
  



 
[2]  BELEIDSPLAN BEHEER EN INRICHTING GRENSPARK DE ZOOM – KALMTHOUTSE HEIDE 

 

 
 BELEIDSPLAN 
 Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide 



 
 

  BELEIDSPLAN BEHEER EN INRICHTING GRENSPARK DE ZOOM – KALMTHOUTSE HEIDE  [3] 

 
Beleidsplan Beheer en Inrichting 2014-2029 
 
GRENSPARK DE ZOOM – KALMTHOUTSE HEIDE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In opdracht van: 
 
BENEGO – Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide 
 

 
 
 
 
 
 
 
Opgesteld door: 
Buro Hemmen Adviseurs Natuurbeheer en Ecologie i.s.m. 
Communicatiebureau de Lynx Natuur en Landelijk Gebied 

 
 
 
 

 
Definitief, Kalmthout, Juni 2014 
 
 



 
[4]  BELEIDSPLAN BEHEER EN INRICHTING GRENSPARK DE ZOOM – KALMTHOUTSE HEIDE 

 

 



 
 

  BELEIDSPLAN BEHEER EN INRICHTING GRENSPARK DE ZOOM – KALMTHOUTSE HEIDE  [5] 

Leeswijzer 
 
 
Voor u ligt het Beleidsplan voor het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide. Dit plan beschrijft de 
ambities en de opgaven voor het gebied voor de komende periode van 15 jaar. Het is een plan op 
hoofdlijnen en richt zich met name op de rol die het Grenspark wil spelen in haar omgeving en op de 
hoofdkoers die men wenst te volgen omtrent de afstemming van beheer en inrichting. Belangrijk 
gegeven is dat het Grenspark recent fors is uitgebreid en met een aantal nieuwe gebiedsdelen kan 
gaan werken aan een nadere invulling van haar doelen. 
 
Het plan bestaat uit 3 delen. Deel I beschrijft de achtergronden van het Grenspark en ook de 
karakteristieken van het gebied. Daarbij worden achtereenvolgende lagen van het gebied beschreven, 
vanaf het ontstaan (laag 1), via de natuurlijke kenmerken (laag 2) en de cultuurhistorische 
achtergrond (laag 3) tot en met het huidige gebruik (laag 4). De informatie hiervan is mede van 
belang voor de afwegingen die in deel II zijn gemaakt. 
 
Deel II gaat over de koers van het Grenspark in de komende planperiode. Daarvoor zijn diverse 
thema’s uitgewerkt. Dit deel begint met een beknopte visie over wat de belangrijkste kwaliteiten van 
het gebied zijn (kernkwaliteiten) en hoe men daar mee wil omgaan (merkontwikkeling). 
Daarna worden de vertrekpunten van de thema’s natuur en recreatie beschreven; vervolgens wordt 
ingegaan op de poorten, de 4 grote “ingangen” tot het Grenspark. Dit deel besluit met de koers 
omtrent communicatie en organisatie. 
 
Deel III is vervolgens een uitwerking van het voorgaande deel in de vorm van programma’s en 
projecten. Er is gekozen voor een heldere maar ook flexibele opzet. Er zijn 6 grote inhoudelijke 
programma’s benoemd. Binnen die programma’s passen allerlei projecten. Voor de komende tijd zijn 
de eerste projecten benoemd, maar binnen de programma’s kunnen ook nieuwe projecten worden 
toegevoegd. Bovendien zijn er ook 2 programma’s benoemd die gaan over communicatie en 
organisatie. Deze 2 programma’s hebben hun eigen projecten, maar ze spelen ook een 
overkoepelende rol ten aanzien van de andere programma’s. 
 
Bent u vooral geïnteresseerd in het ontstaan, de waarden en de geschiedenis van het Grenspark, leest 
u dan deel I. Wilt u liever snel op de hoogte zijn van de belangrijkste afspraken over de koers van het 
Grenspark, dan leest u deel II. Wilt u weten aan welke projecten het Grenspark de komende jaren 
concreet wil werken en/of heeft u ideeën die daar een bijdrage aan zouden kunnen leveren, bekijk 
dan deel III. De drie delen kennen evenwel een samenhang en er is daarmee getracht een 
evenwichtig en vooral ook gedragen plan te hebben samengesteld. 
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1. Het Grenspark: inleiding  
 
 
1.1 Ligging en begrenzing 
 
Het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide is een omvangrijk grensoverschrijdend natuurgebied. 
Het ligt globaal gezien te midden van drie grote stedelijk agglomeraties Bergen op Zoom, Roosendaal 
en Antwerpen. Het is gelegen op zowel Nederlands als Vlaams grondgebied, in de provincies Noord-
Brabant (NL) en Antwerpen (VL). Aan Nederlandse zijn ligt het Grenspark in de gemeente 
Woensdrecht. Aan Vlaamse zijde in de gemeenten Essen, Kalmthout en Stabroek. 
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1.2 Achtergronden en vertrekpunten 
 
Dit Beleidsplan beschrijft de ambities en opgaven van het gebied voor de komende periode van 15 
jaar. Er zijn twee samenhangende redenen voor de opstelling van het plan: 

- De afloop van de planperiode van het eerste Beleidsplan 1999-2014 
- De actualisatie van dit Beleidsplan naar aanleiding van de uitbreiding van het Grenspark 

 
Het ontstaan van het Grenspark heeft zijn wortels in 1983 toen de Benelux het initiatief nam om het 
gebied voor te dragen als grensoverschrijdend park. In 1992 werd daartoe een Bijzondere Commissie 
in het leven geroepen. Een van de opdrachten aan de commissie was een integraal beleidsplan op te 
stellen. Dat plan verscheen in 1999, het Beleidsplan Beheer en Inrichting De Zoom – Kalmthoutse 
Heide. Dat plan was ook de basis voor de formele instelling van het Grenspark. In 2014 is de 
werkingsduur van dat plan formeel afgelopen. 
 
In de loop van de afgelopen planperiode is de ambitie ontstaan om het Grenspark te vergroten. De 
reden daarvoor is dat enkele belangrijke knelpunten, die samenhangen met de waterhuishouding en 
de recreatieve belasting van het gebied, niet waren op te lossen binnen de dan geldende begrenzing 
van het Grenspark. Die ambitie is uitgesproken in 2004 en heeft geleid tot een Plan van Aanpak in 
2008 en een Beslisdocument in 2011. Dit document is ook goedgekeurd door de Vlaamse en 
Nederlandse overheid en heeft geleid tot een nieuwe beschikking, ondertekend door het Comité der 
Ministers van de Benelux Economische Unie. 

 
Plan 1999: ca. 3.750 ha (rode grens) 
Plan 2014: ca. 6.000 ha (aangevuld met zwarte grens) 
 
Het voorliggende plan is daarmee een plan dat inhoud 
geeft aan actualisatie van de opgaven binnen een 
Grenspark dat de grenzen heeft verlegd. Het 
Beslisdocument is een belangrijk vertrekpunt geweest 
voor dit plan. Het plan dat u nu voor u heeft is een 
plan op hoofdlijnen en schrijft geen gedetailleerde 
beheeropgaven voor, maar richt zich veel meer op 
enerzijds de rol in de omgeving die men het Grenspark 
toedicht en anderzijds op hoofdkoers die men wenst te 
volgen omtrent de afstemming van beheer- en 
inrichtingszaken. 
 
 

Het plan is tot stand gekomen op basis van een reeks van consultaties en besprekingen met vele 
betrokkenen bij het Grenspark. Er zijn daartoe 4 fasen gevolgd: 

- Fase 1: consultatiefase, leidend tot een nota van bevindingen 
- Fase 2: verdiepingsfase, leidend tot een denk- en debatnota 
- Fase 3: programmafase, leidend tot een programmadocument 
- Fase 4: integratiefase, leidend tot het uiteindelijke Beleidsplan 

 
Dit proces is voltrokken in één jaar (mei 2013 – mei 2014). Er zijn 2 themabijeenkomsten geweest, 4 
poortbijeenkomsten en 2 programmabijeenkomsten en 1 totaalbijeenkomst. In de loop van het proces 
is een Begeleidingsgroep voor het Beleidsplan in het leven geroepen, die vanuit een goede 
afspiegeling van de samenstelling van de Bijzondere Commissie, de inhoudelijke documenten heeft 
beoordeeld. Met de vaststelling van dit Beleidsplan is de koers voor de komende planperiode bepaald. 
Maar tegelijkertijd is gekozen voor flexibiliteit en zelfwerkzaamheid. Het Beleidsplan benoemt 
programma’s en projecten waaraan bepaalde doelen zijn gekoppeld; de uitwerking daarvan is aan de 
projectgroepen die daarvoor worden samengesteld. Ze zijn doelgericht, maar het traject er naar toe is 
nader te bepalen. 
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1.3 Status van Grenspark en Beleidsplan  
 
Het Grenspark als zodanig kent geen specifieke beschermingsstatus, daarvoor gelden ander titels (zie 
1.4). Die andere titels berusten op (inter)nationale wetgeving en op de reguliere –ruimtelijke- kaders. 
 
Het Grenspark zet vooral in op afstemming en op het bereiken van doelen die zowel eigendoms- als 
grensoverschrijdend zijn. Die berusten op onderlinge afhankelijkheid en op samenwerking. De 
Bijzondere Commissie als besluitvormend orgaan voor het Grenspark zoekt daarom ook altijd naar een 
koers waarin alle partners zich kunnen vinden. 
 
Het beleid ten aanzien van het Grenspark is ten dele vergelijkbaar met het Nationale Parken-kader. De 
Nederlandse zijde van het Grenspark valt ook onder dat kader. Dat kader geeft het gebied vooral een 
keurmerk voor een bijzonder en uitnodigend natuurgebied. Het is een bevestiging van het gegeven 
dat het een omvangrijk (meer dan 1000 ha) en samenhangend natuurgebied is, en daarmee een 
aantrekkelijke omgeving biedt voor de recreërende bezoeker. Aan Nederlandse zijde zijn er in totaal 
20 Nationale Parken die de keur aan nationale natuur in de etalage zetten. Aan Belgische zijde is de 
Hoge Kempen een Nationaal Park. De Vlaamse zijde van het Grenspark is formeel geen Nationaal 
Park. 
 
Aan Nederlandse zijde faciliteerde tot voor kort de rijksoverheid de Nationale Parken, in de zin dat 
men middelen beschikbaar stelde voor samenhangende doelen (die niet al via het reguliere 
terreinbeheer worden bekostigd), voor educatie en communicatie en voor de facilitering van overleg 
en secretariaat. In 2012 is aangekondigd dat de rijksoverheid zich daarin zal terugtrekken en dat in 
het kader van de decentralisatie deze taken naar de provincie en/of regio worden overgeheveld (ELI, 
brief decentralisatie, april 2012). Dat heeft dus ook consequenties voor het Grenspark. Zie daarover 
verder deel II, hoofdstuk 6. 
 
De status van het Beleidsplan is daarmee te kenschetsen als een afsprakenkader van de 
gemeenschappelijke betrokkenen. Met de vaststelling van het plan door de Bijzondere Commissie 
hebben de betrokkenen daaraan hun instemming gegeven. Men kan er geen rechten aan ontlenen. 
Maar men heeft naar elkaar toe uitgesproken de inspanning te leveren om de doelen van dit plan te 
bereiken en bij te dragen aan de uitwerking in het kader van de programma’s en projecten. De 
partners kunnen elkaar daar op aanspreken. 
 
 
1.4 Extern beleid en kaders 
 
Daar waar het Grenspark is gericht op een gezamenlijke, eigendoms- en landgrensoverschrijdende 
samenwerking ten dienste van natuur, recreatief medegebruik en informatie en communicatie, zijn 
tegelijkertijd de waarden van het gebied in grote mate vastgelegd via andere kaders. Het betreft dan 
kaders die rechtstreeks voortvloeien uit wetgeving, decreten dan wel via planologische instrumenten 
(bestemmingsplan of ruimtelijk structuur- en uitvoeringsplan) zijn geregeld. Ook is er beleid vanuit 
nationale of regionale verbanden dat doorwerkt in het gebied.  
 
Met name de kaders die voortvloeien uit Europese regelgeving op het gebied van natuurbescherming 
zijn van belang. Er wordt daarbij stilgestaan om twee redenen: 

- Ten eerste omdat die regelgeving ook van belang is als kader voor het onderhavige 
Beleidsplan. Het Beleidsplan zal geen doorwerking kunnen hebben die strijdigheid oplevert 
met die regelgeving 

- Ten tweede omdat er vaak verwarring is bij betrokkenen over de status van ofwel Grenspark 
ofwel Natura 2000 gebied; ofwel wat het verschil daartussen is. 

Als beknopte duiding is te stellen dat het Natura 2000-kader zich vooral richt op de bescherming en 
ontwikkeling van heel specifieke, vastgestelde natuurdoelen. Het Grenspark respecteert dat maar kent 
daarnaast een veel breder bereik aan doelen die vooral ook gericht zijn op het samenbrengen van 
mens en natuur. 
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Natura 2000 
Natura 2000 is de overkoepelende term die gebruikt wordt voor de internationale doelen gericht op 
behoud en ontwikkeling van biodiversiteit. Daartoe zijn met name de Europese Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn van belang. Deze richtlijnen hebben er toe geleid dat de lidstaten gebieden hebben 
aangewezen die onder één of beide richtlijnen zijn gebracht, met name omdat er in die gebieden 
specifieke waarden voorkomen ten aanzien van vogels en andere soorten dan wel ten aanzien van 
specifieke vegetaties (habitattypen). Bovendien zijn de Europese kaders vertaald in nationale 
wetgeving. Voor Nederland is dat de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet, voor 
Vlaanderen is dat het Natuurdecreet. 

 
De terreinen binnen het Grenspark zijn voor een groot 
deel als Natura 2000-gebied aangemerkt. Aan 
Nederlandse zijde strekken de Natura 2000 gebieden 
zich evenwel verder uit dan het Grenspark en 
bestrijken delen van de Brabantse Wal. Aan Vlaamse 
zijde is het Natura 2000 gebied vrijwel gelijk aan de 
grenzen van het Grenspark, overigens niet exact.  
 
Een deel van Natura 2000-gebieden valt onder 
Habitatrichtlijngebied (zwart), een deel onder 
Vogelrichtlijngebied (blauw). Een groot deel van het 
gebied valt onder beide. Juist de 2 westelijke 
uitbreidingsgebieden zijn – voor een deel- alleen als 
Vogelrichtlijngebied aangewezen. Zie ook Bijlage 1a en 
1b. Gele lijn is begrenzing of Grenspark.  
 

Volgend op de aanwijzing worden de doelen per gebied nader uitgewerkt. Omdat de werking per land 
verschillend is, is dat voor het Nederlandse en het Vlaamse deel afzonderlijk uitgewerkt, waarbij er 
wel sprake is van afstemming.  
De Natura 2000-doelen zijn voor het Nederlandse deel uitgewerkt in het Beheerplan Natura 2000 
Brabantse Wal (concept september 2013) en voor het Vlaamse deel in “De instandhoudings-
doelstellingen en prioriteiten van de speciale beschermingszone Kalmthoutse Heide” (19 juli, 2013). 
 
De opstellingsprocessen van Natura 2000 en het Grenspark vinden deels gelijktijdig plaats. Daarbij is 
er vanuit dit Beleidsplan al zoveel mogelijk rekening gehouden met de koersen van de Natura 2000-
plannen. Voor de verdere implementaties wordt ook verwezen naar deel II, hoofdstuk 2.4. 
 
EHS en VEN 
Daarnaast is er beleid dat er op gericht is de 
samenhang en verbinding tussen natuurgebieden te 
versterken. Binnen Nederland is dat het beleid ten 
aanzien van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), in 
Vlaanderen is dat vormgegeven binnen het beleid 
omtrent het Vlaams Ecologisch Netwerk 
(VEN).Belangrijke natuurkernen vallen in het 
algemeen in ieder geval binnen deze netwerken; dat 
geldt ook voor de grotere delen van het Grenspark. 
Ook delen die binnen een dergelijke kern vallen, 
maar nog een landbouwkundige functie hebben 
vallen onder die netwerken. Dat betekent dat er 
middelen zijn voor verwerving en inrichting van deze 
gronden. In principe gebeurt dit wel op basis van 
vrijwilligheid. 
 
De lichtbruine vlakken in de afbeelding hiernaast zijn 
landbouwterreinen die vallen onder de EHS/VEN. De roodbruine vlakken betreft landbouwgronden die 
daarbuiten vallen. Bron: DLG, 2012. 
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Ook tússen de natuurkernen zijn er gebieden aangewezen die als natuurlijke verbindingen moeten 
gaan functioneren. Dit zijn gebieden die vaak (nog) in landbouwkundig beheer zijn. Ook voor deze 
gebieden geldt planologische regelgeving en mogelijkheden voor subsidiëring van uitvoering van 
natuur- en landschapsbeheer. 
 
Overige wetgeving 
Daarnaast zijn er nog vele andere wetten en decreten die van toepassing kunnen zijn ten aanzien van 
plannen of activiteiten in het gebied.  
In Nederland zijn dat met voorrang de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet, de Boswet 
(waarvan de verwachting is dat deze in de loop van de planperiode in één nieuwe 
Natuurbeschermings-wet worden samengevoegd), in België zijn dat het Natuurdecreet, het 
Bosdecreet, het Jachtdecreet, het Handhavingsdecreet en het besluit van de Vlaamse regering met 
betrekking tot soorten-bescherming en soortenbeheer. 
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2 Het Grenspark: karakteristiek van het Grenspark 
 
 
2.0 Ontdekken, verdiepen en doorgronden van het Grenspark 
 
Het Grenspark is een natuurgebied van omvang en allure. Maar het is meer dan dat. Het Grenspark is 
ook een gebied dat een ongekend inzicht geeft in haar ontstaansgeschiedenis en is daarmee een 
levend archief van vele eeuwen landschapsvorming, eerst vooral zonder en later vooral met de mens. 
Bijzonder is dat, hoewel we als mens hier onze sporen hebben nagelaten, het oorspronkelijke karakter 
van het landschap en de daaropvolgende landschapsvorming nog uitstekend te “lezen” is, als je de 
karakters van die landschapstaal herkent. Elders zijn die tekenen vaak verdwenen onder stadsuitleg of 
intensief landbouwkundig gebruik; hier hoef je alleen maar goed te kijken. 
 
Opvallend is dat de termen “ontdekken, verdiepen en doorgronden” die als titel voor deze paragraaf 
zijn gekozen, allemaal verwijzen naar het zoeken in diepere bodemlagen. Het zit kennelijk in onze 
aard, een nieuwsgierigheid naar wat onze ondergrond, ons land te bieden heeft. Met enig spitwerk, 
niet alleen letterlijk maar vooral in de boeken en literatuur over dit gebied, is veel informatie boven te 
halen. Sterker nog, men zal stuiten op voortdurend nieuwe lagen: die van de geologie en 
geomorfologie, de bodemvorming en waterhuishouding, de vegetatievorming en ecologie, 
cultuurhistorie en historische geografie, landgebruik en sociale geografie tot en met de huidige 
vormen van natuurbescherming en recreatie.  
 

Dit plan gaat uit van het Grenspark in zijn nieuwe vorm, 
dat wil zeggen inclusief enkele grote nieuwe 
gebiedsdelen waarbij ook gebruik gemaakt gaat worden 
van vier poorten van waaruit men het Grenspark kan 
verkennen. Deze poorten zijn min of meer in de 4 
windrichtingen van het Grenspark te vinden (noordwest, 
noordoost, zuidoost, zuidwest). 
 
Die poorten gaan een belangrijke rol spelen in het 
Grenspark. Ze zullen functioneren als de plekken waar de 
bezoeker zijn reis náár het Grenspark eindigt en zijn 
tocht dóór het Grenspark begint. Hij of zij stapt er uit de 
trein of auto en transformeert zich in wandelaar of 
fietser. En vanaf dat moment kijkt hij of zij met andere 
ogen. Met ogen die –wellicht geholpen door de 
informatie bij die poorten- de landschappelijke lagen 
beter zullen waarnemen. 
 
Bij het nadenken over hoe de poorten voor dit gebied 
betekenis kunnen hebben (zie daarvoor ook deel II) 
werd snel duidelijk dat men bij die poorten van uit een 
verschillend perspectief naar het Grenspark kan kijken. 
Vanuit alle poorten zal het natuurgebied van het 

Grenspark centraal staan, maar tegelijkertijd ligt het accent er bij elke poort bijna van nature op een 
ander thema. Ook daar kwamen de lagen in zicht, die hierboven ook al werden blootgelegd: de lagen 
aarde, natuur, historie en huidig gebruik. De poorten kunnen we zien als een ontsluiting van, ofwel de 
sleutel tot die lagen.  
 
Vandaar dat het karakter van het Grenspark beknopt op basis van die lagen wordt beschreven. Met 
elk van de eerder genoemde disciplines als basis zou je een boek kunnen vullen over het Grenspark. 
Daarvoor ontbreekt hier de ruimte. De beschrijving is vooral bedoeld als een kennismaking met het 
gebied, voor degenen die dit rapport ter hand nemen. Deels ook omdat die inzichten een rol spelen bij 
de diverse keuzen die gemaakt zijn in dit rapport omtrent bijvoorbeeld de poorten, de zonering en de 
selectie van programma’s. 
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2.1 Laag 1: Ontstaan en ondergrond 
 
 

 
 
Kleilaag in de ondergrond 
Als we willen doordringen in de ontstaansgeschiedenis 
van het Grenspark dan is feitelijk de eerste vraag: waar 
beginnen we. Je kunt verder of minder ver terugkijken. 
Voor dit gebied is er letterlijk een belangrijke basis in de 
ondergrond te vinden in de vorm van dikke kleilagen. 
Die werden ruim 1-2 miljoen jaar geleden afgezet toen 
dit gebied een kustzone was, waar grote rivieren 
uitmondden. Die kleilaag ligt er altijd nog. Laten we de 
geschiedenis van dan af volgen, zij het in grote stappen. 
 
Zand erover 
In die verre historie is het een komen en gaan van 
koude (ijstijden) en warme perioden. Een belangrijk 
tijdvak was de periode waarin ijstijden ervoor zorgden 
dat immense hoeveelheden water op de aarde werden 
vastgehouden in de ijskappen, met als gevolg dat het 
oceaanwater een drastisch lager peil had; dat wat nu de 
noordzee is, lag droog en er was dus een vasteland-
verbinding met dat wat nu Engeland is. Vandaaruit 
werden dikke pakketten zand op de kleilaag afgezet. Zie 
de afbeelding hierboven, ca. 2 miljoen jaar geleden (Bron: TNO-NITG 1). 
 
De steilrand ofwel de Brabantse Wal 
Een belangrijk gegeven is dat grootschalige bodembewegingen in de volgende periode er toe leidden 
dat Zuid-Oost Nederland/Zuid-België omhoog kwamen en de Noordzee-omgeving daalde.  

 
Dat leidde op zijn beurt tot het verleggen van de 
rivierstromen. De rivierlopen in het Scheldebekken, 
die eerst meer westwaarts (via Gent-Terneuzen) 
liepen, bogen zich af in noordwestelijke richting, 
(omgeving Haringvliet) en schuurde daarbij diep in 
de klei, daarbij een steilrand vormend, die nu nog 
altijd zichtbaar is als de Brabantse Wal. Zie ook 
afbeelding hiernaast (Bron: E.J. Bosch, Naturalis2)  
 
Het rivierensysteem van de Schelde, dat bestond 
uit vele stroomgeulen en zandplaten, verwerkte 
geregeld flinke afvoeren die de wal verder 
aansneden. De steilrand slingert van noordoost 
Antwerpen via het Grenspark langs Ossendrecht, 
Hoogerheide richting Bergen op Zoom, Halsteren 

     en Steenbergen. 
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Hij is niet overal even hoog, in het noorden duikt hij weg en op enkele andere plaatsen wordt hij 
doorsneden door een aantal zijdalen. Op zijn hoogst is hij zo’n 22 m boven zeeniveau. 
Zie ook afbeelding hieronder (Bron: E.J. Bosch, Naturalis3) 

 
Binnen het Grenspark is de wal onder 
meer prominent zichtbaar bij 
Ossendrecht vanuit de aan de voet 
van de wal gelegen polders 
(Noordpolder). Vanuit de hoger 
gelegen gebieden op de wal sijpelt 
water naar de veenlagen onder de 
klei in de polder en komt als 
kwelwater weer boven. Dit gefilterde 
kwelwater levert bijzonder natte 
gebieden op. De Brabantse Wal is 
van grote geomorfologische waarde 
en daarom ook als aardkundig 
monument aangewezen. 
 

 
 
De rivierduinen 
Vanuit die zandige vlakten van het riviersysteem werden bij westenwind ook grote hoeveelheden zand 
over de wal heen geworpen, leidend tot duinmassieven 
verder oostelijk op de wal. Dit met name in zeer koude 
perioden, zo’n 15.000 tot 10.000 jaar geleden. 
Rivierduinen dus, die nu nog altijd een kenmerkend 
fenomeen van het Grenspark zijn. Door de 
overheersende westenwind nemen ze vaak de typische 
vorm van paraboolduinen aan. Die duinmassieven 
verplaatsten zich langzaam oostwaarts. Ze zijn nog 
altijd zichtbaar in het terrein, bijvoorbeeld rondom 
Hazenduinen, Vossenbergen, Nolse Duinen en 
Kriekelareduinen. Deze oude stuifduinen zijn vaak te onderscheiden van de latere (in recentere tijden 
ontstane duinen) door een sterker reliëf (Kraaienberg, Paalberg). Zie ook afbeelding hiernaast4. 
 
 
Komst en verdwijnen van veengebieden 
En dan breekt het Holoceen aan, de sinds 10.000 jaar nog altijd voortdurende warmere periode na de 
laatste ijstijden. 

Er ontstaan strandwallen verder westelijk van de wal, zodat in het 
tussenliggende gebied uitgebreidere veenformaties ontstonden, die 
daar tot de Middeleeuwen hebben gelegen. 
Maar niet alleen daar, ook op de hogere zandgebieden, in daar 
voorkomende laagten, ontstonden in het Holoceen veengebieden, 
waardoor er rond het jaar nul grote veenmoerassen lagen. 
 
In de Middeleeuwen ging de mens een belangrijke landschaps-
vormende rol spelen: enerzijds door veenontginningen en anderzijds 
door (over)exploitatie van het gebied in de vorm van houtkap en 
begrazing. Het graven van turf voor brandstof (voor zowel 
verwarming als zoutwinning) heeft enkele eeuwen plaatsgevonden; 
in 500 jaar verdween nagenoeg al het veen, in 1750 was het zo 
goed als op. Veengebieden zijn dan ook nog alleen als relict te zien, 
maar het landschap laat wel veel sporen en namen achter die 
verwijzen naar de veenontginningsgeschiedenis zoals Putse Moer, 

Zwaluwmoer, Moerken etc. Zie afbeelding hiernaast5. 
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Nieuwe stuifzanden 
In dezelfde periode van de veenontginningen benutte men het zandgebied dus steeds intensiever. Het 
afgezette zand is vrij grof en ook dat is een belangrijk gegeven voor het gebied. Want dat betekent, in 
samenhang met de hogere ligging, dat neerslagwater er snel wegzakt. Dat water neemt op zijn weg 
naar beneden mineralen en organische stoffen mee, die in diepere lagen neerslaan. Dit leidde tot de 
typische podzolbodems, arme uitgespoelde zandgronden.  
 
Die arme zandgronden raakten snel uitgeput en daardoor vegetatieloos. Dat gaf de aanleiding voor 
nieuwe verstuivingen. Ook dat is zichtbaar, en geconstateerd is dat er soms wel tot 6 nieuwe 
overstuivingen hebben plaatsgevonden. Op andere plaatsen is het eerdere zandpakket juist door 
uitstuiving weggeërodeerd. 
Hierdoor is de bodem soms nog erg “jong”, hetgeen wil zeggen dat het proces van bovengenoemde 
bodemvorming nog nauwelijks tot stand is gekomen.  
Het uiteindelijke landschap, mede door die recentere duinvorming, is erg divers. De hoogste 
duintoppen liggen in de Kambuusduinen en Hazenduinen, met ca. 30 m boven de zeespiegel. 
Het paraboolduinencomplex is dus nog zichtbaar in de reeks van duinen van Steertse en Nolse duinen 
en het massief van de Boterbergen en de Ster. In dit halvemaanvormige complex zijn de vennen 
gelegen van de Biezenkuilen, Drielingvennen en het Stappersven. 
Een ander complex, doch kleiner, omvat de duinen die in een halfcirkelvorm om het Kriekelaarsven en 
de Putse Moer zijn gelegen. 
Daarnaast zijn er nog de lossere duinencomplexen als de Kambuusduinen, de Wilgenduinen en de 
Vossenbergen. 
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2.2 Laag 2: Natuurwaarden 
 

 
 
 
Historische vegetaties 
In al die vervlogen tijden trad wisselende begroeiing op, waarbij ook heiden en bossen afwisselden in 
plaats en tijd. In het algemeen is te stellen dat na afloop van de koude (ijs)tijden de begroeiing van 
de gebieden zich vrijwel altijd ontwikkelde richting overwegend bosrijke landschappen. Bossen zijn in 
die zin de “climaxvegetaties” in de reeks van de ontwikkeling van vegetaties. Alleen bijzondere 
omstandigheden houden die ontwikkeling naar bos tegen, van nature zijn dat (behalve kou) ook 
straffe winden, zoute omstandigheden, regelmatige branden, natuurlijke begrazing. Daarnaast kunnen 
dat natuurlijk ook allerlei vormen van menselijk ingrijpen zijn (kappen, plaggen, maaien of hooien, 
branden). 
In een oud en fraai artikel van Westhoff (Studies van landschap, bodem en vegetatie in het westelijk 
deel van de Kalmthoutse Heide6) wordt dit ook aangestipt. Zo geeft hij aan dat in het Atlanticum, dus 
tussen 9.200 en 5.600 jaar geleden, vermoed kan worden dat er toen ook uitgebreide heidevegetaties 
konden worden aangetroffen, dit op grond van analysen van stuifmeel (“pollen”) in de oudere 
ondergrond: ”Van belang is, dat de pollenanalyse aannemelijk maakt, dat gedurende het Atlanticum - 
althans tijdelijk - een uitgestrekte heidebegroeiing aanwezig is geweest. (…) In onze dicht langs de 
kust gelegen windrijke gebieden is de heide, vermoedelijk wel geholpen door de mens en zijn vuur en 
vee, een veel sterkere partij tegenover het bos, dat zich wellicht meer in het binnenland en zeker op 
rijkere gronden moeilijker gewonnen geeft.” 
 
In de daaropvolgende perioden neemt het bos weer toe. Totdat in de middeleeuwen de mens in 
toenemende mate zijn invloed uitoefent op de vegetaties door intensiever gebruik. En dit leidt er toe 
dat in 1830 vrijwel het gehele gebied uit heide, stuifzand en pioniervegetaties bestaat. Zie afbeelding 
hieronder (Bron kaart ca. 1670 Nicolaas Visscher, Gemeentearchief Roosendaal7). 

 
Hoewel er in die laatste 200 jaar nog veel 
verandert, is dit landschap wel de basis voor 
het ontstaan van de Grensparklandschappen 
in de huidige vorm. Er is wel sprake 
geweest van herbebossing en ook zijn 
heideterreinen en zandverstuivingen 
begroeid geraakt. Maar de basisingrediënten 
van dat landschap zijn er nog; ze 
vertegenwoordigen in onze samenleving 
grote natuurlijke waarden die nu ook zijn 
verankerd via (internationale) bescherming. 
Die natuurlijke en halfnatuurlijke elementen 
vormen hierna dan ook de leidraad voor de 
beschrijving van huidige natuurwaarden, 
gevormd door planten- (vegetaties) en 
dierenleven. 
 

Daarbij valt te bedenken dat de verdeling kunstmatig is: vegetaties kunnen zowel in tijd als in de 
ruimte in elkaar overgaan. Er is altijd sprake van overgangen: en ook die overgangen zijn van belang, 
de overgang van hoog naar laag, droog naar nat, zand naar heide, van heide naar bos. Juist die 
afwisseling, dat mozaïek van landschappen, draagt ook bij aan de voorkomende biodiversiteit.  
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Landduinen 
Landduinen zijn te zien als overblijfselen, relicten van een andere tijd, maar wel hele bijzondere. In de 

vorm waarin ze onbegroeid zijn, vormen ze een tussenstadium, een 
stadium dat al weer snel wordt opgevolgd door korstmossen, 
mossen, zeggen, grassen en heide. Maar juist al die stadia van kaal 
zand tot en met de eerste pioniersvegetaties zijn relatief zeldzaam 
en kwetsbaar.  
Er is een onderscheid te maken tussen echt stuivend zand en zand 
dat al enigszins is vastgelegd. 
Stuivend zand dat ontstond in 
afgelopen eeuwen is voortdurend 

afgenomen en was rond 2010 nog beperkt aanwezig. Er zijn daarna 
maatregelen getroffen om ook dit onderdeel van het systeem weer 
terug te brengen (het zgn. HeLa-project, het herstel van 
landduinen). Voor de vastlegging van zanden zijn o.a. het mos grijs 
kronkelsteeltje en haarmossen alsook buntgras en zandzegge 
verantwoordelijk.  
De omstandigheden in de duinen zijn vaak extreem: met name de temperaturen kunnen flink 
uiteenlopen, van extreem koud tot temperaturen van ca. 50 graden. Ook per dag kan dat sterk 
wisselen. Dat maakt dat die omgeving juist voor specifieke plant- en diersoorten heel geschikt is. 
 
 
Bijzondere planten- en diersoorten van pioniersvegetaties op landduinen 
 
Plantensoorten: ruig haarmos, buntgras, zandzegge, heidespurrie, schapengras, vroeghaver, struisgras en grijs 
kronkelsteeltje (exoot) 
 
Diersoorten: zandloopkevers, spinnendoders, rupsendoders, graafw espen, blauw vleugelsprinkhaan, graafbijen, 
mierenleeuw , rugstreeppad, konijn, tapuit, duinpieper etc 
 
 
Vennen 
Binnen het Grenspark liggen diverse vennen die, en dat is interessant, verschillende ontstaansvormen 
en kenmerken hebben.  
Zo zijn er vennen, die wel als hangvennen worden omschreven, die 
bestaan vanwege ondoorlatende lagen of laagjes in de ondergrond. 
Dat kan op leem zijn maar ook op subtiele inspoelingslaagjes in de 
zand- c.q. podzolgrond. Die vennen hebben een waterstand die niet 
of weinig afhankelijk is van de grondwaterstand in de omgeving. 
Daardoor kunnen ze zich handhaven, ook als is die grondwater-
stand dus lager. Voorbeelden hiervan zijn de Putse Moer en de 
Biezenkuilen. Ook De Groote en De Kleine Meer hebben hun 
ontstaan te danken aan dergelijke lagen. Ook hier is sprake van weerstandslagen van klei- en leem, 
hier nog versterkt door verkitte ijzeroxidenhoudende laagjes. Toch is het waterpeil niet helemaal 
onafhankelijk van de grondwaterspiegel. Grondwaterdalingen hebben er toch mede toe geleid dat er 
water wegzakt, zeker daar waar de weerstandslagen niet hermetisch zijn –en dat zijn ze lang niet 
overal- en dan leidt een groot peilverschil toch tot wegzijging.  
Dan zijn er vennen die geen klei- of oerbank in de ondergrond hebben en die wel meeschommelen 
met de grondwaterstand. Die vennen kunnen, als de grondwaterstand zakt, dan ook geheel of 
gedeeltelijk droog komen te staan. Voorbeeld hiervan is het Van Ganzeven. 
Een derde mogelijkheid zijn vennen die ooit opgevuld zijn geweest met veen en vervolgens 
uitgeveend. Die plassen hebben zich gevuld met water en een moerassige vegetatie teruggekregen. 
 
De vegetatie van de vennen is in grote mate afgestemd op de vaak voedselarme en deels ook zure 
omstandigheden van die wateren, voorbeeld hiervan is het Zwaluwmoer. Daarnaast kennen de 
vennen interessante overgangsvegetaties van oevers en natte heide. 
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Bijzondere planten- en diersoorten van de vennen 
 
Plantensoorten: veenmossen, w itte snavelbies, bruine snavelbies, k leine zonnedauw, ronde zonnedauw , 
moerasw olfsk lauw, knolrus, veelstengelige w aterbies, veenpluis, w aterlobelia, drijvende w aterw eegbree, 
oeverkruid, ondergedoken moerasscherm, biesvaren 
 
Diersoorten: geelgerande w atertor, veenzw emmertje, w aterspin, heik ikker, kamsalamander, rugstreeppad, 
vinpootsalamander, vele libellensoorten, dodaars, geoorde fuut, vele eendensoorten en stelt lopers, 
overw interaars / doortrekkers als brilduikers, pij lstaart, krakeend en smient 
 
 
Heide 
De heideterreinen vormen een van de kenmerkendste onderdelen van het Grenspark. Het open 
landschap dat er bij hoort heeft daarbij een grote 
aantrekkingskracht op de bezoeker én het biedt vele planten en 
dieren een speciaal biotoop. De heideterreinen zijn dan ook 
tegelijkertijd kwetsbaar (voor betreding en voor verstoring) en 
bovendien gevoelig voor heidebranden, die in de afgelopen 
periode diverse keren hebben toegeslagen. 
De heideterreinen variëren van de meer vochtige tot de meer 
droge vormen. De vochtige heideterreinen komen vaak voor op 
de vlakkere bodem in een groot deel van de Kalmthoutse Heide 
en rondom vennen. Dit is het geval bij het Groote Meer en 
Kortenhoeff en rond de vennen van de Nol, het Stappersven, 
maar ook rond de Zwarte Heuvel, Drielingvennen en Biezenkuilen. 
Droge heide komt voor op de doorgaans relatief wat hogere delen 
en zandduinen o.a. bij Kraaienberg (oudere heide), 
Kambuusduinen, Wilgenduinen, Steertse heide, nabij de Paalberg 
en Kortenhoeff. 
Net zoals de niet tot weinig begroeide stuifzanden is ook de heide 
te zien als een tussenstadium, die bestaat bij de gratie van 
beheer, dat bestaat uit begrazing, maaien, plaggen en het anderszins tegengaan van verbossing. 
Maar ook de verrijking vanuit de atmosfeer met stikstof leidt er toe dat ook vergrassing toeslaat, met 
name bij de vochtige heidetypen; pijpenstrootje verdringt de heide en is dan hardnekkig; andere 
planten kunnen er vrijwel niet meer ontkiemen door de dikke strooisellaag. 
 
 
Bijzondere planten- en diersoorten van de heiden 
 
Plantensoorten: droge vormen: struikhei, rendiermos, bekermossen, borstelgras, pilzegge, tandjesgras, 
tormentil, kruipbrem, stekelbrem. Natte vormen: dophei, beenbreek, k lokjesgentiaan, veenmossen, veenbies, 
trekrus, veenpluis tot soorten van ven(randen), 
 
Diersoorten: adder, gladde slang, levendbarende hagedis, wespendief, boomleeuw erik, boompieper, 
roodborsttapuit, fit is, w ulp, vele insecten als bijen en hommels, heidesabelsprinkhaan, knopsprietje, groentje, 
heideblauwtje, heivlinder 
 
 
Bossen 
Zou het gebied zich ongestoord tot bos hebben ontwikkeld, dan zouden we er bossen zien die als 

eiken-berkenbossen of eiken-beukenbossen zouden zijn te 
kenmerken. Maar die bossen zien we er sporadisch. Er zijn enkele 
plekken die dergelijke bossen in een jong stadium laten zien. 
Verreweg het grootste deel van de bossen is namelijk aangeplant 
met boomsoorten die vooral om productieredenen werden gekozen. 
Ook in de bossen kan een ontwikkeling plaatsvinden richting 
natuurlijker bosvormen maar, zeker zonder ingrijpen, is dat een 
langdurig proces. 
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Bij de productiebossen is vaak gekozen voor soorten die hier van 
nature niet thuishoren: de zeeden of de Corsicaanse den omdat ze 
snel hout konden leveren op arme bodems. Dat gebeurde in de tijd 
dat er vraag was naar brandstof en stuthout voor de mijnen. Ook nu 
nog is een deel van de bossen in gebruik als productiebos. Anderzijds 
wordt ook gekozen voor omvorming naar natuurlijker bos; dat 
gebeurt door met voorrang de exoten te kappen, het loofhout te 
sparen, open plekken te maken, meer dood hout te laten liggen etc. 
 
Naast productiebossen zijn er ook landgoed- of parkbossen. Met 
name rondom het landgoed Ravenhof-Moretusbos is dit op fraaie 
wijze zichtbaar. Dit landgoed werd eind 18e eeuw als monumentale 
baroktuin aangelegd door jonkheer Moretus. Kenmerkend zijn hier 
vooral de eiken- en beukendreven. Later werd er een opvallende en 
dichte beplanting van rododendrons aan toegevoegd, toen de 
opvolgende eigenaren een andere voorkeur voor landschappelijke 
stijlen aan de dag legden. 
 
Bijzondere planten- en diersoorten van bossen 
 
Plantensoorten: de boomsoort is veelal afhankelijk van het plantgoed dat gebruikt is (zeeden, Corsicaanse den, 
grove den); inheemse soorten zijn veeleer de zomereik, beuk, berk, sporkehout, lijsterbes etc. In de 
ondergroei: bochtige smele, bosbes, struikhei, vele paddenstoelen 
 
Diersoorten: spechten (zw arte specht, groene specht, grote bonte specht, k leine bonte specht en recent ook 
middelste bonte specht), uilen (bosuil, ransuil), roofvogels (havik, sperw er, buizerd, w espendief) en vele 
zangvogels van zowel naaldbossen als loofbossen, zoals bonte en grauw e vliegenvanger , boomklever, fluiter, 
kuifmees, zw arte mees, gekraagde roodstaart etc, Ook zoogdieren als eekhoorn, ree, vos, en marterachtigen, 
w aaronder de boommarter en vleermuizen. 
 
 
De polderlandschappen 
De polderlandschappen vertegenwoordigen een compleet ander landschap, dat geheel afwijkt van de 

landschappen van de hierboven beschreven (pleistocene) 
zandgronden. Hier gaat het voornamelijk om kleigronden. Ze 
werden in de middeleeuwen bedijkt maar stroomden toch nog vaak 
over. Pas in de 17e eeuw werden ze ontgonnen (Polder van 
Ossendrecht in 1685).  
 
De polderlandschappen vormen dus een contrast met de 
heideterreinen en bossen maar er is ook samenhang, want daar 
waar de hogere zandgronden het water laten intrekken, zijn de 

polders de plaatsen waar het gefilterde water als kwel weer omhoog komt. En dat water vormt op zijn 
beurt een belangrijke bron voor natuurwaarden. Anderzijds zal men, door het water in de polders 
beter vast te houden (in plaats van snel afvoeren) er voor kunnen zorgen dat er meer “tegendruk” 
ontstaat zodat het grondwater minder snel zal zakken in die zandgronden; op die manier is bij te 
dragen aan het herstel van de kwetsbare vochtigere vegetaties op de andere kant van de wal.  
 
De natuurontwikkeling in de polders leidt tot natte graslanden waarin echte koekoeksbloem en gele 
morgenster voorkomen maar waar ook steeds meer dotterbloemen zullen verschijnen. De bruine 
kiekendief zal er in toenemende mate prooien kunnen vinden. 
 
 
Bijzondere planten- en diersoorten van de polderlandschappen 
 
Plantensoorten: echte koekoeksbloem, gele morgenster, w aterviolier, holpijp, grote pimpernel, w atermunt, 
dotterbloem, w atereppe 
 
Diersoorten: blauw borst, veldleeuw erik, k leine karekiet, bosrietzanger, roodborsttapuit, bergeend, patrijs, 
ganzen (’s w inters: rietganzen, kolganzen, grauw e ganzen), bruine k iekendief, ree, k leine w atersalamander 
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2.3 Laag 3: Cultuurhistorie  

 
 
Het Grenspark vertegenwoordigt heden ten dage een landschap dat een hoge mate van natuurlijkheid 
wordt toegekend. Ten opzichte van de omgeving, waar de menselijke invloed zo dominant is 
geworden dat we natuurlijke kenmerken nauwelijks meer herkennen is dat ook zo. Maar toch hebben 
de menselijke invloeden ook binnen het Grenspark een belangrijk invloed (gehad) op de huidige 
verschijningsvorm. Deze invloed is zo wijdverbreid dat we er gerust een volgende laag aan kunnen 
wijden. Die laag wordt rechtstreeks beïnvloed door de vorige twee lagen en is er onlosmakelijk mee 
verbonden. In die laag zitten daarnaast ook nog tal van sporen, lijnen, objecten en elementen die 
bijdragen aan de historische verhalen van het gebied. Die verhalen zijn talrijk en te veelomvattend om 
uitgebreid te vertellen, maar het belang ervan is groot: het verbindt ons met het gebied en velen 
hechten er aan dit landschap van de herinnering levend te houden. 
 
De heidelandbouw op de vroente 
Rondom de nederzettingen in het gebied zullen gronden bewerkt zijn als akkers. Maar daarbuiten lag 

een uitgestrekte hoeveelheid van “woeste gronden”. In de vele 
eeuwen zal de gebruiksdruk op de gronden hebben gewisseld; men 
nam er het hout vandaan en liet er het vee grazen. Grote gebieden 
werden daardoor omgevormd in uitgestrekte heide. Behalve dat ze 
in gebruik waren als graasgebied werden ze ook gebruikt voor het 
steken van plaggen die dienst deden in potstallen en als bemeste 
lagen aan de akkergronden werden toegevoegd. 
Hoewel die heidegronden in de middeleeuwen geleidelijk aan in 
eigendom werden genomen door de adellijke “heren”, werden ze 
vaak gemeenschappelijk gebruikt; die gronden werden aangeduid 

als de “vroente””. Wel bleek het noodzakelijk dat men ook grenzen stelde aan dat gebruik van de 
vroente, zoals dat gebeurde in Essen, waar graven, overbegrazing en bomenkap verboden werden. 
Kennelijk kende men ook toen de gevolgen. 
Belangrijk gegeven was dat de gronden van Essen en Kalmthout overgingen naar de Abdij van 
Tongerlo (in 1299). Er werden stukken uitgegeven als leengoed en andere aan pachthoeven 
toegevoegd, maar ook toen bleef daarvan nog ruim 80% behoren tot de “vage” gronden. In veel 
delen van de Kempen bleven de vroenten nog lange tijd bestaan –in tegenstelling tot elders- omdat 
de gronden zo arm waren dat het ook nauwelijks loonde om ze in eigen gebruik te nemen. Dat zou 
pas in de loop van de 19e eeuw gebeuren door betere bemestingsmogelijkheden. (Zie o.a. De sociaal-
economische betekenis van de abdijhoeven in de heerlijkheid Essen-Kalmthout, Kools, 20018). 
Soortgelijke ontwikkelingen vonden elders plaats: zo werden de gronden rondom Huijbergen, via de 
heer van Breda overgedragen aan de Wilhelmieten van het klooster Bazeldonk, waarna men er in 
1277 een klooster stichtte en zich ook ging toeleggen aan het in cultuur brengen van gronden. 
 
Vervening 
De Kalmthoutse Heide ligt net op de rand van het gebied waar in grote 
pakketten veen was afgezet en waar het landschap volledig op de 
schop werd genomen ten behoeve van de turfwinning. 
Het winnen van turf als brandstof uit de veengebieden is wel te zien als 
een oplossing van het probleem dat de meer voor de hand liggende 
brandstof, namelijk het hout, al verdwenen was onder druk van de 
heidelandbouw.  
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Het ging niet om kleine hoeveelheden: de brandstof was nodig voor de steden. Bergen op Zoom en 
Roosendaal waren de dichtstbijzijnde steden waar de turf naar werd afgevoerd maar van daar uit ook 
verder naar Antwerpen en Rotterdam. Grote delen van het veengebied tussen Roosendaal en 
Kalmthout werden daarbij aangesproken. 
 
Het noordelijk deel rondom de Nol maakt nog deel uit van die uitgebreide veenlagen. De 
veenontginningen begonnen vanuit het noorden en vorderden steeds verder richting de Kalmthoutse 
Heide. Het transport vond plaats via de oude Moervaart, verderop Spillebeek genoemd en overgaand 
(in Nederland) in de Zoom, uitkomend in Bergen op Zoom. 
Er is nog relatief veel hiervan bekend omdat veel is opgetekend in geschriften; die werden opgesteld 
omdat het veen in concessies werd uitgegeven door de eigenaren van de gebieden, waaronder de abt 
van Tongerloo. Zo is achterhaald dat de uitgifte van de in de nabijheid gelegen “de Maatjes” in 1331 
startte en eindigde in 1743. En de grootschalige turfwinning in de Nol aan de rand van de 
Kalmthoutse Heide eindigde in 1733, hoewel er nog een opleving plaatsvond door de verkoop van een 
partij oude moer in de Nol, waarvoor een nieuwe vaart werd gegraven omdat de eerdergenoemde al 
deels in onbruik raakte. 
De gewonnen turf werd nu via de Vertakkingsvaart en de vaart van Nieuwmoer naar Roosendaal 
afgevoerd. De vaart geeft tegelijkertijd de grens aan tussen de Essen en Kalmthout. 
Maar zo rond 1750 kwam er echt een eind aan 4 eeuwen turfwinning in dit gebied (zie hiervoor o.a. 
Historische reconstructie van het landschap rond het Vlaams en Nederlands natuurreservaat De 
Maatjes, Leenders, 20119). 
 
Inpoldering gronden 
Hier gaat het om de kleigronden langs de Schelde nabij Ossendrecht; deze vruchtbare gronden 
werden al ingepolderd vanaf de 12e eeuw, maar telkens zorgden dijkdoorbraken ervoor dat het 
gewonnen land weer prijsgegeven werd. Grote overstromingen vonden plaats in 1570; daarbij gingen 
zelfs dorpen ten onder, werd het land onbruikbaar en bleef dat ook langere tijd vanwege de 
oorlogshandelingen van de 80-jarige oorlog. Een deel werd hersteld tijdens het twaalfjarig bestand 
(1609-1621) en deels ook na de Vrede van Munster (1648). Maar de overstromingen van 1682 deden 
weer veel teniet. Pas daarna werden de nieuwe dijken een succes en vormden ze de basis voor het 

huidige land (zie hiervoor ook Ontgonnen Verleden, 
Regiobeschrijvingen Provincie Brabant, 200910). Het bedijken ging 
daarbij nog door tot in 1970. De laatste landaanwinst vond plaats 
bij de aanleg van het Schelde-Rijnkanaal. Zie afbeelding hiernaast 
 

33: Noordpolder van Ossendrecht 1685 
34:Zuidpolder van Woensdrecht en Oud Hinkelenoord 1685 

38: Prins Carelpolder 1728 
39: Zuidpolder van Ossendrecht 1741 

40: Kabeljauwpolder 1768 
43: Nieuw Hinkelenoord 1801 
44: Nieuwe Zuidpolder 1809 

45: Vijdtpolder 1860 
47: Caterspolder 1861 

48: Van der Duijnspolder 1861 
 
 
 

 
Verdere ontginningen 
Nadat de gronden rondom het Grenspark steeds verder in gebruik werden genomen (de polders aan 
de westzijde, de veengebieden aan de noordzijde) schreden de ontginningen verder voort en werden 
ook delen van de armere gronden in gebruik genomen. Bijvoorbeeld rondom de Withoefse Heide: hier 
werd rond 1770 de Witte Hoeve gebouwd, een abdijhoeve van Tongerlo. Ook toen speelde de 
schapenbegrazing er nog een belangrijke rol ten behoeve van de mestproductie in het potstalsysteem. 
De ontginning bleef beperkt tot de omgeving van de boerderij. Ontginningen ook elders rondom het 
Grenspark vinden plaats. Bijvoorbeeld: in 1860 de Groenendries en vanaf 1900 de Steertse heide, in 
1920 de Koude Heide. 
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Bebossing 
Behalve dat de ontginningen ervoor zorgden dat de randen van het heidegebied steeds meer omgezet 
werden in landbouwgrond, komt er vanaf ca. 1900 ook een omwenteling van de heidegronden zélf tot 
stand. Rond het begin van en in de eerste helft van de 20e eeuw vinden er belangrijke nieuwe 
ontwikkelingen plaats. Eind 19e eeuw komt de import van wol uit Australië op gang en kelderen de 
wolprijzen daardoor; schapenteelt wordt dan flink minder lonend. En in het begin van de 20e eeuw 
leidt de ontdekking van kunstmest al snel tot fabrieksmatige productie daarvan.  
Het aloude landbouwsysteem van de potstal komt dan vrij spoedig geheel ten einde, de heidegronden 
kennen vrijwel geen economische betekenis meer, de gronden worden verkocht, vooral aan 
kapitaalkrachtigen uit de steden, die er landgoederen startten en vaak ook de gronden beplantten met 
productiebos. Die waren wel lonend want hout was te gebruiken in de industrie en de mijnbouw. 
 
Klei- en zandwinning 

Ook andere ingrepen zorgen voor een verder afname van de nog 
vooral als onproductieve gronden te boek staande gebieden: zo 
vindt er kleiwinning plaats (1850 leemputten ten noordwesten van 
het Kleine Meer), en zandwinning waarbij de duinen als makkelijk 
winbare zandgrond worden gezien, zoals ter plekke van de 
Boterbergen, onder meer ten behoeve van het dempen van 
vestingsgrachten bij Antwerpen (1860-1865). Ook elders werden 
concessies verleend voor de winning van zand, in 1888 voor 20 jaar 
waarvoor een spoorlijn vanaf de ontzanding tot aan het station bij 

Heide werd gelegd; hierdoor verdween 450.000 m3 zand, wat ook het einde betekende van de 40 tot 
45 m hoge Vossenbergen. 
 
Landgoederen 
Tot zo halverwege de 19e eeuw bestond het resterende gebied dus nog uit heide en woeste gronden. 
Vooral de notabelen en industriëlen uit de grote steden waaronder Antwerpen brachten daar 
verandering in. Met de aankoop van gronden startten zij landgoederen waar ze fraaie buitens lieten 
verrijzen, zich inspanden voor landschappelijke inrichting, de gronden benutten voor houtteelt en 
jacht en ongetwijfeld ook gebruikten als een kroon op hun status. Een deel van de informatie 
hieronder is afkomstig van de notitie Historische Geografie bij Cultuurhistorische Waardenkaart 2005. 
 
Die landgoederen zijn plaatselijk in het Vlaamse deel opgericht, aan de oostgrens (Boterbergen, 
Stappersven, Markgraaf), maar daarnaast vooral ook in het Nederlandse deel (Heirust/Pavillon/Putse 
Moer, Bieduinenhof/Titurel, Groote Meer, Kortenhoeff). 
 
Vooruitlopend daarop werd al eerder het landgoed Ravenhof/Moretusbosch aangelegd in formele stijl 
(1700-1800) door Moretus, erfgenaam van de drukker Plantin uit Antwerpen. Kasteel Ravenhof werd 

gebouwd omstreeks 1750. Het is daarmee, in tegenstelling tot de 
andere landgoederen, dus een ouder landgoed, waarbij de 
begroeiing ook duidelijk ouder is. Er zijn beplantingen met eik en 
beuk aangebracht, assen met zichtrelaties, kunstmatige zandwallen 
en heuveltjes, later –na 1800- aangevuld met rododendronstruiken. 
Maar daarnaast bestaat dit landgoed ook uit productiebos met 
dennen. Een deel van het park ligt, met inbegrip van de Gloriëtte, in 
Nederland, terwijl het kasteel op Vlaams grondgebied staat. 
 

De andere, jongere landgoederen werden vooral rond 1850 gerealiseerd. Daarin trad onder meer een 
Antwerpse houthandelaar op, die gronden kocht voor landgoederen het Groote Meer (1860) en 
Bieduinenhof, nu Titurel. Behalve dat er landhuizen werden opgericht (met bijgebouwen als 
boswachterswoningen en dergelijke) werden de gronden vooral benut om te beplanten met 
productiebos bestaande uit grove den en zeeden. Tegelijkertijd werd aandacht besteed aan de 
landschappelijke inrichting, met name rondom de bewoning en verder werden ontginningsgrenzen 
bijvoorbeeld beplant met gemengd loofhout. Deze landgoederen zijn nu deels privé, deels in handen 
van Natuurmonumenten en deels ook als verzorgingsinstituut in gebruik. 
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De landgoederen Le Pavillon en Heirust verrezen eveneens vanaf 
ca. 1850 en vormen samen wat nu wel landgoed Putse Moer wordt 
genoemd. Le Pavillon was een klein landgoedje met een in 1858 
gebouwd kasteeltje op een stuifzandduin. Heirust werd tussen 1875 
en 1900 gerealiseerd als verkavelde naaldhoutbeplantingen op 
gefixeerde stuifduinen. Ook daar werd later, zoals de mode 
voorschreef, rododendronbeplanting aan toegevoegd. 
 
 

 
Het gebied rond Stappersven kent een geschiedenis waarin de turfwinning een belangrijke rol 
speelde. Terwijl het eerst deel uitmaakte van de gronden van de abdij van Tongerlo werd het tijdens 
de Franse overheersing gemeente-eigendom. Rond 1830 werd het verkocht en kwam het in 
privéhanden; Stappersven werd een visvijver en jacht op waterwild speelde er een rol. Nadat er nog 
pogingen werden ondernomen om er landbouwgrond van te maken, wisselde het gebied weer van 
eigenaar.  

Het aanpalende Boterbergen omvat het landgoed met die naam en 
ving aan met een aankoop in 1846 ; het werd later door Carlier 
uitgebreid, tevens werd een kasteel gebouwd in 1874. Het omvat 
ook diverse andere gebouwen en tevens een omringend parkbos 
met een grote variëteit aan boomsoorten. Het grootste deel werd in 
2009 verkocht aan Natuurpunt, ca. 60 ha is nog in privé-eigendom. 
Landgoed Markgraaf is te herleiden tot de aankoop in 1859 door 
een Antwerpse notaris, die in Antwerpen aan de Markgravelei 

woonde. Eerder hoorde het tot de pastorij van Kalmthout. Het kasteel is recent opnieuw gebouwd en 
het gebied is in prive-bezit. 
 
Landgoed Mont Noir/Zwarte Heuvel reikt als enige landgoed van 
Vlaamse zijde tot veel dieper in het gebied. Dit gebied, dat tot 1843 
gemeenteheide was, kwam toen in particuliere handen. In 1941 werd er 
nog een riante villa gebouwd, maar deze werd na de oorlog geplunderd 
en verdween. In 2009 werd het aangekocht door de Vlaamse overheid 
en toegevoegd aan het natuurreservaat. 
 
Landgoed Kortenhoeff kende ook een geschiedenis van diverse gebruiksvormen: landbouw, fruitteelt, 
kippenteelt. Het werd ook wel de Hoogerheidense Plantage genoemd. Een latere eigenaar heeft het 
Kortenhoeff genoemd, vermoedelijk naar zijn oorspronkelijke woonplaats. Het is de vraag of het de 
naam van een landgoed waardig is. In 1980 werd het door de Nederlandse overheid aangekocht en 
overgedragen aan Staatsbosbeheer. 
 
Tot slot is er nog sprake van een nog nieuwere categorie landgoederen. Dat zijn gebieden die men 
onder de Natuurschoonwet (NL) kan brengen, waarbij het terrein dan grotendeels als natuur moet zijn 
ingericht en –al dan niet- openbaar toegankelijk moet zijn. Landgoed Vijverhoeve is daarvan een 
voorbeeld en ligt net buiten de grens van het Grenspark; het omvat zo’n 16 ha en is sinds 2004 zo’n 
landgoed. 
 
Ook kan de Volksabdij nog genoemd worden. Ontstaan vanuit een andere achtergrond, mede in het 
kader van werkverschaffing in jaren 30 opgetrokken, en ingericht als park, met vijvers en lanen. 
 
 
 
 
 



 
 

  BELEIDSPLAN BEHEER EN INRICHTING GRENSPARK DE ZOOM – KALMTHOUTSE HEIDE  [27] 

2.4 Laag 4: Huidig gebruik en functioneren 

 
 
In dit onderdeel wordt de “toplaag” beschreven, de laag die we momenteel zien en ervaren, de laag 
ook waar we nu onze waarden en functies aan toekennen. Het is de laag van de tegenwoordige tijd, 
in het bewustzijn dat het straks geleidelijk de laag van de cultuurhistorie wordt. Maar hoe die 
cultuurhistorie er dan uitziet wordt mede bepaald door de keuzen die vandaag gemaakt worden. 
Belangrijke keuzen hangen samen met de transformatie die het Grenspark tijdens opstelling en 
beginfase van het onderhavige plan doormaakt. Een transformatie die vorm krijgt in een zoektocht 
naar hoe we de waarden van het Grenspark beter kunnen benutten voor de organisatie en opgaven 
die het Grenspark kent. Er speelt daarbij het besef dat de groene waarden van het park ten dele ook 
wel degelijk economische waarden hebben, hoewel die niet makkelijk zijn te vertalen naar concrete 
inkomsten. Het is daarom goed om aandacht te besteden aan de waarden van de toplaag. Het zal een 
uitdaging zijn om de hierna genoemde “producten” te laten bijdragen aan de ondersteuning van de 
gezamenlijke organisatorische inspanning voor het Grenspark. Zie daarvoor hoofdstuk 6 van deel II. 
 
Erkenning van de landschaps- en natuurwaarden 
Zoals de vorige paragraaf (2.3) beschreef, bestond het gebied aan het begin van de 20e eeuw deels 
uit landgoederen en deels uit de overgebleven “woeste gronden”. De mens was in toenemende mate 
verantwoordelijk geworden voor enerzijds de vorming van het gebied maar anderzijds ook voor de 
steeds verdere afname van die “woeste gronden”. De landgoederen moesten het, vanwege hun 
bestaansrecht op grond van houtoogst en jachtopbrengsten, hebben van de instandhouding van hun 
terreinen. Ze waren doorgaans niet openbaar toegankelijk. De overige gronden stonden onder druk. 
Dat laatste begon rond 1900 te knagen, met name bij natuurliefhebbers en de in die tijd in opkomst 
zijnde recreatieve sector. 
Het was de tijd van de oprichting van natuurinstanties, zoals de Koninklijke Vereniging voor Natuur- 
en Stedenschoon in België (1910) of de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland 
(1905). 
De eerstgenoemde instantie zette zich specifiek in voor het behoud van de Kalmthoutse Heide. Dat 
leidde tot een eerste bescherming van het landschap van de Kalmthoutse Heide in 1941 en een 
erkenning als staatsnatuurreservaat in 1968. Wat het Naardermeer is voor Natuurmonumenten is de 
Kalmthoutse Heide voor de KVNS; de heide kent een grote symboolwaarde voor de KVNS.  
De terreinbeherende organisaties ontfermden zich in toenemende mate over die terreinen, maar 
kochten ook landgoederen op die anders mogelijk zouden worden ingezet voor ander gebruik. Het 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is de beherende instantie voor grote delen van de Kalmthoutse 
Heide, naast diverse andere terreindelen in het Grenspark. En zo kocht Staatsbosbeheer rond 1980 
Kortenhoeff, nadat er plannen waren geweest voor gebruik als motorcrossterrein en huisjesbouw. Dat 
proces blijft doorgaan; in 2010 verwerft Natuurpunt het Stappersven en koopt Natuurmonumenten in 
2014 de Boudewijngroeve. 
 
Erkenning als belangrijk internationaal natuurgebied 
De zorg om de afname van biodiversiteit vertaalt zich op Europees niveau tot 
Richtlijnen die zich inzetten op de bescherming van specifieke natuurwaarden. 
Het gaat dan om de bescherming van planten- en diersoorten waarvoor een 
gezamenlijke Europese verantwoordelijkheid bestaat. Om die reden worden 
grote delen van het gebied als Vogelrichtlijngebied aangewezen. Het grootste 
deel van het huidige Grenspark in Vlaanderen wordt in 1988 als 
Vogelrichtlijngebied aangeduid (BE2100323) en het ganse Nederlandse deel (NL3009003) in 2000. 
Ook het grootste deel in Vlaanderen wordt in 2002 als Habitatrichtlijngebied erkend (BE2100015) en 
een groot deel in Nederland in 2000 (NL9801055).  
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Ze worden omgezet in nationale wetgeving en zien (streng) toe op het behoud van die waarden. De 
status Natura 2000 is nu de verzamelterm voor de aanwijzing onder een of beide richtlijnen. 
 
Erkenning als Grenspark in 2001  
Een grote diversiteit aan terreinen, maar ook aan terreineigenaren en 
beheerders, plús de opgave om er op adequate wijze de natuur te 
beschermen leidde tevens tot het inzicht om hier gemeenschappelijke én grensoverschrijdende 
afspraken te maken. Dat resulteerde in de instelling van het Grenspark in 2001, plus een uitbreiding in 
2011. 
 
Natuurproducten 

Behalve dat het Grenspark de basis vormt voor een heel palet van 
planten- en diersoorten, levert het ook andere specifieke 
natuurproducten op (of bijproducten). 
Allereerst is dat het hout. Deels geldt dat voor de landgoederen, 
maar ook voor de terreinbeherende organisaties. Diverse bosdelen 
zijn multifunctioneel, zodat er oogst plaats vindt en de verkoop 
ervan ten goede komt aan de eigenaren. Belangrijk is echter wel 
dat binnen het Natura 2000-gebied de instandhouding van de 
soorten wordt gegarandeerd. 

Het Grenspark levert ook andere producten. Afval- en snoeihout, alsook 
maaisel en ander beheerproducten kunnen gezien worden als biomassa 
welke een bijdrage leveren aan het produceren van groene energie. 
Ook draagt het Grenspark bij aan de levering van grondwater. Het 
gebied is overwegend intrekgebied van regenwater en via natuurlijke 
zuivering draagt het gebied bij aan gefilterd grondwater, dat ten dele 
door de waterwinmaatschappijen wordt gewonnen. 
 
 
Recreatieve producten 
De recreatieve betekenis van het gebied staat heden ten dage buiten kijf. Daar waar de stedelijke 
druk elders toegenomen is, is de betekenis van het gebied voor recreatie en ontspanning steeds 
groter geworden. Het Grenspark biedt een uitgebreid aanbod aan recreatieve mogelijkheden. Het 

beste is dat te zien aan het uitgebreide net aan wandel- en 
fietspaden. Daar waar wandelen en fietsen te zien zijn als 
extensieve basisgebruiksvormen, zijn er in toenemende mate 
specifieke doelgroepen die het gebied willen gebruiken en daar 
deels ook voorzieningen voor vragen (ATB-ers, nordic walkers, 
ruiters, etc). Deze recreatieve producten zijn niet altijd leverbaar; 
deels vanwege voorkomende natuurwaarden, deels vanwege 
ontbrekende financiën. Ook de vraag naar excursies, rondleidingen, 
informatieavonden en lezingen is groot.  

 
Kennis- en educatieve producten 
De terreinen van het Grenspark bieden zicht op nog onaangetaste lagen die als archief van 
wetenschappelijke kennis zijn te beschouwen. Daar hebben de vorige paragrafen al enig inzicht in 
geboden. Maar er valt nog veel meer te ontdekken. Het Grenspark levert daarmee de bronnen voor 
wetenschappelijke of toegepaste studies naar historische, natuurwetenschappelijke, aardkundige en 
vele andere kennisvormen. En vandaar uit zijn er weer vele aanknopingspunten voor kennisoverdracht 
en educatie. Die educatie wordt ingevuld door het 
Natuureducatiecentrum De Vroente. Men levert er informatie en 
informatieve producten (kaarten, boeken), maar reikt er ook een 
brede waaier aan educatieve pakketten, excursies en bovendien 
opleiding en navorming voor gidsen en tal van anderen. 
Via het gastheerschap wordt de kennis ook uitgedragen; dat wil 
zeggen dat ondernemers in de omgeving van het Grenspark de 
mogelijkheid hebben om een cursus te volgen en na deelname op hun 
beurt de bezoekers van het Grenspark goed kunnen informeren. 
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Kunst- en cultuurproducten 
Er zijn talloze kunstenaars die met name door de landschappen van het Grenspark geïnspireerd zijn 

geraakt; er zou een lange lijst te maken zijn. Ook Vincent van Gogh 
vond in deze heidevelden zijn inspiratie. Belangwekkend ook is dat 
er zelfs een zogenaamde Kalmthoutse of Grijze school is ontstaan, 
naar een vorm “pleinairisme” waarbij het onderwerp direct ter 
plaatse op het doek werd vastgelegd en waarbij met het daglicht 
werd gespeeld. In de Kalmthoutse school, die werd gevormd door 
een vijftal schilders die elkaar ontmoetten op de hei, waren de 
grijze of zilverachtige tonaliteiten dominant. Théodore Baron (1840-
1899) was daarvan een representant (zie afbeelding hiernaast, 
Kalmthoutse Heide 1866). Zie ook het boek De Kalmthoutse of 
Grijze School en haar tijdgenoten, van Aert, 2007. 

Alleen naar deze kunstenaars te verwijzen zou te kort doen aan de vele anderen die zich daarna, in 
traditionele dan wel moderne kunstzinnige vormen uitten over datgene wat ze “ophaalden” uit de 
terreinen van het Grenspark.  
Men kan zich bijvoorbeeld ook laten verrassen door de kwaliteit van de 
foto’s van (natuur)fotografen, die in het Grenspark hun favoriete decor 
vinden. En het gebied ook gebruiken als achtergrond van bijvoorbeeld 
workshops.  
En dan mag Willy Vandersteen niet onvermeld blijven als inwoner van 
Kalmthout , die het omliggende landschap duidelijk liet weerspiegelen in 
de albums van Suske en Wiske (zie hiernaast, naar de stripmuur in 
Kalmthout).  
 
Tot slot: een bron van bezinning en geluk 
De opsomming hierboven is niet meer dan een zeer beknopte bloemlezing maar verwijst naar de 
betekenis van het gebied die feitelijk onbetaalbaar is. Dat geldt ook voor de beleving in het algemeen. 
Zo wordt de volgende ervaring op internet opgetekend van een bezoeker die na een teleurstellende 
dag de deur achter zich dichttrekt en naar het Grenspark afreist: 
 

Ik stap uit en ruik meteen die zurige grondgeur vermengd met 
dennenchlorofyl, wordt dertig jaar jonger en vraag me af waarom 
ik zo lang wachtte om de stad uit te trekken. Wat meteen opvalt is 
die totale stilte, ik word extreem loom, het heidegebied werd 
prachtig heraangelegd door het afgraven van humuslagen, kappen 
van overheersende naaldbomen en verwijderen van exoten zoals 
de vogelkers of rododendron. Kunstmatige ingrepen waar ik m'n 
twijfels over had maar nu sta ik in een uitzonderlijk mooi 
landschap. Een strakke wind blaast door de zeegroene naalden van 
groepen grillige dennen, hun verwrongen Nejikan-stammen 

verspreid over de zandduinen met plekken grasgroen pijpenstrootje, bruine en paarse heidevlekken, 
hier en daar een ritselende berk, onvolmaakt door de zompige vennengrond waarrond de suikerroze 
dopheide dichterbij kruipt. Aan de horizon de eerder donkerblauwe zoom van de randbossen onder de 
loodgrijs bewolkte bovenhelft van m'n gezichtsveld. We zitten op een half vermolmde bank op het 
kruispunt van zandwegen, onder een grote gebogen zeeden, en eten brood met kaas uit de Vogezen, 
noten, een appel en openen een fles rode wijn, praten over onze plannen, proberen terug te vinden 
wat belangrijk is voor ons. Eén van die dingen is de natuur, de rust, die vanzelfsprekendheid van het 
leven dat er miljarden jaren heeft over gedaan om zich zo te vertonen en waaruit we zelf ontstaan 
zijn. Een moment van puur geluk, dat half uur daar op die houten bank. 
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Deel II 
 
THEMA’S EN TOEKOMST 
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1. Toekomst van het Grenspark 
 
 
1.1 Visie 
 
 
De visie 
 
De grenssteen bij de Paalberg als icoon voor de visie 
 
Ongeveer midden in het Grenspark ligt de Paalberg. De Paalberg ligt bovendien op de grens tussen 
Nederland en België. Er bevindt zich een grenssteen (tussen de grenspalen 251 en 252) op een hoge 
duin van ca. 30 m. De Paalberg markeert de visie die het Grenspark wil uitdragen. 
 
DE GRENSOVERGANG  
Ten eerste ligt de Paalberg op de grens. De grens die het 
Grenspark bijzonder maakt maar die ook een 
dubbelzinnigheid uitstraalt. Want het Grenspark kent ook 
het doel om de grens te verzachten. De natuur kent er 
immers geen staatkundige grenzen en bij het beheer van de 
natuur in het Grenspark zou die grens geen barrière moeten 
zijn. De passage bij de Paalberg staat symbool voor de 
wederkerige samenwerking. 
 
DE EINDELOOSHEID  
Ten tweede ligt de Paalberg zo’n uur gaans van welke kant 
men ook komt, wandelend. En men kán er alleen wandelend 
komen, van Nederlandse kant dan wel van Vlaamse kant. Er 
is bewust gekozen voor het behouden van een centraal 
rustiger gebied dat alleen toegankelijk is voor wandelaars. 
Dus geen ontsluiting van de grens voor fietsers of andere 
vormen. Daarmee behoudt het Grenspark haar 
eindeloosheid. Terwijl er voor wordt gekozen juist op andere 
plekken, meer aan de randen van het Grenspark, de 
mogelijkheden voor fietsers en ruiters te versterken. Niet 
alles overal, maar gezoneerd dus. 
 
DE AFWISSELING 
Ten derde staat de Paalberg voor de landschappelijke afwisseling van het Grenspark. Op korte afstand 
treft men hier bos, heide, zandverstuivingen en het Kriekelaarsven. Het is dit complex van 
terreintypen waar het Grenspark voor staat. Die landschappelijke afwisseling is tevens de basis van 
een grote biodiversiteiten in het gebied. 
 
DE BEHEEROPGAVE  
Ten vierde geeft de omgeving van de Paalberg zicht op de ambitie waar het Grenspark aan meewerkt: 
het herstellen van de heidevegetaties op de zandduinen en ervoor te zorgen dat er verbindingen zijn 
en blijven tussen de open heideterreinen; deze ambitie sluit aan bij de opgaven vanuit Natura 2000. 
Rondom de grenssteen is het bos deels verwijderd, eerder stond de grenssteen midden in het bos. 
 
DE MARKERING 
Ten vijfde staat de grenssteen symbool voor een goede markering, een goede markering van het 
Grenspark. Anno 2014 is het Grenspark als eenheid beperkt aangeduid en is er geen eenduidigheid 
van bebording. Maar daar zal aan gewerkt worden, zodat het Grenspark herkenbaar zal zijn. 
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Doorwerking van de visie 
Het Grenspark is een topgebied voor zowel natuur als recreatie. Het kent uitzonderlijke 
natuurwaarden en laat zich ervaren als een louterend landschap. Opvallende kwaliteiten zijn dat het 
een omvangrijk groen gebied is, niet alleen in de nabije verstedelijkte omgeving maar ook op 
internationale schaal. Het is bovendien relatief onversnipperd maar kent wel de eigenaardigheid van 
een staatsgrens dwars door het gebied. De titel Grenspark is een bevestiging van deze waarden.  
En toch heeft het gebied met die aanduiding Grenspark anno 2013 nog niet die erkenning verworven 
die men ervan verwacht. Het bestaan van het gebied kent eigenlijk een te grote mate van 
“vanzelfsprekendheid” en daarmee kunnen waarden en potenties onderschat worden. En 
onderschatting leidt er toe dat kansen om het Grenspark als blijvend topgebied te presenteren niet 
worden verzilverd. 
 
Het Grenspark van de toekomst wil daarin verandering brengen door langs twee wegen te zoeken 
naar versterking.  
De eerste weg is het opnieuw bewust definiëren en benoemen van de kernkwaliteiten van het gebied. 
Met dat inzicht wordt tegenwicht geboden aan de vanzelfsprekendheid van die waarden. De tweede 
weg is om –op basis van die kwaliteiten- een gezamenlijke en ambitieuze strategie te ontwikkelen. 
Met die strategie wordt betrokkenheid, draagvlak en steun ontwikkeld zodat het voortbestaan van de 
waarden van het Grenspark worden verzekerd en verankerd in de maatschappelijke omgeving. De 
kernkwaliteiten worden benoemd onder (1.2), de strategie wordt in grote lijnen weergegeven onder 
(1.3).  
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1.2 Kernkwaliteiten van het Grenspark 
 
 
Het gebied binnen de grenzen van het Grenspark kent diverse vormen van bescherming, zoals via 
Natura 2000 en vanuit de aanmerking als Ecologische Hoofdstructuur en Vlaams Ecologisch Netwerk. 
Het Grenspark zelf heeft geen beschermde status.  
De beschermingsvormen zijn een belangrijke basis, maar zijn er niet op gericht om met verschillende 
partijen in een gebied in samenhang te opereren. Dat is juist uitdrukkelijk het doel en de taak van het 
Grenspark: om de samenhang te versterken tussen de verschillende gebieden binnen de grenzen van 
het park. Om dit goed te kunnen doen, moeten de samenhangende kwaliteiten waar het Grenspark 
zich voor wil inzetten, helder zijn. Hieronder is aangegeven om welke kernkwaliteiten van het 
Grenspark het gaat. 
 
Europese topnatuur op weg naar robuustheid 
Het Grenspark is met zijn natuurkwaliteiten én zijn omvang van dusdanige waarde dat het zijn lokale 
en regionale belang overstijgt. Het is ook niet voor niets voor het grootste deel aangewezen als 
Natura 2000 gebied, aan zowel Vlaamse als Nederlandse zijde. 
Met die omvang en kwaliteiten is een belangrijke basis gelegd voor de robuustheid van het gebied: 
een robuust natuurgebied wil zeggen dat het in zekere mate onafhankelijk is van invloeden, geen of 
weinig interne barrières kent, veerkracht heeft en tegen een stootje kan. Zo ver is het nog niet: de 
invloed van grondwateronttrekkingen, ontwatering en drainages en van verontreiniging door 
stikstofneerslag zijn nog van dien aard dat het gebied niet optimaal kan functioneren. 
Met de vermindering van grondwateronttrekkingen is een belangrijke stap gemaakt. Als de natuur-
doelen in het gebied er niet meer nadelig door worden beïnvloed komt die robuustheid dichterbij. Een 
andere stap is dat externe verontreinigingen in de vorm van onder meer stikstofneerslag verminderd 
zullen moeten worden: hierop heeft het Grenspark minder grip, en vooralsnog zal met gerichte inzet 
van maatregelen getracht moeten worden de effecten voorlopig zoveel mogelijk op te vangen. 
Het Grenspark functioneert tevens als kerngebied van biodiversiteit. Het is daarmee in staat om als 
brongebied te dienen voor de verspreiding van planten- en diersoorten die in kwetsbaardere gebieden 
in de omgeving onder druk staan, mits de verbindingen met die gebieden worden behouden of 
versterkt. Uitwisselingsmogelijkheden van soorten is immers van groot ecologisch belang. 
Met die inbedding in de omgeving en een toenemende robuustheid kan het Grenspark bovendien 
flexibeler functioneren; er hoeft minder op de vierkante meter te worden gekeken als er voldoende 
basiskwaliteit is en daarmee een lokale of tijdelijke aantasting van een waarde ruimschoots elders kan 
worden opgevangen. 
 
Kernkwaliteiten: 
è Grote natuurkwaliteit en omvang van Europese betekenis 
è Potentie om als duurzaam brongebied van biodiversiteit te functioneren in de omgeving 
è Robuustheid in ontwikkeling waarmee een betere veerkracht en buffering ontstaat 

 
 
Variatie 
Het Grenspark kent intern een grote variatie. Die variatie bestaat in eerste instantie uit het 
onderscheid tussen de hoog gelegen natuurgebieden op de zandgronden en de laag gelegen 
polderlandschappen met de Brabantse Wal als scheiding. In tweede instantie is het de differentiatie 
tussen de bossen, vennen, heideterreinen, beeklopen en polderlandschappen onderling.  
Die differentiatie zorgt voor veel verschillende natuurwaarden en soortenrijkdom ofwel biodiversiteit 
maar ook voor een groot aanbod aan interessante landschappen voor de mens: het Grenspark biedt 
voor elk (zij het plant, dier of mens) wat wils.  
Tenslotte biedt ook het feit dat het Grenspark een cross-border park is een vorm van variatie; hoewel 
het Grenspark de barrièrewerking van de grens wil verzachten als het gaat om samenhangende 
afspraken, is diezelfde grens een bron van historische en culturele verschillen. 
 
Kernkwaliteiten: 
è Grote landschapsecologische variatie en soortenrijkdom 
è Grote landschappelijke variatie en belevingswaarden 
è Rijke bron van historisch en cultureel interessante diversiteit 
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Groene oase in stedelijke omgeving  
Het Grenspark van 60 km2 (6000 ha) ligt binnen de bereikbaarheid van grote stedelijke 
agglomeraties. Daarmee heeft het gebied een functie als grote groene oase, met bijzondere betekenis 
als enerzijds waardevol natuurgebied, anderzijds als gebied van onschatbare waarde voor de mens die 
rust en ruimte zoekt. Het biedt potentieel grote groepen de mogelijkheid om natuur en landschap te 
beleven in een mate die ze nergens anders dichtbij vinden. Belangrijke waarden bij die beleving zijn 
de uitgestrektheid, de ongestoordheid, het vrijwel overal ontbreken van horizonvervuiling, de ruimte 
en de stilte. Deze belevingswaarden vormen een sterke basis voor draagvlak voor en betrokkenheid 
bij het Grenspark. 
 
Kernkwaliteiten: 
è Groot natuurgebied van internationale waarde in stedelijke omgeving 
è Groot uitloopgebied voor de mens die rust, ruimte en contact met de natuur zoekt 
è Grote potentie om draagvlak bij de mens te creëren voor behoud van de voorkomende 

natuur- en landschapswaarden 
 
 
Het Grenspark kiest ervoor om met voorrang bovengenoemde kernkwaliteiten te bewaken en te 
versterken. Deze kernkwaliteiten vormen een belangrijke basis voor de invulling van strategie en 
doelen. 
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1.3 Merkontwikkeling van het Grenspark 
 
 
Met de kernkwaliteiten op zak wil het Grenspark verder werken aan een samenwerkingsverband dat 
er voor zorgt dat “het Grenspark als geheel meer inhoudt dan de opstelsom van de afzonderlijke 
delen”. Het omgrenzen van een gebied met een diversiteit aan eigenaren, beheerders en belangen is 
één: het vervolgens ook gezamenlijk als Grenspark opereren vergt veel meer. Het gaat daarbij om de 
wisselwerking tussen de inhoudelijke zaken waar het Grenspark voor staat én de wijze waarop het 
Grenspark als gebied en samenwerkingsverband herkenbaar is. 
 
Voordat in de volgende inhoudelijke hoofdstukken ingegaan zal worden op de vervolgstappen die zijn 
te zetten op het gebied van natuurbescherming en –ontwikkeling, recreatie en recreatieve zonering, 
de verdere ontwikkeling van de poorten, communicatie en educatie en de organisatie van het 
Grenspark is het daarom nodig stil te staan bij de “merkontwikkeling” van het Grenspark. 
 
Het valt op dat de naamsbekendheid van het Grenspark, de betrokkenheid daarbij en het draagvlak 
voor het Grenspark onvoldoende uitgekristalliseerd zijn. Het Grenspark wordt als gebied én 
samenwerkingsverband onvoldoende gekend. Het nadrukkelijker op de kaart zetten van het gebied 
vraagt tegelijkertijd om vergroting van de herkenbaarheid, vindbaarheid en beleefbaarheid. Dit is 
daarom onderwerp van paragraaf 1.3. 
 
Het Grenspark kan nadrukkelijker op de kaart worden gezet, zowel in de directe omgeving als op het 
niveau van Nederland en België-breed. Dit “goed op de kaart zetten” vraagt om vergroting van zowel 
de herkenbaarheid, vindbaarheid en beleefbaarheid van het Grenspark. 
 
 
Herkenbaarheid 
Er is en blijft discussie over de naam van het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide. Te lang, 
onduidelijk en geforceerd worden als kritiekpunten genoemd welke in de weg staan bij een vergroting 
van de herkenbaarheid. Anderzijds kan deze of een nieuwe naam best zijn weg vinden naar het 
grotere publiek als het slim wordt gepromoot. Een voorbeeld hiervan is het Nationaal Park De 
Maasduinen (dat in de plaats kwam van een meer lokale aanduiding De Hamert). De definitieve 
uitbreiding van het Grenspark met de nieuwe lobben is een aanleiding om de naamsbekendheid 
opnieuw te agenderen. 
 
Bij de herkenbaarheid hoort ook een goede huisstijl, een stijl die men in alle vormen herkent: in 
geschreven producten, bewegwijzering en andere aanduidingen en mogelijk zelfs in fysieke elementen 
in het terrein. De wijze waarop dat is gedaan in het Nationaal Park De Hoge Kempen is aansprekend. 
De kracht ligt in de directe herkenbaarheid én multifunctionele bruikbaarheid welke samengevat is in 
een simpel, sprekend beeld dat de kenmerken van het park samenvat. 
De herkenbaarheid zal ondersteund kunnen worden door een thematisering van de belangrijkste 
poorten van het Grenspark. Een thematisering die een onderlinge samenhang vertoont en daarmee 
ook de “inhoudelijke” toegang tot het Grenspark ondersteunt. De thema’s vormen de kapstok 
waarmee elke poort zich kan profileren en tegelijkertijd bijdragen aan de diversiteit die het Grenspark 
ook kenmerkt. In deel 4 wordt daar verder op ingegaan. 
 
Strategie 
è  Agendeer de naam van het Park opnieuw: werknaam Grenspark! 
è Ontwikkel een heldere huisstijl 
è Gebruik thema’s als kapstok voor Grenspark en poorten 
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Vindbaarheid 
Als het Grenspark beter herkenbaar is geworden moet men er nog wel kunnen komen; hoe vindt men 
zijn weg naar het Grenspark vanuit de omgeving. Daarvoor is het nodig dat er op 3 niveaus aan wordt 
gewerkt: bebording langs de hoofdwegen; bewegwijzering van hoofdwegen naar het Grenspark; 
markeringen in het terrein. Daarbij is rekening te houden met de sturing van bezoekers naar de 
poorten, zodanig dat deze bijdraagt aan een betere spreiding van de bezoekers over het gebied. Als 
dit systeem goed is ontwikkeld is het uiteraard ook de basis voor de kaarten en de vindbaarheid op 
internet. 
Langs de hoofdwegen zal de nadruk moeten liggen op een eenduidige aanduiding van het Grenspark 
(de bruine borden) met de mogelijke afritten naar de hoofdpoorten. Vanaf de omgeving zal er een 
bewegwijzering moeten worden opgetuigd die daadwerkelijk de route naar de hoofdpoorten begeleidt.  
Tenslotte zal er een uniforme bebording in het terrein moeten komen die betrekking heeft op 
parkeergelegenheden, routes en toegankelijkheid. Die bebording zal onder de overkoepelende 
Grensparkaanduiding gestalte krijgen, maar biedt ruimte voor een eigen signatuur van de betreffende 
beheerder ter pekke. Zie ook de “drie ringen benadering” uit het Afsprakenkader Nationale Parken 
Nederland. 
 
Strategie 
è Werk aan een goede bebording/bewegwijzering naar het Grenspark 
è Werk aan goede uniforme toegangsborden in het Grenspark 

 
Beleefbaarheid 
Als men het Grenspark beter herkent, op weg gaat om het gebied te bezoeken en op de plaats van 
bestemming aankomt zal men, afhankelijk van het type bezoeker, op verkenning uitgaan. Bij elke 
poort is er horeca en voldoende parkeergelegenheid. Poorten dragen bij aan de overstap van de 
snelle naar de trage wereld; men pakt de fiets, men zoekt een wandelroute, men loopt een ommetje 
en men zoekt iets te doen in de groene omgeving.  
Dat vraagt om een ontwikkeling van poorten, die tevens de startpunten vormen van routes, en waar 
verbindingen naar andere poorten worden gelegd. Het Grenspark met de poorten vormt een 
gezamenlijk “handelsmerk”. De poorten kunnen zich daar mee profileren en het “merk” als zodanig 
verder versterken en uitwerken. 
 
Bij elke poort is er voldoende aanbod van een aantal kortere routes voor extensieve recreatievormen 
(wandelen en/of fietsen en/of ruiters) en is er de mogelijkheid aan te haken op grotere of 
verbindende routes. Wenselijk is dat er aanvullende voorzieningen zijn (oplaadpunten, waterkranen, 
fietsverhuur of –service, reparatiekits, gebruiksvormen voor mensen met handicaps of beperkingen, 
etc.). 
Bij elke poort wordt een thema gekozen die de kapstok kan vormen voor diverse creatieve invullingen, 
en waaraan de waarden van het Grenspark kunnen worden opgehangen. De betrokkenen bij de poort 
kunnen hiermee gericht de bezoekers bedienen. Activiteiten en excursies zijn in een poortbrede 
activiteitenkalender te bundelen, waarin zo veel mogelijk afstemming wordt gezocht. 
 
Strategie 
è Ontwikkel alle poorten in afstemming tussen Grenspark en betrokkenen 
è Ontwikkel voldoende routes rondom poorten en leg routeverbindingen tussen poorten 
è Faciliteer de ontwikkeling van activiteiten en arrangementen en stem dit af in een 

activiteitenkalender 
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2. Natuur en ecologische samenhang van het Grenspark 
 

 
2.1 Natuurlijke samenhang met omgeving Grenspark; verbindingen extern 
 
Het Grenspark streeft er naar dat het gebied in zijn geheel een robuuste natuurkern vormt. Binnen 
het gebied is en ontstaat er ruimte voor de 
leefgebieden van de kwetsbaardere soorten 
(waaronder Natura 2000-soorten en andere 
zwaar beschermde). Daarmee kan het 
Grenspark in toenemende mate als brongebied 
naar andere gebieden toe functioneren. 
 
Het Grenspark vervult op groter schaalniveau 
daarmee een belangrijke kernpositie in 
enerzijds de bosgebieden op de Brabantse Wal 
(noordwestelijke richting); de bosgebieden 
van Horendonk en richting Rucphense bossen 
(noordoostelijke richting); de bos- en 
heidegebieden van het Kempens 
heidelandschap (zuid/zuidoostelijk richting). 
 
Van belang is dat die overgangen en verbindingen naar andere groene gebieden niet worden 
geblokkeerd en waar mogelijk versterkt worden. De belangrijkste overgangsgebieden die de toegang 
zijn tot bovengenoemde verbindingen waaraan het Grenspark hecht, zijn: 
è Verbindingen via de Wildertse Duintjes en Maatjes (noordoost) 
è Verbindingen via de zone Huijbergen (noordwest) 
è Verbindingen via Elsenbos/Mastenbos, Klein Schietveld en Antitankkanaal (zuidoost) 
è Verbinding vanuit Ravenhof naar het Opstalvalleigebied bij Berendrecht (zuidwest) 

 
Partijen zullen zich inspannen om deze verbindingen veilig te stellen en te optimaliseren. Het 
samenwerkingsorgaan kan hierover (al dan niet ongevraagd) advies geven. 
 
 
2.2 Natuurlijke samenhang binnen het Grenspark; verbindingen intern 
 
 
Het Grenspark kent een aantal barrières en verstoringen die de interne robuustheid verminderen en 
waaraan het Grenspark aandacht wil besteden.  
 
Binnen het Grenspark komen op beperkte schaal te midden van de bos- en natuurterreinen van 
oudsher nog diverse openbare wegen voor. Deze wegen zijn in principe voor alle verkeersvormen 
toegankelijk maar passen niet in de filosofie van een robuust en ongestoord Grenspark. Ze 
bemoeilijken ook het toezicht. Met name in de centrale delen (de delen gelegen tussen de Putseweg 
en de Verbindingsweg) is beperking of afsluiting van deze wegen en/of omvorming naar specifiek 
gebruikspaden aan de orde. 
 
De Verbindingsweg is een weg gelegen tussen de belangrijke heideterreinen van de Kalmthoutse 
Heide. Bekend is dat amfibieën en reptielen er in de directe nabijheid verspreid zijn en dat ze ook 
overreden worden door het aanwezige verkeer. Ook zijn er recreatieve knelpunten doordat meerdere 
gebruikersgroepen tegelijk van dezelfde weg gebruik maken en elkaar er soms letterlijk in de weg 
zitten. Ook over de ligging van de parkeerplaatsen is te stellen dat ze redelijk ver in het natuurgebied 
gelegen zijn; een locatie meer naar de rand zou vanuit de zoneringsgedachte de voorkeur verdienen; 
de afwegingen daaromtrent worden bij de eigenaar/bevoegd gezag gelegd. 
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De Abdijlaan ligt tussen de heidegebieden van enerzijds het Groote en Kleine Meer en anderzijds die 
van Kortenhoeff. De weg zou primair een ontsluiting kunnen zijn voor traag verkeer (fietsers, ruiters, 
menners); een ontsluitingsfunctie heeft de weg voor het grootste deel niet. Om de natuur en 
recreatiefunctie te dienen is een herinrichting van de weg te onderzoeken. 
De Putseweg vormt een lokale verbinding tussen Hoogerheide en Putte. Langs de weg zijn al kerende 
rasters en onderdoorgangen gelegd; de barrièrewerking van de weg zou vooral gediend zijn met 
signalerende en eventueel snelheidsbeperkende voorzieningen. 
 
Het Grenspark zet daarom met voorrang in op de vermindering van de volgende barrières: 
è binnen centrale bos- en natuurgebieden gelegen openbare (zand)wegen 
è de Verbindingsweg 
è de Abdijlaan 
è de Putseweg 
è de Putsesteenweg 

 
Zie hiervoor ook de Kaartenbijlage. 
 
 
2.3 Natuurlijke samenhang van de ondergrond; water, bodem en reliëf 
 
De natuurwaarden van het Grenspark zijn in hoge mate een resultante van de specifieke 
eigenschappen van waterhuishouding, bodem en reliëf. Die abiotische eigenschappen hangen sterk 
samen. Bepalend daarbij zijn vooral of het gebied hoger dan wel lager ligt dan zijn omgeving, of er 
water in de bodem sijpelt, afstroomt of juist aan de oppervlakte komt, en of de aard van het 
bodemmateriaal rijk dan wel arm is aan voedingsstoffen. De geomorfologie bepaalt dus in hoge mate 
de verschillen tussen inzijgend of opkwellend water, tussen natte of droge omstandigheden, tussen 
voedselarme of voedselrijke situaties. 
 
Het Grenspark is een typisch infiltratie- of inzijgingsgebied, wat wil zeggen dat de neerslag die hier in 
de grond dringt, afstroomt naar lager gelegen gebieden. Kenmerkend is dus dat het Grenspark 
afhankelijk is van regenwater en grondwater en dat beïnvloeding door waterlopen niet aan de orde is. 
Het heeft daarmee in principe een vergaande autonome hydrologie. 
 
De ondergrond van het Grenspark is zeer gevarieerd en heterogeen met afwisseling van doorlatende 
zandlagen en slecht doorlatende kleilagen. Vochtige tot natte omstandigheden kunnen ontstaan 
doordat regenwater langere tijd stagneert op slecht doorlatende lagen (o.a. kleilagen, maar 
bijvoorbeeld ook veen, ijzerhorizonten, …). In specifieke gevallen zijn deze stagnerende wateren niet 
in contact met het onderliggende grondwater. Hierdoor is het bovenliggende water (freatisch 
grondwater) afgekoppeld van het regionale hydrogeologisch grondwatersysteem (diep grondwater). 
Dit fenomeen noemt men hangwater of schijnwaterspiegel. 
 
Ondanks het feit dat de lagen waarop het water stagneert, weinig doorlatend zijn, infiltreert een niet-
verwaarloosbaar deel van het hangwater. Vaak wordt vastgesteld dat na een lange regenloze periode 
de hangwatertafel is gedaald of volledig is verdwenen. Hetzelfde treedt op na een warme periode met 
vrij grote verdamping. Dit fenomeen speelt een belangrijke rol in het ecosysteem van het Grenspark. 
 
Van nature komen maar op enkele plaatsen in het Grenspark hangwaters of schijnwaterspiegels voor. 
Onder invloed van de grondwaterwinningen was deze oppervlakte in het verleden sterk toegenomen. 
Deze situatie doet zich o.a. voor bij het Groote Meer en verschillende vennen en vochtige heides in de 
Kalmthoutse Heide. Hierdoor worden duidelijke en algemene verdrogingsverschijnselen waargenomen. 
 
De opgepompte hoeveelheden grondwater door de waterwinmaatschappijen werden de laatste jaren 
echter aanzienlijk verlaagd. In Vlaanderen gebeurde dit door het opnemen van voorwaarden in de 
milieuvergunning voor grondwateronttrekking. In Nederland werden convenanten afgesloten met de 
waterwinmaatschappijen. 
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Ook veranderingen in het oppervlakkig of freatisch grondwater hebben hun invloed op de hydrologie 
in het Grenspark. Zo werden in het gebied verschillende drainagegrachten gegraven, o.a. in de 
Steertse Heide. Ook een vergrote oppervlakte naaldbos (t.o.v. heide) kan lokaal een verlaging van het 
grondwater tot gevolg hebben. 
 
In het kader van het zoeken naar oplossingen voor verdroging in het gebied, ondersteunt het 
Grenspark het afsluiten van convenanten met waterwinmaatschappijen in Nederland en het opnemen 
van voorwaarden in milieuvergunningen voor onttrekken van grondwater in Vlaanderen. 
 
Verder richt het Grenspark zich op interne hydrologische maatregelen om de waterhuishouding in het 
gebied te optimaliseren. Het gaat hierbij enerzijds om herstelmaatregelen waarbij de oorspronkelijke 
hydrologie zoveel als mogelijk hersteld wordt. Anderzijds kunnen ook tijdelijke maatregelen genomen 
worden die bedoeld zijn als tussenoplossing zolang de externe situatie (bv. onttrekking grondwater) 
nog van invloed is. 
 
 
2.4 Samenhang natuurwaarden van het Grenspark en Natura 2000 
 
Het Grenspark, met voldoende omvang en met een intact hydrologisch systeem, biedt de basis voor 
een rijk en gevarieerd pallet van natuurwaarden. De verschillen tussen voedselrijkdom en vochtigheid 
zijn in grote mate sturend voor het eindbeeld. In dat eindbeeld zal van nature bos de belangrijkste 
plek innemen, tenzij er factoren zijn die er voor zorgen dat die eindfase niet wordt bereikt en er 
“tussenliggende” stadia domineren. Op de armere zandgronden wordt verbossing tegen- dan wel 
opgehouden door vormen van -al dan niet natuurlijke- begrazing of menselijke beheermaatregelen als 
maaien, branden, plaggen, etc.  
Het zijn juist deze tussenliggende successiestadia waar grote natuurwaarden aan gekoppeld zijn door 
het voorkomen van bijzondere plantengemeenschappen, planten- en diersoorten. Het zijn ook juist 
deze habitats waarvoor Nederland en België een relatief grote bijdrage 
leveren aan de Europese instandhoudingsdoelen en daarom zijn 
opgenomen als Natura 2000 doelen. En binnen Nederland en België 
draagt het Grenspark op zijn beurt weer belangrijk bij aan de nationale 
doelen. 
 
Omdat het Grenspark opereert binnen de doelen van Natura 2000 
wordt hier stilgestaan bij de belangrijkste implicaties van die doelen. 
De Natura 2000-doelen zijn uitgewerkt voor zowel het Nederlandse als 
het Vlaamse deel. Zie daarvoor de betreffende rapporten (Beheerplan 
Natura 2000 Brabantse Wal, concept september 2013; en “De 
instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van de speciale 
beschermingszone Kalmthoutse Heide” (19 juli, 2013). 
 
Vegetaties1 
In grote lijnen staan er de volgende grotere veranderingen en 
opgaven op de agenda: 
· Uitbreiding van open/halfopen, natte vegetaties 
· Uitbreiding van open/halfopen, droge vegetaties 
· Uitbreiding van gesloten droge loofbossen 
 
De uitbreiding van de (half)open natte vegetaties2 betreffen vooral de 
vochtige heiden. Aan Vlaamse zijde zijn deze vegetaties al 
wijdverspreid aanwezig met ruim 450 ha maar wordt tevens gestreefd 
naar uitbreiding met ca. 80 ha. Aan Nederlandse zijde komt deze 
vegetatie beperkter voor ter plaatse van de vennen van Kortenhoeff, 
Kleine Meer en Groote Meer en bij de Kriekelaere duinen. Ook daar ligt 
een uitbreidingsopgave. 
                                              
1 Foto’s : resp natte heide (B. Luijks), droge heide, oud eikenbos 
2 In termen van Natura 2000: habitattypen 
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De uitbreiding van de (half)open droge vegetaties omvatten vooral de droge heiden en de vegetaties 
van de zandduinen. Aan Vlaamse zijde is hier een areaal van ca. 290 ha aanwezig en is er een 
uitbreiding gewenst met zo’n 125-135 ha. Ook aan Nederlandse zijde ligt een uitbreidingsdoel. Deze 
uitbreiding zal mogelijk zijn doordat het areaal naaldhoutbossen zal afnemen door kap en omvorming.  
 
Tenslotte is het de bedoeling dat de eenvormige naaldhoutbossen (voor zover niet omgevormd naar 
de bovengenoemde open en halfopen terreinen) in de loop van de tijd zullen evolueren tot 
soortenrijkere, meer gebiedseigen bossen zoals eiken- en beukenbossen. Aan Vlaamse zijde gaat het 
om zo’n 300 ha. Deels te bereiken door bestaande loofbossen ouder te laten worden, maar voor een 
groot deel dus door omvorming van de naaldbossen. Aan Nederlandse zijde zijn er oude boskernen 
aangewezen (met name t.b.v. soorten als zwarte specht en wespendief) waar uiteindelijk een 
soortgelijke ontwikkeling zal gaan plaatsvinden. 
 
In de tabel van Bijlage 1c en 1d worden (op basis van de genoemde bronnen) de 
voorgestane wijzigingen nader geduid. 
 
De implicaties voor het Grenspark zijn dat: 
è de vegetaties van de halfopen terreinen zich fors uitbreiden 
è daardoor zal ook het landschappelijk beeld veranderen (zie verder onder 

landschap) 
è deze uitbreiding in geleidelijkheid zal moeten plaatsvinden, waarbij het 

Grenspark een rol zal worden toegekend in de afstemming rond 
lokalisering, fasering en prioritering 

 
 
Soorten 
Ook voor diverse voorkomende soorten zijn er vanuit Natura 2000 doelen 
geformuleerd. Diverse van die soorten hebben een grote afhankelijkheid van de 
voorkomende vegetaties. 
 
De belangrijkste benoemde vogelsoorten zijn:3 
- Wespendief 
- Zwarte specht 
- Boomleeuwerik 
- Nachtzwaluw 
Deze soorten zijn in zowel het Nederlandse als Vlaamse Natura 2000-deel 
aangewezen. Daarnaast zijn voor het Vlaamse gebied nog relevant de pijlstaart (als overwinteraar) en 
voor Nederland de dodaars en de geoorde fuut. Daarnaast zijn ook aangewezen (beide landen): 
- Kamsalamander 
- Drijvende waterweegbree 
Op Vlaams grondgebied zijn aanvullend nog een aantal diersoorten aangewezen (zie Bijlage 1). 
 
Zwarte specht en wespendief zijn afhankelijk van de oudere bossen, afgewisseld met open terreinen. 
Voor hen is het nodig dat er oude boskernen in het gebied blijven en/of ontstaan. 
Nachtzwaluw en boomleeuwerik zijn meer afhankelijk van de open terreinen en open bossen. Voor de 
nachtzwaluw gaat het dan vooral om kleinere open terreinen omsloten door bos (zoals ook 
kapvlakten). Boomleeuwerik is eerder gebonden aan de open zandige heideterreinen, en open bossen 
met ijle bodembedekking. Voor een totaaloverzicht van Natura 2000-doelen t.a.v. soorten: zie de tabel 
van Bijlage 1. Naast een optimaal fysiek leefgebied hebben deze soorten ook een zekere mate van 
rust nodig; nachtzwaluw en boomleeuwerik zijn als bodembroeders vooral gevoelig voor loslopende 
honden, quads en overige terreingebruikers die zich buiten opengestelde paden begeven. Zwarte 
specht is in zeker mate gevoelig voor verstoring. 
 
 
                                              
3 Foto’s: resp. wespendief, zwarte specht, boomleeuwerik, nachtzwaluw 
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Daarnaast biedt de variatie aan terreintypen van het Grenspark voor vele andere soorten een geschikt 
leefgebied. Veel soorten daarvan komen voor op de lijsten van prioritaire soorten van de provincie 
Antwerpen en de provincie Noord-Brabant. Deze zijn bij de betreffende bronnen te raadplegen (zie 
ook websites). 
 
De implicaties voor het Grenspark zijn dat: 
è de instandhouding van de soorten tevens uitgangspunt is voor het Grenspark; ook daarbij is 

afstemming nodig tussen de diverse terreinbeheerders 
è de aanwezigheid en kwetsbaarheid van soorten medebepalend zal zijn voor de concrete 

aanpassing van recreatieve zonering en van routes (zie vooral hoofdstuk 3). 
è de doelen ten aanzien van de soorten, de verandering in de habitattypen én de gewenste 

maatregelen in het Grenspark t.a.v. zonering en routing een monitoring op Grensparkniveau 
van groot belang maken 

 
Los van de grotere behoud- en ontwikkelingsdoelen in het kader van Natura 2000 zijn er binnen het 
Grenspark aanvullende natuurversterkende maatregelen mogelijk. Dit kan inhouden: 
- Maatregelen die een natuurgerichter beheer van bossen voorstaan (bijvoorbeeld via 

exotenbeheer, omvormingsbeheer, laten liggen van dood hout, etc) 
- Maatregelen die lokaal zorgen voor het bereiken van natuurdoelen via natuurontwikkeling van 

gronden die thans niet in natuurbeheer zijn, bijvoorbeeld bij nieuwe projecten in of grenzen aan 
het Grenspark (functieverandering, nieuwe landgoederen, etc) 

- Maatregelen die gericht zijn op (lokale) versterking van biodiversiteit, vooral gebaseerd op de 
aangewezen en prioritaire soorten vanuit het provinciale beleid 

 
 
2.5 Samenhang natuur en landschap van het Grenspark 
 
Het Grenspark, en dan vooral de Kalmthoutse Heide, staat als landschappelijk fenomeen bij veel 
mensen op het netvlies. Maar niet alleen voor de mens is dit een uniek landschap; deze open en 
halfopen landschappen herbergen juist ook veel bijzondere en zeldzame plant- en diersoorten. Ook 
daarom zijn met name deze landschappen (c.q. vegetaties dan wel habitats) benoemd onder Natura 
2000 en kennen deze uitbreidingsdoelen; zie daarvoor ook de vorige paragraaf. 
Mede voortvloeiend uit de doelstellingen vanuit Natura 2000 zal de uitbreiding van deze open tot 
halfopen habitats leiden tot een uitgestrekter en samenhangender aaneenschakeling van vochtige tot 
droge heideterreinen, waarvan de vennen een natuurlijk deel uitmaken. De afwisseling met bossen zal 
blijven bestaan, maar de verhouding tussen open en dichte gebieden zal verschuiven.  
Met name de uniformere naaldbossen zullen in aandeel teruggaan; deels omdat ze omgevormd zullen 
worden naar soortenrijkere gemengde bossen, deels omdat ze dus plaatsmaken voor de meer open 
heide en stuifzandvegetaties. Deze omvorming draagt ook bij aan vermindering van verdamping (die 
bij heide minder is dan bij bos) en daarmee aan een lokale verhoging van grondwaterstanden. 
 

Voor de precieze doelen van Natura 2000 wordt 
verwezen naar betreffende Beheerplannen c.q. de 
Rapporten voor instandhoudingsdoelstellingen voor 
speciale beschermingszones. Daarbij zijn de bevoegde 
instanties verantwoordelijk voor de wijze waarop die 
doelen worden bereikt. In het algemeen is te stellen dat 
het aandeel open terreinen en halfopen bosgebieden 
toeneemt. 
Ook de randen van bestaande heideterreinen komen in 
aanmerking voor uitbreiding van hun areaal. Op deze 
wijze ontstaat een robuuster heidesysteem, omsloten en 
geflankeerd door oudere bossen. In dat nieuwe 

landschap zullen de belangrijkste soorten hun leefgebied geoptimaliseerd zien.  
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Tegelijkertijd zal dit landschap nog meer zicht bieden op een halfnatuurlijk heidelandschap dat zijn 
weerga in de nabije omgeving niet kent. De landschappelijke verschijningsvorm van de centrale delen 
van het Grenspark vormen dan ook een visitekaartje van het Grenspark. Omdat de in deze 
landschappen voorkomende soorten tegelijkertijd wel gevoelig zijn voor te grote mate van 
verstoringen zal een deel van dit landschap dan ook beperkt recreatief ontsloten kunnen worden. 
Daarmee wordt de tijdloosheid en onmetelijkheid van dit landschap nog eens benadrukt. 
In dat landschap zal ook aandacht zijn voor het laten vervagen van grenzen en het vermijden van 
opvallende en in het oog springende menselijke artefacten, rasters, hekken, draden, bakens van 
ondergrondse leidingen etc. De huidige plaatsing van begrazingsrasters (Kortenhoeff, Kalmthoutse 
Heide, Stappersven), die juist wel grenzen benadrukken, zal geëvalueerd worden. Uitgangspunt 
daarbij is dat begrazingsrasters dienend zijn aan de sturing van het begrazingsbeheer. 
 
Voor het Grenspark betekent dit dat: 
è Het veranderend landschap bijdraagt aan de versterking van het imago van het Grenspark 
è de ingrepen die daarbij horen communicatief verscherpte aandacht verdienen 
è vanuit een overkoepelende visie op landschap plaats en vorm van rasters wordt geëvalueerd 

 
2.6 Exotenbeheer 

 
Aandacht is nodig voor soorten die van nature niet voorkomen in het gebied. In een aantal gevallen 
kunnen die soorten zich echter zodanig fors verspreiden dat de kenmerkende en wel natuurlijke 
vegetaties er door onder druk komen te staan. Enkele soorten staan dan ook te boek als “invasieve 
exoten”. Dit geldt bijvoorbeeld voor watercrassula, een soort die uit particuliere vijver/aquaria 
situaties –al dan niet onbedoeld- in de natuurlijke wateren terecht komt en van daaruit bijzonder 
agressief kan uitbreiden ten koste van bijzondere en kwetsbare soorten. Bestrijding van deze soorten 
is prioritair, maar vergt wel afstemming, omdat het niet helpt als hij op de ene plek wel en op de 
ander plek niet wordt tegengegaan. Hetzelfde geldt in zekere mate voor de soorten als Amerikaanse 
vogelkers en rododendron. In en rondom de parken, waar bijvoorbeeld rododendron in het verleden 
bewust is ingebracht, is dit te gedogen, maar in de centrale natuurgebieden zal beheer gericht 
moeten zijn op een samenhangende bestrijding. In de afgelopen beleidsplanperiode is hier ook in 
geïnvesteerd en zou het onbedachtzaam zijn die bestrijding, in de laatste fasen, niet te continueren. 
Verder is aandacht te besteden aan soorten als Canadese gans en nijlgans. De soorten bevinden zich 
in toenemende mate in het gebied en kunnen bedreigend zijn in relatie tot de voedselarme vennen. 
 
Rol van het Grenspark: 
è Afstemming van inzet, voorlichting, ondersteuning en facilitering bij projectaanvragen 

 
 
2.7 Faunabeheer 
 
De wijze waarop het faunabeheer wordt geregeld in het gebied is in grote mate vastgelegd in wet- en 
regelgeving zowel in Vlaanderen als Nederland. Binnen het Grenspark zal die regelgeving leidend zijn. 
Daar waar samenwerking op gebied van faunabeheer nodig of gewenst is zal men samenwerking 
zoeken; daarbij valt te denken aan eventuele herintroductie van soorten of bijvoorbeeld het in 
afstemming tegengaan van de invloed van exoten. 
 
Rol van het Grenspark: 
è Samenwerking bij Faunabeheer binnen de kaders van de afzonderlijke wetgeving op gebied 

van faunabeheer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
[44]  BELEIDSPLAN BEHEER EN INRICHTING GRENSPARK DE ZOOM – KALMTHOUTSE HEIDE 

 

2.8 Brandbestrijding 
 

In de loop van de jaren hebben zich in het Grenspark diverse keren grotere en kleinere natuurbranden 
voorgedaan. De grotere branden leveren daarbij ook grote risico’s voor de in en om het Grenspark 
verblijvende mensen. De gesteldheid van het Grenspark, feitelijk bestaande uit brandbare biomassa, 
zeker in droge perioden, zal altijd een brandrisico met zich meebrengen. Het is daarom van belang dat 
er blijvend aandacht is voor enerzijds brandpreventie en anderzijds brandbestrijding. 
Los van de risico’s die brand opleveren voor de mensen, leveren de branden een grote bedreiging op 
voor de voorkomende vegetaties en soorten. Branden leveren (versnelde) mineralisatie van de 
bodemlaag op, hetgeen leidt tot veranderende vegetatiesamenstelling. Een deel van de uitgebreide 
vergrassing met bijvoorbeeld pijpenstrootje is zo te verklaren. Deze vegetaties zijn voor diverse 
zeldzamere bodembroeders of reptielensoorten veel minder geschikt. Afhankelijk van het moment van 
de brand zullen bovendien ook veel slachtoffers vallen onder de minder mobiele soorten. 
In principe zal een robuust systeem van aaneengesloten natuur in staat zijn de effecten van dergelijke 
branden op te vangen. Van belang daarbij is wel dat de branden vanuit dat oogpunt zich niet op te 
grote schaal en met een te grote frequentie moeten voordoen. 
 
Op het gebied van brandpreventie is er een analyse uitgevoerd van de risicofactoren die daarbij een 
rol spelen. Het ging daarbij om een groot aantal van die factoren, onder meer de aard van het gebied 
c.q. de voorkomende vegetaties, de kans op signalering (afhankelijk van bewoningsnabijheid op 
bezoekersdichtheid), de mogelijkheid om branden te melden (afhankelijk van bereik van GSM-
masten), de bereikbaarheid via paden/wegen, etcetera. 
Al deze factoren zijn beoordeeld op kaartbeelden en daarvan is ook een overkoepelende risicokaart 
gemaakt (op basis van informatie van brandweer en terreinbeherende instanties); de zgn. Risico 
Index Kaart die onder verantwoordelijkheid van de provincie is opgesteld. 
 
De verschillende risicofactoren die onder dit totaaloverzicht liggen kunnen gezien worden als de 
knoppen waaraan men in het terrein kan draaien; bij de ene factor is dat makkelijker dan de andere. 
 
Brandpreventie gaat daarbij verder dan zaken die liggen binnen de invloedssfeer van het Grenspark. 
Wel zal het Grenspark zich richten op de terreingerichte preventiemaatregelen. Voor het Grenspark 
betekent dit dat men een belangrijke rol kan spelen in de afstemming daarvan. Uiteraard zijn de 
verschillende terreineigenaren daarbij zelf beschikkingsbevoegd over de te nemen maatregelen. 
Vervolg-analyses kunnen in de komende tijd wel inzichtelijk maken welke risico-kernen overblijven en 
waar. 
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De rol van het Grenspark zal zijn: 
è Het meewerken aan de updates c.q. vervolg-analyses van de brandrisicokaarten  
è Het bewerkstelligen van een zodanig meldingssysteem dat te allen tijde bekend is wie van de 

beherende instanties aanspreekbaar is bij brand 
è Het met voorrang ondersteunen van enkele eenvoudiger maatregelen als: 

o het (i.s.m. de terreineigenaren en brandweer) realiseren van een aantal grensover-
schrijdende brandwegen, zodat de grens voor blusmateriaal niet belemmerend is 

o het (i.s.m. de terreineigenaren en brandweer) laten markeren van bij voorkeur de paaltjes 
van het wandelknooppunten en wandelpaden-systeem binnen het Grenspark met een 
eenvoudig merkteken t.b.v. de positiebepaling van de brand 

o aanlevering van actuele gegevens ten behoeve van de vervaardiging van kaarten met 
bovengenoemde aanduidingen en toegankelijkheidswegen voor de brandweer. 

o het meewerken aan het uitvoeren van grensoverschrijdende brandoefeningen 
 
 
 
2.9 Monitoring 
 
Het Grenspark wil als één robuust systeem functioneren; het biedt daarbij ook de bestaans-
voorwaarden voor vele soorten. Tegelijkertijd biedt het veerkracht; een tijdelijke of lokale reductie van 
soorten kan elders of snel daarna worden opgevangen. Dat betekent dat star behoud van soorten of 
aantallen niet als doel van het Grenspark wordt gezien; wel zal het Grenspark als geheel tegemoet 
moeten komen aan de doelen van Natura 2000 en zeker ook een goede totaal-biodiversiteit moeten 
leveren. Maar dat vergt ook dat er een totaaloverzicht en inzicht bestaat van die soortenrijkdom en-
verspreiding. Het Grenspark heeft hierin al een grote rol en beheert, ook met ondersteuning van inzet 
van vrijwilligersgroepen, waardevolle, Grensparkoverkoepelende dan wel vlakdekkende data. 
 
Vanuit de Natura 2000 doelen (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn) worden er eisen gesteld aan de 
monitoring. Los van de uiteindelijk verantwoordelijke voor die monitoring (veelal provincie of 
beherende instantie) zal het wenselijk zijn dat de gegevens ook op Grensparkniveau inzichtelijk zijn.  
 
Er zijn nog vele andere soorten die in sterke mate indicatief kunnen zijn voor de kwaliteit van de 
(toekomstige) leefomgeving. Voor het Grenspark zijn dat vooral ook tal van soorten gebonden aan 
zandige en schrale terreintypen. Een selectie van soorten die ook op termijn goede inzichten bieden in 
ontwikkeling en diversiteit van de terreintypen is daarbij wel aan de orde: het monitoren om het 
monitoren heeft weinig nut. Naast de monitoring van vegetaties en soorten is ook de monitoring van 
waterpeilen en –kwaliteit van belang.  
 
Het is gewenst dat het Grenspark een belangrijke rol blijft spelen in het totaaloverzicht van (flora-, 
fauna-, vegetatie-, hydrologische) gegevens. Om die reden is het wenselijk dat er een Grenspark-
monitoringsplan wordt opgemaakt, dat inzicht geeft in welke gegevens worden bijgehouden, welke 
bronnen daarvoor beschikbaar zijn. Om hiaten in de monitoring te voorkomen en de eenduidigheid 
van gegevens te borgen is het van belang dat monitoring plaatsvindt conform vooraf vastgestelde 
monitoringsprotocollen. 
De monitoringsgegevens zullen een rol spelen enerzijds t.b.v. zonerings- en inrichtingsmaatregelen, 
maar anderzijds ook in de publiciteit rondom de mate waarin het Grenspark bijdraagt aan het 
bereiken van de gewenste natuurwaarden. Daarnaast kan het Grenspark mogelijk een rol spelen in 
(coördinatie en uitzetten van) monitoringsonderzoeken. 
 
De rol van het Grenspark zal zijn: 
è Het (laten) opstellen/actualiseren van een Grensparkdekkend monitoringsplan/overzicht 
è Coördinatie van de monitoringsactiviteiten op grond van dat overzicht in samenspraak met de 

terreinbeheerders 
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3. Recreatie en recreatieve zonering van het Grenspark 
 
 
3.1 Uitgangspunten zonering 
 
 
Algemeen 
Het Grenspark hanteert een recreatieve zonering. De zonering is bedoeld om te sturen in 
recreatiestromen en recreatieve druk om enerzijds de waarden van het Grenspark te behouden en 
anderzijds die waarden ook zichtbaar en beleefbaar te maken. Dat vergt een evenwicht en zonering 
zorgt voor dat evenwicht.  
De zonering bestaat uit een centraal gebied waar rust voor fauna en bescherming van flora optimaal 
is door een beperkte toegankelijkheid (alleen wandelaars) met daar omheen een zone voor extensief 
recreatief medegebruik (naast wandelaars ook fietsers en ruiters op paden). 
 
Bestaande basis en nieuwe ontwikkelingen 
In dit BBI is de recreatieve zonering zoals boven beschreven als vertrekpunt gekozen, maar wel 
geactualiseerd en herbegrensd. De nieuwe zonering houdt rekening met: 
è de geldende zonering uit het vorige BBI 
è de uitbreiding van het Grenspark met een aantal nieuwe gebieden 
è de aanwijzing en uitwerking van Natura 2000 en bijbehorende doelen 

 
Bestaande zonering 
De zonering van het BBI 1999 gaat uit van een centraal gebied met inbegrip van de meeste 
kwetsbare vencomplexen waarin de recreatiemogelijkheden beperkt zijn. Een deel van de zonering is 
geconcretiseerd via regels die de toegang beperken tot wandelaars op paden. Deze regeling is op het 
moment van de opstelling van dit BBI van kracht binnen het begrazings- en rustgebied van de 
Kalmthoutse Heide. In het westelijk deel van het als centraal rustgebied aangemerkte gebied is dat 
echter niet duidelijk geëffectueerd door specifieke maatregelen. Gezien de Natura 2000 maatregelen, 
die de uitbreiding beoogt van de kwetsbare (half)open natte en droge heidegebieden in het centrale 
deel, is het uitgangspunt gerechtvaardigd dat de bestaande zonering ook als uitgangspunt geldt voor 
het BBI 2014. 
 
Uitbreiding 
De recreatieve druk rondom de Vroente (bezoekerscentrum en vertrekpunt van routes) is mede 
aanleiding geweest het Grenspark uit te breiden met een aantal gebieden ofwel lobben waar nieuwe 
onthaalpoorten ontwikkeld zullen worden. In het Beslisdocument staat letterlijk: De uitbreiding van 
het huidige Grenspark naar het Grenspark+ moet een bijdrage leveren om de recreatiedruk in het 
huidige Grenspark te beperken en te zoneren (zie paragraaf 2.3 Beslisdocument). Ook een betere 
ontsluiting van het Nederlandse deel was daarbij de opgave. 
 
Natura 2000 
De zonering vanuit Natura 2000 is bedoeld om de specifieke waarden van het Natura 2000 gebied 
veilig te stellen. Soorten of vegetaties die vanuit Natura 2000 specifiek als te beschermen zijn 
bedoeld, kunnen immers gevoelig zijn voor recreatief gebruik, bijvoorbeeld door betreding 
(bijvoorbeeld grondbroeders) of verstoring (bijvoorbeeld pleisterende watervogels). 
 
 
Hoofdzonering en detailuitwerking 
De hoofdzonering houdt rekening met de kwetsbaarheden op integrale schaal: met name de centrale 
open terreinen en de vengebieden zijn gevoelig voor verstoring en/of betreding. Deze gebieden 
vormen dan ook een belangrijke basis voor een robuuste zonering. Tegelijkertijd houdt een dergelijke 
zonering in dat niet met elk detailkwetsbaarheid rekening gehouden kan worden. Op het niveau van 
uitvoering is uiteraard wel zoveel mogelijk rekening te houden met die details. 
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De hoofdzonering is bedoeld om op grotere schaal recreatiestromen te sturen. Dit in 
overeenstemming met de gedachten die ten grondslag hebben gelegen aan de uitbreiding van het 
Grenspark. Dat betekent dat er nieuwe onthaalpoorten zijn benoemd en dat die een deel van de 
(bestaande en nieuwe) recreatiestromen opvangen, zodanig dat de druk rondom de Vroente beperkt 
wordt. Omdat de nieuwe gebieden met de nieuwe onthaalpoorten op enige afstand liggen van de kern 
van het Grenspark, leidt de macrozonering tot afleiding van de meest kwetsbare terreindelen.  
De hoofdzonering wordt gestuurd via enkele “grotere” thema’s die onder 3.2 worden uitgewerkt. Ze 
hangen samen met profilering van de poorten, bereikbaarheid, bewegwijzering, verbindingen en 
toegangsregels.  
 
De detailuitwerking is bedoeld om de specifieke kwetsbaarheid van gebiedsdelen bepalend te laten 
zijn bij de exacte plaats- of tracébepaling van voorzieningen of routes die voortvloeien uit de 
macrozonering. Bijvoorbeeld: vanuit de hoofdzonering komt voort dat er routeverbindingen tussen de 
poorten worden gelegd: het tracé van die gewenste route wordt dan in afstemming met die 
kwetsbaarheden bepaald. Voor zover het Natura 2000 kwetsbaarheden betreft, kan een toetsing op 
grond van de Natura 2000 doelen nodig zijn. 
De kwetsbaarheid kan per terrein verschillen en bovendien per gebruikswens verschillend zijn: een 
kwetsbare vegetatie kan gevoelig zijn voor betreding terwijl broedgevallen gevoelig zijn voor 
verstoring. De terreininformatie (mede vanuit de monitoring) speelt dus een grote rol. 
 
 
3.2 Hoofdzonering 
 
Zoals in 3.1 aangegeven beschrijft de hoofdzonering de zonering op integraal niveau. Deze wordt 
enerzijds bepaald door de profilering, bereikbaarheid, bewegwijzering, opvang van en rondom de 
poorten, alsook de verbindingen daartussen en anderzijds door de globale toegangsregels en 
gebruiksmogelijkheden van de grotere gebiedsdelen binnen het Grenspark. 
 
Belangrijk uitgangspunt is dat de uitbreidingsgebieden die aan het Grenspark zijn toegevoegd met 
nadruk gericht zullen zijn op de opvang van bezoekersstromen, mede ter ontlasting van de kern van 
het Grenspark. De aanduiding van nieuwe poorten in deze uitbreidingsgebieden (als ook ter plaatse 
van Hemelrijk op enige afstand van het Grenspark) zal daar ook aan bijdragen. Het uitbouwen van de 
rol van de poorten is dan ook van grote betekenis. 
 
Het profileren van de poorten 
Om bezoekers te trekken, zullen de poorten zich (verder) moeten ontwikkelen. De belangrijkste 
voorwaarden bij de poorten zijn: 
- een goede herkenbaarheid (via thema’s) op basis van de Grensparkgedachten 
- een goede, aantrekkelijke, bereikbare parkeergelegenheid met een capaciteit van > 200 p 
- een zo optimaal mogelijke aanhaking bij het openbaar vervoer 
- een horecavoorziening die participeert als gastheer van het Grenspark 
- aanvullende voorzieningen die zoveel mogelijk aansluiten bij de thematisering 
De nadere profilering en thematisering van de poorten wordt uitgewerkt in hoofdstuk 4.  
 
 
De bereikbaarheid en bewegwijzering naar de poorten 
Het Grenspark zal vanaf de hoofdinfrastructuur moeten worden aangeduid. Vanaf die 
hoofdinfrastructuur zal er een adequate bewegwijzering moeten volgen naar de poorten. De sturing 
daarin is als volgt: 
- Vanaf de aangrenzende snelweg A4 worden de afslagen van het Grenspark aangeduid 
- Vanaf de onderliggende hoofdinfrastructuur worden telkens twee poorten aangeduid ter 

bevordering van keuzemogelijkheden en spreiding 
- Om het grensoverschrijdende karakter te duiden worden zowel een NL als BE poort aangegeven 
 
Zie voor de volgende afbeelding. De uitwerking van de exacte locatie van de bewegwijzerde route en 
plaatsing van de borden zal als project worden benoemd. Daarin is ook de afweging te maken of en 
hoe Poort Vroente minder nadrukkelijk wordt aangeduid; door de aanduidingen naar de andere 
poorten zal al een sterkere mate van spreiding optreden. 
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Bewegwijzering naar Poorten (indicatief, nader uit te werken in project): 
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Opvangmogelijkheden en routes nabij en rondom de poorten 
De poorten dienen als startplaats van (korte) routes, met name voor wandelaars en als aanhaking op 
fietsroutes in de omgeving, waaronder en ook een specifieke Grensparkroute (zie volgend item).  
Zoals ook in het Beslisdocument gesteld, zal het overgrote deel van de bezoekers van een poort een 
route van beperkte afstand afleggen; 80% reikt niet verder dan 3 km. Dat gegeven betekent dat er 
vanaf de poort keuze moet zijn voor in ieder geval enkele routes van een dergelijke lengte. Om ook 
de bezoekers te bedienen die verder willen lopen, is het “aanlussen” van vervolgroutes een goede 
optie.  
 
Men kan dan kiezen een volgende lus te lopen. Het aaneenschakelen van lussen die ook een 
onderlinge verbinding mogelijk maken tussen de poorten is het einddoel van de recreatieve inrichting. 
Per poort is nader te overwegen of er aanvullende voorzieningen worden gerealiseerd. De 
uitwerkingen van de afzonderlijke poorten (gebaseerd op de uitgangspunten van dit BBI) zullen als 
projecten worden benoemd. Daarnaast wordt in 3.5 onder gebruikersgroepen nader ingegaan op 
wenselijke routes. 
 
 
Aanvullende parkeerplaatsen 
De vier poorten met (grote) parkeerplaatsen zijn niet toereikend voor het parkeeraanbod van het 
Grenspark. Op meerder plaatsen zullen daarom (kleinere) parkeerplaatsen aanwezig zijn. Deze 
kunnen al dan niet gelegen zijn bij bestaande horeca-gelegenheden, maneges of anderszins.4  
 
Ook deze parkeerplaatsen doen mee in de sturing. Ze worden opgenomen op de bezoekerskaart van 
het Grenspark en ze zullen ook worden aangeduid in terrein –langs de weg- met uniforme bebording. 
Deze aanvullende parkeerplaatsen zijn limitatief in aantal en strategisch gelegen. Het betreft meestal 
bestaande parkeerplaatsen, waarvan er enkele voor verplaatsing of aanpassing in aanmerking komen 
en twee nieuwe. De totaal-afweging is onderdeel van een programma. Zie ook Kaartbijlage 
(Parkeerplaatsen). 
 
 
Verbetering recreatieve kwaliteit en beleving bij doorsnijdende wegtracés 
Binnen de hoofdzonering is het gewenst dat er gewerkt wordt aan een betere recreatieve benutting 

en beleving van enkele doorsnijdende wegtracés. Daarbij is 
overigens tegelijk ook aandacht te besteden aan de gewenste 
ecologische versterking (zie paragraaf 2.1). Het gaat met 
name om de volgende wegen: Verbindingsweg, Abdijlaan, 
Putsesteenweg. 
 
Bij de Verbindingsweg gaat het om een samenkomst van 
diverse verbeteringsopgaven: het scheiden van 
gebruikersgroepen (ruiters, voetgangers, fietsers), het ruimte 
scheppen voor nieuwe routes annex aan die weg en het zo 

nodig optimaliseren van de parkeerplaatsen aan deze weg. 
Bij de Abdijlaan is te constateren dat de weg als ontsluitingsweg feitelijk geen rol speelt maar wel 
functioneert als een soort sluiproute. In combinatie met het feit dat de weg bijdraagt aan een 
ecologische barrièrewerking is er de wens de weg af te waarderen of anderszins te herinrichten zodat 
deze veel meer als recreatieve route tot zijn recht komt. 
Bij de Putsesteenweg zijn er initiatieven om te komen tot vrij liggende fietspaden. Bij de Putseweg is 
nader te bezien welke maatregelen er te nemen zijn om het karakter van de weg om te buigen van 
een doorsnijdende weg in de richting van een natuur- en bezoekersvriendelijke ontsluitingsweg. 
 
 
 
 
 
                                              
4 In dat geval wordt ook wel gesproken over sub-poorten; voor de helderheid van de poorten-gedachte is dat niet te adviseren. 
Er kan beter gesproken worden van enerzijds de Poorten en anderzijds de Grenspark-Parkeerplaatsen. 
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De toegangsregels en recreatieve routemogelijkheden in het Grenspark 
 
Toegangsregels 
Bij de hoofdzonering hoort ook een zo eenduidige vorm van toegangsregels. Omdat niet alle delen 
van het Grenspark dezelfde rol in de zonering spelen is een totale gelijkheid niet mogelijk en ook niet 
wenselijk. Wel is het dan van belang de systematiek zo eenvormig en herkenbaar mogelijk te laten 
zijn. De systematiek is: 
 

- Binnen het gehele Grenspark zijn de bestaande, toegankelijke, wegen en paden altijd 
toegankelijk voor wandelaars. Uiteraard kan men per eigenaar aangeven of paden al dan niet 
opengesteld zijn.  

- In principe zijn de andere gebruiksvormen alleen toegankelijk op de daarvoor aangeduide 
routes 

- In een aantal specifieke gebieden is er een ruimere toegankelijkheid voor bepaalde 
gebruikersgroepen; die gebieden worden specifiek aangegeven 

 
Op grond van bovenstaand leidt tot de volgende gebiedsindeling voor het Grenspark: 
è A: centraal gebied:  

enkel toegankelijk voor wandelaars op alle wegen/paden tenzij tijdelijk of permanent 
afgesloten (bijvoorbeeld i.v.m. kwetsbare zone, broedseizoen, privé-eigendom) 

è B: overige gebieden:  
als A en daarnaast toegankelijkheid voor fietsers, ruiters, etc op de specifieke voor hen 
aangeduide paden ofwel: 
toegankelijk voor andere recreatieve routegebonden vormen, indien als zodanig aangeven 

è C: specifieke aangeduide gebieden binnen zone B: 
Als B met daarnaast de mogelijkheid om specifieke zones met een ruimere toegankelijkheid af 
te bakenen, bijvoorbeeld een zone waar op alle paden gefietst of geruiterd kan worden, 
hondenlosloopzone, speelboszone, etc. Deze zones worden globaal aangeduid en zullen wat 
betreft begrenzing en invulling nader worden uitgewerkt. 

Zie hiervoor de bijgevoegde kaart. Het centrale gebied (A) wordt op enkele plaatsen “doorsneden” 
door corridors: dit zijn enkele smalle zones waardoorheen routes (kunnen) lopen om een 
aantrekkelijke verbinding te behouden of realiseren voor fietsers of ruiters. Ze zijn puur bedoeld voor 
de passeerbaarheid. De exacte ligging wordt bepaald door de aanwezigheid van bestaande openbare 
wegen dan wel door nadere invulling in overleg met eigenaren.  
 
Inrichtingsmogelijkheden routes  
De zones zijn ook bepalend voor de wijze waarop er (op overkoepelende wijze) wordt omgegaan met 
het al dan niet realiseren van nieuwe routes. 
 
Voor zone A geldt dat er geen nieuwe routes, andere dan wandelroutes, worden voorzien; alleen ter 
plaatse van de corridors is een doorsnijding mogelijk van een fiets- en/of ruiterroute. Deze zone geldt 
als kern van het gebied waar de rust optimaal wordt gegarandeerd en daarmee als een “unique selling 
point” van het Grenspark kan functioneren. 
 
Voor zone B geldt dat deze alleen nieuwe verbindingsroutes kan herbergen, voor zover ze als 
zoekroutes op de kaarten zijn aangegeven. Deze routes zijn uitdrukkelijk bedoeld als 
zoneringsinstrument en dienen bovendien niet zozeer een lokale ontsluiting dan wel een versterking 
van de beleefbaarheid van het Grenspark. Er worden geen voorzieningen langs de routes gerealiseerd. 
 
Voor Zone C geldt dat in overeenstemming met het principe dat de uitbreidingsgebieden en omgeving 
een intensievere (en afleidende) rol kunnen spelen in recreatief opzicht, er gezocht kan worden naar 
een ruimere invulling van recreatieve mogelijkheden. Dit is als een nader uit te werken programma 
opgenomen. 
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Realisatie- en onderhoudsuitgangspunten routes 
De partners in het Grenspark staan borg voor realisatie en onderhoud van de wegen- en 
padenstructuur voor de primaire gebruikersgroepen: wandelaars en fietsers. 
Voor zover het gaat om aanvullende gebruikerswensen, zoals ATB-routes, ruiterroutes, menroutes of 
anderszins zullen nadere afspraken nodig zijn omtrent realisatie en onderhoud. Gebruikers zullen 
bijdragen kunnen leveren aan het voorzien van de nodige routeaanduidingen, onderhoud, etc. 
 
 
Verbindingen tussen poorten 
De kracht van de poorten zit hem in het feit dat bezoekers op grond van interessante thema’s of 
activiteiten worden aangetrokken tot een poort en tegelijkertijd worden gestimuleerd niet telkens de 
dezelfde poort te bezoeken; de poorten zorgen zo voor spreiding van de bezoekers. Ook kan de 
afleiding worden vormgegeven door de bezoeker van de ene naar de andere poort te geleiden. De 
poorten zijn bewust aan de randen van het Grenspark gelokaliseerd, opdat de recreatieve druk vooral 
toeneemt in de randgebieden. Een grote versterking van het doorkruisen van het centrale deel 
Grenspark (van de ene naar de andere poort) is dus niet overeenkomstig het doel. Sterker: het 
behoud van een zeer rustige kern waar men slechts wandelend toegang heeft kan als ondersteuning 
dienen aan de kernkwaliteiten van het Grenspark. Een doorkruising van de A-zone is alleen mogelijk 
ter plekke van de als corridor aangegeven zones. 
Tegelijkertijd zijn de huidige verbindingsmogelijkheden vaak niet aantrekkelijk en ondersteunen deze 
de beleefbaarheid van het Grenspark niet. De opgave is om juist rondom dat centrale deel een 
versterking van routes met een grote belevingswaarde te zoeken.  
De zoekroutes zijn per gebruikersgroep aangegeven; zie daarvoor paragraaf 3.5 en de Kaartbijlagen. 
De exacte uitwerking wordt als project benoemd. 
 
 
Detailuitwerking 
Bij de realisatie van nieuwe routes dient rekening gehouden te worden met de kwetsbaarheid van de 
gebieden. Binnen zone A is er gezien de macro-zonering geen ruimte voor andere routes dan voor 
wandelaars. Binnen de zones B wel: de exacte routing is dan afhankelijk van hoe kwetsbaar en hoe 
druk het gebied is. De route zoekt het minst kwetsbare tracé. Compenserende/mitigerende 
maatregelen zijn daarbij denkbaar. Binnen zone C moet met de invulling van de ruimere recreatieve 
mogelijkheden uiteraard ook getoetst worden op de effecten daarvan. 
 
Per gewenste nieuwe route wordt een kwetsbaarheidsanalyse uitgevoerd. Die kwetsbaarheid is 
verschillend per gebruiksvorm. De positieve effecten van een groter centraal gebied waarin minder 
onrust komt, moeten te verdisconteren zijn met eventuele resterende lokale negatieve effecten. 
 
 
3.3 Toezicht 
 
Het toezicht in het Grenspark is voor verbetering vatbaar. Allereerst is daarbij een aantal 
voorwaardenscheppende zaken van belang: 

- Het weren van gemotoriseerd verkeer in het Grenspark 
- Het instellen van uniforme toegangsregels per gebiedsdeel 

Deze onderdelen worden elders in het BBI beschreven en geregeld. 
Uiteraard dient een en ander vergezeld te gaan van een goede bebording, begeleidende 
voorlichtingscampagnes bij de instelling en goede informatievoorziening op kaart en internet. 
 
Daarnaast is het zaak dat er afspraken worden gemaakt voor een afgestemd toezicht. Dit is te 
verwezenlijken door de coördinatie hieromtrent te bewerkstelligen en door een regeling te treffen 
waarbij men (onderling) toezicht kan houden conform de in het BBI gestelde toegangsregels.  
Ook kan er aandacht zijn voor incidentele of regelmatige gecoördineerde acties t.b.v. voorlichting 
en/of handhaving, om draagvlak voor en naleving van toegankelijkheid van routes of gebiedsdelen in 
het broedseizoen te versterken. 
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3.4 Gebruikersgroepen en routes 
 
De zonering en de routing zijn samen bepalend voor de opvang van bezoekersstromen. Er zijn veel 
gebruikersgroepen (wandelaars, fietsers, ATB-ers, ruiters, menners in allerlei vormen) in het gebied, 
die het gebied beleven en waarderen; die waardering is een belangrijke basis van het draagvlak voor 
het Grenspark. De verschillende gebruikersgroepen willen het gebied vaak graag zo uitgebreid 
mogelijk benutten. Tegelijkertijd is er het besef dat dit niet kan en dat er een evenwicht gevonden 
moet worden tussen gebruik, beleefbaarheid en de kwetsbare natuurwaarden. 
 
Bij de routing zal rekening gehouden moeten worden met de volgende factoren: 

- De wensen van de gebruikersgroepen 
- De hoofdzonering met de verschillende toegangsregels 
- Het creëren van verbindingsmogelijkheden tussen poorten t.b.v. de werking van de zonering 
- Het scheiden van gebruikersstromen, mede ten behoeve van de veiligheid 
- De bijdrage aan een grotere belevingswaarde 

 
Belangrijk daarbij is dat de bezoeker weet waar hij/zij aan toe is. Het vraagt om een zo uniform en 
eenduidig mogelijke toepassing van de toegangsregels in het terrein. Die worden dus afgeleid van 
twee belangrijke uitgangspunten: de zones met de verschillende toegangsregels (men kan dit op 
eenduidige wijze bij de toegang tot het terrein vernemen) en de “hoofdregel” dat een aangeduide 
route in principe alleen te gebruiken is voor de aangegeven gebruikersgroep en niet door anderen. 
Een fietsroute kan dus niet gebruikt worden door ruiters, etc. In de vrije toegangsgebieden zijn de 
paden voor meerdere gebruiksgroepen te gebruiken. Hier wordt gevraagd met elkaar rekening te 
houden. 
 
Als uitgangspunt geldt dat het Grenspark zich in zijn kern focust op de ruime wandelmogelijkheden in 
een uitgestrekt afwisselend landschap van open tot halfopen heidegebieden met vennen, geflankeerd 
door steeds ouder wordende bossen. 
 
Wandelmogelijkheden 
Binnen het park bestaat een uitgebreid netwerk van gemarkeerde wandelpaden. Deze paden zijn 

aangeduid in het terrein (met een kleur en symbool) en op de 
Grensparkkaart. 
Daarnaast is er deels in het Grenspark maar ook daarbuiten 
een fijn netwerk van wandelroute-knooppunten. Voor het 
centrale deel (binnen het begrazings- en rustgebied van de 
Kalmthoutse Heide) is dit knooppuntennetwerk niet 
doorgevoerd. De reden daarvoor is dat wandelaars van het 
knooppuntennetwerk deze kunnen lopen met aangelijnde 
hond. In het begrazingsdeel is dit evenwel niet overal de 
bedoeling. Dit vooral met het oog op het feit dat juist 

honden, zeker als ze toch worden losgelaten, voor veel verstoring zorgen. Om de verwachtingen van 
de wandelaars niet te schaden en ook handhavingsproblemen te voorkomen is dit een verantwoorde 
keuze.  
Omdat het gebied waarvoor de centrale zonering van toepassing zal zijn vergroot wordt, zullen er dan 
enkele knooppuntroutes in komen te liggen. Vooralsnog zullen deze worden gehandhaafd er vanuit 
gaande dat gewenning reeds is opgetreden. Rondom de poorten zijn in het algemeen voldoende 
rondwandelmogelijkheden. Verder is het een aandachtspunt dat er voor de wandelknooppunten op de 
Verbindingsweg een alternatief komt om samenloop met andere gebruiksgroepen te voorkomen. 
Het is gewenst dat de wandelroutes van het Grenspark én de wandelknooppunten op één 
geactualiseerde Grensparkkaart zullen worden aangegeven. Dan is ook te voorkomen dat er alsnog 
nieuwe (doorlus)routes vanuit de Poorten moeten worden aangegeven: de knooppuntenkaart dekt dit 
meer dan voldoende. Zie ook de Kaartenbijlage. 
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Fietsmogelijkheden 
De betekenis van het Grenspark als fietsgebied kan met name in de randgebieden van het Grenspark 
worden versterkt. Dit ook als aanvulling op de Grensparkroute die in de bestaande situatie eerder de 
grenzen van het park verkent dan het Grenspark zelf.  

 
Hoewel delen van het gebied op het moment van de BBI-
opstelling gewoon toegankelijk zijn voor fietsers op de 
bestaande paden, zijn die eerder geschikt voor ATB-ers dan 
voor de gewone fietser vanwege de aard van de zandpaden. 
Ook het toenemend gebruik van e-bikes is een trend waar 
het Grenspark het fietsbeleid op zal kunnen afstemmen.  
Het gebied kent dan ook potentie om het fietsgebruik te 
versterken, en zich daarmee ook te profileren. Allereerst zijn 
daarvoor de uitbreidingslobben geëigend. Maar om ook de 
poorten beter te laten functioneren zal er beter ingespeeld 

moeten worden op verbindingen. Het gaat dan om goede verbindingen (half-verhard) die vooral in de 
randgebieden –buiten het centrale rustgebied en/of ter plekke van de corridors- gerealiseerd kunnen 
worden. 
 
Het is gewenst dat op verschillende punten het knooppuntensysteem wordt aangepast. Knooppunten 
worden gebruikt als begin of eindpunt van routekeuzes en in die zin is het dan ook van belang dat de 
poorten van het Grenspark ook als knooppunt zijn aangeduid. Drie van de vier poorten zijn nu nog 
niet als knooppunt in dit systeem benoemd (alleen Poort Hemelrijk wel).  
De uitwerking van het poortenprogramma van het Grenspark is dermate majeur dat een dergelijke 
aanpassing absoluut te onderbouwen is.  
 
Er zijn verschillende wensen voor fietsroutes (zie o.a. het uitvoeringsprogramma Werken aan de Wal) 
die ook opteren voor een route die de landsgrens van het Grenspark volgt. Onder de hoofdzonering, 
zie paragraaf 3.2, is echter aangegeven dat een sterke doorsnijding van de centrale delen niet 
gewenst is en voor een fietsroute dan ook geen optie is.  
Wel kunnen in bepaalde gebiedsdelen buiten het centrale gebied ruimere mogelijkheden voor 
fietsgebruik (buiten de routes om) worden ingesteld; deze zullen te vinden moeten zijn in de 
zoekgebieden met ruimere toegangsmogelijkheden. Tegelijkertijd kunnen aan de hand van de 
knooppunten Poortfietsroutes ontwikkeld worden, die daarmee ook een alternatief kunnen bieden 
voor de bestaande Grensparkroute. Zie hiervoor de Kaartbijlage (Fietsmogelijkheden). 
 
 
ATB-mogelijkheden 
Het Grenspark is erg in trek bij ATB-ers; het decor van bos en 
hei met de hoogteverschillen van de wal en de landduinen 
bieden daarvoor dan ook een uitstekende basis. Het 
Grenspark wil ook gehoor geven aan deze doelgroepen. 
In de poortgebieden Volksabdij en Ravenhof zullen 
gebiedsdelen voor vrij gebruik van de paden voor ATB-ers 
(uiteraard met uitzondering van de paden die specifiek als 
wandel- of ruiterrroute zijn aangegeven) nader worden 
aangegeven.  
Het gebied bij Ravenhof is voor ATB-ers momenteel niet 
bereikbaar vanuit de poort bij de Vroente. Daarom is een verbindende route gewenst.  
De ATB-routes worden door een eenvoudige routeaanduiding gemerkt en gebruiken (zo veel mogelijk) 
bestaande onverharde paden.  
 
Zoals al aangegeven onder 3.2 zullen realisering, gebruik en onderhoud op basis van nadere 
afspraken met specifieke gebruikersgroepen worden gemaakt. 
 
Zie hiervoor de Kaartbijlage (ATB-mogelijkheden).  
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Ruitermogelijkheden en menmogelijkheden 
Ook als ruitergebied heeft het Grenspark binnen de mogelijkheden van de zonering veel te bieden; 

vooral in het noordelijk deel van het gebied bestaat een reeks 
aan routes. Bestendiging of versterking van de 
ruitermogelijkheden zijn vooral te zoeken in de lobben bij de 
Volksabdij en Ravenhof. Tussen deze twee gebieden is ook 
een nadere routering wenselijk. Daarentegen is de omgeving 
bij de Vroente veel minder geëigend voor aansluiting met 
ruiterroutes. Een optie voor aansluiting op de routes vanuit 
het zuiden (Ravenhof) op de noordelijke (rondom 
Stappersven) behoort tot de mogelijkheden maar zal dan 
geen aansluiting zoeken op de Poort bij de Vroente zelf. 
In overeenstemming met de zonering vinden de ruiters dus 

net als de fietsers hun mogelijkheden op een als zodanig aangegeven (uitgebreid) routenetwerk, met 
enkele zoekgebieden (C-zones) voor ruimere mogelijkheden.  
Verder is het nodig dat de ruitermogelijkheid ter plaatse van de Verbindingsweg wordt aangepast met 
een kleine doorsteek naar het ruiterpad rondom het Stappersven. 
 
Vanuit de menners is aangegeven dat men graag een menroute wil benutten die aantakt op de 
andere routes. Deze route is eveneens in beeld gebracht en kan worden gerealiseerd. 
 
Zoals al aangegeven onder 3.2 zullen realisering, gebruik en onderhoud op basis van nadere 
afspraken met specifieke gebruikersgroepen worden gemaakt. Bij het gebruik is te denken aan 
vignettering. Daarbij is ook een heroverweging van het netwerk van de bestaande ruiterroutes aan de 
orde. 
 
Zie hiervoor de Kaartbijlage (Ruiter- en menmogelijkheden). 
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4. Poorten van het Grenspark 
 
 
4.1 Poorten en poortgebieden 
 
 
Bij het voornemen tot uitbreiding van het Grenspark is, om de recreatieve zonering en opvang van 
bezoekers te faciliteren, het aantal poorten van het Grenspark vergroot van één -de als zodanig te 
beschouwen poort bij de Vroente- tot vier. 
 
Het Grenspark kent nu de volgende poorten: 
è Poort Ravenhof (zuidwest) 
è Poort Volksabdij (noordwest) 
è Poort Hemelrijk (noordoost) 
è Poort Vroente (zuidoost) 

 
De drie extra poorten zijn op (enige) afstand van de oorspronkelijke parkgrens benoemd en bestaan 
uit locaties waar al de nodige voorzieningen, parkeergelegenheid en horeca aanwezig zijn. 
Twee poorten (Volksabdij en Ravenhof) liggen in uitbreidingsgebieden ofwel nieuwe lobben van het 
Grenspark. Voor de Poort Hemelrijk is er geen sprake van een omringend uitbreidingsgebied zodat de 
poort op wat grotere afstand ligt van de huidige parkgrens. Desalniettemin zal in alle gevallen de 
omgeving van de poorten een belangrijke rol (moeten) spelen bij de verdere ontwikkeling en invulling 
van de poort. Dit worden gemakshalve de poortgebieden genoemd. Voor een deel zijn dit dus tevens 
de uitbreidingslobben. Zie bijgaande afbeelding. 
 
Hieronder zijn de poorten aangegeven met daarbij globaal de poortgebieden. 
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4.2 Doel en uitgangspunten van de poorten 
 
De hoofdpoorten zijn allereerst bedoeld om bezoekers op een prettige manier te verwelkomen in het 
Grenspark. Ze kunnen hier hun bezoek starten, vinden er informatie over het park en de 
mogelijkheden die er te doen zijn en voorzieningen. Daarnaast hebben ze een aantal, met zonering 
samenhangende doelen: 

- het aantrekken en bundelen van bezoekersstromen 
- het vervolgens spreiden van bezoekers  
- het communiceren van een herkenbaar imago 

 
Een belangrijk doel van de poorten is dat ze bijdragen aan een evenwichtiger zonering binnen het 
Grenspark. Daartoe zullen de drie nieuwe poorten een deel van de recreatieve druk moeten opvangen 
om de bestaande Poort Vroente te ontlasten; zie daarvoor ook hoofdstuk 3 (recreatieve zonering). 
Daarom moeten de poorten ook voldoen aan een aantal basisregels: voldoende parkeergelegenheid, 
aanwezige horeca bij voorkeur in combinatie met gastheerschap. 
 
Een samenhangend doel van de poorten is dat ze een integrale functie hebben in het bundelen of 
spreiden van activiteiten, zowel die van de recreatieve routegebonden functies (wandelen, 
paardrijden, fietsen) maar ook die van evenementen en andere gebeurtenissen. Voor de 
routegebonden functies is het nodig dat de poorten dienen als overstap of transferium van het snelle 
verkeer naar een trage mobiliteit. Behalve dat er daadwerkelijk de gelegenheid is om de auto te 
parkeren, zijn ook voorzieningen als fietsverhuur of pendeldiensten een welkome mogelijkheid, om zo 
ook te stimuleren dat men andere poorten bezoekt zonder de auto te benutten. Voor het coördineren 
van evenementen is het nodig dat er een jaarlijkse gezamenlijke activiteitenkalender wordt 
samengesteld. 
 
Een derde en deels overlappend doel is dat de poorten zorgen voor een betere herkenbaarheid van 
het Grenspark; ze zullen ieder voor zich maar vanuit een overkoepelende verantwoordelijkheid 
functioneren als het ontvangstcomité van het Grenspark. Ofwel: ze zijn de zenders in het 
communiceren van een centraal imago. Daarom zal gewerkt moeten worden aan thematisering en de 
ontwikkeling van een huisstijl. Zie daarvoor 4.3. 
 
Als een uitwerking van de spreidingsmogelijkheden die de poorten bieden is het wenselijk dat er 
vanuit iedere poort ook een rondfietsmogelijkheid wordt aangeboden. De verschillende routes rondom 
de poorten zijn evenwel ook met elkaar te verbinden zodat men op deze wijze ook een interessant 
alternatief krijgt voor de bestaande Grensparkroute. 
 
 
4.3 Thematisering van de poorten 
 
Elke poort heeft een eigen karakter, reeds op basis van de bestaande situatie en omgeving. Al snel 
valt vast te stellen dat – mede door de overlap met de Brabantse Wal- de poort Volksabdij een 
binding heeft met dat landschappelijke fenomeen van die wal. Ook is snel duidelijk dat Ravenhof 
vooral een historische link heeft, in eerste instantie vooral met het landgoed rondom Moretusbos maar 
al snel komen andere historische perspectieven in beeld. Poort Vroente kent al langere tijd betekenis 
als dé toegang tot het waardevolle natuurgebied Kalmthoutse Heide. En Hemelrijk afficheert vooral 
met het menselijk gebruik via het karrenmuseum,de turfwinning, de landbouw. 
 
Bovenstaande kenmerken zijn te zien als verhaallijnen van een grote vertelling of anders: als de 
verschillende lagen in de ontstaanskroniek van het gebied van het Grenspark.  
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De lagen zijn te zien als: 
 
è de aarde: de basislaag, de ondergrond van het 

gebied, de landschappelijke verschijningsvormen, 
de wal, het reliëf, de hydrologie 

 
è de natuur: de tweede laag, de laag waarin 

vegetaties, planten, dieren, ecosystemen op de 
onderliggende basis zijn verschenen 

 
è het erfgoed: de derde laag, de laag die de sporen 

laat zien van de mens in het verleden, al dan niet 
verborgen artefacten, oude lijnen, historische 
verklaringen 

 
è de mens: de vierde laag, de bovenste laag waarin het –huidige- menselijk gebruik 

centraal staat, van exploitatie tot en met de erkenning van de waarden van het gebied 
als actueel natuur- en recreatiegebied 

 
 
Het Grenspark is de paraplu boven deze lagen ofwel de accolade die de lagen omvat. Uiteraard is de 
indeling niet scherp en absoluut. Vanuit elk thema zijn juist ook weer de andere lagen te ontsluiten. 
Zo kan bijvoorbeeld in de poort de Volksabdij het verhaal verteld worden over natuur die is ontstaan 
rondom de geomorfologisch verklaarbare vennen. Anderzijds kan juist het thema inspiratiebron 
vormen voor aanvullende trekkers: het aardethema van de Volksabdij leent zich ook voor het aarden, 
het tot bezinning komen, zaken die zich al manifesteren in de activiteiten die rondom de Volksabdij 
ontwikkeld worden. 
 
In paragraaf 4.4 worden de Poorten nader uitgewerkt. 
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4.4 De poorten afzonderlijk 
 
 
4.4.1 Poort Volksabdij 

 
De Poort Volksabdij maakt een grote transformatie 
door, waarbij de horeca in samenwerking met de 
gemeente en terreinbeheerders op integrale wijze 
een ontwikkelingsplan hebben vastgesteld (zie 
Ontwikkelingsvisie Volksabdij). Er wordt een 
kwaliteitsimpuls gegeven aan natuur en recreatie, 
terwijl tevens de ondernemers als gastheren kansen 
zien om de duurzaamheid van de onderneming met 
het fenomeen van het Grenspark als drager te 
versterken. In die zin is de poort te zien als een 
uitstekende pilot voor de andere poorten. 
 
Thema: Aarde 

 
Het thema “aarde” refereert aan de ondergrond, de basis van de hier 
voorkomende ecoystemen. Met nadruk op het fenomeen van de Brabantse 
Wal die hier het meest dichtbij en prominent in beeld kan worden 
gebracht. De lage gronden van de polder in contrast tot de hoge 
(stuif)zanden op de wal als vertrekpunt van het verhaal van het ontstaan 
van het gebied. 
 
 
 

 
Sleuteltermen: Aarde, landschap, ondergrond, bodem, klei, zand, reliëf, geologie, geomorfologie, 
grondwater, drinkwaterwinning, etc. 
Daarnaast is het thema van deze poort uitstekend te verbinden met onderwerpen als “aarden” (in de 
zin van zich verbonden voelen met de omgeving), bezinning, wellness, gezondheid, zorg.  
 
Objecten 
De Brabantse Wal, uitzicht op en vanuit de polder, 
groeve Boudewijn, aardkundig monument, 
nabijgelegen vennen en beeklopen, 
heemkundemuseum 
 
 
Parkeren en bereikbaarheid 
Door de transformatie ter plekke, waarbij een 
schoolgebouw is verplaatst, is er plek gekomen voor 
een ruime parkeerplaats (+/- 200 plekken). Deze 
parkeerplaats dient de bezoekers van de horeca, de 
Volksabdij en het Grenspark in het algemeen. 
Het parkeren ter plekke is daarmee geoptimaliseerd; 
wel zal een verbetering van de toegangsroute aan de 
orde zijn. 
Binnen het poortgebied is te overwegen een 
(kleinere) parkeergelegenheid te realiseren nabij de 
Noordpolder t.b.v. het wandelen aldaar, die ook als p-plek op de kaart zal worden aangegeven. 
 
Voorzieningen 
Horeca, overnachtingsmogelijkheid, vergaderaccommodatie, oplaadpunt e-bikes, informatiepanelen 
Grenspark (en Brabantse Wal en natuurpoorten Brabant), uitleenpunt wombat. 
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Routes 
Er zijn momenteel twee wandelroutes (Wandelpad Abdij, 2.5 km en Wandelpad Pauw 5.0 km). 
Gewenst zijn: aanvullende wandelroute zuidwaarts richting Jagersrust/Groeve Boudewijn en 
oostwaarts richting Kleine Meer.  
Ook verbindende (lus)routes zijn gewenst; enerzijds met de route in de Noordpolder , waarmee een 
langere (dag)route ontstaat van 12-15 km; anderzijds met de routes in de Staatse Duinen zodat een 
doorgaande lange afstandsroute ontstaat richting de Kalmthoutse Heide. De route van de Brabantse 
Wal bij de Volksabdij geeft al invulling aan het centrale thema. De overige routes zouden meer op het 
“aarde-thema” gebaseerd kunnen worden. In plaats van het realiseren van nieuwe wandelroutes kan 
uitstekend worden aangehaakt op het bestaande wandelknooppuntennetwerk. 
 
Daarnaast zal het fietsknooppunten systeem ter plekke moeten worden herzien. De poort zal 
knooppunt moeten worden, van waaruit aanhakingen via nieuwe fietspaden worden gerealiseerd en 
wel: richting oost (Noordpolder), west (richting Kalmthoutse Heide) en zuid (als alternatief voor de 
route langs de Putseweg, aanhakend op de Groeve Boudewijn en vandaaruit een link leggend met de 
lob bij Ravenhof. Zie ook de Kaartbijlage Fietsmogelijkheden. 
Het gebied is tevens in trek bij ATB-ers; de paden zijn integraal bruikbaar (met uitzondering van de 
wandel- en ruiterroutes). Een verbindingsroute met de Stoppelbergen is gewenst. 
Ruiterroutes zijn aanwezig en verbonden met het oosten. 
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4.4.2 Poort Vroente 
 
De Poort Vroente is al geruime tijd dé poort tot de 
Kalmthoutse Heide. Iedereen vanuit de lokale en 
regionale omgeving kent deze poort als het begin 
van schoolreisjes, wandelingen en een visite aan het 
bezoekerscentrum. Dat is tegelijkertijd de keerzijde 
van deze poort: het is er soms razend druk en die 
druk dreigt behalve de natuurwaarden ook de 
belevingswaarden in de weg te staan. In samenhang 
met de andere poorten wordt nu beoogd dat er 
meer spreiding ontstaat. Allereerst door de andere 
poorten de bezoekers uit de omgeving op te laten 
vangen, maar tegelijkertijd ook door vanuit de Poort 
Vroente betere connecties te maken met de andere 
poorten zodat mensen ook voor die afleiding kiezen. 
 
Bij deze poort is het van belang dat het hele gebied nadrukkelijker in beeld komt als poort. Juist ook 
de aanhaking van het station Heide kan beter worden uitgenut en ook nog nadrukkelijker in de 
informatievoorziening worden betrokken. Ook de verdere invulling van de C-zone van de Withoefse 
Heide zal daar een rol bij kunnen spelen. 
 
 
Thema: Natuur 

Het thema “natuur” is geëigend voor deze poort. De nabije ligging van de 
uitgestrekte heidevelden en vennen met grote natuurwaarden verdient alle 
aandacht, niet alleen als belevingsgebied, maar ook als 
beschermingsgebied. Het gebied is een bolwerk van belangrijke en 
zeldzame soorten die niet altijd een hoge recreatiedruk verdragen. De 
boodschap dat men die waarden koestert als de kip met de gouden eieren 
mag hier worden benadrukt.  
Met name de betekenis van “de Vroente” als bezoekerscentrum voor het 
natuurgebied is groot. De rol die het centrum kan spelen in het 

communiceren van de betekenis van het Grenspark is nog te versterken. Aanvullend is het onderwerp 
bijen (in het bijenteeltmuseum) een prachtige 
verbinding tussen het thema natuur en duurzaamheid. 
 
Sleuteltermen: Natuur, natuurbeheer, 
biodiversiteit/soortenrijkdom, Natura 2000, ecologie, 
heide & vennen, natuurbeleving. 
Daarnaast is dit thema uitstekend te verbinden met 
thema’s als duurzaamheid en milieu. 
 
 
Objecten 
Kalmthoutse Heide incl. Withoefse heide, met daarin 
voorkomende natte en droge heide, vennen, 
zandduinen, bosgebieden. Daarnaast het natuur-
educatief centrum de Vroente, het bijenmuseum, de 
uitkijktoren, het Mastenbos. 
 
 
Parkeren en bereikbaarheid 
De stationsomgeving Heide; goede bereikbaarheid 
met openbaar vervoer, parkeergelegenheid aldaar en 
aanwezige horeca. De parkeersituatie bij de Vroente is 
ruim en nog vrij recent uitgebreid. Eventuele 
opwaardering rondom de Vroente. 
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Voorzieningen 
- Horeca, met oplaadpunt e-bikes (elektrische fiets) 
- uitgestippelde route voor rolstoelen 
- uitleenpunt wombats 
- arboretum Kalmthout 
- De Vroente: 

o Bezoekerscentrum voor het natuurgebied 
o Kennis- en vormingscentrum voor natuur en milieu 
o Toeristische Dienst Kalmthout 
o Bijenteeltmuseum 

 
 
Routes 
Er is momenteel een groot aanbod aan wandelroutes, variërend in lengte van 2,5 tot 8,5 km die 
bovendien ook in allerlei vormen vallen te combineren. Er is geen aanleiding dit uit te breiden. 
Wat betreft de overige routes is te verwijzen naar de opmerkingen bij 3.4. Voor deze poort houdt dit 
kort samengevat in: 

- Een versterking van de fietsverbindingen richting poort Ravenhof (fietspad langs de 
Putsesteenweg, maar bij voorkeur aanvullend een fietsverbinding via de aangegeven corridor) 

- Een verbindende ATB-route eveneens richting poort Ravenhof, buiten de centrale zone om 
- Geen aanhaking vanuit de poort op de (doorgaande en te realiseren) ruiterroute 
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4.4.3 Poort Ravenhof 
 
De Poort Ravenhof straalt historie uit. Het kasteel 
(inclusief park van 3 ha) is in eigendom van de 
gemeente Stabroek, de Vlaamse achterliggende 
delen van de Vlaamse overheid (ANB) en het 
direct er tegenovergelegen deel is in eigendom en 
beheer van Staatsbosbeheer. Het is een poort 
met grote potentie; benutting van het kasteel 
voor publiekelijke functies is gewenst. Er liggen 
kansrijke aanknopingspunten. Het kasteel wordt 
momenteel benut door diverse sociaal-culturele 
instellingen. 
 
Thema: Erfgoed 

Het thema “erfgoed” verwijst naar de rijke historie van dit gebiedsdeel, 
met het fraaie lusthof Ravenhof/Moretusbos daterend van ca. 1760 als 
middelpunt. Het ligt letterlijk op de grens van Nederland en België, op zich 
al een historisch interessant gegeven, en vragen oproepend waarom daar 
de grens is gelegd. De naam Moretus is (als erfgenaam) verbonden aan de 
vroegste drukpersen, gesticht door Plantijn en waarover een bekend 
museum in Antwerpen (Museum Plantin-Moretus) is gehuisvest. 
Interessante verbinding met het Grenspark is de landschappelijke 
inrichting van het gebied welke zowel kenmerken laat zien van de Engelse 

(informele) stijl als die van de Franse (formele of barok) stijl; de bron van een verhaal over de rijke 
historie van landschapsarchitectuur. Er zijn nog vele andere cultuurhistorisch boeiende elementen te 
noemen.  
 
Sleuteltermen 
Erfgoed, historie, kunst & cultuur, lusthoven, kasteelhoeven, landschapsarchitectuur en 
landschapsarcheologie zichtlijnen, landsgrenzen, vrede van Munster, 388 grenspalen, wereldoorlogen. 
Daarnaast is dit thema zeer goed te verbinden met thema’s als kunst en cultuur. 
 
 
Objecten 
Ravenhof, Moretusbos, theehuis Gloriëtte, de 
Geldberg, de Huzarenberg, de Galgenberg, 
kasteeltuin en lanen/dreven van Moretusbos, 
Sterrenbos, grenspalen, stelling van Antwerpen, 
Fort van Stabroek, Fort van Ertbrand, 
antitankgracht, Joodse begraafplaatsen, 
Stoppelbergen, Kriekelaere duinen, Elsenbos, 
Mastenbos 
 
 
Parkeren 
De parkeersituatie bij Ravenhof is niet optimaal; 
het is urgent een optimale oplossing te vinden.  
 
 
Voorzieningen 
Horeca, rolstoelenroute 
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Routes 
Er is momenteel een wandelroute (Wandelpad Gloriëtte, 2.5 km) en een wandel/rolstoelpad 
(Wandelpad Kasteel, 2.3 km) 
Aanvullende wandelroutes in noord/westelijke richting, verbinding makend met de voorziening Leeuw 
van Vlaanderen via de knooppunten zijn goede mogelijkheden. Ook de beschreven route 
(Wandelroute Moretusbos) die Staatsbosbeheer daarvoor aanreikt is daarvoor een prima basis. 
Daarmee ontstaat tevens een langere rondwandelmogelijkheid van 15 km. 
 
De vrije toegankelijkheid voor fietsers (ATB-ers) en ruiters wordt uitgewerkt binnen de C-zone in de 
zonering. Vanuit de manege is een kleine route door het bos te overwegen. Omdat de route dan 
tevens niet beschikbaar is voor andere vormen (ATB) kunnen conflicten worden voorkomen. 
 
Ravenhof is als fietsknooppunt aangehaakt, de bossen van de Stoppelbergen en omgeving zijn echter 
nauwelijks geschikt als fietsverbinding vanwege het mulle of modderige zand; een nieuwe fietsroute is 
gewenst; zie daarvoor ook de Kaartbijlage met de fietsmogelijkheden; hier zou geïnvesteerd moeten 
worden in een nieuw fietsknooppunt. 
Het gebied is vooral in trek als ATB-gebied. Om dit gebied te kunnen bereiken van uit andere 
windrichtingen is het wenselijk dat er in ieder geval een verbindende ATB-route wordt gerealiseerd 
richting Poort Volksabdij en richting de Poort Vroente (daarbij is wel het Moretusbos te vermijden). 
Daarmee worden mountainbikers op gereguleerde wijze geleid richting dit minder kwetsbare gebied. 
Hetzelfde geldt voor de ruiterroutes; een route via het centrale gebied kan een verbinding leggen met 
de noordelijke ruiterroutes richting Stappersven; er wordt evenwel nadrukkelijk geen verbinding 
gelegd met de poort Vroente. 
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4.4.4 Poort Hemelrijk 
 
De Poort Hemelrijk bestrijkt het domein van het 
landelijk gebied. Het is het gebied waar de boer 
zijn productie realiseert en waarmee het contrast 
ook zichtbaar wordt tussen (deels dezelfde) 
ondergronden waarop men weide- en bouwland 
kan ontwikkelen, maar -even verderop- ook de 
natuur zijn gang kan laten gaan. Met name de 
transformatiegebieden van landbouw naar natuur 
in de Steertse Heide zijn een goede blikvanger die 
dat inzichtelijk kunnen maken. De poort Hemelrijk 
heeft goede potenties om in overdrachtelijke zin 
dichter tegen het Grenspark aan te schuiven, door 
initiatieven toe te juichen die gericht zijn op 
streekproducten, halfnatuurlijke 
landbouwmethoden, oude huisdierrassen. Ter inspiratie valt te denken aan allianties met betrekking 
tot het leveren van granen voor het in de Volksabdij geproduceerde abdijbier, het leveren van 
bijengewassen in relatie tot het bijenmuseum in de Vroente. Ook de verbinding naar de turfwinning in 
het gebied spreekt velen aan. 
 
Thema: Mens 

Het thema “mens” verwijst naar de bovenste laag in de landschappelijke 
opbouw; de laag die feitelijk een samenvatting is van de ondergrond, 
natuurlijke eigenschappen én de verrichtingen van de mens in het 
verleden. Veel landschappelijke eigenschappen zijn te verbinden met die 
ondergronden, hoewel de mens in toenemende mate zich daar niet meer 
aan gebonden weet. Maar de leesbaarheid van het land wordt door de 
toerist vaak hoog gewaardeerd.  
Juist ook het belang van een natuurgebied in de nabijheid is in 
toenemende mate een menselijke behoefte; ook natuur is in die zin 
cultuur. 

 
Sleuteltermen 
Mens, landgebruik, landbouwproductie, (nieuwe) landgoederen, fietsen, trage wegen, rustpunten, 
kamperen bij de boer.  
Daarnaast is dit thema zeer goed te verbinden met thema’s als streekproducten en bijvoorbeeld oude 
huisdierrassen. 
 
 
Objecten 
Karrenmuseum, VVV-Tasberg, turfvaarten Oude 
Moervaart en Wildertse beek, Moerven, de Nol, 
landgoed Vijverhoeve, zorgboerderij 
Rommeshoef, St. Gerardusklooster, Stappersven 
 
 
Parkeren 
De parkeersituatie bij Hemelrijk is ruim en 
voldoende. Aanvullend is er beperkte 
parkeerbehoefte aan de noordzijde, tegen de 
grens van het Grenspark.  
 
 
Voorzieningen 
Horeca, Karrenmuseum Essen, VVV Tasberg 
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Routes 
 
Poort Hemelrijk is redelijk goed aangehaakt in het wandelknooppuntennetwerk, hoewel de 
mogelijkheid voor kleinere routes wat mager lijkt. De poort zal echter vooral dienst doen als 
fietspoort. Er zijn uitstekende mogelijkheden om, gebruik makend van het fietsknooppuntennetwerk, 
een verbinding te leggen naar het Grenspark. Voor de ATB-ers is deze poort minder relevant. Wel is er 
een menroute die de omgeving van de poort doorkruist en deze doorsteekt ook een deel van het 
Grenspark. 
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5. Communicatie, voorlichting, educatie 
 

 
Communicatie, voorlichting en educatie zijn van oudsher belangrijke taken van het Grenspark. De 
afgelopen beheerplanperiode is daaraan volop vormgegeven met de website, brochures, een 
wandelkaart, educatieve programma’s, nieuwsbrieven etc. Ook zijn er informatiebijeenkomsten 
georganiseerd voor specifieke groepen zoals particuliere eigenaren, omwonenden en gastheren. De 
komende jaren zullen communicatie, voorlichting en educatie onverminderd aandacht krijgen. Sterker 
nog, veel van de voornemens in dit plan vragen zelfs nadrukkelijk om extra communicatie-inzet.  
Dit hoofdstuk beschrijft welke specifieke communicatieopgaven er de komende jaren liggen voor het 
Grenspark en op welke wijze die opgepakt zullen worden.  
 
5.1 Naar een strategie 
 
Het Grenspark staat voor een flinke uitdaging: de zorg voor coördinatie en afstemming in een 
beduidend groter gebied dan voorheen, met belangrijke nieuwe ontwikkelingen zoals maatregelen die 
voortvloeien uit Natura 2000 en de uitvoering van de gezamenlijke ambities rond beheer en inrichting 
- en dat in een tijd van krappere budgetten. Dit vraagt om meer dan alleen een continuering van de 
bestaande communicatieactiviteiten. Het is zaak te reflecteren op de kwaliteiten en kansen van het 
Grenspark en tot een nieuw perspectief te komen op identiteit, imago en PR. Op basis daarvan kan 
een strategie worden geformuleerd waarin communicatie, (gebieds)marketing en ideeën over 
verdienmogelijkheden op een intelligente manier met elkaar worden verbonden.  
 
Kijkend naar andere voorbeelden (zie de kaders) bestaat het vertrouwen dat een concept ontwikkeld 
kan worden waarin de aantrekkelijkheid 
van het Grenspark zo wordt vergroot dat 
dit in financieel opzicht vruchten oplevert, 
en wel op zo’n manier dat de natuur en 
recreatie ervan profiteren. 
Tot nu toe ontbreekt het aan zo’n 
strategisch plan. Voorstel is dit op korte 
termijn op te stellen. Onderdelen van dit 
plan zijn het ontwikkelen van een concept 
om het Grenspark beter op de kaart te 
zetten zowel binnen als buiten de regio, 
maar ook om het gebied op bestuurlijk 
vlak goed in beeld te krijgen en te houden 
bij gemeenten, provincies, ministeries, de 
Benelux en de EU. En ook: het 
inventariseren van mogelijke nieuwe 
allianties met partners die een bijdrage 
willen leveren in kwaliteit van hun 
omgeving. Niet alleen ondernemers in de 
directe omgeving van het park, maar 
wellicht ook vanuit de stedelijke 
agglomeraties, zoals de Antwerpse haven 
(NB: het Rotterdams havenbedrijf zoekt 
hiervoor de samenwerking met 
omliggende open poldergebieden).  
 
Het ontwikkelen van de strategische visie op communicatie en marketing zal in samenhang gebeuren 
met het opstellen van communicatielijnen voor bijvoorbeeld de poortenontwikkeling, de recreatieve 
zonering en de maatregelen in het kader van Natura 2000.  
De volgende paragraaf geeft enkele speerpunten voor de communicatie, voorlichting en educatie aan.  
 
 

Het Drents museum in Assen – tot een aantal jaar terug nog een 
relatief onbekend museum in de provincie kreeg het voor elkaar 
fors meer bezoekers te trekken door ambitieuze tentoonstellingen. 
Zo bezochten maar liefst 350.000 bezoekers een tentoonstelling in 
2008 over het Chinese terracottaleger. In het najaar van 2013 
kwamen meer dan 200.000 bezoekers naar Assen voor een 
expositie over de dode zeerollen (verwacht was 100.000). Durf en 
ambitie van de directeuren, de samenwerking met grote bedrijven, 
een gedurfde ingreep in de inrichting en vormgeving van het 
gebouw en goede communicatie/marketing maakt dat het 
museum een schaalsprong heeft gemaakt en dat Assen er een 
publiekstrekker van formaat bij heeft.  
Er zijn parallellen tussen natuur en kunst; het is interessant om 
naar dit voorbeeld te kijken als inspiratie voor het Grenspark. 
 
Nationaal Park De Hoge Kempen koos voor een helder concept om 
over het park te communiceren, met een aansprekende en 
herkenbare huisstijl, die met succes in het hele park is 
doorgevoerd. Dit geeft een herkenbaar beeld en draagt enorm bij 
aan de naamsbekendheid en de aantrekkingskracht van het NP. 
Een goede uitvoering hiervan vraagt om een vergaande vorm van 
samenwerking en bereidheid om het park meer naar voren te 
schuiven (en de eigen organisatie dus wat minder). 



 
[68]  BELEIDSPLAN BEHEER EN INRICHTING GRENSPARK DE ZOOM – KALMTHOUTSE HEIDE 

 

5.2 Speerpunten 
 
 
Vergroten van de (naams)bekendheid van het Grenspark  
Om de bekendheid van het Grenspark in de eigen regio en ook verder weg te vergroten, zijn 
maatregelen gewenst rond zowel de naamsbekendheid, zichtbaarheid als bereikbaarheid van het 
Grenspark. 
· ‘Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide’ is zeker buiten de eigen regio een relatief onbekende 

naam. Hoewel een nieuwe naam altijd tijd nodig heeft om in te burgeren, bestaat de indruk dat 
dit in de afgelopen 15 jaar nog niet voldoende is gelukt. Een van de redenen zal zijn dat de term 
‘grenspark’ weinig bekendheid en status heeft en ook beperkt associaties met natuur oproept, 
waar de term nationaal park dat wel doet. De ‘Kalmthoutse Heide’ is wel bekend, zo niet 
beroemd, maar ‘De Zoom’ aan de Nederlandse kant veel minder. Een discussie over een meer 
aansprekende naam lijkt daarom op zijn plek. Daarbij past het verkennen van de mogelijkheid om 
het Grenspark ook aan Vlaamse zijde de status van nationaal park te laten verwerven. Nationale 
parken zijn een bekend fenomeen en hebben een zeer positief imago. Alternatief is om te gaan 
spreken van een natuurpark of internationaal park. Aan Nederlandse zijde is ook te bezien of de 
Brabantse Wal terug kan komen in de naam. Die geniet meer bekendheid dan ‘De Zoom’ en is 
voor potentiële bezoekers van verder weg veel beter te duiden. 

· Met het oog op de zichtbaarheid van het park kan de bestaande huisstijl verder ontwikkeld 
worden, ook om de ontwikkeling van de poorten te ondersteunen. Denk aan verdere ontwikkeling 
van het logo van het Grenspark (betere verbeelding dat het om een natuurpark gaat), verbreding 
van het kleurenpalet (iedere poort een eigen herkenbare kleur en icoon), stijlelementen die het 
park in het veld een aantrekkelijk en herkenbaar gezicht geven, en eenheid in bebording. Bij dit 
laatste gaat het om informatieborden,routeaanduidingen e.d., met de mogelijkheid voor alle 
beheerders of eigenaren afzonderlijk om goed herkenbaar te blijven. Hierbij past ook het maken 
van afspraken over het gebruik van Grenspark-logo in communciatieuitingen van alle partners 
over (delen van) het Grenspark. 

· Om de bereikbaarheid van het Grenspark te vergroten zal in eerste instantie de bewegwijzering in 
en rond het park verbeterd worden. In hoofdstuk 1 zijn hiervoor meerdere voorstellen gedaan. 
Ook de digitale bereikbaarheid (‘via de tomtom’) en het stimuleren van een bezoek aan het park 
via openbaar vervoer, verdienen aandacht in de communicatie. 

 
 
Continueren van natuurvoorlichting aan bezoekers en scholen  
· Het Grenspark rekent het tot haar taak om het belang van de natuur voor het voetlicht te 

brengen. Het Grenspark zal daarom in blijven zetten op het 
informeren van bezoekers over natuur en 
natuurbescherming. De centrale natuurboodschap moet in 
alle communicatieuitingen van het park terugkomen: op de 
website, bij de poorten tot aan het verhaal dat gidsen 
vertellen. Het bureau van het Grenspark heeft hierin de 
coördinerende rol. Voorstel is een aansprekende, door 
iedereen gedragen kernboodschap van het Grenspark te 
formuleren en af te spreken op welke wijze die terugkomt in 
alle uitingen. Het is van belang hier een bredere groep 
partijen bij te betrekken, zoals de gastheren, ondernemers 
van de poorten, gidsen e.d.  

· De voorlichting richt zich in principe op een breed bezoekerspubliek, maar daarbinnen kunnen nog 
prioritaire groepen worden aangewezen. Zo ligt het in de rede om extra aandacht te geven aan 
het toenemend aantal senioren of (jonge) gezinnen die een belangrijk groep van het totale aantal 
bezoekers van het park vormen. Het excursieprogramma en andere voorlichtingsactiviteiten van 
de verschillende partners zullen ook steeds goed afgestemd moeten worden, zodat ze elkaar niet 
in de wielen rijdt maar juist aanvullen.  

· In de voorlichting over nieuwe activiteiten en werkzaamheden in het gebied, kan meer dan nu 
aandacht gegeven worden aan een bredere kijk op natuur zoals biodiversiteit in het algemeen, de 
consequenties van klimaatverandering voor de natuur en de leefomgeving. Juist een gebied als de 
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Kalmthoutse Heide laat zien wat bijvoorbeeld de effecten van stikstofuitstoot zijn (heel veel gras), 
of van wateronttrekkingen voor ons gebruik. 

· Ook de educatieve programma’s voor zowel jonge als oudere schoolkinderen zullen voorgezet 
worden, en waar mogelijk versterkt. De mogelijke komst van extra capaciteit vanuit het IVN kan 
hiervoor een belangrijke impuls zijn.  
Ambitie is om te voorzien in extra educatief aanbod met de focus op de natuurwaarden binnen 
het Grenspark (dit aanvullend op de meer algemene natuureducatie van de Vroente). Daarnaast is 
het belangrijk te zorgen voor continuïteit van educatieve programma’s voor basisschoolkinderen 
(zoals de Libelhamelclub) naar die voor oudere kinderen (zoals JuniorRangers kamp). Aan de 
Nederlandse zijde zal het aanbod worden afgestemd op de educatieactiviteiten van de Brabantse 
Wal toegangspoort. 

· Tot slot vormen ook (potentiële) gastheren/ondernemers van het Grenspark een doelgroep voor 
‘natuureducatie’, waar meer op kan worden ingezet. De gastheren komen immers vaak met het 
bezoekerspubliek in aanraking en fungeren dan als bron van informatie over niet alleen 
recreatieve, naar ook natuurwaarden van het Grenspark.  

 
Communicatie over werkzaamheden in het gebied  
Het is wenselijk dat de diverse beleidsveranderingen en consequenties van het BBI goed worden 

gecommuniceerd met de omgeving. Het informeren over nut 
en noodzaak van allerlei werkzaamheden en over de wijze 
waarop en wanneer ze worden uitgevoerd, wordt meestal 
zeer op prijs gesteld. Een gebrekkige communicatie kan 
draagvlak voor minder populaire maatregelen ook nodeloos 
ondermijnen. Alle beleidsontwikkelingen die in het BBI zijn 
benoemd (niet alleen de concrete werkzaamheden, maar ook 
over veranderingen in bijvoorbeeld organisatie of educatie), 
worden daarom voorzien van een passende 
communicatieaanpak. Hoe die aanpak eruitziet, is 

medeafhankelijk van antwoorden op de vragen als: hoeveel ruimte is er voor inspraak? Welke wijze 
van informeren is het meest effectief (bijvoorbeeld: een aparte nieuwsbrief of een veldexcursie voor 
bewoners of voor lokale pers)? En welke partij(en) zijn trekker van een specifiek communicatietraject? 
Het secretariaat van het Grenspark zal steeds zorgdragen voor de bewaking van afspraken en de 
benodigde afstemming tussen alle betrokken partijen o.a. via de werkgroep Voorlichting, Educatie en 
Recreatie.  
 
Communicatie rond de ontwikkeling van poorten en routes  
De ontwikkeling van de poorten en het verbeteren van de routestructuren, zijn belangrijke stappen 
om de recreatieve druk in het Grenspark beter te spreiden en zo de meest kwetsbare natuur te 
ontlasten. Vooral bezoekers die meestal naar de Vroente gaan, moeten worden ‘verleid’ om ook de 
andere poorten te bezoeken. Ook bij het aantrekken van nieuwe bezoekers is het de intentie dat die 
zich van meet af aan spreiden over de verschillende poorten en de (nieuwe) routes weten te vinden.  
Naast eerder genoemde zaken als bereikbaarheid en herkenbaarheid van de poorten met specifieke 
huisstijlelementen, zullen de kwaliteiten van elke poort goed 
onder de aandacht van bezoekers moeten worden gebracht, 
evenals de samenhang tussen de poorten. Voorstel is dat voor 
elke poort met de betreffende partijen (gemeenten, 
beheerders, ondernemers) een ontwikkelingsplan wordt 
gemaakt. Dit plan geeft aan welke (natuurgerelateerde) 
activiteiten rond een poort aangeboden kunnen worden, 
waaronder routes, welke arrangementen, welke faciliteiten en 
wie welke rol daarin heeft. Hieraan vooraf gaat een visie op de 
ontwikkeling van de vier poorten en routes in samenhang, die 
aangeeft welke doelgroepen, hoe de poorten onderling 
verbonden worden enz. Dit zal deel uitmaken van de strategische visie op communicatie en marketing 
van het Grenspark (5.1).   
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Bevorderen van de communicatie tussen alle direct betrokken partners 
Het Grenspark is opgericht zodat alle beheerders/grondeigenaren van het gebied hun werkzaamheden 
waar nodig en gewenst met elkaar kunnen afstemmen. Bijzonder aan de Grensparkorganisatie is de 
samenwerking over de landsgrenzen heen, wat 
afstemmen extra gewenst en ook extra uitdagend 
maakt. Geconstateerd wordt dat de samenwerking in 
de afgelopen jaren steeds beter gaat; partijen weten 
elkaar in toenemende mate te vinden. Het bureau 
speelt hierin een belangrijke verbindende rol. De 
interne communicatie kan op een aantal punten nog 
beter. Ten eerste lijkt de huidige vertegenwoordiging 
van partijen in de Stuurgroep niet meer te passen bij 
hoe de organisatie van het Grenspark zich heeft 
ontwikkeld. In het hoofdstuk Organisatie is daarom 
een voorstel opgenomen voor een nieuwe 
vertegenwoordigingsstructuur. Ten tweede speelt de 
vraag of in de Stuurgroep en in de Bijzondere 
Commissie voldoende tijd en ruimte is voor alle 
partijen (het zijn er veel) om echt met elkaar van 
gedachten te wisselen. Zeker in tijden van minder 
vanzelfsprekende financiën en zoeken naar nieuwe 
financieringsbronnen, is het belangrijk om 
Grenspark-breed op te trekken en waar mogelijk een gezamenlijke lobby te starten. Dat dit nog 
relatief weinig gebeurt kan zijn omdat er nog maar een bescheiden gezamenlijkheidsgevoel is 
ontstaan. Een uitdaging voor de komende tijd is om te kijken hoe partners elkaar nog beter weten te 
vinden en op te trekken; het begint er mee dat er voldoende en goede mogelijkheid is elkaar te 
horen.  
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6. Organisatie, transitie en financiering 
 
 
 
6.1  Organisatie en transitie 
 
 
Organisatie 
Omdat het Grenspark een grensoverschrijdende samenwerking is, is de organisatievorm ook op een 
grensoverschrijdende rechtsvorm gestoeld. Dat maakt dit Grenspark bijzonder en het onderscheidt 
zich daarmee ook van de vorm waarop de Nationale Parken zijn gebaseerd. 
 
De huidige vorm is ondergebracht bij het Grensoverschrijdende Openbaar Lichaam (GOL) onder de 
naam Benego. Ofwel Benego is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband, gebaseerd op de 
Beneluxovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking. Benego is overigens een 
samenwerkingsverband van 25 gemeenten in zowel Nederland als Vlaanderen en bestrijkt dus zowel 
geografisch als inhoudelijk een ruimer werkveld dan het Grenspark. 
De organisatie van het Grenspark opereert onder dit Benego-verband maar bestaat dan feitelijk uit de 
gemeenten Woensdrecht (NL) en Stabroek, Kalmthout en Essen (VL). 
 
Daarbij is van belang dat de financiering van de organisatie ook van beide landen afkomstig is. Het 
Nederlandse deel was daarbij gebaseerd op de regeling die ook voor Nationale Parken van Nederland 
van toepassing was. 
Per 2013 is echter de daarvoor relevante Regeling Aanwijzing Nationale Parken vervallen. In het 
onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur (september, 2011), is vastgelegd dat de Nationale 
Parken een te vervallen rijkstaak zijn en er is daarbij vastgelegd dat over deze taken geen afspraken 
tussen Rijk en provincies worden gemaakt. De provincies kunnen dus zelf bepalen hoe zij die de 
bevoegdheden oppakken, dus ook die samenhangen met organisatiestructuur. 
 
De provincie Noord-Brabant heeft daarbij de keuze gemaakt de Nationale Parken niet als haar 
verantwoordelijkheid te zien. Wel blijft ze investeren in natuur- en waterdoelen en de daarbij 
behorende investeringsprogramma’s. Deze keuze houdt in dat de provincie de financiële 
ondersteuning van de Grensparkorganisatie dus niet overneemt. De kansen voor de financiering van 
de organisatie c.q. werking van het Grenspark, én voor de uitvoering van projecten liggen daarmee in 
de context van uitvoeringsprojecten, waaronder die met name ook van Natura 2000. 
 
Met dit nieuwe Beleidsplan, en vanuit de wens van de provincie Noord-Brabant om via projecten over 
de nodige werkings- en projectmiddelen te beschikken, is er de noodzaak ontstaan om het 
organisatiemodel van het Grenspark te herzien. Belangrijk daarbij is het uitgangspunt dat de 
betrokken partijen het Grenspark als status willen behouden. De oorspronkelijke missie ‘het Grenspark 
is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van publieke en private eigenaren en beheerders, 
elk met behoud van hun eigen verantwoordelijkheid, onder het motto: het geheel is meer dan de som 
der delen’ blijft gesteund.   
 
Met het onderschrijven van het voorliggende BBI geven de gezamenlijke partners van het Grenspark 
aan die status ook sterke ambities (cq. kernopgaven) te koppelen. Het verwezenlijken van die 
ambities, is vertaald in een programma. Daarin worden belangrijke taken toegekend aan de 
Grensparkorganisatie (c.q. het huidige Grensparksecretariaat), veelal in coördinerende, sturende of 
afstemmende rol. Een programma dat juist ook ten doel heeft om het Grenspark zichtbaarder te 
maken en op de kaart te zetten. Ambities die leiden tot een groter draagvlak en ondersteunings-
bereidheid van betrokken partijen. Bij het wegvallen van de ondersteuning van die organisatie zal de 
uitvoering van het programma onder druk komen te staan. Om te voorkomen dat dit leidt tot een 
vicieuze cirkel zal de wijziging van de organisatie (en zijn financieringsmodel) een belangrijk onderdeel 
uitmaken van de komende planperiode.  
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Met daarbij de volgende insteek: 
 
- Het Grenspark als samenwerkingsverband zal zich met voorrang moeten richten op de uitvoering 

van projecten, die vanuit gebiedsprogramma’s worden ondersteund en/of gebruik maken van 
subsidievormen vanuit (inter)nationale tot lokale  programma’s 

- De Grensparkpartners zullen zich moeten inzetten voor cofinanciering van bovengenoemde 
projecten 

- De Grensparkorganisatie zal voor haar organisatorische inzet alternatieve bronnen moeten vinden. 
Daarvoor zijn er de volgende aanknopingspunten: 

o Financiering via ondersteuning lokale partners/overheden 
o Financiering via verdiscontering van inzet via de projecten/gebiedsprogramma’s 
o Financiering via nieuwe verdienmodellen 

 
Daarmee is het Grenspark in een transitiefase gekomen. De uitwerking daarvan maakt geen deel uit 
van het BBI zelf. Van belang is dat er binnen de nieuwe structuur de mogelijkheid ontstaat voor het 
vastleggen van middelen, die mede vanuit de verdienmodellen voortkomen. Geopteerd kan worden 
voor een (nieuwe) grensoverschrijdende samenwerkingsvorm, met een eigen rechtspersoonlijkheid. 
De vorm kan worden gebaseerd op het Benelux-verdrag inzake grensoverschrijdende en 
interterritoriale samenwerking (BGTS), in een specifieke Grenspark-eigen vorm. 
 
 
Vertegenwoordiging 
De vertegenwoordiging van de verschillende partijen binnen het nieuw te vormen organisatiemodel zal 
daarbij te heroverwegen zijn en mede afhankelijk van die vorm. Vooralsnog zal het Grenspark 
aangestuurd blijven worden door de Bijzondere Commissie (BC). In de opstellingsperiode van dit BBI 
is een speciale Begeleidingsgroep BBI in het leven geroepen ter voorbereiding en bespreking van de 
stukken alsook advisering aan de BC. Deze begeleidingsgroep kent een volle (ambtelijke) 
vertegenwoordiging van de BC. Ze heeft daarmee een bredere vertegenwoordiging dan de bestaande 
Stuurgroep (die met name uit de eigenaren/beheerders is samengesteld). De vorm van deze 
(tijdelijke) begeleidingsgroep doet meer recht aan de betrokkenheid en participatie van de 
verschillende partijen en leidt daarmee ook tot een meer gedragen advies richting de BC. Om deze 
vorm te bestendigen wordt , in het traject naar een mogelijk nieuwe organisatievorm, daarom 
gekozen om de Begeleidingsgroep een structureel karakter te geven in de vorm van een Stuurgroep 
(nieuwe stijl).  
Dat wil zeggen dat de Stuurgroep zoals die bestond komt te vervallen; het beheerdersoverleg zal 
vooral vorm krijgen in de verschillende projectteams en kan desgewenst bij elkaar worden geroepen.   
 
Ledenlijst Bijzondere Commissie "Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide" 
 
Benelux 
Agentschap voor Natuur en Bos 
Vlaamse Milieumaatschappij - afdeling Water 
Waterschap Brabantse Delta 
Staatsbosbeheer 
Vereniging Natuurmonumenten 
Natuurpunt 
Ministerie van Defensie 
Particuliere eigenaren 
Provincie Noord-Brabant 
Gemeenten: Kalmthout, Essen, Stabroek en Woensdrecht 
Stad Antwerpen 
 
Voor de komende periode zal daarom het volgende model van toepassing zijn: 

- Algemeen bestuur: uitgevoerd door de Bijzondere Commissie 
- Dagelijks bestuur: uitgevoerd door de (nieuwe) Stuurgroep Grenspark 

 
Onder deze organisatie zullen de projectteams worden samengesteld. Deze zijn aangegeven in het 
programmadeel.  
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6.2 Financiering 
 
Onderscheid is te maken tussen de financiering van de Grensparkorganisatie enerzijds en van de 
uitvoeringsprojecten anderzijds. 
 
Financiering Grensparkorganisatie 
Reeds aangegeven is dat het Grenspark in een transitiefase is. Enerzijds is de Grensparkorganisatie 
nodig als coördinerend orgaan om juist de grensoverschrijdende, samenhangende projecten te 
entameren, anderzijds is haar voortbestaan mede afhankelijk van de uitvoering van die projecten. 
 
Er zijn drie geldstromen van waaruit de organisatie kan worden ondersteund: 
 
Bijdragen subsidies: In de transitiefase is het nodig dat een Grensparkorganisatie ondersteund blijft 
worden om bovenstaande projecten te coördineren. Die ondersteuning zal gezocht moeten worden in 
een deelbijdrage van de betrokken partners/overheden. Deze ondersteuning kan van tijdelijke aard 
zijn en/of in de loop van de tijd afgebouwd worden. 
 
Bijdragen projectuitvoering: Naarmate projecten als onderdeel van gebiedsprogramma’s worden 
gehonoreerd zal de bekostiging van de organisatie als een “uitvoeringsorgaan” daarin worden 
opgenomen en zullen er dus financiële middelen voortvloeien voor die organisatorische inzet. Omdat 
het al dan niet doorgaan van dergelijke programma’s niet van te voren is verzekerd en ook plaatsvindt 
in concurrerende zin (met andere uitvoeringsprogramma’s) zal dit onderdeel ten dele flexibel moeten 
zijn. 

 
 
Bijdragen verdienmodellen: Als derde onderdeel kunnen gelden voortvloeien uit nieuwe 
verdienmogelijkheden. Onderzoek hiernaar is reeds gestart en de uitwerking zal verder ter hand 
worden genomen. Belangrijk is om vast te leggen welk deel specifiek tegoed wordt gesteld aan de 
overkoepelende Grensparkorganisatie. Immers ook eigenaren en/of terreinbeherende organisatie zijn 
in ditzelfde krachtenveld op zoek naar alternatieve financieringsbronnen. Bij de verdienmodellen is 
onderscheid te maken in (min of meer) permanente of structurele inkomstenbronnen en bronnen die 
een meer tijdelijk of incidenteler karakter hebben. Het structurele deel van de verdienmodellen zal in 
de loop van de tijd uitgebouwd moeten worden en voor een deel de subsidiëring vervangen. 
 



 
[74]  BELEIDSPLAN BEHEER EN INRICHTING GRENSPARK DE ZOOM – KALMTHOUTSE HEIDE 

 

Financiering uitvoering beheer en projecten 
Het Grenspark heeft zelf geen middelen om uitvoeringsprojecten te financieren. Dat wil niet zeggen 
dat er geen middelen beschikbaar zijn, maar deze vloeien voort uit andere kanalen. 
 
Ten eerste zijn dat de reguliere middelen die beschikbaar worden gesteld ten behoeve van het 
terreinbeheer aan de betreffende eigenaren. Die gelden zijn strikt bedoeld voor het terreinbeheer. 
 
Daarnaast zijn dat middelen die voortkomen uit specifieke doelen, die bijvoorbeeld te maken hebben 
met soortenbeleid, landschapsbeleid, etc. Ook die middelen vloeien doorgaans naar de deelnemende 
partijen. Zo zijn er bijvoorbeeld middelen beschikbaar geweest voor de bestrijding van exoten als 
Amerikaanse vogelkers. 
 
Ook vanuit Natura 2000 zullen middelen beschikbaar komen. Daarmee worden de specifieke doelen 
ondersteund die vanuit deze beleidskaders bereikt moeten worden. Die hebben voor een groot deel te 
maken met (herstel van) de waterhuishouding of het beperken van de effecten van eutrofiëring. 
Daarbij geldt ook de verplichting van monitoring; ook die activiteiten zullen bekostigd worden. 
 
Vervolgens zijn er internationale subsidieregelingen; vaak gaat het om samenwerkingsinitiatieven die 
gericht zijn op het bereiken van internationale doelen. Zo is in het kader van LIFE programma 
(programma van de EU voor bescherming natuur en omgeving) het HeLa (Herstel Landduinen)-
project uitgevoerd met een totaal budget van bijna 2 miljoen euro waarvan 1 miljoen bijgedragen 
door de EU. Doel was het herstellen van 100 ha droge heide, 18 ha open zand en 10 ha venranden en 
natte heide. Een nieuwe aanvraag betreft het HELVEX-project waarmee verder herstel heide en 
vennen en exotenbestrijding is gehonoreerd; hier gaat het om een bedrag van 3,2 miljoen euro. 
Daarnaast zijn er ook aanvragen in het kader van Interreg (stimulering samenwerking tussen 
internationale regio’s) en Leader (plattelandsontwikkeling). Er wordt daarbij ingezet op de 
programmeringslijnen CO2-reductie, hernieuwbare energie, samenwerking met onderzoeksinstituten 
en scholen, zoals het Interregproject 2Zeeën en CaRe Lands. Het voorbereiden en begeleiden van 
deze subsidieprojecten zijn arbeidsintensief, maar zijn bij erkenning zeker lonend. 
 
Daarnaast zijn er per land en regio programma’s (die deels bij bovenstaande internationale 
programma’s kunnen aanhaken).  Zo zet de provincie onder meer in op het realiseren van een robuust 
natuurnetwerk (via een Groen Ontwikkelfonds). Ook vanuit bijvoorbeeld Toerisme Vlaanderen zijn 
programma’s mogelijk. Tenslotte zijn er uiteraard tal van lokale initiatieven die ook van belang kunnen 
zijn in het kader van het Grenspark. Een voorbeeld hiervan is dat Vlaamse gemeenten bezien of 
herstel en ontwikkeling van trage wegen kan plaatsvinden.  
 
Bij dit alles is samenhang en afstemming van belang. De Nederlands-Belgische grens laat ook duidelijk 
zijn sporen na in organisatie, aanpak en uitvoering van projecten. Maar tegelijkertijd is het Grenspark 
bij uitstek het vehicle om die grenzen te verzachten, en sterker nog, de voordelen van het 
internationale karakter te benutten waar mogelijk. Taken als coördinatie, afstemming, advisering 
zullen dus in toenemende mate ook uit de verschillende projecten ondersteund moeten worden. 
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DEEL III 
 
PROGRAMMA’S EN PROJECTEN 
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1. Kernopgaven 
 

In dit onderdeel worden de beleidsvoornemens zoals die zijn geformuleerd vertaald naar acht 
kernopgaven: de hoofddoelen van het beleid van het Grenspark voor de komende planperiode. Iedere 
kernopgave wordt weer doorvertaald in concrete programma’s en projecten. Het gaat om de volgende 
kernopgaven waaraan het Grenspark met voorrang zal werken. Hiervan zijn de eerste zes vooral 
inhoudelijk van aard en de laatste twee organisatorische/communicatieve opgaven die nodig zijn om 
de uitvoering van de inhoudelijke opgaven te faciliteren en te begeleiden. 
 
De inhoudelijke opgaven 
(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 
 
Begeleidende en organisatorische opgaven 
(7) Planning van communicatie, voorlichting en educatie 
(8) Heroriëntatie van organisatie en coördinatie 
 
Een toelichting op de kernopgaven volgt hieronder. De kernopgaven worden opgenomen als een 
programma waarbinnen verschillende projecten zijn uit te werken. Daarmee ontstaat een flexibele 
planvorm die richting geeft aan de belangrijkste opgaven waar het park aan wil werken (de dossiers) 
maar tegelijkertijd de mogelijkheid biedt binnen de dossiers projecten op te nemen, aan te vullen en 
ook af te sluiten. 
 
1.1 Versterken van identiteit en positionering 
 
Identiteit en strategie 
In het hoofdstuk Merkontwikkeling (1.3) is aangegeven dat het Grenspark meer dan nu en ook op een 
betere manier, vorm kan geven aan zijn identiteit en imago. De benoemde kernkwaliteiten zijn 
daarvoor de fundering: op die pijlers zal dat imago moeten worden opgebouwd.  
Omdat het Grenspark op de drempel staat van een nieuwe fase is het zaak nu een doorstart te geven 
aan naam, merk en stijl. Deze doorstart zal gepaard gaan met een goed doordachte strategie, waarin 
publiciteit en communicatie een belangrijke rol spelen. Belangrijk daarbij is dat het Grenspark veel 
beter herkenbaar wordt, niet als doel op zich, maar om daarmee draagvlak te creëren voor een 
Grenspark dat de natuurwaarden ziet als basis voor al haar activiteiten. 
 
Huisstijl 
Uitgaande van de identiteit van het park, de basale kernwaarden, en met in achtneming van de 
strategie om het Grenspark een betere bekendheid te geven is het nodig dat er ook een 
herkenbaardere huisstijl wordt aangenomen die een rode draad gaat vormen in alle uitingsvormen, op 
papier, internet alsook in het veld. Die huisstijl is meer dan een logo; het zal een multifunctionele 
opzet van stijlkenmerken moeten zijn die flexibel inzetbaar zal zijn naar gelang de toepassing of het 
product. 
 
 
1.2 Versterken van natuurwaarden en kernkwaliteiten  
 
Afstemming van Natura-2000- doelen 
In hoofdstuk 1.2 zijn de kernkwaliteiten van het Grenspark benoemd. Die kernkwaliteiten zijn een 
belangrijk onderdeel van het beschermingsbeleid van Natura 2000. Maar de kernkwaliteiten van het 
gebied zijn vanuit het Grenspark gezien ruimer. Het Grenspark wil het totaal aan kernkwaliteiten 
behartigen en er voor zorgen dat alle natuurdoelen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd zijn, waarbij 
de Natura 2000-doelen leidend zijn. 
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Regionale en lokale doelen 
Natura 2000 richt zich met voorrang op de internationaal belangrijke doelen. Maar binnen het 
Grenspark en in samenhang met de omgeving zijn er ook regionale en lokale natuurwaarden en -
kwaliteiten die van belang zijn. Het Grenspark wil zorg hebben voor de totale biodiversiteit en de 
daarvoor nodige ecologische samenhang en verbindingen en ook het in de peiling houden van 
evenwicht tussen soorten daar waar invasieve soorten oprukken. 
 
 
1.3 Versterking van recreatieve waarden en beleving 
 
Vindbaarheid en bereikbaarheid 
De beleving aan het Grenspark is een verzameling van indrukken, die begint bij een bezoek aan de 
website, het volgen van de wegwijzers naar het park, het oprijden van de parkeerplaats of het 
uitstappen bij de OV-halte tot en met de wandeling of de fietsroute door het gebied (het landschap, 
de natuur, de informatie, de stilte, de wind, de geur).  
Rond het onderwerp merkontwikkeling van het Grenspark is ook gewezen op het verbeteren van de 
herkenbaarheid, vindbaarheid en beleefbaarheid. Deze drie onderdelen gaan hand in hand. Gewerkt 
kan worden met de “drie ringenbenadering” uit het Afsprakenkader Nationale Parken Nederland 
(aanduiding naar het gebied van grof naar fijn). Op dit moment ligt hiervoor nog geen basis, dus het 
is goed mogelijk een heldere systematiek te introduceren.  
Naast de algehele bebording, is het nodig de locaties van de parkings te optimaliseren. De locaties 
van de poorten liggen vast, maar de parkeermogelijkheden bij elke poort moeten nog nader 
gedetailleerd worden. Hetzelfde geldt voor de 'subparkeerplaatsen'.  
 
Routes en gebruik 
Met name op het gebied van de fietsroutes is er een grote slag te maken en zal in samenhang met 
het fietsknooppuntensysteem een aantal veranderingen nodig zijn van zowel de routes als de 
knooppuntenlocaties. In mindere mate geldt dit ook voor andere routevormen. 
In een deel van de gebieden (de C-zones) zijn er extra mogelijkheden voor gebruik, bijvoorbeeld voor 
atb-ers of ruiters. De manier waarop dat uitvoering krijgt is een uitwerking. 
 
 
1.4 Ontwikkeling van poorten en poortgebieden 
 
De vier poorten worden doorontwikkeld zodat ze hun functie als aantrekkelijke onthaalplek voor 
bezoekers van het Grenspark goed kunnen vervullen, en daarmee ook een substantiële bijdrage 
leveren aan de gewenste recreatieve zonering. Elke poort heeft van nature een ander karakter en 
krijgt op basis daarvan ook een specifiek thema toegedeeld dat richting geeft aan de ontwikkeling. De 
poortontwikkeling omvat niet alleen de specifieke locatie maar de wijdere omgeving van de poort (de 
als zodanig te benoemen poortgebieden). 
Die poortgebieden omvatten ook gebieden buiten de grenzen van het Grenspark. Dat geldt met name 
voor de poort Hemelrijk; het gebied tussen Essen en het Grenspark is hiervoor in beeld. Er zijn daar 
kansen die enerzijds de (agrarische) ondernemers nieuwe mogelijkheden bieden voor verbreding van 
functies die tegelijkertijd de natuur- en landschapswaarden ondersteunen. Er is daarbij behoefte aan 
ondernemers die kansen zien in initiatieven die een brug slaan tussen de agrarische omgeving en het 
nabijgelegen Grenspark. 
 
 
1.5 Ontwikkeling van deelgebieden en/of landgoederen 
 
In en rond het Grenspark bevinden zich kansen voor een versterking van natuurkwaliteiten die 
samenhangen met – een transformatie van - de (ondernemers)doelen van de terreineigenaren.  
Binnen het park bevinden zich o.a. particuliere landgoederen waarvan de financiering mede gebaseerd 
is op inkomsten uit het gebied. De uitdaging bestaat er uit om te zoeken naar een versterking van de 
natuurdoelen in relatie tot het genereren van andere, nieuwe inkomstenbronnen door functie-
verbreding. Die verbreding zou zowel de eigenaren als de bezoeker ten dienste kunnen staan. 
Uiteraard is rekening te houden met de Natura 2000-doelen. 
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Ook los van de landgoederen zijn er gebiedsdelen binnen het Grenspark waar het denkbaar is dat de 
natuurwaarden zijn te versterken in samenhang met functieversterking of –verandering; daarbij 
kunnen bijvoorbeeld ook de gebieden van de grondwateronttrekkingmaatschappijen of andere 
eigenaren in beeld zijn. Projecten die zich daarvoor aandienen zijn op te nemen in deze dossiermap. 
 
 
1.6 Versterking van veiligheid en toezicht 
 
Uiteraard zijn de eigenaren/beheerders in eerste instantie verantwoordelijk voor het terreinbeheer van 
hun gronden en alles wat daarbij komt kijken. Maar er zijn thema’s die vanzelfsprekend over de 
eigendomsgrenzen heen gaan. Met nadruk zijn dat zaken die te maken hebben met brandpreventie en 
–bestrijding. Hetzelfde geldt voor toezicht en handhaving. En daar komt de rol van het Grenspark 
weer in beeld als afstemmend orgaan. Het is duidelijk dat die afstemming nog niet optimaal is 
vormgegeven en juist daarom benoemt het Grenspark deze zaken als kernopgaven voor de toekomst.  
 
 
1.7 Planning van communicatie, voorlichting en educatie 
 
Communicatie speelt bij elke van de hiervoor genoemde kernopgaven een rol. Daarnaast heeft het 
Grenspark een belangrijke, afzonderlijke kerntaak om te zorgen voor voorlichting aan bezoekers over 
natuur en recreatieve mogelijkheden en het onder de aandacht brengen van educatieve programma’s 
voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Ontwikkelingen in de maatschappij en in het 
Grenspark zelf vragen om een continue aandacht om het voorlichtingsaanbod goed aan te laten 
sluiten bij (veranderende) behoeften van het publiek.  
In de dossiermap ‘communicatie en voorlichting’ zullen daarom projecten op dit gebied worden 
opgenomen, onder andere het om de vier of vijf jaar opstellen van een meerjarencommunicatieplan. 
Hierin kunnen steeds de specifieke doelen, doelgroepen, strategie en middelen op het gebied van 
communicatie, voorlichting en educatie nader uitgewerkt worden. 
 
 
1.8 Heroriëntatie van organisatie en coördinatie 
 
 
Organisatie en coördinatie 
De heroriëntatie met betrekking tot de organisatie van het Grenspark houdt in dat, in relatie tot de 
transitie van het Grenspark en de financieringsvraagstukken daarbij, diverse vraagstukken tegelijk en 
in onderlinge afhankelijk moeten worden afgewogen: 
- Rol Grensparksecretariaat 
- Kerntakendiscussie 
- Actualiseren van vertegenwoordiging van partijen in alle overlegstructuren  
- Organisatie van verschillende overlegstructuren 
- Versterken interne communicatie/afstemming 

 
 
Ontwikkeling en uitwerking parkprofijt 
De organisatie van het Grenspark alsook de uitvoering van projecten in het kader van het Grenspark 
worden in de huidige samenleving in toenemende mate mede afhankelijk gesteld van de mogelijke 
opbrengsten die vanuit het gebied zijn te generen. In een Grenspark vergt dat een nieuwe kijk op de 
waarden en hoe die ook economische betekenis hebben.  
Deels zijn die waarden intrinsiek of generiek en zou het behoud ervan een uiting van een (nationaal) 
algemeen belang moeten zijn, maar minstens een deel kan ook worden gezien als waarden waarvan 
regionaal of lokaal profijt wordt of kan worden gewonnen. De zoektocht naar het toepassen van een 
vorm van profijtbeginsel ter ondersteuning van de doelen van het Grenspark is een belangrijke 
vervolgopgave.
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2. Programmadossier en projecten 
 
 
 
2.1 Kernopgaven gebundeld in programmadossiers 

 
Bovengenoemde kernopgaven worden gebundeld weergegeven in zes programma-dossiers en twee 
koepeldossiers. De dossiers zijn als het ware “mappen” waarbinnen verschillende projecten 
opgenomen kunnen worden. 
De programmadossiers zijn inhoudelijk van aard; ze omvatten thema’s waar de komende planperiode 
aan gewerkt gaat worden. De koepeldossiers betreffen enerzijds de organisatie en financiering van 
dat alles en anderzijds de communicatie daaromtrent; ze raken dus alle eerste zes thema’s. 
 
Per programma is aangegeven wat het globale doel van dat programma is, als een soort motto dan 
wel “stip op de horizon”. Tegelijkertijd zijn daarbij een aantal ijkpunten benoemd. 
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2.2 Projecten binnen de programmadossiers 
Binnen elk programmadossier worden verschillende projecten opgenomen. In het voorliggende BBI 
wordt al een reeks van projecten benoemd. Jaarlijks kan worden bezien of projecten kunnen worden 
afgesloten of worden opgenomen. Per project wordt een projectwijzer ingevuld, waarop steeds een 
aantal aandachtspunten wordt beschreven, zoals aangegeven op de volgende pagina,  
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Toelichting op de projectinhoud: 
 
 
Naam project 

 
 

 
Beschrijving project 

 
Korte beschrijving van de inhoud van het project 

 
Doel van het project 

 
Wat is het doel van het project 

 
Middel 

 
Op welke wijze wordt gewerkt aan het bereiken van het doel? 

 
Uitgangspunten/kaders/voorwaarden 

 
Welke uitgangspunten, (wettelijke) kaders of randvoorwaarden 
zijn voor het project relevant dan wel welke kaders of 
planvormen kunnen een handvat bieden 

 
Prioritering 
 

 
Welke prioriteit heeft het project? aangegeven is of het project 
als start-, lopend- of vervolgproject wordt beschouwd: 
- startproject: met voorrang op te starten in planperiode 
- doorgaand project: project met lopend of permanent karakter 
- vervolgproject: project dat volgt op een startproject en/of 
later in BBI planperiode kan worden opgestart 
 

 
Koppeling met andere projecten 

 
Met welke andere projecten is er interferentie en/of 
afstemming nodig? Alleen de belangrijkste direct betrokken 
projecten zijn genoemd. 

 
Rol Grensparkorganisatie 

 
Wat is de rol van de Grensparkorganisatie? Die wordt 
uitgedrukt in de volgende termen: 
- initiërend/sturend: trekkerschap of opdrachtgeverschap 
- afstemmend/coördinerend: partijen verbinden 
- faciliterend/adviserend: indien besluitvorming bij derden een 
rol speelt, met consultatie van BG of BC  

 
Trekker (en evt betrokken partijen) 

 
Welke partij neemt het trekkerschap op zich?  
Het gaat om de partij die de organisatie en procesbegeleiding 
op zich neemt, de voortgang bewaakt en terugkoppelt naar de 
Grensparkorganisatie 
 

 
Memo 

 
Aandachtspunten, voorstellen, ideeën vanuit consultaties, werk- 
of inloopbijeenkomsten 
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Programma 1: Versterken van identiteit en positionering 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
§  
 
Doel programma: 
 
Het Grenspark wordt herkend als omvangrijk internationaal samenhangend natuurgebied 
 
Belangrijkste ijkpunten 
§ Aanwezigheid strategisch plan over positie en profilering  
§ Vergrote zichtbaarheid / herkenbaarheid van het Grenspark in het gebied en de omgeving in het gebied  
§ Vergrote naamsbekendheid (evt. nulmeting) 
§ Vergrote inhoudelijke bekendheid (doelen, maatregelen, etc) 
 
§  

 
Projecten 
1.1 Merkontwikkeling en publiciteit 
1.2 Ontwikkeling huisstijl 
 
§  
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Naam project 

 

1.1 Merkontwikkeling en publiciteit 

 
Beschrijving project 

 
Het bepalen van een heldere strategie waarbij het 
Grenspark in de komende (plan)periode onder de 
aandacht wordt gebracht, zowel in de eigen regio 
als daarbuiten.  

 
Doel van het project 

 
Het versterken van het draagvlak voor (de 
kernboodschap cq de kernkwaliteiten van) het 
Grenspark, gebruik makend van een betere 
(naams)bekendheid 

 
Middel 

 
Een strategieplan gericht op het versterken van 
(naams)bekendheid en draagvlak 

 
Uitgangspunten/kaders/voorwaarden 

 
 

 
Urgentie/prioritering/fasering 
 

 
Startproject 

 
Koppeling met andere projecten 

 
1.2 

 
Rol Grensparkorganisatie 

 
Initiërend/Sturend 
 

 
Trekker (en evt betrokken partijen) 

 
Grensparkorganisatie 
 

 
Memo 

 
NB: dit project zal starten met een korte 
verkenning naar de mogelijkheid om het Grenspark 
te voorzien van een sterkere naam. 
Zie ook reacties Bijlage 2. 
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Naam project 

 

1.2 Ontwikkeling huisstijl 

 
Beschrijving project 

 
Het (door) ontwikkelen van een logo en huisstijl, 
rekening houden met de naam van het Grenspark 
en met de poortontwikkeling 

 
Doel van het project 

 
Een aansprekende huisstijl die bruikbaar is voor het 
Grenspark als geheel en tegelijkertijd als kapstok 
voor de poorten en multifunctioneel bruikbaar is (bij 
bebording, schriftelijk en digitaal materiaal) 
 

 
Middel 

 
Laten ontwerpen van een (multifunctioneel 
toepasbare) huisstijl, inclusief huisstijldocument cq 
handleiding voor gebruik. 

 
Uitgangspunten/kaders/voorwaarden 

 
Zo mogelijk behoud van huidige succesvolle 
huisstijlelementen en verworvenheden 

 
Urgentie/prioritering/fasering 
 

 
Startproject (volgend op 1.1) 

 
Koppeling met andere projecten 

 
1.1, 4.1 en 8.2 

 
Rol Grensparkorganisatie 

 
Initiërend/Sturend 
 

 
Trekker (en evt. betrokken partijen) 

 
Grensparkorganisatie 
 

 
Memo 
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Programma 2: Versterking van natuurwaarden en kernkwaliteiten  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
§  
 
Doel programma: 
 
Ondersteuning aan versterking van de (internationale) natuurwaarden van het Grenspark 
alsook het bieden van een parkbreed inzicht in de ontwikkeling van die waarden 
 
 
Belangrijkste ijkpunten: 

§ Een werkend actueel monitoringsplan 
§ Voortgang van Natura2000- doelen 
§ Tendensen en ontwikkelingen parkspecifieke (doel)soorten 
§ Resultaten bestrijding (invasieve) exoten 

 
§  
 
Projecten 
2.1 Natura 2000 en terreinbeheer; afstemming, uitwisseling, communicatie 
2.2 Biodiversiteit, flora- en faunabeheer 
2.3 Exotenbeheer, uitvoering 
2.4 Ecologische samenhang en verbindingen 
2.5 Verbetering hydrologische randvoorwaarden (lokaal) 
2.6  Monitoring 
 
§  
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Naam project 

 

2.1 Natura 2000 en terreinbeheer 

 
Beschrijving project 

 
Afstemmen van maatregelen die in het kader van 
Natura 2000 van grensoverschrijdende aard zijn 
zowel wat betreft de landsgrens alsook de grens 
van terreineigenaren 
 

 
Doel van het project 

 
Afstemmen waar mogelijk van de 
uitvoering/fasering van maatregelen op gebied van 
kap en begrazing 

 
Middel 

 
Jaaroverzicht Natura 2000-maatregelen van 
grensoverschrijdende aard 
 

 
Uitgangspunten/kaders/voorwaarden 

 
Natura 2000 

 
Urgentie/prioritering/fasering 
 

 
Doorgaand project 

 
Koppeling met andere projecten 

 
6.1 

 
Rol Grensparkorganisatie 

 
Afstemmend/Coördinerend 

 
Trekker (en evt betrokken partijen) 

 
Grensparkorganisatie 
 
 

 
Memo 
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Naam project 

 

2.2 Biodiversiteit, flora- en faunabeheer 

 
Beschrijving project 

 
Afstemmen van faunabeheer daar waar wet- en 
regelgeving daartoe de ruimte biedt met het oog op 
optimalisatie biodiversiteit 

 
Doel van het project 

 
In kaart brengen terrein- en eigendomsgrens-
overschrijdende aandachtspunten op gebied van 
faunabeheer en het aanreiken van oplossingen 
binnen de (landelijke) wet- en regelgeving inclusief 
anticipatie op evt terugkeer van soorten 
 

 
Middel 

 
Notitie/afstemmingsvoorstel 

 
Uitgangspunten/kaders/voorwaarden 

 
Natura 2000, nationale wet- en regelgeving mbt 
faunabeheer en bescherming soorten 
(Nederland/Vlaanderen) 

 
Urgentie/prioritering/fasering 
 

 
Doorgaand project 

 
Koppeling met andere projecten 

 
2.3 en 2.4 

 
Rol Grensparkorganisatie 

 
Afstemmend/Coördinerend 

 
Trekker 

 
KNJV 
(Faunabeheereenheden, terreineigenaren en/of -
beheerders, provincies, ANB Beleid) 

 
Memo 

 
Zie ook grensoverschrijdende project Zeeuws 
Vlaanderen 
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Naam project 

 

2.3 Exotenbeheer, uitvoering en omvorming 

 
Beschrijving project 

 
In kaart brengen problematiek van met name 
invasieve exoten inclusief voorstel gewenste 
maatregelen 

 
Doel van het project 

 
Het ontwikkelen van een uitvoerbaar en effectief 
beheer gericht op bestrijding dan wel in toom 
houden van (bedreigende) exoten 

 
Middel 

 
Plan van aanpak cq integraal beheervoorstel met 
voorrang voor bedreigende invasieve soorten. 

 
Uitgangspunten/kaders/voorwaarden 

 
Natura 2000, landelijke wet- en regelgeving mbt 
bescherming planten en dieren 

 
Urgentie/prioritering/fasering 
 

 
Doorgaand project 

 
Koppeling met andere projecten 

 
2.2 

 
Rol Grensparkorganisatie 

 
Afstemmend/Coördinerend 
 

 
Trekker (en evt betrokken partijen) 

 
Grensparkorganisatie in afstemming met 
eigenaren 

 
Memo 

 
Aandachtssoorten in het Grenspark zijn o.a: 
watercrassula (!), Amerikaanse vogelkers, 
rododendron, Japanse duizendknoop, 
reuzenbalsemien, grijs kronkelsteeltje, 
Amerikaanse aster, Canadese gans, nijlgans 
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Naam project 

 

2.4 Ecologische samenhang en verbindingen 

 
Beschrijving project 

 
Het behouden, bewaken en ontwikkelen van 
ecologische verbindingen dan wel het beperken van 
ecologische barrières 
 

 
Doel van het project 

 
Het verbeteren van de ecologische samenhang 
binnen het Grenspark alsook op de overgangen 
naar samenhangende gebieden 

 
Middel 

 
Plan van aanpak voor interne barrières (Abdijlaan, 
Huybergse baan, Putseweg/Putsesteenweg, 
Verbindingsweg. 
Plan van aanpak voor afsluiten van openbare 
zandwegen voor gemotoriseerd verkeer. 
Afstemming realisering EHS (NL)  
Agendering/reactivering VEN (VL) 
Potentiële verbindingen vastleggen/beschermen in 
ruimtelijke plannen / ruimtelijke structuurschetsen. 
Deelnemen overleg met gemeenten en provincies. 

 
Uitgangspunten/kaders/voorwaarden 

 
Natura 2000, landschaps(ontwikkelings)plannen. 
EHS, VEN 

 
Urgentie/prioritering/fasering 
 

 
Vervolgproject 

 
Koppeling met andere projecten 

 
2.2 en 2.5 

 
Rol Grensparkorganisatie 

 
Faciliterend/Adviserend 
 
 

 
Trekker (en evt betrokken partijen) 

 
Grensparkorganisatie (overkoepelend) en per 
deelgebied betreffende gemeente 
(Betrokkenen: Gemeenten, vertegenwoordiging 
eigenaren/beheerders, plaatselijke 
natuurverenigingen) 

 
Memo 
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Naam project 

 

2.5 Verbetering hydrologische 
randvoorwaarden 

 
Beschrijving project 

 
Verbetering hydrologie t.b.v. optimalisatie 
natuurwaarden 

 
Doel van het project 

 
Verbetering hydrologische randvoorwaarden via 
convenant alsook via lokale maatregelen tbv 
waterkwaliteit en –kwantiteit 

 
Middel 

 
Uitvoering (eigendomsoverschrijdende) 
convenantsmaatregelen 
Terugbrengen lokale invloeden van lokale 
grondwateronttrekkingen en stikstof- en 
fosfaataanrijking. 

 
Uitgangspunten/kaders/voorwaarden 

 
Natura 2000, Milieuwetgeving 

 
Urgentie/prioritering/fasering 
 

 
Doorgaand project 

 
Koppeling met andere projecten 

 
2.2 en 2.4 

 
Rol Grensparkorganisatie 

 
Afstemmend/coördinerend 
 
 

 
Trekker 

 
Grensparkorganisatie 
 

 
Memo 
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Naam project 

 

2.6 Monitoring natuur 

 
Beschrijving project 

 
Monitoring van een te bepalen set van 
(kern)kwaliteiten 

 
Doel van het project 

 
Het Grensparkspecifiek –en breed blijven volgen 
van de natuurwaarden binnen het Grenspark 

 
Middel 

 
De opstelling van een monitoringsplan en op basis 
van dit plan uitvoering van de monitoring en de 
jaarlijkse rapportage daarvan 

 
Uitgangspunten/kaders/voorwaarden 

 
Monitoringsverplichtingen o.a. in kader van Natura 
2000; bestaande monitoringsprojecten/bestaand 
monitoringsplan; afstemming met INBO 

 
Urgentie/prioritering/fasering 
 

 
Doorgaand project  

 
Koppeling met andere projecten 

 

 
Rol Grensparkorganisatie 

 
Initiërend/sturend 

 
Trekker (en evt betrokken partijen) 

 
Grensparkorganisatie 

 
Memo 

 
Het monitoringsplan vervangt de monitorings-
verplichtingen van de terreinbeherende 
organisaties i.k.v. Natura 2000 niet, maar zal die 
gegevens wel parkbreed kunnen integreren. 
Aanvullend zijn wel afspraken te maken over 
monitoring bij overige eigenaren en monitoring van 
specifieke soorten relevant voor het Grenspark 
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Programma 3: Versterking van recreatieve waarden en beleving 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

§  
 
Doel programma: 
 
Samenhangende invulling en uitvoering van de recreatieve zonering en ondersteunende 
maatregelen daartoe. 
  
Belangrijkste ijkpunten 
§ Aanwezigheid bebording langs snelwegen 
§ Aanwezigheid bebording regio en lokaal 
§ Aanwezigheid eenduidige toegangs- en parkeerbebording 
§ Gerealiseerde routes conform plan (plus knooppunten) 
§ Aanwezigheid parkbrede evenementenkalender 
§ Inzicht in verdeling recreatiestromen en – motieven in de tijd 
 

§  
 
Projecten 
3.1. Signalisatie hoofdwegenstructuur en bewegwijzering in de regio 
3.2. Toegangsbebording 
3.3. Parkings  
3.4. Routes en knooppunten 
3.5. Invulling c-zones 
3.6. Arrangementen en evenementenkalender 
3.7. Monitoring recreatie 
 
§  
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Naam project 

 

3.1Signalisatie hoofdwegenstructuur en 
bewegwijzering rond het Grenspark 

 
Beschrijving project 

 
Het bepalen van de locaties van hoofdsignalisatie 
langs de hoofdinfrastructuur en de bewegwijzering 
in de omgeving van het Grenspark alsook de 
uitwerking van de vormgeving (in samenhang met 
project 1.2) 
 

 
Doel van het project 

 
Realisatie signalisatie/ aanduiding Grenspark langs 
de hoofdinfrastructuur en bewegwijzering rond het 
Grenspark  

 
Middel 

 
Samenhangend signalisatie en 
bewegwijzeringsvoorstel (zie memo) 

 
Uitgangspunten/kaders/voorwaarden 

 
Drie ringen-benadering Afsprakenkader Nationale 
Parken Nederland, Nationale/lokale regelgeving 

 
Urgentie/prioritering/fasering 
 

 
Startproject 

 
Koppeling met andere projecten 

 
1.2, 3.3 en 4.1 

 
Rol Grensparkorganisatie 

 
Initiërend/Sturend 

 
Trekker (en evt betrokken partijen) 

 
Grensparkorganisatie 

 
Memo 

 
zie ook Pilot bebording NP Weerribben-Wieden. 
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Naam project 

 

3.2 Toegangsbebording 

 
Beschrijving project  

 
Het realiseren van een eenduidig systeem van 
toegangsborden 

 
Doel van het project 

 
Het ontwerpen van een eenduidig 
bebordingssysteem, gebaseerd op de zonering 
(met de vermelding van de voorkomende 
toegangsregels) en met inachtneming van de 
huisstijl; het in overleg treden met de 
terreineigenaren/beheerders en het doen 
zorgdragen voor de plaatsing 
 

 
Middel 

 
Bebordingsvoorstel (locaties, bordtype, etc). 
 

 
Uitgangspunten/kaders/voorwaarden 

 
Herkenbaarheid van afzonderlijke 
terreinbeheerders op aanduidingen. Zie ook memo. 

 
Urgentie/prioritering/fasering 
 

 
Startproject 

 
Koppeling met andere projecten 

 
1.2 en 3.1 

 
Rol Grensparkorganisatie 

 
Afstemmend/Coördinerend 
 

 
Trekker (en evt betrokken partijen) 

 
Grensparkorganisatie 
 

 
Memo 

 
Mede te baseren op de ringenbenadering uit het 
afsprakenkader Nationale Parken Nederland; zie 
ook Pilot bebording NP Weerribben-Wieden. 
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Naam project 

 

3.3 Parkings (bij poorten en elders) 

 
Beschrijving project 

 
Het optimaliseren van het stelsel van parkings  
 

 
Doel van het project 

 
Het realiseren van een stelsel van parkings (incl. de 
parkeergelegenheden bij de poorten) en deze 
optimaal inrichten en bewegwijzeren 
 

 
Middel 

 
Uitwerkingsvoorstel parkings 

 
Uitgangspunten/kaders/voorwaarden 

 
Zonering van het BBI 

 
Urgentie/prioritering/fasering 
 

 
Vervolgproject 

 
Koppeling met andere projecten 

 
1.2 en 3.1 

 
Rol Grensparkorganisatie 

 
Afstemmend/Coördinerend 

 
Trekker 

 
Grensparkorganisatie (overkoepelend) en daarop 
nader te benoemen per parking 

 
Memo 
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Naam project 

 

3.4 Routes en knooppunten 

 
Beschrijving project 

 
Het verbeteren van de aangeboden routes 

 
Doel van het project 

 
Het bieden van een verbeterd routenetwerk aan 
bezoekers afgestemd op de zonering 

 
Middel 

 
Uitwerking van routestructuren 
 
 

 
Uitgangspunten/kaders/voorwaarden 

 
Zonering van het BBI 
Bij de fietsroutes gebruik maken van het 
knooppuntensysteem (met aanpassingen) 
Verbinden poorten, zorg voor fietsfaciliteiten bij 
iedere poort 

 
Urgentie/prioritering/fasering 
 

 
Startproject (voor fietsroutes) 
Vervolgproject (voor andere doelgroepen) 

 
Koppeling met andere projecten 

 
3.3, 4.1 

 
Rol Grensparkorganisatie 

 
Initiërend/Sturend (voor fietser en wandelaar) 
Afstemmend/coördinerend (voor andere 
doelgroepen) 

 
Trekker (en evt betrokken partijen) 

 
Grensparkorganisatie (voor fietser en wandelaar) 
 
Voor andere doelgroepen zijn in eerste instantie de 
doelgroepvertegenwoordigers initiatiefnemer. 
(Betrokkenen: ruiter- en menverenigingen, atb-of 
mtb-verenigingen) 
 

 
Memo 

 
Afstemming met KNHS en maneges omtrent 
inbreng en ondersteuning realisatie en onderhoud 
routes. 
Zie ook reacties mbt ruiter-/men-/fietspaden 
Bijlage 2. 
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Naam project 

 

3.5 Uitwerking C-zones recreatiezonering 

 
Beschrijving project 

 
Uitwerking C-zones mbt gebruiksmogelijkheden  
(C-zones bij Volksabdij, Stoppelbergen, Staartse 
heide en Withoefse Heide) 

 
Doel van het project 

 
Optimalisatie en uitwerking recreatieve 
mogelijkheden in C-zone’s (mbt ruiters, atb-ers en 
andere voorzieningen) 

 
Middel 

 
Uitwerkingsvoorstellen per C-zone inclusief 
afspraken omtrent onderhoud en beheer van de 
betreffende voorzieningen 
 
 

 
Uitgangspunten/kaders/voorwaarden 

 
Zonering van het BBI, Natura 2000 

 
Urgentie/prioritering/fasering 
 

 
Startproject 

 
Koppeling met andere projecten 

 
1.2, 3.3, 4.1 

 
Rol Grensparkorganisatie 

 
Afstemmend/Coördinerend 

 
Trekker (en evt betrokken partijen) 

 
Stoppelbergen: Gemeente Woensdrecht * 
Staartse heide: Gemeente Woensdrecht 
Volksabdij: Gemeente Woensdrecht 
Withoefse Heide: ANB (i.s.m. Gemeente Kalmthout) 
 
 

 
Memo 

 
Onderzoek naar grootte van de C-zone bij 
Volksabdij. 
Er ligt ook een vraag van KNWU voor een ATB-
route/parcours  

(*) Partijen bij Stoppelbergen: SBB, NM, Stad Antwerpen, eigenaar Wildernissen, Manege de Hoef, Leeuw van 
Vlaanderen, ruiter/menvereniging , particuliere eigenaren (Volksabdij, Bosgroep), Evides 
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Naam project 

 

3.6 Arrangementen en 
evenementenkalender  

 
Beschrijving project 

 
Het stimuleren, coördineren en afstemmen van 
arrangementen en evenementen die in het kader 
van het Grenspark passen  

 
Doel van het project 

 
Versterking van –de afstemming van- Grenspark-
activiteiten die passen binnen de kaders/zonering 
van het Grenspark en daarmee de doelen van het 
Grenspark ondersteunen 

 
Middel 

 
Een afgewogen en (doorlopende) arrangementen- 
en evenementenkalender die periodiek wordt 
ververst op website en bij de poorten beschikbaar 
is 

 
Uitgangspunten/kaders/voorwaarden 

 
Meerjarencommunicatieplan 

 
Urgentie/prioritering/fasering 
 

 
Doorgaand project 

 
Koppeling met andere projecten 

 
7.1 

 
Rol Grensparkorganisatie 

 
Afstemmend/Coördinerend 

 
Trekker (en evt betrokken partijen) 

 
Grensparkorganisatie 
(Betrokkenen: VVV’s, vertegenwoordigers 
ondernemer, gastheren) 

 
Memo 

 
Elke partner kan uiteraard daarnaast een eigen 
evenementenkalender beheren 
Zie ook reacties Bijlage 2. 

 



 
 

  BELEIDSPLAN BEHEER EN INRICHTING GRENSPARK DE ZOOM – KALMTHOUTSE HEIDE  [99] 

 
 
Naam project 

 

3.7 Monitoring recreatie 

 
Beschrijving project 

 
Monitoring van een te bepalen set van 
(kern)kwaliteiten en kencijfers mbt recreatie 

 
Doel van het project 

 
Het Grensparkbreed volgen van verdeling van 
recreatiestromen cq- druk en recreatiemotieven 
met name ook over de verschillende poorten 

 
Middel 

 
De opstelling van een monitoringsplan en op basis 
van dit plan uitvoering van de monitoring en de 
jaarlijkse rapportage daarvan 

 
Uitgangspunten/kaders/voorwaarden 

 
Rekening houden met verricht onderzoek 
(nulmeting) 

 
Urgentie/prioritering/fasering 
 

 
Doorgaand project  

 
Koppeling met andere projecten 

 
2.6 

 
Rol Grensparkorganisatie 

 
Initërend/sturend 

 
Trekker (en evt betrokken partijen) 

 
Grensparkorganisatie 

 
Memo 
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Programma 4: Ontwikkeling van poorten en poortgebieden  
 
 

 
 
 
 
 

§  
 
Doel programma 
 
Ontwikkeling van de poorten en poortgebieden zodat ze optimaal bijdragen aan de doelen 
van het Grenspark 
 
(in termen van de poortkenmerken als: goede informatie over het Grenspark en zijn natuurwaarden, 
voldoende en adequaat functionerende parkings, horecafunctie bij voorkeur gecombineerd met 
gastheerschap, aantakking bij routestructuren; daarbij gebruik makend van de poortthema’s en de 
huisstijl van het Grenspark) 
 
 
Belangrijkste ijkpunten: 
§ aanwezigheid van alle poortkenmerken bij elke poort: 

o goede informatie over het Grenspark en zijn natuur/kernkwaliteiten 
o Voldoende parkingcapaciteit, zo mogelijk bereikbaarheid met openbaar vervoer goed aangeduid 
o Gastheerschap bij horecagelegenheid 
o Goede aantakking op en verwijzing naar de wandel/fiets/ruiterroutes (waaronder poortroutes) 
o Aanwezigheid stijlkenmerken Grenspark 
o Aanwezigheid themagerichte voorzieningen/activiteiten 

§ Aanwezigheid bewegwijzering naar poorten (zie ook programma 3) 
 

§  
 
Projecten 
4.2 Versterking Poorten 
4.2 Landschapsversterking in lobben en omgeving Essen 
 
§  
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Naam project 

 

4.1 Versterking Poorten 

 
Beschrijving project 

 
Versterking van de poorten c.q. de 
poortkenmerken, mede gebaseerd op de 
thematisering zoals bepaald in het BBI 

 
Doel van het project 

 
Een optimalisatie van de beleving bij het onthaal bij 
de poorten, een versterking van de 
aantrekkingskracht van de (poortobjecten in de 
omgeving van de) poorten 
 

 
Middel 

 
Een ontwikkelingsplan per poort met aandacht voor 
(huisstijl) inrichting, parkeren, poortobjecten, route-
aansluiting, knooppuntlokalisering, gastheerschap, 
arrangementen, informatie/voorlichting, faciliteiten 
etc 
 

 
Uitgangspunten/kaders/voorwaarden 

 
Thematisering poorten BBI 

 
Urgentie/prioritering/fasering 
 

 
Startproject 

 
Koppeling met andere projecten 

 
Met name: 1.1, 1.2, 7.1, 8.2 

 
Rol Grensparkorganisatie 

 
Afstemmend/Coördinerend 

 
Trekker 

 
Per poort als volgt: 
Poort Ravenhof: gemeente Stabroek  
Poort Hemelrijk: gemeente Essen 
Poort Vroente: gemeente Kalmthout 
Poort Volksabdij: gemeente Woensdrecht 
 

 
Memo 

 
(*) Bij de poort Volksabdij is voort te bouwen op 
lopende projectgroep 
Zie ook reacties Bijlage 2. 
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Naam project 

 

4.2 Landschapsplan omgeving Essen 

 
Beschrijving project 

 
Landschapsontwikkelingsplan omgeving Essen 
(invulling convenant) 

 
Doel van het project 

 
Het optimaliseren van het functioneren van het 
landelijk gebied tussen Grenspark en Poort 
Hemelrijk gericht op versterken van de recreatieve 
beleving gebruik makend van ondernemers-
initiatieven 

 
Middel 

 
Planuitwerking 

 
Uitgangspunten/kaders/voorwaarden 

 
Zonering van het BBI 

 
Urgentie/prioritering/fasering 
 

 
Vervolgproject 

 
Koppeling met andere projecten 

 
4.1 

 
Rol Grensparkorganisatie 

 
Faciliterend/Adviserend 

 
Trekker 

 
Gemeente Essen dan wel op voorstel van de lokale 
omgeving 

 
Memo 

 
Integratie van plan Trage wegen (gem Essen); 
actualisering van het landschapsplan Essen 
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Programma 5: Ontwikkeling van deelgebieden en/of landgoederen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

§  
 
Doel programma 
 
Het optimaliseren van functies van deelgebieden of landgoederen/kasteeldomeinen 
zodanig dat de eigen/private alsook de Grensparkdoelen afgestemd en bevorderd worden 
 
 
Belangrijkste ijkpunten: 
§ Pm 

 
§  

 
Projecten 
5.1 Ontwikkelingsplannen deelgebieden of landgoederen 

 
§  
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Naam project 

 

5.1 Planontwikkeling deelgebieden of 
landgoederen 
 

 
Beschrijving project 

 
Het ontwikkelen van deelgebiedsplannen (bv van 
privélandgoed of instantie) binnen of aansluitend bij 
het Grenspark gericht op optimalisatie van de 
samenhang van de natuurdoelen van het 
Grenspark met de eigen ontwikkelingsdoelen 

 
Doel van het project 

 
Afstemmen van Grensparkdoelen met private 
doelen of met doelen betreffende instantie 

 
Middel 

 
Deelgebiedsplannen of -voorstellen 

 
Uitgangspunten/kaders/voorwaarden 

 
Natura 2000; Zonering van het BBI 

 
Urgentie/prioritering/fasering 
 

 
Vervolgproject (naar behoefte) 

 
Koppeling met andere projecten 

 
Per ontwikkelingsgebied te bepalen 

 
Rol Grensparkorganisatie 

 
Faciliterend/Adviserend 

 
Trekker 

 
Betreffende terreineigenaar 

 
Memo 
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Programma 6: Versterking van veiligheid en toezicht 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

§  
 
Doel programma 
 
Bijdragen aan versterking van de veiligheid (brandpreventie) en bescherming kwetsbare 
natuurwaarden van het Grenspark 
 
Belangrijkste ijkpunten: 
§ Aanwezigheid maatregelenplan terreinveiligheid 
§ Aanwezigheid draaiboek toezicht 
§ Uitgevoerde aanbevelingen maatregelenplan 
§ Uitgevoerde aanbevelingen draaiboek 

 
§  

 
Projecten 
6.1 Verbeteren terreingerichte brandpreventie- en bestrijding 
6.2 Versterken –afstemming- toezicht 
 
 
§  
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Naam project 

 

6.1 Terreingerichte brandpreventie  
 

 
Beschrijving project 

 
Het nemen van (samenhangende) maatregelen in 
het terrein die de preventie en bestrijding van 
brand verbeteren 

 
Doel van het project 

 
Verminderen brandrisico’s en verbeteren 
brandbestrijdingsmogelijkheden 

 
Middel 

 
Maatregelenplan met afgestemde terreingerichte 
maatregelen met aandacht voor brandcorridors, 
doorgaande rijroutes tbv brandbestrijding, 
watervoorziening, evt evacuatieroutes, 
begeleidende signalering etc 

 
Uitgangspunten/kaders/voorwaarden 

 
Natura 2000, overkoepelende afspraken mbt 
brandbestrijding, RIN 

 
Urgentie/prioritering/fasering 
 

 
Startproject 

 
Koppeling met andere projecten 

 
Met name 6.2 en 7.1 

 
Rol Grensparkorganisatie 

 
Afstemmend/Coördinerend 

 
Trekker 

 
Grensparkorganisatie met dien verstande dat 
verantwoordelijkheid bij de eigenaar/beheerder 
i.s.m. de brandweer is gelegen 

 
Memo 
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Naam project 

 

6.2 Verbeteren toezicht 
 

 
Beschrijving project 

 
Het verbeteren van het samenhangende en 
parkbrede toezicht 

 
Doel van het project 

 
Verbeteren toezicht 

 
Middel 

 
Afspraken over samenwerking en afstemming, 
eigendoms- en grensoverschrijdend via een 
draaiboek of anderszins 

 
Uitgangspunten/kaders/voorwaarden 

 
Nationale wetgeving, toezichtsbeleid 
terreinbeheerders 

 
Urgentie/prioritering/fasering 
 

 
Startproject 

 
Koppeling met andere projecten 

 
Met name 6.1 en 7.1 

 
Rol Grensparkorganisatie 

 
Faciliterend/adviserend 
 

 
Trekker 

 
Grensparkorganisatie 

 
Memo 

 
In afstemming met handhavingsparagraaf Natura 
2000. 
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Programma 7: Planning van communicatie, educatie, voorlichting 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

§  
 
Doel programma 
 
Versterking van de communicatie rond het Grenspark vanuit een centrale boodschap 
waarin de kernkwaliteiten centraal staan 
 
 
Belangrijkste ijkpunten: 
§ Aanwezigheid meerjarencommunicatieplan 
§ Adequate communicatieactiviteiten vanuit Grenspark (internet/bladen/folders/nieuwsbrieven) 
§ Goed op de doelgroepen afgestemd aanbod aan voorlichtings- en educatieactiviteiten 

 
§  

 
Projecten 
7.1 Versterken planmatige en planbrede aanpak communicatie 
7.2 Communicatieve ondersteuning projecten en werkzaamheden 
7.3 Natuurvoorlichting en -educatie 
 
 
§  
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Naam project 

 

7.1 Versterken planmatige en 
parkbrede aanpak communicatie 

 
 
Beschrijving project 

 
Uitzetten van de communicatielijnen van het 
Grenspark voor een periode van vier of vijf jaar. 
Dient ook als afstemmingskader voor alle 
activiteiten van afzonderlijke partners 

 
Doel van het project 

 
Zorgen voor adequate en up-to-date communicatie, 
voorlichting en educatie voor de verschillende 
doelgroepen van het Grenspark waarbij de 
parkdoelen en kernkwaliteiten worden behartigd 

 
Middel 

 
Gedragen meerjarenplan communicatie, 
voorlichting en educatie in het Grenspark, voor de 
middellange termijn.  

 
Uitgangspunten/kaders/voorwaarden 

 
BBI  

 
Urgentie/prioritering/fasering 
 

 
Startproject 

 
Koppeling met andere projecten 

 
Met name 1.1, 1,2, 4.1 

 
Rol Grensparkorganisatie 

 
Initiërend/Sturend 

 
Trekker 

 
Grensparkorganisatie 
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Naam project 

 

7.2 Communicatieve ondersteuning 
projecten en werkzaamheden 

 
 
Beschrijving project 

 
Communicatieve ondersteuning vanuit het 
Grenspark van de aan het park gerelateerde 
projecten en werkzaamheden 

 
Doel van het project 

 
Zorgen voor communicatieve ondersteuning en 
afstemming bij projecten en werkzaamheden 

 
Middel 

 
Overleg via medewerker communicatie Grenspark 

 
Uitgangspunten/kaders/voorwaarden 

 
Meerjarenplan communicatie 

 
Urgentie/prioritering/fasering 
 

 
Doorgaand project 

 
Koppeling met andere projecten 

 
Alle projecten  

 
Rol Grensparkorganisatie 

 
Afstemmend/Coördinerend 
 

 
Trekker 

 
Grensparkorganisatie 

 



 
 

  BELEIDSPLAN BEHEER EN INRICHTING GRENSPARK DE ZOOM – KALMTHOUTSE HEIDE  [111] 

 
 
Naam project 

 

7.3 Natuurvoorlichting en -educatie 
 

 
Beschrijving project 

Ontwikkelen van een ‘up to date’ en gevarieerd 
aanbod aan voorlichtingsactiviteiten en middelen 
voor bezoekers over natuur en recreatie in het 
Grenspark. Het versterken van het educatie-aanbod 
voor schoolgaande kinderen. 

 
Doel van het project 

 
Zorgen dat bezoekers goed geïnformeerd worden 
over de natuurwaarden en de recreatieve 
mogelijkheden in het Grenspark.  
Leerlingen van scholen en vervolgopleidingen 
voorzien van (extra/aanvullende) mogelijkheden om 
mee te doen met natuureducatieve activiteiten  
 

 
Middel 

 
Uitwerking ontwikkeling nieuw en bestaand aanbod 
in meerjarenplan communicatie en mogelijk 
aanvullende inzet IVN  

 
Uitgangspunten/kaders/voorwaarden 

 
Meerjarenplan communicatie 

 
Urgentie/prioritering/fasering 
 

 
Doorlopend  

 
Koppeling met andere projecten 

 
4.1, 7.1 en 7.2 

 
Rol Grensparkorganisatie 

 
Faciliterend/adviserend 

 
Trekker 

 
Grensparkorganisatie  
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Programma 8: Heroriëntatie van organisatie en coördinatie  
 
 
 

 
 
 
 
 

§  
 
Doel programma 
 
Organistorisch 
Het herzien van de organisatievorm, mede in afhankelijkheid van benutting van het parkprofijt (zie 
hierna). 
 
Parkprofijt 
Het ontwikkelen van mogelijkheden voor participatie en het genereren van opbrengsten van diensten 
en producten van het Grenspark t.b.v. organisatie en uitvoering van Grensparkdoelen 
Belangrijkste ijkpunten: 

 
 

§  
 
Projecten 
8.1 Heroriëntatie organisatie 
8.2 Ontwikkeling en uitwerking Parkprofijt 
 
§  
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Naam project 

 

8.1 Heroriëntatie organisatievorm 
 

 
Beschrijving project 

 
Heroriëntatie van de organisatievorm op basis van 
evaluatie en uitvoerbaarheid nieuwe opgaven 

 
Doel van het project 

 
Het komen tot een organisatievorm die mede 
geschikt is voor het beheren en benutten van 
nieuwe financieringsvormen  
 

 
Middel 

 
Organisatievoorstel 
 

 
Uitgangspunten/kaders/voorwaarden 

 
 

 
Urgentie/prioritering/fasering 
 

 
Startproject 

 
Koppeling met andere projecten 

 
8.2 

 
Rol Grensparkorganisatie 

 
Initiërend/Sturend 

 
Trekker 

 
Grensparkorganisatie  
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Naam project 

 

8.2 Uitwerking parkprofijt 
 

 
Beschrijving project 

 
Verkenning en implementatie van 
profijtmogelijkheden ten behoeve van 
ondersteuning parkorganisatie en -doelen 

 
Doel van het project 

 
bevorderen participatie en genereren van 
opbrengsten van producten of diensten geleverd 
door het Grenspark mede benutten voor 
organisatie en uitvoering Grenspark-doelen  

 
Middel 

 
Divers (fondswerving, sponsoring, vermarkting 
diensten en producten, etc) 
 

 
Uitgangspunten/kaders/voorwaarden 

 
Oa (inter)nationale regelgeving mbt fondswerving 

 
Urgentie/prioritering/fasering 
 

 
Startproject 

 
Koppeling met andere projecten 

 
8.1 

 
Rol Grensparkorganisatie 

 
Initiërend/Sturend 

 
Trekker 

 
Grensparkorganisatie  
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Samenvattend overzicht 
 
 
 
nr programma omschrijving urgentie trekker rol GPS

1.1 versterken identi tei t en pos i tionering merkontwikkel ing en publ ici tei t s tart GPO ini tiërend/sturend

1.2 versterken identi tei t en pos i tionering ontwikkel ing huiss ti jl s tart GPO ini tiërend/sturend

2.1 versterken natuurwaarden en kernkwal i tei ten natura  2000 en terreinbeheer doorgaand GPO afstemmend/coördinerend

2.2 versterken natuurwaarden en kernkwal i tei ten biodivers i tei t en soortenbeheer doorgaand KNJV afstemmend/coördinerend

2.3 versterken natuurwaarden en kernkwal i tei ten exotenbeheer doorgaand GPO/eigenaren afstemmend/coördinerend

2.4 versterken natuurwaarden en kernkwal i tei ten ecologische verbindingen vervolg GPO/gemeenten faci l i terend/adviserend

2.5 versterken natuurwaarden en kernkwal i tei ten verbetering hydrologie doorgaand GPO afstemmend/coördinerend

2.6 versterken natuurwaarden en kernkwal i tei ten monitoring natuur doorgaand GPO ini tiërend/sturend

3.1 versterken recreatieve waarden en beleving s ignal i satie hoofdwegenstructuur/bewegwi jz. s tart GPO ini tiërend/sturend

3.2 versterken recreatieve waarden en beleving toegangsbebording start GPO afstemmend/coördinerend

3.3 versterken recreatieve waarden en beleving parkings  vervolg GPO/eigenaren afstemmend/coördinerend

3.4 versterken recreatieve waarden en beleving routes  en knooppunten start GPO/doelgroepvertegenwoordigers ini tiërend/sturend (fiets - en wandelroutes )
afs temmend/coördinerend (overige routes )

3.5 versterken recreatieve waarden en beleving ui twerking c-zones start Stoppelbergen: gemeente Woensdrecht
Hui jbergen: Staatsbosbeheer
Volksabdi j: gemeente Woensdrecht
Withoefse Heide: ANB

afstemmend/coördinerend

3.6 versterken recreatieve waarden en beleving arrangementen en evenementenkalender doorgaand GPO afstemmend/coördinerend

3.7 versterken recreatieve waarden en beleving monitoring recreatie doorgaand GPO ini tiërend/sturend

4.1 ontwikkel ing poort en poortgebieden ontwikkel ing per poort s tart Ravenhof: gemeente Stabroek
Vroente: gemeente Ka lmthout
Volksabdi j: gemeente Woensdrecht
Hemelri jk: gemeente Essen

afstemmend/coördinerend

4.2 ontwikkel ing poort en poortgebieden landschapsplan omgeving essen vervolg Gemeente Essen of op voorstel faci l i terend/adviserend

5.1 ontwikkel ing deelgebieden en landgoederen ontwikkel ingsplannen deelgebieden vervolg eigenaren faci l i terend/adviserend

6.1 versterken vei l igheid en toezicht terreingerichte brandpreventie start GPO afstemmend/coördinerend

6.2 versterken vei l igheid en toezicht toezicht start GPO faci l i terend/adviserend

7.1 planning communicatie, educatie, voorl ichting meerjarencommunicatieplan start GPO ini tiërend/sturend

7.2 planning communicatie, educatie, voorl ichting communicatieve ondersteuning projecten doorgaand GPO afstemmend/coördinerend

7.3 planning communicatie, educatie, voorl ichting natuurvoorl ichting en educatie doorgaand GPO afstemmend/coördinerend

8.1 heroriëntatie organisatie en coördinatie heroriëntatie organisatie start GPO ini tiërend/sturend

8.2 heroriëntatie organisatie en coördinatie ontwikkel ing en ui twerking parkprofi jt s tart GPO ini tiërend/sturend

 
 
Opmerkingen: 
 
Urgentie: De urgentie is vertaald in 3 rubrieken: 

- Startproject: project waarvoor met voorrang een start wordt gemaakt na vaststelling van het BBI 
- Vervolgproject: project dat ofwel volgt op een startproject ofwel later in de planning is op te starten 
- Doorgaand project: project dat al loopt of dat een permanent karakter heeft of krijgt 

 
Trekker: 

- Het trekkerschap is alleen benoemd bij de startprojecten; in de andere gevallen is een trekkerschap pas 
in een latere fase te benoemen 

 
Rol GPO (Grensparkorganisatie); deze is vertaald in 3 categorieën: 

- Initiërend/sturend: in de meeste gevallen als trekker of opdrachtnemer (tenzij anders aangegeven) 
- Afstemmend/coördinerend: als de GPO geen inhoudelijk sturing of advisering geeft maar het accent legt 

op het afstemmen van de projecten en waar nodig partijen samenbrengt 
- Faciliterend/adviserend: als de GPO een inhoudelijke rol speelt bij de uitwerking van het project als partij 

waarbij het advies kan worden voorgelegd aan de BG of de BC. 
 
NB de titel GPO is hier bedoeld als de organisatievorm cq het orgaan dat de coördinatie cq het secretariaat voert.  
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Belangrijke bronnen: 
 
· Beheerplan Natura 2000 Brabantse Wal (concept) 

Provincie Noord Brabant, 2013 
· RAPPORT 32 Instandhoudingsdoelstellingen voor speciale beschermingszones BE2100015 Kalmthoutse Heide 

BE2100323 Kalmthoutse Heide 
Agentschap voor Natuur en Bos, 2013 

· BBI Grenspark de Zoom – Kalmthoutse Heide. Samenbundeling beleid en visie 
DLG, 2012 

· Beslisdocument Grenspark+ De Zoom -Kalmthoutse Heide 
Grenspark, 2011 

· Beleidsplan Beheer en Inrichting Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide 1999 – 2014 
Grenspark, 1999 

 
                                              
 
En (zie noten in de tekst): 
 
1 www.natuurinformatie.nl 
2 www.geologievannederland.nl 
3 www.geologievannederland.nl 
4 http://web2.geo.msu.edu/geogmich/coastal_dunes.html 
5 www.wegvandeturf.nl 
6 http://edepot.wur.nl/110305 
7 http://www.gemeentearchiefroosendaal.nl/ 
8 http://www.ethesis.net/essen/ 
9 https://www.academia.edu/ 
10 http://edepot.wur.nl/144258 
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