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Het Grenspark 2017 in kort bestek 
 
 
Kernkwaliteiten natuur & rust & stilte & ruimte…. 
 
Uiteraard werken de partners er voortdurend aan om deze kernkwaliteiten te behouden en 
te versterken. Op drie hoofdzaken willen we de aandacht vestigen: 

• Landduinen:  het herstelproject (ook wel Helvex genoemd) is ook in 2017 vervolgd. Er 
zijn meerdere stukken naaldbos verwijderd om weer plaats te maken voor open heide en 
schraallandvegetaties. Vegetaties die juist op deze landduinen heel bijzonder zijn en 
tegelijkertijd een adembenemend landschap opleveren. Soms is het even slikken, maar 
vaak roept het achteraf veel goede respons op.  

• Stikstof: er is nog altijd een overschot aan stikstof in onze atmosfeer, die langzaam 
neerkomt om de vegetaties van het grenspark, die dat uitgerekend niet goed verdragen. 
In het kader van de aanpak van stikstof wordt er gewerkt om die stikstof weer af te 
voeren (door maaien en plaggen) zodat die bijzondere vegetaties kunnen overleven. 

• Water: zoals vorig jaar al gemeld is er een transportleiding naar het Groote Meer 
aangelegd. En het blijkt te werken: langzaam loopt het Groote Meer weer vol water, dat 
afkomstig is van de omgeving van de Nol, waar juist een overschot aan kwalitatief goed 
water is. Pure winst. 
 

Het Grenspark vervult bij bovengenoemde activiteiten veelal een coördinerend en/of 
ondersteunende rol. 
 
….en het beleven en benutten van die kernkwaliteiten 
 
Ook dit jaar zijn er weer inspanningen gepleegd om de beleving van die kwaliteiten te 
versterken. Naast de twee nieuwe wandelpaden van vorig jaar in de Stoppelduinen, is er nu 
een nieuwe en aantrekkelijke route toegevoegd bij de Volksabdij (Kikker).  Ook boven het 
Stappersven is een nieuwe route gerealiseerd (Eik). Ook wordt er nog altijd gewerkt aan de 
planning van de mtb-routes. Dat blijkt complexer dan het lijkt (we weten overigens dat ook 
in andere gebieden het de nodig voorbereiding kost). Maar er zijn weer stappen gezet en we 
hopen de voorbereiding zover gebracht te hebben dat er in 2018 een start gemaakt kan 
worden met de aanleg. 
Verder wordt er nog altijd samengewerkt met een picknickservice die ook in 2017 succesvol 
is en worden bij 6 restaurants natuurburgers geserveerd. We zijn bovendien gestart met de 
voorbereidingen voor een nieuwe cursus Gastheerschap die begin 2018 wordt gegeven. 
Binnen zeer korte tijd waren er 28 inschrijvingen, wat er op wijst dat veel ondernemers in de 
omgeving zich verbonden voelen met het Grenspark en er graag meer over willen weten. 
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Afscheid van voorzitter Dhr. Cees van Liere 
  
Het jaar 2017 was het laatste jaar waarin Cees van Liere het 
voorzitterschap vervulde. Helaas speelde zijn gezondheid 
niet mee en moest hij zich voortijdig laten vervangen. Twee 
leden van de bijzondere commissie hebben zich als interim-
voorzitters gemeld (Mw. Jelka Both en Dhr. Lukas Jacobs) 
zodat er geen onderbreking in de voortgang van het 
Grenspark hoefde te zijn. Ondertussen is de werving van 
een nieuwe voorzitter gestart en zullen we zo spoedig 
mogelijk een nieuwe voorzitter installeren.  
Maar eerst nemen we in 2018  bij de nieuwjaarsreceptie 
waardig afscheid van Cees van Liere, als voorzitter.  
Met hem is het Grenspark 6 jaar lang op de rails gehouden 
en werden er tijdens zijn voorzittersschap onder meer 
volgende zaken verwezenlijkt: 
 

• de opstelling en goedkeuring van het nieuwe BBI (Beleidsplan Beheer en Inrichting) 
van het uitgebreide Grenspark.  

• de opstart van het Helvex Life projcect in 2014. 

• de aanstelling van de nieuwe coördinator Paul Ganzevles in 2015 ter vervanging van 
Barbara Van Eeckhoutte 

• de opening van de Poortfietslussen in september 2015 

• de aanleg van de grensoverschreidende waterleiding vanuit België naar De Groote 
Meer in 2016 aangelegd. In jan 2017 begon het water naar de Groote Meer te lopen. 

• Het opstarten van de verdienmodellen , met o.a. de picknickservice, de natuurburger, 
de excursies naar de nachtzwaluw enz… 

• De inhuldiging en ondertekening van het Stiltegebied aan Vlaamse zijde in oktober 
2016 

 
We willen hierbij Cees hartelijk danken voor zijn grote inzet en zijn altijd overtuigende 
aanwezigheid. 
 
Kalmthout, 
Lukas Jacobs/Jelka Both – vice voorzitters Grenspark 
Paul Ganzevles- coördinator Grenspark 
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1. De organisatie in 2017 
 
 
De organisatiestructuur 
De organisatiestructuur is in 2017 ongewijzigd gebleven. De stuurgroep functioneert naar 
tevredenheid. De Bijzondere Commissie is driemaal bij elkaar gekomen ter vaststelling van 
het jaarverslag 2016  (in februari 2017), het bestedingenplan voor  2018 (in november 2017)  
en in juni over de lopende activiteiten en de voortgang van projecten en het 
coördinatorschap. 
 
Het grensparksecretariaat 
Midden 2017 is medewerker Christoffel Bonte bij het secretariaat vertrokken voor een 
aantrekkelijke andere job (bij Natuurpunt). Spijtig voor het Grenspark maar begrijpelijk in 
het licht van de voorkeuren voor echte beheeraansturing bij Christoffel. Er is snel naar een 
vervanger gezocht en uit 5 kandidaten is Rudi Delvaux gekozen, die het Grenspark al kende 
vanuit een stage tijdens zijn biologie-opleiding. Ook Kristel van Ryckeghem is vertrokken en 
is er in de plaats meer ingezet op boekhoudkundige ondersteuning. 
 
In de persoon van Paul Ganzevles kon ook de coördinatie worden voortgezet voor weer een 
jaar.  
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Financiering 
De financiering in 2017 was opnieuw in belangrijke mate afhankelijk van projectgestuurde 
budgetten.  Die zijn gekoppeld aan Life (Helvex), Interreg en PAS. 
 
Daarnaast leverde de Vlaamse overheid wederom een belangrijke bijdrage (139.000 euro)  
De financiering van de Nederlandse (provinciale) overheid was juist vooral gekoppeld aan 
bovengenoemde projecten Ook wordt nog geput uit de provinciale subsidie (Prov. Noord 
Brabant) voor de ontwikkeling van Verdienmodellen. 
 
Daarnaast, en dat mag een belangrijke constatering zijn, nemen de bijdragen van de lokale 
partners toe: naast gemeenten en waterschap hebben ook de terreinbeheerders hun 
bijdrage toegezegd (allen 5.000 euro). Dat levert ondertussen een totaalbedrag op van 
40.000 euro. Aanvullend is nog de bijdrage tbv het Convenant Water van 24.000 euro van 
Evides. 
 
Verder heeft het Grenspark werkzaamheden verricht (als bijzondere kennisleverancier of 
coördinerend) t.b.v. de opstelling van beheerplannen, de PAS-afstemming en de uitwerking 
van de mountainbikeplanning. Ook heeft het Grenspark de natuurtoets van die mtb-routes 
aangestuurd, maar welke door de gemeente Woensdrecht werd gefinancierd. En dezelfde 
gemeente heeft budget beschikbaar gesteld voor de verdere realisatie van die routes (in 
2018). 
 
Ook worden er (bescheiden) inkomsten verworven via de verkoop van wandelkaarten, en 
donaties vanuit de picknickservice en de verkoop van natuurburgers, nachtzwaluwexcursies 
en het landgoeddiner. 
 
De afhankelijkheid van de projecten blijft nadrukkelijk overeind. Dat is een gegeven, maar 
dat levert wel de wetenschap op dat met de inzichten van nu, de situatie op de langere 
termijn, bij het aflopen van de projectbijdragen, de onzekerheid voor de rol van het 
secretariaat weer toeneemt.  
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2.  De opgaven in 2017 
 
 
De opgaven voor 2017 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. 
 
In 2017 is aan alle opgaven verder gewerkt, waarbij de inzet vooral is geleverd op: 
 

- Identiteit: verder werken aan naam en logo  
- Versterking natuurwaarden: Helvex, Pas, Exotenbestrijding 
- Recreatie: uitbreiding wandelpaden en voorbereiding mtb-routes 
- Signalisatie en bewegwijzering: bebordingsplan ism stagiaire 
- Poorten: met name poort Ravenhof en keuze omtrent parkinglocatie 
- Verdienmodellen: voortzetting bestaande modellen en introductie Grenspark 

Nachtzwaluwverkenningstocht en Grenspark Landgoeddiner 
 
Communicatie is voortdurend aan de orde en heeft vorm gehad via: 

- Toelichtende excursies in kader van Helvex-project 
- Bijhouden website 
- Uitgave nieuwsbrief Wissels en bijhouden Facebook 
- Publicaties rondom verdienmodellen (nachtzwaluwarrangement, landgoeddiner) 
- PR rondom werving cursisten Gastheerschap 
- PR rondom werving nieuwe voorzitter 
- PR rondom nieuwe cursus gastheerschap voor 2018 
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3. De voortgang van de projecten 
 
Versterking van identiteit en positionering  
(projecten 1.1 en 1.2) 

 
De Projectgroep Merkontwikkeling heeft zich verder verdiept in naamgeving, logogebruik. 
Daarin zijn stappen gezet en is omtrent naam en logo meer duidelijkheid ontstaan. 
Aanvankelijk waren er ideeën om naam en logo drastisch te wijzigen. Met voortschrijdend 
inzicht is de conclusie getrokken dat dit geen grote noodzaak kent; en dat het juist beter is 
voort te gaan op de al sterke basis van naam en logo. De verkenning lijkt daarmee een 
beperkte vooruitgang opgeleverd te hebben: de ervaring is evenwel juist dat de meeste 
partners -door niet over 1 nacht ijs te gaan-  het proces als een sterke herijking heeft 
ervaren. 
 
 

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  

Bij Natuurpunt is in 2017 de derde en 
laatste fase van het Duinherstel 
uitgevoerd. Opnieuw werd een deel van 
het bos omgevormd tot een open 
duinlandschap. Het plaggen zal pas in 
2018 aan de beurt komen zodat de nog 
aanwezige soorten zich eerst kunnen 
verspreiden naar het nu reeds herstelde 
open zand (fase 1). Ook de 
ecohydrologische studie Stappersven -
De Nol werd in 2017 afgewerkt. In de 
toekomst wil Natuurpunt het zomerpeil 

van het Stappersven stilaan verhogen en ook het peil van De Nol zo constant mogelijk 
houden. Hiervoor zijn nog wel ingrepen nodig in een latere fase. De voorbereiding voor de 
aanleg van de uitkijktoren en de kijkwand is intussen ook opgestart en de eerste schetsen en 
voorontwerpen zijn reeds klaar.  
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Het Agentschap voor Natuur en Bos kon in 
2017 alle acties die ingepland stonden volledig 
afronden. Hiervoor moest er op de Mont Noir 
en langs de verbindingsstraat in totaal 
ongeveer 15 ha afgeplagd worden met als doel 
herstel van droge en natte heide. Omwille van 
de aanwezigheid van de nachtzwaluw als 
broedvogel werd de uitvoering van de 
plagwerkzaamheden pas uitgevoerd na 1 
september.  
 
 

 
In 2016 ronden we het herstel van de Groote Meer af met de zin ‘en nu is het wachten op 
water’. En in 2017 kwam dat water, in totaal werd er 185.000 m³ door de leiding vanuit 
Vlaanderen naar Nederland gepompt. De Groote Meer stond aardig gevuld en dit had tot 
gevolg dat deze in 2017 niet drooggevallen is ondanks het feit dat 2017 als een zeer droog 
jaar te boek zal gaan. Uit de monitoringresultaten blijkt dat de dodaars en geoorde fuut 
onmiddellijk positief gereageerd hebben op de hoge voorjaarswaterstand met 
respectievelijk  12 en 7 broedparen. Ten aanzien van het herstel van de kwaliteit van 
zwakgebufferde vennen en vochtige heide zijn de eerste tekenen hoopvol, maar harde 
conclusies kunnen nog niet getrokken worden. Hiervoor zal nog enkele jaren monitoring 
nodig zijn. 
 
Ondertussen is het voorontwerp van het zuiveringwerk afgerond en is er een doorstart 
gemaakt om tot een realisatie ervan over te gaan in 2018. 
 
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. 
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Met het Grenspark zullen we vooral gaan 
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.  
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. 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. 
In 2017 zijn we al een stukje verder geraakt. Avans Hogeschool maakte een rapport van 
hoeveel gras er beschikbaar is in Vlaanderen en Nederland. Deze bevindingen werden ook 
toegelicht op een mini-symposium. Ondertussen zijn er ook een aantal potentiële ketens die 
verder zullen uitgewerkt worden met desbetreffende partijen. Alle partijen maken minimum 
een deel uit van één van de ketens zodat iedereen verder mee kan werken aan het project. 
 
INTERREG North Sea project: CANAPE – Creating A New Approach to Peatland Ecosystems 

 
 

 
CANAPE is een Europees project over het klimaatbestendig maken van veenecosystemen 
door verbeteren/herstellen van de hydrologie. Deze hoog-, laagveen & venige heide 
voorzien in uiteenlopende en belangrijke ecosysteemdiensten. Ze worden vaak opgezocht 
voor recreatie, herbergen een grote biodiversiteit en zijn een natuurlijke drinkwaterfilter. 
Daarbovenop vormen veenecosystemen een CO2-sink, maar door verdroging komt er door 
het vergaan van de veenmossen CO2 vrij. Dat is niet wenselijk voor de Europese 
klimaatdoelstellingen. Doordat veenecosystemen zo gevoelig zijn aan verdroging, zijn ze ook 
heel afhankelijk van de (grond)waterstand in hun omgeving. Een acceptabele, hoge 
waterstand in het wijde landschap, bevordert dus niet enkel voor het veenecosysteem, maar 
biedt ook aan het wijdere landschap bescherming tegen verdroging. Met CANAPE focussen 
de partners in dit project zich op 3 werkpakketten: habitatherstel in natuurgebieden, 
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beschermingsmaatregelen in de randzone ervan en bewustwordingsmaatregelen in de 
wijdere omgeving. 
 
Het Engelse Broads Authority leidt het hele project. Daarnaast zijn er ook partners uit 
Denemarken, Duitsland, Nederland en België. In België draagt Natuurpunt Beheer vzw de 
lokale, overkoepelende rol met partnerorganisaties Grenspark De Zoom – Kalmthoutse 
Heide en Regionaal Landschap De Voorkempen. Voor Natuurpunt biedt dit project de kans 
om de herstelmaatregelen voor De Nol, die voortkomen uit het ecohydrologische onderzoek 
in het kader van het LIFE Helvex project, uit te voeren. Het Regionaal Landschap De 
Voorkempen streeft ernaar om landbouwers op de hoogte te stellen van de mogelijkheden 
en voordelen van hydrologische herstelmaatregelen. Het Grenspark zorgt, in het kader van 
de instandhoudingsdoelstellingen, dat er voor het privé-landgoed De Markgraaf een 
natuurmanagementplan opgemaakt wordt, waarbij specifiek naar de invloed van 
hydrologische maatregelen gekeken kan worden. Voor de Markgraaf is de verkenningsnota 
voor het beheerplan zo goed als afgerond. Deze moet enkel nog ondertekend worden door 
de eigenaar. 
Met CANAPE proberen we te werken naar een duurzame oplossing voor de 
veenecosystemen die zowel de natuur als de mens (sociaal en economisch) op lange termijn 
ten goede komt.  
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Natura 2000 (PAS-maatregelen Nederland) 
In 2017 kon de eerste PAS-aanvraag volledig afgerond worden met de uitvoering van het 
vrijmaken van de ecologische verbindingszone die de Kleine Meer verbindt met de 
Ossendrechtse Duinen. Hiervoor was de medewerking nodig van dhr. Cogels omdat deze 
verbinding destijds aangelegd is op privégronden. Intussen heeft de Bosgroep Zuid-
Nederland het beheer van dit particulier terrein in handen en zal deze ecologische 
verbinding een vervolgbeheer krijgen.  
Intussen werd er wel gezamenlijk verder gewerkt aan een nieuwe Pas-aanvraag ‘Brabantse 
Wal 2017-2021’ die in november 2017 ook goedgekeurd werd door de Provincie Noord-
Brabant. Het Grenspark zal de coördinatie hiervan uitvoeren voor de maatregelen die 
Staatsbosbeheer en de Bosgroep Zuid-Nederland hiervoor hebben ingeschreven.  
 
 
CONVENANT (Werkgroep Water) 
Opnieuw water in de Groote 
Meer in 2017 dankzij de leiding 
van Vlaanderen naar Nederland. 
Op 10 juni konden alle 
omwonenden en 
geïnteresseerden tijdens de 
Grote Publiek dag komen kijken 
naar een ‘gevulde Groote Meer’. 
Deze mooie resultaten konden 
enkel bekomen worden dankzij 
de samenwerking tussen alle 
Convenant-partners en de landbouwers die dit mee mogelijk maakten. Samenwerken loont! 
Maar daarmee is het werk nog niet klaar. In 2017 is er werk gemaakt van het concrete 
ontwerp van de zuivering die het landbouwwater dat van de Steertse Heide komt voldoende 
moet kunnen zuiveren (als onderdeel van LIFE-Helvex). Hieraan wordt nog volop gewerkt. 
Ook het Waterschap werkt samen met de partners zoals het Grenspark aan een 
onderzoeksrapport waarbij gezocht wordt naar optimalisatiemogelijkheden met een 
voorstel voor acties voor de waterverdeling richting West Lob Groote Meer. Het werk is nog 
niet klaar maar het einde is in zicht. 
 
 
 
Exotenbeheer (bestrijding vogelkers) 
In 2017 werd ervoor gekozen om 9 vakantiewerkers gedurende 2 weken in te zetten. Uit het 
verleden bleek namelijk dat de eerste twee weken het werktempo zeer hoog ligt maar dat 
dit de derde week sterk daalt. En doordat ze ook geen glyfosfaat meer mochten gebruiken, 
werd het werk ook fysiek behoorlijk zwaarder. Alle struiken moesten nu met wortel en al 
verwijderd worden terwijl ze in het verleden de zwaardere struiken konden afzagen en 
insmeren met glyfosfaat. Twee intense weken, maar dit heeft zeker gewerkt. Een bosgebied 
dat in het Hela-project in 2009 kon vrijgezet worden van Amerikaanse vogelkers kon voor 
een tweede keer een nabehandeling krijgen.  
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Monitoring 
In 2017 werd de monitoring verdergezet. De langlopende programma’s liepen ook dit jaar 
allen verder (monitoring van Open Zand, Libellen, Dag- en Nachtvlinders, Amfibieën, Slangen 
en Broedvogels).  
Vermeldenswaardig is dat in 2017 de kaap van 1000 soorten nachtvlinders in het Grenspark 
voor het eerst overschreden werd. Uit de vergelijking met het Nationaal Park Hoge Kempen 
maken de auteurs duidelijk dat er heel wat soorten nachtvlinders zijn die op Vlaamse en 
Nederlandse schaal uniek zijn en enkel nog in het Grenspark waar te nemen zijn.  
Niet verwonderlijk dus dat ook de aantallen van de nachtzwaluw de hoogte in gaan. Niet 
minder dan 166 territoria werden door de monitorders vastgesteld in het totale Grenspark. 
Deze soort profiteert duidelijk van de uitgevoerde beheerwerken. In juni 2017 mochten we 
Ruben Evens ontvangen die een nachtzwaluw gezenderd heeft. De gegevens hiervan werden 
mede verwerkt in het rapport ‘R. Delvaux, Monitoring nachtzwaluw 2017 in Grenspark’. 
 

 
Nachtzwaluwmonitoring 2017: vrijwilligers 
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Telemetrie Gladde slang 
Het telemetrisch onderzoek dat in 2016 opstartte met subsidie van de Provincie Antwerpen, 
werd dankzij een subsidie van ANB uit het ‘soortbeschermingsplan voor de gladde slang’ 
verdergezet in 2017. We konden hierbij rekenen op de steun van Kirsten Maartense (student 
aan de HAS Hogeschool s’-Hertogenbosch), Loïc Van Doorn (student Herpetologie aan de Vrije 
Universiteit Brussel in kader van zijn Masterthesis) en op de steun van Fenne Geukens 
(student Thomas More, campus Geel in kader van zijn Bachelor in Biotechnologie). Al deze 
rapporten zijn opgenomen in de lijst van publicaties en kunnen opgevraagd worden. Simon 
Reynaert (student Biologie aan de UA) ondersteunde in het veldwerk voor dit onderzoek. Ook 
Laure Vanlauwe (student Biologie aan de UA) deed onderzoek naar de populatie van de 
levendbarende hagedis als belangrijkste prooidier voor de gladde slang. 
 
 
Kamsalamandermonitoring 

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant heeft Laure-Anne Franck (student UA) het 
populatieonderzoek naar de kamsalamander voortgezet in 2017. Opvallend resultaten zijn dat 
in de pas gegraven vennen (LIFE-Helvex) en meer bepaald in het ‘Granaatven’ en het 

‘Belderven’ (bij de werkschuur van Natuurmonumenten) telkens twee exemplaren van de 
kamsalamander gevangen zijn in 2017. Ook aan Vlaamse zijde in de Steertse Heide werden 4 
exemplaren gevangen. Het grootste aantal kamsalamanders bevindt zich nog steeds in de 
Leemputten Noord met 6 exemplaren, weliswaar een daling.  
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Versterking van recreatieve waarden en beleving  
(projecten 3.1 t/m 3.7) 

 
 
Nieuwe wandelpaden Eik en Kikker 
In 2017 werden er weer 2 nieuwe wandelpaden in het Grenspark aangelegd.  
Wandelroute Eik werd aangelegd op grondgebied van Natuurpunt ten noorden van het 
Stappersven. Het pad is zo’n 3 km lang en 
loopt langs historische relicten zoals de 
Roosendaalse vaart, een prachtige dreef met 
360 zomereiken en een dichte zone van 
rododendrons die de voormalige turfkuilen 
en oude visvijvers verbergen.  
Het nieuwe wandelpad Kikker is ongeveer 6 
km lang en loopt dwars door het 
grondwaterbeschermings- en 
waterwingebied van Evides Waterbedrijf in 
Ossendrecht. Het loopt langs vele herstelde 
vennen en een opnieuw ingericht natuurgebied. Natuurprojecten die de lokale en 
provinciale overheden, waterbedrijf, waterbeheerders, natuurorganisaties uitvoerden. 
 
 
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. 
 
In begin 2017 gingen de gesprekken wat moeizaam wegens verschillende opvattingen en 
ideeën tussen Vlaanderen en Nederland. Maar tegen het einde konden er toch goede 
afspraken gemaakt worden. In Nederland zal er bijvoorbeeld wel met vignettering gewerkt 
worden voor het gebruik van de routes. Alle lussen en verbindingsroutes zijn op het terrein 
ruw verkend en op kaart aangeduid met ArcGIS. Enkel de zuidelijke verbinding staat nog niet 
op punt. Aanleg van routes is nog niet aan de orde, maar het hele plaatje past wel. De eerste 
route die aangelegd zal worden is aan Stoppelbergen, mede met de steun van gemeente 
Woensdrecht. 
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Bebordingsplan 
In 2017 is een start gemaakt met het bebordingsplan. Op 27 april 2017 meldde zich via de 
mail bij ons Ilse Snoeren met een verzoek om een stageadres, waarbij ze zich vooral wilde 
scholen in projectmatig werken, en ze had interesse in water, 
natuur en recreatie. Na met haar gesproken te hebben kon 
zij en haar school (HAS ’s-Hertogenbosch) zich vinden in het 
project Bebordingsplan. Met een opdracht vanuit het 
Grenspark om vanuit het schillensysteem met zoveel 
mogelijk partners invulling te geven aan een plan van aanpak 
van bebording ging zij aan de slag. Dat deed ze met veel 
overtuiging en inzet. Eind oktober leverde ze dit plan op; het 
geeft een goede systematiek; welke bebording is mogelijk 
(welkkomstborden langs wegen, welkomstborden bij poorten 
en op welke wijze kan de bewegwijzering uitgevoerd 
worden). Het plan werd goed ontvangen door de stuurgroep en is eveneens behandeld in de 
bijzondere commissie. Het zal vertrekpunt zijn van concrete acties in 2018. 
 
 

 
 
Ontwikkeling van poorten en poortgebieden  
(projecten 4.1 en 4.2)  

 
Ravenhof 
Het realiseren van een (nieuwe) parking bij Ravenhof is een lastig planologische opgave te 
midden van beschermde natuur en cultuurhistorie. In 2016 was de mogelijkheid verkend om 
eventueel op Nederlands grondgebied ruimte te vinden. In 2017 heeft Stabroek echter 
opnieuw de uitdaging opgepakt om het aan Vlaamse zijde te concretiseren.  
 
Overige poorten 
Na verbetering bij de poorten Vroente en Hemelrijk in 2016 zijn er in 2017 geen aanvullende 
zaken te noteren. Wel is een voor de Vroente een aanpassing van het gebouw in 
voorbereiding en de functionaliteiten daarbinnen. 
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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 2017 zijn hiervoor geen initiatieven genomen. 
 
 

 
Versterking van veiligheid en toezicht  
(projecten 6.1 en 6.2) 
 

 
In 2017 gebeurde voor het eerst een controle van alle brandweer bewegwijzering zowel 
palen als emblemen aan de Nederlandse zijde van het Grenspark op initiatief van de 
gemeente Woensdrecht. Intussen heeft ook de brandweer Kalmthout te kennen gegeven 
dat zij een vrijwilliger ter beschikking hebben die aan Vlaamse zijde een controle wil 
uitvoeren. Een controle is één zaak, maar nu moet er werk gemaakt worden van het 
onderhoud van de paden en palen. Dit zal in 2018 navolging krijgen. 
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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 1106 digitale abonnees, jaarlijks gaat dit aantal omhoog.  
In 2017 werden 5 digitale Wissels uitgebracht: 
Mei 2017   – nr. 70  algemene informatie 
Juni 2017    – nr. 71  extra editie Nachtzwaluwexcursies in het Grenspark 
Juli 2017  – nr. 72  algemene informatie 
Oktober 2017   – nr. 73  algemene informatie  
December 2017  – nr. 74  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 1300 ‘vind-ik-leuks’. Via Facebook kunnen we nog meer mensen 
bereiken dan enkel via de website. Zo worden de 1300 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.  
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Volgende projecten kwamen zo meermaals in de pers:  
- Water in de Groote Meer 
- Helvex infodag bij de Groote en Kleine Meer 
- artikel over Grensoverschrijdende onderwerpen – Grenspark in the picture over het vlak 
van samenwerking op vlak van natuurbeleid 
- De werkzaamheden en excursies in het kader van Het Helvex Life project  
- Nachtzwaluwexcursies 
- Nieuwe wandelpaden 
- Cursus gastheerschap 
- zoektocht naar nieuwe voorzitter 
… 
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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:  
 
-  12 februari: publiekswandeling LIFE-HELVEX in Kleine Meer 

-  10 maart: opening wandelpad Eik met excursie 
-  24 maart: Journalisten bezoeken de Groote Meer vol water 
-  19 april: Bezoek LIFE-HELVEX van Neemo – monitoringteam LIFE 
-  12 mei: opening Noordpolder door Waterschap, Natuurmonumenten en Gemeente 
-  20 mei: 25 jaar Life wandeling LIFE-HELVEX in Nolse Duinen 
-  15-25 mei: 25 jaar LIFE picknicken in het Grenspark 
-  juni/juli: nachtzwaluwverkenninsavonden voor publiek 
-  10 juni: 25 jaar LIFE publieksdag Kleine en Groote Meer 
-  20 juni: Bezoek Europese Commissie dienst Environment aan LIFE-HELVEX project 
    en Grenspark  
-  28 juni: Bezoek Poolse Delegatie van de Warmińsko- Mazurskie Regio aan  
    LIFE-HELVEX project en Grenspark 
-  05 juli: Bezoek van LIFE - togetherproject aan LIFE-HELVEX project 
-  23 september: Jaarlijkse excursie Boseigenaren Vlaamse Bosgroep aan LIFE-HELVEX 
-  9-10 oktober: Deelname aan Interlife Dagen te Tintigny  
-  12 oktober: stiltedag rondom de Volksabdij en Kleine Meer 
-  26 november: publiekswandeling LIFE-HELVEX in Nolse Duinen 
 

 
Bezoek Europese Commissie dienst Environment aan LIFE-HELVEX project en Grenspark 
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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 
Sinds 2006 organiseert het Grenspark met veel succes elke zomer een Junior Ranger Kamp, 
een leuk en leerrijk natuurkamp voor 20 jongeren tussen 13 en 17 jaar. Ook dit jaar kunnen 
we weer terugblikken op een geslaagd kamp waar zowel meisjes als jongens uit België en 
Nederland aan deelnamen. Dit jaar zijn we zelfs internationaal gegaan met 2 Roemeense 
meisjes die elke zomer in een Vlaams gastgezin logeren. Een heel leerrijke en boeiende 
ervaring, zowel voor de Roemeense meisjes als voor de begeleiders en andere deelnemers. 

Heel het kamp stond in het teken 
van de natuur in het Grenspark. 
Onder begeleiding van ervaren 
leiders werden o.a. beheerwerken 
uitgevoerd in het terrein, vogelkers 
en jonge dennenopslag verwijderd, 
libellen en andere beestjes 
gedetermineerd, en nog veel meer... 
Vol bewondering (en bij sommigen 
met een kleine angst in de ogen) 
werd er gezocht naar gladde slangen 
voor de monitoring, waarna de 
angst al snel plaats maakte voor 
appreciatie voor deze speciale diertjes.   

Ook voor de fijnere ogen waren er waterdiertjes die gedetermineerd werden om de 
waterkwaliteit te bepalen, en later waren er kampvuren om de voetjes te drogen. 

Het weer zat mee en er kon zelfs een keertje onder de blote hemel overnacht worden. Een 
natuurquiz, vele spelletjes en gezonde en vers gekookte maaltijden maakten de week 
compleet. Op naar de volgende editie. 

Natuurgidsen  
Een bezoek aan het Grenspark brengen met een natuurgids is onvergetelijk. Gedreven, 
enthousiast en met kennis van zaken, stond ook in 2017 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 28 gratis  
wandelingen aangeboden. Daarnaast werden er nog 45 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. 
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Peters en meters  
Het Grenspark beschikt over een 20-tal 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 2017 zo’n 10-tal keer werd gebruikt. Bij de dienst Toerisme van Kalmthout 
staan er drie wombats ter beschikking die samen 48 keer werden gebruikt in 2017. 
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 
In 2017 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 is bij beschikking van het Benelux Comité van 
Ministers op 14 maart 2017 het mandaat van de Bijzondere Commissie verlengd. 
 
Wat betreft de organisatie van het Grenspark is onderstaand figuur van toepassing. 
 
 

 
 

In 2017 zijn daarbij de volgende (sub)projectgroepen actief:  

• Projectgroep Merkontwikkeling,  

• Projectgroep Verdienmodellen 

• Projectgroep Routes/MTB,  

• Project-c q overleggroep Bebording (in kader van opstelling bebordingsplan) 
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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 Natuurburger 2017 
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. De 6 restaurants die eind 2016 
meededen hebben dat ook het hele jaar 2017 gedaan. Dit heeft weer een aardig bedrag 
opgebracht van 3.079 euro. 
 
Grenspark Picknickservice 2017 
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. In 2017 is nog een locatie 
toegevoegd en ook dit jaar was de 
service een succes. Er werden zo’n 
1500 picknicks verkocht met een 
opbrengst van 2.838 euro. 
Het initiatief heeft elders in het land 
al interesse gewekt. Het is (evenals 
de natuurburgers) opgenomen in de 
brochure van het Ministerie van 
Landbouw en Voedselkwaliteit: 
Voorbeelden van verdienmodellen in Nationale Parken. 
 
Grenspark Nachtzwaluw Verkenningen 2017 
In 2017 is voor het eerst een arrangement aangeboden waarbij de icoon van het grenspark, 
de nachtzwaluw, centraal stond. Start met een lezing en koffie en vervolgens rond 21.30 het 
terrein in, op zoek naar de vreemd snorrende dieren. Er zijn 4 avonden gehouden met in 
totaal een deelname van 32 personen. Er werd gebruik gemaakt van de evenementensite 
Evenbrite. De excursies werden als zeer positief ervaren. Als verdienmodel is deze vorm niet 
effectief: de opbrengst gaat vrijwel geheel op aan de (beperkte) kosten van koffie, gidsen en 
Eventbrite.  
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Grenspark Landgoeddiner 2017 
Ook voor het eerst in 2017: het Grenspark Landgoeddiner. Gehouden op het landgoed 
Boterbergen met medewerking van eigenaar Joeri Bal. Organisatorisch een beste kluif, maar 
met goede resultaten. In totaal waren 25 verschillende instanties aanwezig met in totaal 75 
personen. Het leverde een buitengewoon gemengd gezelschap op van gemeentelijke 
vertegenwoordigers, waterwinbedrijven, terreineigenaren en ondernemers, zowel uit de 
directe omgeving als vanuit de havenbedrijven. Uitgangspunt was om enerzijds te 
informeren over waar het Grenspark voor staat en anderzijds te bezien of partners op welke 
wijze dan ook bijdragen (sponsorships) kunnen leveren. De kiem daarvoor is gelegd. 
De gasten werd een bijdrage van 100 euro gevraagd voor het diner op deze unieke locatie. 
Op zich geen verdienmodel (kosten van catering, tenten, organisatie), maar wel een 
happening om te herhalen om de banden met bedrijven te versterken. 
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En dan nog dit (met het oog op 2018) 
 
 
Nationale Parken 
Zoals bekend: het Nederlandse deel van het Grenspark is tegelijkertijd  Nationaal Park.  
De discussie over hoe verder met de Nationale Parken in Nederland wordt vervolgd. Er 
wordt nu gesproken over een nieuwe format ofwel standaard voor de parken, mogelijk met 
ook weer wat zicht op (financiële?) ondersteuning. Het programma Nationale Parken is 
beëindigd maar er is een doorstart via het Nationale Parken Bureau; de rollen van het rijk en 
de provincies zullen in het vervolgproces nader moeten uitkristalliseren. 
 
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. Vanuit het Grenspark (gelegen binnen het 
gebied) worden ook kansen gezien maar de natuurwaarden zullen voorop blijven staan. 
Ondertussen zijn zowel Vlaamse als Nederlandse provincies aangehaakt en wordt het proces 
verder ingevuld. Contactpersonen bij die provincies zijn als “makelaar” aangewezen om dit 
vorm te geven. 
 
Stiltegebied vervolg 
De aanwijzing van het Stiltebied in 2016 vraagt ook om permanente attentie voor deze 
“kernkwaliteit”.  In 2017 is er op bescheiden niveau aandacht aan besteed via 
stiltewandelingen, taichi/yoga en meditatieoefeningen. Lag in 2016 de focus bij de 
Markgraaf (Vlaanderen), nu lag die rondom Volksabdij en het Kleine Meer. De opkomst was 
eveneens bescheiden, waarbij het weer zeker parten speelde. In 2018 zal worden bezien hoe 
dit thema op de agenda zal worden gezet. 
 
Gebruik (Nederlandse) gebiedsdelen als oefenterrein 
In 2017 liepen contracten tussen verhurende partijen binnen het Grenspark en Defensie af.  
Het Grenspark heeft een afstemmende rol gespeeld tussen Defensie en de verhurende 
partijen. Opzet is om vanaf 2018 met nieuwe, geactualiseerde contracten te werken, waarin 
duidelijker en concretere bepalingen worden verbonden omtrent de gebruiksvormen. 
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5. Financiën in vogelvlucht 
 
 
 
Werkelijke inkomsten in 2017:      Inkomsten 
Subsidie Vlaamse regering 2017 – 80% voorschot    € 111.200,00 
Bijdrage Evides aandeel 2017      €   24.000,00 
Interreg subsidie Grasgoed 2017      €   21.018,51 
Subsidie Prov. Noord-Brabant  gezamelijke PAS    €   10.780,00 
Bijdragen 4 gemeenten + Waterschap Brabantse Delta 
 en terreinbeheerders       €   40.000,00 
Bijdrage Woensdrect tbv MTB-routes     €   10.000,00 
Inkomsten verdienmodellen       €   19.119,80 
Overige inkomsten        €   23.251,26 
Uit voorruit ontvangen subsidie verdienmod.Prov. Noord-Brabant  €   32.490,78 
Uit voorruit ontvangen subsidie PAS1 Prov. Noord-Brabant 2015  € 261.152,98 
Vrijval restantsubsidie PAS1 Prov. Noord-Brabant 2015   €   22.792,00 
Nog te ontvangen terugbetaling HELVEX LIFE 2017    €   44.284,79 
Nog te ontvangen subsidie Vlaamse regering 2017 – restant 20%  €   27.800,00 
Vrijval reserveringen 2016       €   87.000,00 
Nog te ontvangen bijdrage Woensdrecht tbv MTB-routes   €   46.585,00 
Totaal inkomsten        € 781.475,12 
  
 
Werkelijke uitgaven in 2017:      Uitgaven 
Management         € 254.993,59 
Versterken natuurwaarden en kernkwaliteiten    € 345.159,13 
Versterken recreatieve waarden en beleving    € 140.997,04 
Algemene projecten        €   59.336,39 
Totaal uitgaven (inclusief niet opgebruikte  
voorzieningen overgeheveld naar 2018)     € 800.486,15 
 
Resultaat jaarrekening 2017        €  -19.011,03 
 
Dit bedrag werd uit het eigen vermogen van het Grenspark onttrokken. 
Hiermee komt het eigen vermogen op 31 december 2017 op een  
positief resultaat van € 244.875,22. 
 
De eindafrekening van het bestedingenplan 2017 vond per 31/12/2017 plaats. 
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Dhr. P. van Kleij   DGW&T, Ministerie Defensie  
Dhr. L. Jacobs    Burgemeester Gemeente Kalmthout  
Dhr. G. Van Tichelt   Burgemeester Gemeente Essen  
Dhr. R. Frans    Burgemeester Gemeente Stabroek  
Dhr. C. Geeraerts   Voorzitter Distr. Raad Berendrecht-Zandvliet-Lillo  
Dhr. M. Groffen   Wethouder Gemeente Woensdrecht  
Dhr. D. Gorissen  Agentschap voor Natuur en Bos  
Mw. J. Both    Staatsbosbeheer  
Dhr. C. Steenwegen   Natuurpunt  
Mw. A. van de Ven  Vereniging Natuurmonumenten  
Dhr. L. Storms    Ministerie Vlaamse Gemeenschap  
Dhr. L. Van Craen   Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Water  
Dhr. J. B. Cogels   Grote Eigenaren Nederland  
Mw. N. Vanreeth   Grote Eigenaren Vlaanderen  
Dhr. J. van Dongen   Kleine Eigenaren Nederland  
Dhr. H. Hieltjes    Waterschap Brabantse Delta  
Dhr. H. Ketelaars   Evides  
 
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   Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek  
Dhr. J. Hermans   Agetnschap voor Natuur en Bos 
Mw. J. Romijn    Waterschap Brabantse Delta  
Mw. N. Rijsdijk    Waterschap Brabantse Delta  
Dhr. W. Leiseboer   Ministerie van Economische Zaken  
Dhr. R. Daelemans   Gemeente Stabroek  
Dhr. M. Konings   Gemeente Kalmthout  
Mw. S. Van Aert   Gemeente Essen  
Dhr. S. Willemsen   Gemeente Woensdrecht  
Dhr. T. Oomes    Gemeente Woensdrecht  
Mw. M. van Loon  Gemeente Woensdrecht  
Mw. N. Temmerman   Benelux  
Dhr. K. Meesters   District Raad Berendrecht-Zandvliet-Lillo  
 
N.B. BENEGO is via haar ondervoorzitter, dhr. L. Jacobs, vertegenwoordigd 
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Samenstelling Stuurgroep per 31-12-2017.  
 
Dhr. P. Ganzevles   coördinator Grenspark  
Dhr. H. Mooren   Secretariaat-Generaal Benelux Economische Unie  
Dhr. P. van Kleij   Ministerie van Defensie  
Mw. K. van Laer   Provincie Antwerpen  
Dhr. T. Oomes    Gemeente Woensdrecht  
Dhr. M. Konings   Gemeente Kalmthout  
Dhr. R. Daelemans   Gemeente Stabroek  
Mw. S. Van Aert   Gemeente Essen  
Dhr. K. Meesters   Stad Antwerpen/distr Berendrecht-Zandvliet-Lillo  
Mw. N. Rijsdijk    Waterschap Brabantse Delta  
Dhr. S. Versweyveld   Natuurpunt  
Mw. R. Heremans   Natuurpunt  
Mw. E. Nuyten    Vereniging Natuurmonumenten  
Dhr. R. Frantzen   Vereniging Natuurmonumenten  
Dhr. A. Goorden   Staatsbosbeheer (interim voorzitter) 
Mw. V. Mees    ANB  
Dhr. J. Hermans   ANB 
Dhr. M. Clement   Bosgroepen  
Dhr.  L. van Craen   VMM  
Dhr. S. Rijk    Evides  
Mw. G. Hermans   Departement Omgeving, De Vroente  
Dhr. J.B. Cogels   Particulier  
Dhr. A. Vos    Particulier/adviseur  
Dhr. J. van Dongen   Particulier  
Dhr. J. Rijsdijk    Particulier  
Dhr. S. Nelen    Particulier  
Dhr. J. Van Mierlo   Particulier  
Dhr. I. Ledegen    Grenspark  
 
 
 

Secretariaat en Management 
Dhr. P. Ganzevles   Coördinator  
Dhr. I. Ledegen    Medewerker  
Mevr. M. Wyckmans   Medewerker 
Dhr. C. Bonte    Medewerker (tot zomer 2017) 
Dhr. R. Delvaux   Medewerker (vanaf zomer 2017) 
Mevr. K. Van Ryckeghem  Medewerker (tot juni 2017) 
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Publicatielijst  

 

Titel Auteur Opleidingsinstituut/ 
onderzoeksbureau  

publicatiejaar 

Herdruk wandelkaart met 
nieuwe wandelpaden 

Grenspark Grenspark 2017 

Rapport: monitoring 
loopkevers en spinnen in 
nieuw open zand en 
stuifzand in het Grenspark 
10-jaar lopend onderzoek 
Onderzoekjaar 7 - 2016 

Maarten Jacobs Grenspark 2017 

Inventarisatieverslag 
nachtvlinders en micro’s 
van Grenspark de Zoom – 
Kalmthoutse Heide 2017 

KNNV 
Roosendaal 

Grenspark 2017 

Nachtvlinderrapport 
Grenspark De Zoom, editie 
2016 

Stijn Baeten, 
Guus Dekkers 
en Joris Elst 

Grenspark 2017 

Midtermreport LIFE 
HELVEX Europese 
Commissie 

Ignace Ledegen Grenspark 2017 

Midtermreport LIFE 
HELVEX Prov. Noord-
Brabant 

Ignace Ledegen Grenspark 2017 

Habitatvereisten van de 
gladde slang in het GP 
(verschil winter- en 
zomerhabitat) 

Fenne Geukens Thomas Moore campus 
Geel 
Grenspark 

2017 

Telemetrieonderzoek naar 
het habitatgebruik van de 
gladde slang in het 
Grenspark De Zoom-
Kalmthoutse Heide 

Kirsten 
Maartense 

HAS Hogeschool              
‘s-Hertogenbosch 

2017 

The ecology of the smooth 
snake in a West European 
heathland: a radio-
telemetric study 

Loïc van Doorn Vrije Universiteit Brussel 
Grenspark 

2017 

Population densities of the 
Common Lizard in restored 
heathlands 

Laure Vanlauwe Universiteit Antwerpen 2017 

A radio-telemetric study of 
the spatial and thermal 

Simon Reynaert Universiteit Antwerpen 2017 
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ecology of the smooth 
snake 

Aanvraag PAS Brabantse 
Wal 2017-2021 

Ignace Ledegen Grenspark 2017 

Eindrapport PAS Brabantse 
Wal 2014-2016 

Ignace Ledegen Grenspark 2017 

Bebordingsplan Grenspark 
Kalmthoutse Heide 

Ilse Snoeren HAS Hogeschool              
‘s-Hertogenbosch 

2017 

Research on Great Crested 
Newt (Triturus cristaus 
population) 

Laure-Anne 
Franck 

Universiteit Antwerpen 2017 

Voortgangsverslag 1 LIFE 
HELVEX Europese 
Commissie 

Ignace Ledegen Grenspark 2016 

Voortgangsverslag 1 LIFE 
HELVEX Prov. Noord-
Brabant 

Ignace Ledegen Grenspark 2016 

Vlinderinventarisaties 
2015 – Grenspark De 
Zoom – Kalmthoutse Heide 

Christoffel 
Bonte 

Grenspark 2016 

Voortgangsrapport PAS 
Brabantse Wal febr. 2016 

Ignace Ledegen Grenspark 2016 

HELVEX-LIFE European 
Workshop on Control and 
Eradication of Invasive 
Alien Plant Species: 
Presentatie 

Ignace Ledegen Grenspark 2016 

Libelleninventarisatie 2015 
– Grenspark De Zoom – 
Kalmthoutse Heide 

Christoffel 
Bonte 

Grenspark 2016 

Broedvogelinventarisatie 
2015 – Deelgebied 
Grenspark: Militair 
Oefenterrein 
Kriekelaereduinen en 
Bieduinen 

Christoffel 
Bonte 

Grenspark 2016 

Internship report – 
Tracking smooth snakes 
(Coronella austriaca) in the 
Grenspark De Zoom – 
Kalmthoutse Heide, using 
radio-telemetry 

Benjamin 
Forder 

Universiteit Antwerpen 2016 

Herdruk wandelkaart met 
nieuwe wandelpaden 

Grenspark Grenspark 2016 

 

 


