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Het Grenspark ‘De Zoom - Kalmthoutse Heide’ is bijna 40 km2 groot en ligt tussen Ossendrecht en
Kalmthout. De landsgrens loopt er doorheen. Samenwerking en afstemming van het beheer over de
grens heen lossen problemen op. Het beleidsplan wil alle betrokkenen bij elkaar brengen om samen
te werken aan het behoud van en de zorg voor dit prachtig gebied.
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Natuur over de grens heen
De zorg voor natuur en landschap wordt
in onze samenleving van dag tot dag
belangrijker.
Steeds meer mensen zijn op zoek naar
stilte en schoonheid om even op adem
te komen in een leven dat zo vaak
bepaald wordt door een (te) drukke
agenda. Niet alleen voor kwetsbare
wilde dieren en planten, maar ook
voor mensen zijn grote, aantrekkelijke
natuurgebieden nodig. Ze zorgen ervoor
dat natuur er is voor iedereen om nog wat
rust te kunnen vinden, zelfs in het sterk
verstedelijkte gebied tussen Antwerpen,
Breda en Bergen op Zoom. Tussen deze
steden en over de landsgrens heen ligt
een groot, gevarieerd en waardevol
natuurgebied: het Grenspark De Zoom –
Kalmthoutse Heide.

Natuur stoort zich niet aan grenzen.

Het Beleidsplan is geen dictaat van
bovenaf. Het legt geen nieuwe wetten
of regels op.
Het Beleidsplan wil de bestaande instrumenten optimaal op elkaar afstemmen om over de grens heen dezelfde
doelen te bereiken. Het is tot stand
gekomen na langdurig en uitgebreid
overleg, waarbij het niet eenvoudig was
om tegemoet te komen aan de soms erg
uiteenlopende verwachtingen en wensen
van mensen.

Voor dit gebied is een gedetailleerd
‘Beleidsplan beheer en inrichting
Grenspark De Zoom – Kalmthoutse
Heide 1999 - 2014’ uitgewerkt.
Voor wie niet de mogelijkheid heeft
om dit uitvoerige werkstuk helemaal
door te nemen geeft deze brochure
een bondige samenvatting.

Het Beleidsplan wil daarom alle betrokkenen (overheden en eigenaren) bij
elkaar brengen en stimuleren om samen
de schouders te zetten onder een zware
maar boeiende uitdaging:
het behoud van en de zorg voor dit
unieke natuurgebied.

Het is een samenvatting die de beleidsvisie, de doelstellingen en de noodzakelijke
maatregelen weergeeft om dit gebied optimaal te kunnen beheren en ontwikkelen.
3

Het geheel is meer dan de som der delen.
Met het Grenspark kunnen alle betrokkenen in nauw overleg samenwerken om de natuurwaarde te
vergroten, problemen op te lossen en de mogelijkheden voor natuurgerichte recreatie te verbeteren.
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Voorgeschiedenis
In het begin van de jaren tachtig heeft
de Benelux Economische Unie het idee
gelanceerd om grensoverschrijdende
parken op te richten. Het eerste initiatief
was ‘De Zoom - Kalmthoutse Heide’.
Voor er een Beleidsplan kwam werden er
al heel wat stappen gezet.
Van 1987 tot 1991 is eerst een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.
In 1992 is een Bijzondere Commissie
van Overleg en Advies voor het grensoverschrijdend park ‘De Zoom – Kalmthoutse
Heide’ ingesteld. In 1996 is gestart
met het opstellen van het ‘Beleidsplan
beheer en inrichting’.
Dit plan is afgerond in 1999.
Het plan geeft voor de periode 1999 2014 voorstellen voor inrichting en
beheer van het gebied.

Er zijn al vele stappen in de goede richting gezet.

Natuurbehoud en natuurbeheer staan
voorop, maar andere belangrijke
elementen zoals de grote cultuurhistorische waarde van dit landschap,
recreatie, waterbeheer, voorlichting en
educatie worden zeker niet uit het oog
verloren.

Met dit Beleidsplan worden oplossingen
voorgesteld voor grensoverschrijdende
problemen zoals verdroging, vermesting
en verstoring.
De grensoverschrijdende samenwerking
moet leiden tot een duurzame toekomst
voor de natuurwaarden in het Grenspark.
De meerwaarde van dit Grenspark is dat
een uitgestrekt, voldoende groot en goed
gebufferd gebied over de grens heen zo
ingericht en beheerd wordt dat natuur
en landschap zich optimaal kunnen
ontwikkelen.

Met een goed doordacht aanbod van
wandel-, fiets- en ruiterpaden krijgt
iedereen de kans om te genieten van de
rust, de schoonheid en de stilte in dit
prachtig gebied.
De instelling van een Grenspark betekent dat alle betrokken partijen, overheden en particuliere eigenaren/beheerders duidelijke afspraken maken om
samen de gestelde doelen te bereiken.
5

De Kalmthoutse Heide is een internationaal belangrijk natuurreservaat.
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Karakteristieken
Het Grenspark ligt op het grondgebied van
de Nederlandse gemeente Woensdrecht
(45 %) en de Vlaamse gemeenten Kalmthout en Essen (55 %) en is in totaal 3.750
hectare groot.
Het Grenspark bestaat overwegend uit
hogere zandgronden. In het westen ligt de
Brabantse Wal, een steilrand in de overgang
naar het Zeeuwse kleipolderlandschap.
Centraal ligt een halfopen landschap met
droge en natte heide, stuifzanden en vennen. Er omheen vinden we veel naaldhoutbossen (met ertussen ook wat loofbos),
landgoederen, een kleine oppervlakte
landbouwgrond en (in Nederland) een
militair oefenterrein. Ongeveer de helft van
het gebied is privébezit.
In het Grenspark liggen belangrijke natuurterreinen. In Vlaanderen is dat het internationaal belangrijk Vlaams natuurreservaat
‘De Kalmthoutse Heide’ met een oppervlakte (anno 1999) van 915 hectare.
De natuurwaarde van dit natuurreservaat
steunt op het voorkomen van zeldzame
levensgemeenschappen van droge en natte
heide, stuifzanden en voedselarme vennen.
Broedvogels zoals zwarte specht, nachtzwaluw en boomleeuwerik maken het
gebied belangrijk als speciale beschermingszone van de Europese Vogelrichtlijn.
De Nederlandse vennen van de ‘Groote
Meer’ hebben een grote natuurwaarde,
ondermeer door het voorkomen van zeldzame plantensoorten, zoals oeverkruid.

Heivlinder: een typische soort in het Grenspark.

Wat in het bosarme Nederland en Vlaanderen opvalt, is dat bijna de helft van dit
Grenspark bestaat uit (naald)bos.
Dit bos is meestal vrij jong, erg éénvormig
en het heeft weinig verschillende boomsoorten.
De landbouwpercelen worden hoofdzakelijk
gebruikt als weiland. Er liggen ook enkele
maïsakkers.
Het militair oefenterrein op Nederlands
grondgebied wordt regelmatig gebruikt als
bivakterrein en voor kleinschalige grondoefeningen.
Het Grenspark is een zeer aantrekkelijk
gebied voor recreanten, met name voor
wandelaars, fietsers en ruiters en natuurlijk
ook voor alle stille natuurgenieters.
Het Natuureducatief Centrum ‘De Vroente’
in Kalmthout is een belangrijk ontmoetingspunt voor het verzorgen van voorlichting en
educatie over natuur en landschap.
7

Verdroging is één van de belangrijkste problemen in het Grenspark.
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Problemen en oplossingen
In het Beleidsplan voor het Grenspark
zijn de actuele problemen beschreven
en zijn voorstellen voor een oplossing
uitgewerkt.
Verdroging, verzuring en vermesting
(ook wel eutrofiëring genoemd) zijn
milieu-effecten met een negatieve invloed
op de natuurwaarde van het Grenspark.
Die verzuring wordt veroorzaakt door
ammoniak uit de mengmest van de
intensieve veehouderij, zwaveldioxide
en stikstofoxiden van verkeer, huishoudens en industrie. Bij vermesting
zijn stikstof en fosfaat uit afvalwater
en mest de boosdoeners. De verzurende
stoffen worden niet zelden over een
grote afstand getransporteerd.
De bronnen kunnen alleen maar met
een grotere, internationale aanpak
ernstig teruggedrongen worden.
Dit valt buiten de mogelijkheden van
het Grenspark.

Vergrassing: pijpenstrootje verdringt struikhei.

water nodig hebben in de knoei. En met
die kwetsbare plantensoorten verdwijnen
ook de dieren die van deze planten
afhankelijk zijn.
In het Beleidsplan wordt de verdroging
aangepakt met effectbestrijdende maatregelen.
Dat betekent met name dat gebiedseigen oppervlaktewater langer wordt
vastgehouden en meer (gezuiverd)
oppervlaktewater wordt aangevoerd.
Maar verdroging kan niet alleen
opgelost worden door maatregelen
binnen het Grenspark.
In overleg met de verantwoordelijke
overheden en instellingen moet er ook
meer aandacht gaan naar de aanpak
van waterproblemen (ondermeer het
oppompen van grondwater) buiten het
eigenlijke Grenspark.

Water
Water is in de natuur altijd van levensbelang. Dat geldt zowel voor de kwaliteit
als de hoeveelheid. Een heel belangrijk
probleem is de verdroging van dit gebied.
Die verdroging is het gevolg van een wijziging van de waterhuishouding (te veel
water wordt te snel afgevoerd) en het
oppompen van grondwater in de omgeving. Als het grondwaterpeil daalt dan
raken de plantensoorten die veel (grond)9

Een integrale visie op natuur, landschap en recreatie in het Grenspark.
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Natuur
Voor natuur is in het Beleidsplan een
streefbeeld geschetst met een centrale
open, structuurrijke heide, omgeven door
een zo natuurlijk mogelijk open tot gesloten bos. Daarbij is het hoofddoel het herstel van de droge en natte heide, de vennen, hun oevers en de natte graslanden.
Geleidelijke overgangen en vage grenzen
tussen verschillende delen van het landschap (bijvoorbeeld tussen heide en open
bos) zijn voor vele planten- en diersoorten
erg belangrijk.

Canadese ganzen kunnen problemen veroorzaken.

Bos

den in het Vlaams natuurreservaat
‘De Kalmthoutse Heide’.
Eén van de duidelijk zichtbare gevolgen is
de sterke erosie van de landduinen.
Om die problemen op te lossen en de
verstoring te beperken komt er een
centraal rustgebied dat maar heel beperkt
toegankelijk is voor het publiek.
Er komt een aantrekkelijke recreatieve
infrastructuur met routes voor wandelaars,
fietsers en ruiters, vooral in de randzone
van het Grenspark.

Opvallend is dat in dit gebied, zoals trouwens op vele plaatsen in Nederland en
Vlaanderen, het bos heel sterk door mensen beïnvloed is. In een groot deel van het
bosgebied groeien alleen maar naaldbomen. Of er staan streekvreemde, uitheemse soorten zoals Amerikaanse vogelkers en Rhododendrons in de ondergroei.
De natuurwaarde van de aanwezige bossen zou nog heel sterk verhoogd kunnen
worden.
Er wordt dan ook gekozen voor een bosbeheer dat zorgt voor een grotere variatie in
leeftijd, soortensamenstelling en structuur.

Een bijzondere vorm van recreatie is de
jacht, die uitgeoefend wordt op een
aantal privéterreinen. Hier is een bijsturing van zogeheten ‘verbeterende maatregelen voor het wildbiotoop’ wenselijk.
De aanwezigheid van te grote aantallen
uitheemse soorten (met name de
Canadese gans) kan in het natuurgebied
problemen veroorzaken.

Recreatie
Aan Nederlandse zijde is het Grenspark
slechts beperkt toegankelijk. De recreatiedruk is ongelijk verdeeld tussen Vlaanderen en Nederland. Dit leidt al jarenlang
tot een te hoge druk op kwetsbare gebie11

Voor heel wat planten en dieren is voldoende zuiver water van levensbelang.
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Water: meer en beter
Het waterbeheer, zoals weergegeven
in het Beleidsplan, is erop gericht
om het (neerslag)water zo lang
mogelijk in het gebied te houden
en de waterkwaliteit in de vennen,
poelen, plassen en sloten te
verbeteren.
In de extensief beheerde (ex-)landbouwgronden wordt gestreefd naar
vernatting.

Heikikker: elders zeldzaam, maar hier vrij algemeen.

Bij de inrichting van het Grenspark
wordt de oorspronkelijke oppervlaktewaterhuishouding zo goed als mogelijk
hersteld.
Met de aanleg van zogeheten helofytenfilters (met planten die zorgen voor
de zuivering van vervuild water) kan
instromend oppervlaktewater gezuiverd
worden. Vennen worden opgeschoond
en op de oevers wordt boomopslag
verwijderd.

Daarbij wordt ook gezorgd voor de
nodige hydrologische buffering.
Zo wordt bijvoorbeeld de waterafvoer
door directe afwatering zo sterk
mogelijk afgeremd.
In het Beleidsplan worden alleen de
elementen uitgewerkt die realiseerbaar
zijn binnen de begrenzing van het
Grenspark en voor zover het gaat over
oppervlaktewater.

Er zijn ook acties in de omgeving van
het Grenspark nodig om de waterproblemen goed te kunnen aanpakken,
bijvoorbeeld bij de waterwinningen
voor de drinkwaterproductie.

Op het terrein zelf worden concrete
maatregelen genomen zoals het
dichten en ondieper maken of laten
dichtgroeien van sloten en het plaatsen
van verstelbare stuwen.

Een goed voorbeeld van een positieve
aanpak zijn de anti-verdrogingsmaatregelen door integraal waterbeheer in
het gebied van de Brabantse Wal.
13

Gewone dophei met rups van roodbont heide-uiltje.
Natte heide is een heel waardevolle leefomgeving in het Grenspark.
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Natuur:
beheren en ontwikkelen
Het streefdoel voor de natuur in het
Grenspark is het behouden, herstellen en
versterken van natte en droge heide, stuifzanden, vennen, natuurlijk bos en natte
graslanden.
Het is ook de bedoeling om de overgangen
tussen de bovengenoemde leefgebieden
beter te ontwikkelen.
Ook zijn specifieke beschermingsmaatregelen nodig voor karakteristieke en/of
(vrijwel) verdwenen soorten.
Om deze doelen te bereiken wordt gekozen voor een systeem van extensieve of
‘natuurlijke’ begrazing en voor specifieke
maatregelen in een aantal biotopen.
Een grensoverschrijdend begrazingsgebied
is een belangrijk instrument in het toekomstig natuurbeheer. Door begrazing
wordt verruiging voorkomen en komt er
een grotere verscheidenheid in het terrein.
Begrazing door hoefdieren is een wezenlijk
onderdeel van natuurlijke processen in
een natuurgebied zoals ook stormen,
branden en verstuivingen. Gelet op de
zeer arme bodem kan in dit gebied alleen
een zeer extensieve begrazing. Dit wil
zeggen dat een klein aantal dieren op een
(heel) grote oppervlakte grazen.
Een belangrijk probleem is het beperkte
voedselaanbod in de winter. Daarom wordt
gekozen voor rassen die ook in moeilijke
omstandigheden kunnen overleven op
voedsel met een lage voedingswaarde.

Heide wordt al eeuwenlang in stand gehouden
door begrazing.

Er wordt ook gezorgd voor een extra voedselaanbod in de winter door het vergroten
van het begrazingsgebied.
Er wordt gestreefd naar een systeem van
jaarrondbegrazing in een centraal kerngebied met daaromheen zones waar alleen
in de winterperiode wordt gegraasd.
Een winterbegrazing helpt bij het realiseren van open bostypes.
Veeroosters worden aangelegd waar rasters
een wandelpad of een dienstweg kruisen.
Als grazers wordt gekozen voor paarden,
runderen en schapen. Door hun verschillend graasgedrag dragen ze bij tot de
variatie in het landschap.
Verder zijn er voor het in stand houden
van een aantal erg bijzondere levensgemeenschappen (natte heide, vennen,
poelen, natte schrale graslanden, …)
specifieke maatregelen voor beheer en
inrichting genomen.
15

Open plekken in het bos met dood hout en natuurlijke verjonging: streefbeeld open bos.
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Bos: open en gesloten
Het hoofddoel bij het bosbeheer is de
realisatie van natuurlijke bostypen met
een grote variatie in leeftijd en structuur. Naar hoofdstructuur is gekozen
voor open en gesloten, structuurrijk bos.
Bij die bosstreefbeelden zijn de bossen
gemengd, bestaan ze voor een groot
deel uit inheemse soorten en hebben
ze een gevarieerde, vrij open structuur,
met een belangrijk aandeel dood hout.
Het beheer is extensief en de ingrepen
vinden geleidelijk plaats. Het realiseren
van deze streefbeelden zal meerdere tientallen jaren duren.
In het open bos zijn er meer en grotere
open plekken. Hier is er aandacht voor
het ontwikkelen van natuurlijke overgangen van bos naar heide, naar vennen of
naar stuifzanden en voor de ontwikkeling
van kleine heideterreinen in het bos zelf.
Voor het bosbeheer zijn twee beheersmethodieken geselecteerd: bosbegrazing
en geïntegreerd of natuurvolgend bosbeheer.
De bosbegrazing sluit aan bij het begrazingsbeheer zoals voorgesteld bij de
natuurdoelen en gebeurt alleen op
plaatsen waar open bos gewenst is.
Door regeling van de begrazingsintensiteit
wordt ervoor gezorgd dat het voortbestaan
van het bos niet in het gedrang komt.
Geïntegreerd of natuurvolgend bosbeheer
is een flexibele beheersmethode die
mogelijkheden biedt om binnen de hoofd-

Geïntegreerd bosbeheer.

doelstelling ‘bevorderen van natuurwaarden en natuurlijke processen’ toch ook
nog houtproductie na te streven.
Bij geïntegreerd bosbeheer gelden volgende richtlijnen bij de inrichting:
• loofhout stimuleren (in 25 jaar naar
25-40 %),
• aandeel dood hout vergroten (liggend
en staand, streven naar 5 tot 10 %),
• bestrijding van exoten (Amerikaanse
vogelkers en Rhododendron),
• groepsgewijze dunnen, met meer
grootschalige dunningen bij open bos.
Tijdens de beheersfase worden in het
open bostype bosbegrazing en grootschalige dunningen toegepast. Bij het
gesloten bostype worden er ook groepen
gekapt om natuurlijke verjonging en
structuurverbetering te bevorderen.
17

Het Natuureducatief Centrum ‘De Vroente’ in Kalmthout.
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Recreatie en educatie
Recreatie is in het Grenspark gebaseerd op
het zodanig geleiden van recreanten dat het
gebied zo optimaal mogelijk door mensen
kan worden bezocht, maar met minimale
afbreuk aan de natuurdoelstellingen.
Essentieel voor het recreatief medegebruik
is een effectieve zonering van de recreatie.
Centraal in het Grenspark ligt een rustgebied van ruim 1.900 hectare.
Recreatief medegebruik blijft hier beperkt
tot natuurgericht wandelen. Een deel van
de huidige wandelroutes en het ruiterpad
worden naar de randzone verlegd.
In de zone voor extensief recreatief gebruik
(aan de buitenrand van het gebied) is vooral
ruimte voor wandelen, fietsen en paardrijden. De routes zijn in overleg met de terreinbeheerders/eigenaren tot stand gekomen.
Het station ‘Heide’ en de deels nieuwe
parkeervoorzieningen dienen als belangrijke
vertrekpunten voor bezoekers.
Om de geleiding van de bezoekersdruk
en om de voorgestelde zonering te realiseren zijn onder andere deze maatregelen
mogelijk en/of wenselijk:
• een verbetering van de bewegwijzering
naar het Grenspark,
• verzorging van routes en bewegwijzering
van wandelpaden,
• aanleg van nieuwe fietspaden,
• (her)aanleg van ruiterpaden en aanduiding van ruiterroutes,
• aanleg van nieuwe parkeerplaatsen,
• uitbreiding informatievoorzieningen.

Recreatie in goede banen leiden.

Al deze maatregelen blijven steeds ondergeschikt aan de hoofddoelstellingen natuurbehoud en natuurontwikkeling.
Permanente controle en onderhoud van de
recreatieve voorzieningen zijn belangrijk.
Voorlichting en educatie moeten vooral
gericht zijn op het ontwikkelen van respect
en waardering voor de natuur- en landschapswaarden en op de vergroting van het
draagvlak voor het natuurbehoud.
Bij voorlichting en educatie vormen de
grondeigenaren een belangrijke doelgroep.
De deelname aan de uitvoering van het
Beleidsplan gebeurt steeds op vrijwillige
basis. Aan grondeigenaren wordt voorgesteld om actief deel te nemen aan de realisatie van de doelen uit het Beleidsplan.
In een meerjarenplan worden verder jaarprogramma’s uitgewerkt en worden producten
en projecten (folders, brochures, tentoonstellingen, …) verder ontwikkeld.
19

Voor een stille wandelaar is het steeds weer een boeiende belevenis om een ree te kunnen bekijken.
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Landbouwers,
militairen en jagers
Doelstelling is om alle landbouwgebruik
op termijn af te stemmen op natuurontwikkeling en natuurbeheer, op basis van
vrijwilligheid. De landbouwgronden
worden voor zover aankoopwaardig verworven en opnieuw ingericht.
Als landbouwgronden niet worden aangekocht kunnen beheersovereenkomsten
voor een natuurgericht beheer worden
afgesloten.
Het open karakter van de (ex-)landbouwgronden blijft behouden, met name als
broedgebied voor weidevogels. De kavelstructuur wordt in functie van natuurontwikkeling aangepast. Pleksgewijze komen
er nieuwe houtsingels (aansluitend op het
bestaande bos). Overgangen vervagen
door ruigtestroken te laten ontwikkelen.
Door de aanleg van nieuwe poelen verhoogt de natuurwaarde voor ondermeer
amfibieën.
Het beheer is gericht op hooilanden, hooilanden met nabegrazing en graslanden
met permanente begrazing.
Het militair domein (op Nederlands grondgebied) blijft bestaan. De militaire activiteiten worden in de mate van het mogelijke afgestemd op de natuurdoelen, onder
andere door stuifzanden open te houden
en waardevolle biotopen te ontzien.
Er wordt ook voorgesteld om militaire
activiteiten tijdelijk op te schorten, bijvoorbeeld in de voortplantingsperiode van

Bij militaire activiteiten kunnen kwetsbare soorten ontzien worden: levendbarende hagedis.

kwetsbare soorten en om het gebruik van
voertuigen zo sterk mogelijk te beperken.
In het kader van het beheer blijft een
daarop afgestemde vorm van jacht mogelijk. Daarbij is het van groot belang dat
het Grenspark aan Vlaamse zijde opgenomen is als Habitat- en Vogelrichtlijngebied en dat deze opname langs
Nederlandse zijde in procedure is.
Voor het Grenspark is gekozen voor een
zonering van de jacht met drie zones:
• rustgebied zonder jacht
• randzones met beperkte jacht
• overige gebieden.
Belangrijk zijn ook aanvullende maatregelen, zoals plaatsen van wildspiegels
(onder andere voor de verkeersveiligheid),
instellen van bewaking en jachttoezicht
en het voorkomen van wildschade in
land-, tuin- en bosbouw.
21

Bij geschikte inrichtingsmaatregelen krijgt de klokjesgentiaan nieuwe kansen.
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Organisatie en realisatie
Het sturend orgaan voor de uitvoering van
het Beleidsplan is een Bijzondere
Commissie (ingesteld door de Benelux
Economische Unie) die de realisatie van de
doelstellingen bewaakt. Er komt een coördinatiepunt voor het beheer en de organisatie bij de realisatie van het Beleidsplan.
Voor de uitvoering van de inrichtingswerken van het Beleidsplan wordt een zogeheten ‘projectenlegger’ gehanteerd. Dit is
een uitgebreid overzicht van alle projecten
die voorgesteld worden binnen de periode
1999 - 2014. De projectenlegger geeft
aan waar en wanneer welke maatregelen
worden uitgevoerd en wat elk project
globaal kost.
De belangrijkste projecten kunnen gerangschikt worden naar inrichtingsmaatregelen
en beheersmaatregelen. Daarbij wordt ook
een fasering in de tijd gehanteerd.
Er zijn projecten die in 1999 zijn voorbereid en uitgevoerd. Er zijn projecten die op
korte termijn (2000), middellange termijn
(2001- 2005) en lange termijn (2006 –
2014) worden uitgevoerd.
Er is een budget beschikbaar voor de realisatie van een reeks kortetermijnprojecten.
De verschillende partners zijn hier voor
50 % het Rijk (Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij), de Provincie
Noord-Brabant, het Waterschap en de
gemeente Woensdrecht langs Nederlandse
zijde en het Vlaamse Gewest (afdeling
Natuur) langs Vlaamse zijde en voor de

Grootschalig machinaal afplaggen van vergraste
heide.

overige 50 % het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO).
De Benelux Economische Unie vervult een
coördinerende rol.
Voor de realisatie van het Beleidsplan is voor
de periode 2001 – 2014 naar schatting
ruim 3,1 miljoen € (of gemiddeld 220.000
€ per jaar) extra nodig als financiering voor
éénmalige inrichtingsmaatregelen.
Jaarlijks is ook naar schatting bijna
260.000 € nodig voor de parkorganisatie
en voor (aanvullend) beheer. Dat maakt in
totaal op jaarbasis gemiddeld 480.000 €.
Na goedkeuring door de verantwoordelijke
Vlaamse minister en Nederlandse staatssecretaris worden de nodige financiële middelen voorzien door de betrokken overheden.
Projecten op de (middel)lange termijn zullen gefinancierd worden door betrokken
overheden en mogelijk ook via andere
bronnen.
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Meer informatie
Nieuwsbrief Wissels

Het volledige ‘Beleidsplan beheer en inrichting Grenspark De Zoom – Kalmthoutse
Heide 1999 – 2014’ (uitgave van juni
1999) met hoofdrapport, bijlagenrapport,
projectenlegger en kaarten ligt ter inzage bij
de Bijzondere Commissie van Overleg
en Advies, de gemeentebesturen van
Kalmthout en Woensdrecht,
het Natuureducatief Centrum ‘De Vroente’
en bij het Consulentschap Natuur- en
Milieueducatie Noord-Brabant.

U kan op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het Grenspark via de
nieuwsbrief Wissels door uw naam en
adres op te geven bij de Bijzondere
Commissie van Overleg en Advies of bij
het redactieadres van Wissels, dat is het
Consulentschap Natuur- en Milieueducatie Noord-Brabant of bij het
Natuureducatief Centrum ‘De Vroente’.

Informatiepunten voor het Grenspark:
Contactadressen

• Afdeling Natuur
Hugo Bulteel,
tel. 00 32 (0)3/666.12.32
E-mail: hugo.bulteel@lin.vlaanderen.be
Karel Molenberghs,
tel 00 32 (0)3/666.63.68
E-mail: karel.molenberghs@lin.vlaanderen.be

• Centraal contactpunt voor de Bijzondere
Commissie van Overleg en Advies
Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide
p/a Benelux Economische Unie
De heer Hugo Abts
Mevr. Marie-Kristine Van der Meersch
Regentschapsstraat 39 - 1000 Brussel
Tel.:
00 32 (0)2/519.39.13,
00 32 (0)2/519.38.92
Fax:
00 32 (0)2/519.38.94
E-mail: h.abts@benelux.be,
mc.vandermeersch@benelux.be
Hier kan u ook terecht voor meer
exemplaren van deze brochure.
• Provincie Noord-Brabant
De heer T.T. Hagedoorn
p.a. Provinciehuis,
Brabantlaan 1, Postbus 90151,
NL-5200 MC ‘s-Hertogenbosch,
Tel.:
00 31 (0)73/681.28.12
E-mail: thagedoorn@brabant.nl

• Natuureducatief Centrum ‘De Vroente’
Putsesteenweg 129,
B-2920 Kalmthout
Tel. 00 32 (0)3/666.12.28
Fax 00 32 (0)3/666.12.30
• Consulentschap Natuur- en Milieueducatie Noord-Brabant
Mevr. Femke Vergeest
Villa Phaf - Rechterstraat 55
Postbus 883, NL-5280 AW Boxtel
Tel. 00 31 (0)411/61.41.11
Fax 00 31 (0)411/61.41.12
E-mail: cnme.brabant@ivn.nl
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Een bijzondere broedvogel op de vennen: geoorde fuut.

