn er diverse restaurants bij gekomen
maar helaas ook enkele afgevallen. Eind 2016 zijn
er 6 restaurants betrokken: 3 Nederlandse en 3
Vlaamse. In 2016 was de opbrengst zo’n 1.400 euro.
Grenspark Picknickservice 2016
Een nieuw initiatief in 2016 is de Grenspark Picknickservice. Annemie Hendrickx melde zich bij
het Grenspark en al snel werden ondernemer en Grenspark het eens over de contouren van
dit idee. Dankzij de snelle medewerking van de
terreineigenaren konden 8 locaties worden
aangeboden, meestal langs de wandelroutes,
waar de Piknikfabrik op bestelling de picknick
aflevert, met een elektrische auto. De klant vindt
de kist (met nummerslot), treft er de verrassende
picknick aan, alsook een kleedje, wat informatie
en desgewenst een wandelkaart van het
Grenspark. Na afloop worden de spullen
teruggelegd en wordt even later de kist weer
opgehaald. De start was op 1 juli 2016 op een wat
druilerige dag maar de sfeer was prima.
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En de resultaten in 2016 waren zeker zo goed. Tot in het verre najaar zijn de picknicks
aangeleverd. Met meer dan 1000 verkochte picknicks was de opbrengst meteen al ca. 1700
euro (per picknick 2,5 euro dan wel 1 euro voor kinderpicnicks).
De evaluatie eind 2016 heeft opgeleverd dat het initiatief wordt vervolgd met nog een
uitbreiding van het aantal locaties.
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En dan nog dit (met het oog op 2017)
Nationale Parken
De discussie over de Nationale Parken in Nederland is nog
lopende. Zoals bekend: het Nederlandse deel van het
Grenspark is tegelijkertijd zo’n Nationaal Park. Vanuit een
programmadirectie onder het ministerie van Economische
Zaken is een initiatief genomen waarbij gebieden (al dan niet
bestaande Nationale Parken) zich kandidaat konden stellen
als Nationaal Park van Wereldklasse. Via een verkiezing als
“mooiste natuurgebied van Nederland” kon vervolgens op de
inschrijvers worden gestemd. De (3) winnaars kregen
daarmee een financiële injectie.
Het Grenspark zag alleen kansen als er een gecombineerde
inschrijving zou plaatsvinden met de andere delta-parken. Na
sondering via de voorzitter bleek dit geen gangbare weg. Het
Grenspark heeft vervolgens besloten zich niet kandidaat te
stellen. Zowel het geringe nut, de inzet van capaciteit als de
zeer geringe kans om te “winnen” waren daarvoor het
argument. Na de uitslag wordt overigens verder onderzocht
hoe er zal worden omgegaan met de “governance” van de overige parken en gebieden.
Hiertoe is ook een nader interview met de coördinator afgenomen door de
programmadirectie.
Daarnaast is er onderzoek lopende in opdracht van het Ministerie en uitgevoerd door WUR
(Wageningen) over de Nationale parken in transitie en wat het veld van betrokkenen organen
daarvan ondervinden. Het onderzoeksrapport is nog niet gepubliceerd.
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 omvat delen van zowel Vlaanderen als
Nederland. Stand van zaken is dat de begrenzing van het gebied (nagenoeg) wetenschappelijk
is vastgelegd en dat thans vooral wordt ingezet om ook de Vlaamse partijen/besturen nader
aan te haken. Een grensoverschrijdend bidbook richting Unesco wordt immers als kansrijker
beschouwd. Vanuit het Grenspark (gelegen binnen het gebied) worden ook kansen gezien
maar de natuurwaarden zullen voorop blijven staan. Wordt vervolgd.
Stiltegebied vervolg
De aanwijzing van het Stiltebied vraagt ook om permanente attentie. Als een van
kernkwaliteiten van het gebied zal er op regelmatige wijze aandacht te vragen zijn voor het
thema stilte. De provincie wil in de opstartfase nog ondersteuning bieden; nagegaan zal
worden of er (terugkerende) initiatieven mogelijk zijn en of (externe) partijen daarin het
voortouw willen nemen.
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Project Fotografie
In 2016 heeft Marleen Daniëls (professioneel fotografe) het Grenspark gevraagd om de “mens
in het gebied” te mogen fotograferen. Het Grenspark is daarop ingegaan om juist -naast de
natuurfoto’s- ook de werkende, onderzoekende, recreërende mens in het Grenspark
letterlijke en figuurlijk te belichten. Ze kiest daarvoor een artistieke invalshoek. We hebben
haar -onder enkele voorwaarden- die vrijheid gegeven, hebben al diverse foto’s ontvangen
en zullen in 2017 nog meer resultaten mogen verwachten.

Foto: Marleen Daniëls
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5. Financiën in vogelvlucht
Werkelijke inkomsten in 2016:
Inkomsten
Subsidie Vlaamse regering 2016 – 80% voorschot
€ 111.200,00
Bijdrage Evides aandeel 2016
€ 24.000,00
Subsidie Prov. Noord-Brabant verdienmodel – deel 2016
€ 18.780,35
Bijdragen 4 gemeenten + Waterschap Brabantse Delta
€ 25.000,00
Overige opbrengsten
€ 56.535,76
Rente
€
46,61
Vrijval voorzieningen vorige jaren
€ 71.099.44
Uit voorruit ontvangen subsidie Prov. Noord-Brabant (PAS) 2015
€ 27.099,82
Nog te ontvangen terugbetaling HELVEX LIFE 2016
€ 68.316.90
Nog te ontvangen subsidie Vlaamse regering 2016 – restant 20%
€ 27.800,00
Correctie kosten 2015 inzake subs. PAS en parkprofijt (verdienmodellen) € 28.839,43
Totaal werkelijke inkomsten 2016:
€ 458.718,31
Werkelijke uitgaven in 2016:
Management
Versterken natuurwaarden en kernkwaliteiten
Versterken recreatieve waarden en beleving
Algemene projecten
Totaal werkelijke uitgaven 2016:

Uitgaven
€ 245.860,48
€ 53.030,27
€ 44.642,35
€ 102.677,87
€ 446.210,97

De jaarrekening 2016 sluit af met een positief resultaat van

€ 12.507,34

Hiermee komt het eigen vermogen op 31 december 2016 op € 263.886,25.

De eindafrekening van het bestedingenplan 2016 vond per 31-12-2016 plaats.
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Bijlagen
Samenstelling Bijzondere Commissie per 31-12-2016.
Dhr. C. van Liere Voorzitter
Dhr. M. De Borgher
Dhr. P. van Kleij
Dhr. L. Jacobs
Dhr. G. Van Tichelt
Dhr. R. Frans
Dhr. C. Geeraerts
Dhr. M. Groffen
Dhr. D. Jordaens
Mw. J. Both
Dhr. C. Steenwegen
Dhr. C.A.M. Rijnen
Dhr. L. Storms
Dhr. L. Van Craen
Dhr. J. B. Cogels
Mw. N. Vanreeth
Dhr. J. van Dongen
Dhr. H. Hieltjes
Dhr. H. Ketelaars
Mw. K. Jacobs

Ministerie Vlaamse Gemeenschap, Monumenten Landschappen
DGW&T, Ministerie Defensie
Burgemeester Gemeente Kalmthout
Burgemeester Gemeente Essen
Burgemeester Gemeente Stabroek
Voorzitter Distr. Raad Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Wethouder Gemeente Woensdrecht
Agentschap voor Natuur en Bos
Staatsbosbeheer
Natuurpunt
Vereniging Natuurmonumenten
Ministerie Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Water
Grote Eigenaren Nederland
Grote Eigenaren Vlaanderen
Kleine Eigenaren Nederland
Waterschap Brabantse Delta
Evides
Benelux

Adviseurs en parkorganisatie:
Dhr. H. Mooren
Secretariaat-Generaal Benelux Economische Unie
Dhr. I. Ledegen
Grenspark medewerker
Dhr. P. Ganzevles
Grenspark coördinator
Agendaleden:
Dhr. G. De Blust
Mw. J. Baks
Mw. N. Rijsdijk
Dhr. W. Leiseboer
Dhr. I. Janssens
Dhr. M. Konings
Mw. S. Van Aert
Dhr. S. Willemsen
Mw. N. Temmerman
Dhr. K. Meesters

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Brabantse Delta
Ministerie van Economische Zaken
Gemeente Stabroek
Gemeente Kalmthout
Gemeente Essen
Gemeente Woensdrecht
Benelux
District Raad Berendrecht-Zandvliet-Lillo

N.B. BENEGO is via haar ondervoorzitter, dhr. L. Jacobs, vertegenwoordigd
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Samenstelling Stuurgroep per 31-12-2016.
Dhr. C. van Liere
Dhr. P. Ganzevles
Dhr. H. Mooren
Dhr. P. van Kleij
Mw. K. van Laer
Mw. E. Nuijten
Dhr. M. Konings
Dhr. I. Janssens
Mw. S. Van Aert
Dhr. K. Meesters
Mw. N. Rijsdijk
Dhr. S. Versweyveld
Mw. R. Heremans
Mw. A. van de Ven
Dhr. A. Goorden
Mw. V. Mees
Dhr. J. Hermans
Dhr. M. Clement
Dhr, L. van Craen
Dhr. L. Storms
Dhr. S. Rijk
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