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1. Aanleiding / context Grenspark-+
1.1 Aanleiding
Het Grenspark “De Zoom-Kalmthoutse Heide” is een grensoverschrijdend natuurgebied. Het
bestaat uit 3.759 ha. bos- en heidegebieden. Na een haalbaarheidsonderzoek is op 15 juni
1992 een beschikking ondertekend waarmee een Bijzondere Commissie van overleg en advies
is ingesteld voor het Grenspark. In 1999 is het Beleidsplan Beheer en Inrichting voor de periode
1999-2014 vastgesteld. Deze integrale visie is gericht op het waarborgen, versterken en ontwikkelen van (potentieel) aanwezige natuur- en landschappelijke waarden, die binnen de grenzen van het Grenspark liggen. Ontwikkeling van karakteristieke biotopen van het Grenspark is
de hoofddoelstelling. Wel wordt in het beleidsplan onderkend dat oplossingen gezocht moeten
worden voor de problematiek van de verdroging en de niet-gereguleerde recreatieve belasting
(lit.Beleidsplan Beheer en Inrichting 1999).

In 2004 spreekt de Bijzondere Commissie de ambitie uit om na te denken over de uitbreiding
van het huidige Grenspark tot een Grenspark-+. Om inzicht te krijgen in de eventuele uitbreidingsmogelijkheden is een eerste verkenning uitgevoerd (lit. advies Nieuwland 2005).
Discussies over de resultaten van deze verkenning en overleg met diverse actoren leverde als
hoofdconclusie op dat een uitbreiding tot een Grenspark-+ gewenst en noodzakelijk is om de
geconstateerde problemen te kunnen aanpakken. Vertrekpunt is dat de uitbreiding geografisch
geschiedt “aansluitend aan het bestaande Grenspark”.
De Bijzondere Commissie heeft in april 2006 het Comité van Ministers in kennis gesteld van
de uitkomsten van deze verkenning en consultatie. Dit resulteerde in een nieuwe beschikking
voor het Grenspark (april 2007) met daarin de taak om de mogelijkheid van uitbreiding van
het Grenspark te onderzoeken. De Bijzondere Commissie heeft juni 2007 besloten dat de
Grensparkorganisatie eigenhandig de regierol op zich zal nemen om het voorbereidingstraject
voor een Grenspark-+ te realiseren. Daartoe is een Plan-van-Aanpak opgesteld, vastgesteld
door de Bijzondere Commissie (mei 2008, lit. Nota-van-Aanpak Grenspark-+).
1.2. Kern van de opdracht
Kern van de opdracht is om een concreet voorstel op te stellen op welke wijze de uitbreiding van het Grenspark kan bijdragen aan het oplossen van de bestaande knelpunten in het
Grenspark. Duidelijk moet zijn op welke wijze een uitbreiding tot een Grenspark-+ een
oplossing biedt voor de knelpunten (recreatiedruk, verdroging, versnippering natuur). Naast de
inhoudelijke voorstellen voor een Grenspark-+ is ook van groot belang om na te gaan in welke
mate er draagvlak bestaat bij de diverse actoren voor een Grenspark-+; immers veel maatregelen op het gebied van inrichting en beheer in een Grenspark-+ zullen op basis van vrijwilligheid op terreinen van terreinbeheerders, particulieren en agrariërs uitgevoerd moeten worden.

Foto (links): zand en heide Grenspark

In de Nota-van-Aanpak voor de opdracht over het Grenspark-+ is aangegeven dat het project
Grenspark-+ gereed is als de volgende resultaten zijn bereikt :
• de definitieve grens van een Grenspark-+ is bepaald met een onderbouwing van de benodigde
maatregelen, uitgewerkt in een beslisdocument (onderschreven door het Comité van Ministers);
• het beslisdocument is doorvertaald in een nieuw Beheer- en Inrichtingsplan 2012- 2026
(onderschreven door het Comité van Ministers); dit nieuwe beleidsplan moet aansluiten op
het huidige beleidsplan (1999-2014) met de volgende aanpassingen:
- de bestaande visie is aan de recente ontwikkelingen en inzichten aangepast;
- de bestaande bijlagen zijn geactualiseerd op basis van nieuwe beheersinzichten en
overleg met partijen;
- voor de uitbreidingsgebieden van Grenspark-+ is een nieuwe visie met 			
beheersplannen opgesteld;
- het nieuwe beheerplan geeft inzichten in zowel de financiële als bestuurlijke 		
gevolgen van de uitbreiding.
In de Nota-van-Aanpak is een gefaseerde aanpak geschetst :
Fase 1 : Voorbereidingstraject (april - mei 2008)
In deze fase is een Nota-van-Aanpak opgesteld voor de realisatie van een Grenspark-+. Deze
nota is vastgesteld door de Bijzondere Commissie op 22 mei 2008, gevolgd door een
offertevraag aan externe bureaus voor uitvoering van fase 2.
Fase 2 : Beslissingstraject (september 2008 - mei 2011)
In deze fase is de inhoud van het Grenspark-+ bepaald, mede op basis van consultaties met
de diverse actoren en met name in de uitbreidingsregio’s. Deze fase is uitgevoerd door het
Grenspark-bureau met ondersteuning van P2managers/MTD landschapsarchitecten. Op grond
van nadere analyses en een aantal consultaties is voorliggend beslisdocument opgesteld. Het
ontwerp-beslisdocument is op 27 mei 2010 goedgekeurd door de Bijzondere Commissie. In de
periode december 2010 - februari 2011 is het beslisdocument goedgekeurd door de Vlaamse
minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur respectievelijk de Nederlandse Staatssecretaris van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De beschikking voor Grenspark-+ is op 2 mei
2011 ondertekend door het Comité der Ministers van de Benelux Economische Unie.
Fase 3 : Uitvoeringstraject (2011 - 2012)
In de derde fase wordt het huidige Beheer- en Inrichtingsplan (1999-2014) voor het bestaande
Grenspark aangepast aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Voor de nieuwe regio’s in het
Grenspark-+ worden nieuwe plannen opgesteld. Beide worden verwerkt in 1 integraal
Beleidsplan beheer en inrichting 2012-2026 voor het Grenspark-+. In voorliggend beslisdocument wordt alleen ingegaan op de randvoorwaarden voor fase 3 (hoofdstuk 5).
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Figuur 1 : Procesaanpak beslissingstraject Grenspark-+ De Zoom-Kalmthoutse Heide
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1.3. Procesaanpak beslissingstraject
Voor het beslissingstraject is gekozen voor een gericht keuzeproces. Het voorliggende idee voor
een Grenspark-+ is daarbij verder doorontwikkeld. Enerzijds is er door analyses en consultaties
meer inhoud gegeven aan het idee van een Grenspark-+ met feiten en onderbouwingen (factoren); anderzijds is er door gerichte consultaties inzicht gekregen in standpunten en draagvlak
bij betrokken partijen (actoren). Bij de diverse processtappen zijn de resultaten vastgelegd in
tussenproducten:
• Gebiedsagenda/Atlas van Ambities op basis van startbijeenkomst (september 2008)
• Regioconsultaties (januari/februari 2009)
• Brede consultatie met plenaire bijeenkomst en subgroepen per regio (26 maart 2009)
• Daarbij zijn beslissingen genomen over deze producten en de inrichting van het vervolgproces. Figuur 1 geeft de procesaanpak voor het beslissingstraject Grenspark-+ schematisch weer.
Om te komen tot een duurzame gebiedsontwikkeling van een Grenspark-+ is een aanpak
nodig gericht op het in balans brengen van de diverse belangen. Daarbij gaat het om een balans
tussen de landschapsecologische belangen (“planet”), de leefbaarheid van het gebied en de
belangen van bewoners/bezoekers (“people”), maar ook de belangen van de economische
actoren zoals recreatie, waterwinning, landbouw e.d. in het gebied (“profit”). Leidend principe
bij het vinden van deze balans is de hoofddoelstelling van het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse
Heide: het behouden en waar mogelijk herstellen en ontwikkelen van de gebiedsspecifieke
natuur- en landschapswaarden die de aanleiding zijn geweest voor de instelling van het
Grenspark zoals de heide-gebieden, vennen en omliggende bosgordels.
Om tot deze balans te komen kan een duurzame gebiedsontwikkeling van een Grenspark-+ de
aanjager zijn om inhoudelijk een integrale oplossing te krijgen en procesmatig de tegengestelde
belangen met elkaar verenigd te krijgen.
Procesmatig is het opstellen van een gebiedvisie voor het Grenspark-+ (dit beslisdocument)
een belangrijke stap om betrokkenheid en draagvlak te krijgen bij de betrokken partijen in het
gebied: overheden, waterschappen, terreinbeheerders, grondeigenaren, ondernemers, maatschappelijke groeperingen en belangenorganisaties, inwoners en bezoekers van het Grenspark+. Betrokkenheid wordt ingevuld in de vorm van meedenken en ideevorming over uitbreiding van het Grenspark; draagvlak wordt gezocht voor de op te stellen integrale gebiedsvisie
(beslissingstraject) en het daarop te baseren Beheer en Inrichting Plan 2012-2026 met concrete
uitvoeringsmaatregelen/projecten (uitvoeringstraject).
De inhoud van de gebiedsvisie en nieuwe BIP voor het Grenspark-+ moet in stappen worden
opgebouwd met inbreng van de belangrijkste actoren aan het begin en bij de terugkoppeling van
iedere processtap (figuur 1). Vanuit een eenduidig, overkoepelend concept voor het duurzaam
functioneren van een Grenspark-+ is invulling gegeven aan de gebiedsvisie zoals uitgewerkt
in voorliggend beslisdocument. Centraal staat de inpassing en inbedding van de diverse ontwikkelingen en belangen van partijen (economisch, ecologisch, sociaal-cultureel) binnen de
gebiedsvisie voor een Grenspark-+. Dit alles in functie van het grensverleggend realiseren van
de hoofddoelstelling van het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide.


GRENSPARK+ DE ZOOM - KALMTHOUTSE HEIDE
WATER

Gebiedsgrens huidig Grenspark

BEÏNVLOEDING

DE NOL

Natte natuurparel

Stroomgebied natuurbeek

Waterlopen

KWEL

Beïnvloedingsgebieden

GROOTE MEER

Afwateringsgebied (nutriënten)

BEÏNVLOEDING
Gradiënt nat / droog

Vennen

Gradiënt hoog / laag

Waterwinning

Kwel

Bos

Heide

Grenspark+ | projectnummer 2524 | Werkgrenskaart Status werkkaart| 11 - 11 - 2008

2. Atlas van ambities
2.1 Kern problematiek / motivatie uitbreiding Grenspark
De natuurwaarden van het huidige Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide worden
aangetast, dan wel bedreigd, door twee grote problemen, namelijk: de verdroging en de
recreatiedruk. Om de natuurwaarden van het huidige Grenspark voor de toekomst veilig te
stellen en te versterken, kan het zinvol zijn om het huidige Grenspark uit te breiden.
Door het Grenspark fysiek uit te breiden is het mogelijk de te hoge recreatiedruk bij de
Vroente te spreiden over minder kwetsbare gebieden. Nieuwe recreatiepoorten aan de rand
van het huidige Grenspark komen te dicht bij de aanwezige natuurkernen te liggen zoals de
Groote Meer, de Kriekelareduinen en Kraaienberg. Dit zou een averechts effect hebben op de
natuurwaarden van het huidige Grenspark. (paragraaf 2.3)
De (potentiële) natuurwaarden van het huidige Grenspark worden ook bedreigd door verdroging. Het meest manifest uit de verdrogingproblematiek zich in de Groote Meer en haar
stroomgebied. De oplossing is niet eenduidig. Om een optimaal effect te bereiken dient aan
meerdere oplossingen tegelijk gewerkt te worden. Het complexe watersysteem vraagt om
ingrepen op verschillende niveaus: het diepe grondwater, het ondiepe grondwater en het oppervlaktewater. De verdrogingproblematiek is niet op te lossen door alleen het Grenspark uit
te breiden. Voor waterwinningen die het diepe grondwater beïnvloeden zullen specifieke afspraken met de waterbedrijven nodig zijn; voor maatregelen in het ondiepe grondwater en/of
oppervlaktewater kan een fysieke uitbreiding van het Grenspark wel bijdragen aan de gewenste oplossingsrichting. Naast de kwantiteitsverbetering is ook een waterkwaliteitsverbetering
gewenst. Vanuit de aangrenzende landbouwgebieden stroomt met meststoffen verrijkt water
de natuurgebieden binnen. Daarnaast is in het Grenspark sprake van stikstofdepositie vanuit de
omliggende economische kerngebieden (Antwerpen, Rotterdam) en verkeer. (paragraaf 2.2 )
Samenhangend met de aanpak van de verdroging en recreatiedruk is een versterking van de
robuustheid van de huidige biotopen in het bestaande Grenspark en vermindering van de
versnippering gewenst. Een uitbreiding van het Grenspark tot een Grenspark-+ kan deze
robuustheid versterken. Naast oplossingen voor de huidige problemen in het Grenspark biedt
uitbreiding van het Grenspark daarmee ook nieuwe kansen voor de natuur, zoals habitatvergroting en een rijkere schakering aan habitats. (paragraaf 2.4)
Samengevat zijn de belangrijkste redenen voor een uitbreiding van het Grenspark tot een
Grenspark-+ :
• de recreatiedruk spreiden over aantrekkelijke niet kwetsbare gebieden;
• herstellen grondwater- en oppervlaktewatersysteem zodat de natuur minder lijdt onder
de verdroging en eutrofiëring / stikstofdepositie;
• de kansen voor natuurontwikkeling benutten, gericht op vergroting van robuuste biotopen
en versterking van de differentiatie aan flora en fauna.
Figuur 2 (links): watersystemen en beleid Grenspark

2.2 Wateropgave
De verstoring van het natuurlijke watersysteem betreft enerzijds de kwantiteit met de verdroging en anderzijds de kwaliteit met de eutrofiëring en de stikstofdepositie. Zoals eerder
vermeld vraagt de verdrogingproblematiek om ingrepen op drie niveaus: diep grondwater,
ondiep grondwater en oppervlaktewater. Alvorens de watergerelateerde opgaven per niveau
nader te belichten, geven we eerst een korte beschrijving van het watersysteem van het
Grenspark (en omgeving) op het desbetreffende niveau (zie voor details literatuur: Grondwatermodel Grenspark van Haskoning , november 2007, Integrale gebiedsanalyse Brabantse Wal en Noordpolder van Ossendrecht van Grontmij, januari 2008, Natura2000 gebied 128 Brabantse Wal van Kiwa
Water Research/EEG consult.) Figuur 2 geeft een overzicht van de watersystemen in en nabij

het Grenspark en het spelende waterbeleid. Per niveau wordt eveneens kort ingegaan op de
lopende projecten die positief bijdragen aan de oplossingen. Dit zijn lopende projecten waar de
Grensparkorganisatie niet de trekker is, maar partner.
2.2.1 Diep Grondwater
Korte beschrijving diep grondwatersysteem
Over het grote geheel gezien is het Grenspark een infiltratiegebied. Het geïnfiltreerde water
komt in de laag gelegen polders aan de rand van de Brabantse Wal omhoog als kwel (figuren
2, 3 en 4). Uniek voor het watersysteem in en rondom het Grenspark is de aanwezigheid van
hangwatertafels (schijngrondwaterspiegel). Dit houdt in dat er sprake is van een ondiepe en
een diepe grondwaterlaag die niet vrij met elkaar in verbinding staan. Behalve het aanzienlijke
hoogteverschil tussen beide grondwaterstanden is ook de aanwezigheid van de laag Kempenklei
essentieel. Deze zgn. hangtafels komen hoofdzakelijk in het westelijke deel van het Grenspark
voor. Hier wordt de diepte van de diepe grondwaterstand van nature namelijk beïnvloed door
de lager gelegen polders (figuur 6). Het oostelijke deel van het Grenspark (Belgische deel)
kende in de referentiesituatie nog wel (grotendeels) een verzadigd grondwatersysteem, terwijl
in de actuele situatie ook hangwaterzones optreden. Het gebied van de Groote Meer ligt op de
scheidslijn tussen het hangwatersysteem en het deels nog verzadigde grondwatersysteem.
Problematiek diep grondwater
De verdrogingsproblematiek binnen het Grenspark is toenemend zichtbaar geworden sinds de
jaren ‘70 van de vorige eeuw. Dit werd vooraf gegaan door het graven van diepe ontwateringsloten door het Waterschap en door het slaan van drinkwaterputten door de drinkwatermaatschappijen. De verdroging is zeer progressief gebleken. Dit is goed zichtbaar op de achtereenvolgende topografische kaarten van 1988, 1995 en 2000 (figuren 5 a,b en c). In die periode is
het drinkwaterdebiet toegenomen.
In de directe omgeving van het Grenspark zijn een viertal drinkwaterwinningen actief, die grote
impact hebben op het diepe grondwatersysteem (figuur 2 en 7), namelijk:
• winning van Kapellen (Pidpa – België)
• winning van Essen (Pidpa – België)
• winning van Ossendrecht (Evides – Nederland)
• winning van Huijbergen (Evides – Nederland)
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De grondwaterwinningen hebben ervoor gezorgd dat het gebied met het verzadigde grondwatersysteem is afgenomen en dat het gebied met het hangwatersysteem is toegenomen.
Binnen het hangwatersysteem is het effect van de winningen op het ondiepe grondwatersysteem gemaximaliseerd: de meest ‘negatieve’ situatie is bereikt. Doordat het gewenste ‘contact’
tussen het diepe en ondiep grondwatersysteem ontbreekt, heeft een verandering in het diepe
grondwater ook geen direct effect meer op het ondiepe grondwater. Deze situatie wijzigt pas bij
totstandkoming van ‘contact’ tussen het diepe en ondiepe systeem. Herstelmaatregelen dienen
er dus op gericht te zijn dit contact over een zo groot mogelijke oppervlakte te herstellen. Bij
de steilrand van de Brabantse Wal is het effect van mindering van de winningen pas merkbaar bij
zeer grote herstelingrepen.
Binnen het verzadigde grondwatersysteem hebben herstelmaatregelen van een winning sneller
effect op het ondiepe grondwatersysteem. De freatische (ondiepe) grondwaterstand wordt
in het verzadigde systeem namelijk bepaald door de hoeveelheid neerslag (min verdamping)
en de grootte van de infiltratie naar het diepe grondwater. De grootte van de infiltratie is direct
afhankelijk van diepe grondwaterstand. Hoe dieper de diepe grondwaterstand is hoe meer
water er vanuit het ondiepe grondwater wegzijgt naar het diepe grondwater en hoe sterker de
verdroging beleefbaar is. Doordat het oostelijke deel van het Grenspark deels nog verzadigd is,
is hier de verdroging plaatselijk minder expliciet zichtbaar.
Voor de natuurwaarden van het huidige Grenspark is het van essentieel belang de grens tussen
het hangwatersysteem en het verzadigde grondwatersysteem zo westelijk mogelijk gesitueerd
wordt. Verplaatsing van deze grens verder naar het oosten van het Grenspark (minder gebied
met verzadigd grondwatersysteem) is desastreus voor de huidige en potentiële natuurwaarden
in het Grenspark (figuur 6,7 en 8)
Conclusies:
• De waterwinningen zorgen voor een daling van de diepe grondwaterstanden. Hierdoor
treedt verdroging op in het diepe grondwatersysteem. Dit is weliswaar niet direct zichtbaar,
maar blijkt wel uit geohydrologische modellen en meetgegevens.
• De invloed van de diepe grondwaterwinningen lijkt in het westelijk deel van het Grenspark
het grootste te zijn.
• De grens tussen het onverzadigde grondwatersysteem (hangwatersysteem) en het verzadigde grondwatersysteem verplaatst zich oostwaarts. In feite is de verdroging steeds verder
uitgebreid onder invloed van de diepe waterwinningen in oostelijke richting binnen het
Grenspark.
Lopende projecten die bijdragen aan oplossingen diep grondwater
Afspraken waterwinningen
Oplossingen op het niveau van het diepe grondwater betreffen grootschalige ingrepen waarvoor
het Grenspark geen beslissingsbevoegdheid heeft. Voor de natuurwaarden van het Grenspark
is het echter wel essentieel dat de verdrogingproblematiek op de schaal van de Brabantse Wal
aangepakt wordt. De belangrijkste spelers hierin zijn de waterwinbedrijven en de overheden.
Figuur 3 (links): Kaart afstroming water

De Pidpa heeft de afgelopen jaren aanzienlijke inspanning verricht om het effect van de
winningen op het Grenspark te verminderen. Zowel voor de winning van Essen als de winning
van Kapellen geldt dat de Pidpa het vergunde debiet niet opneemt. Voor de hervergunning te
Essen dient de Pidpa ofwel de winningsputten te herlocaliseren ofwel de omvang van de winning
zodanig aan te passen dat er geen betekenisvolle aantasting van de Natura-2000-gebieden kan
optreden. In Nederland zijn de vergunningen in tegenstelling tot in België voor onbepaalde tijd.
De Nederlandse waterwinbedrijven Evides en Brabant Water hebben samen met de provincies Zeeland en Noord-Brabant wel in december 2007 het Hoofdlijnenakkoord ondertekend
(literatuur Hoofdlijnenakkoord Grondwaterwinningen Brabantse Wal). Het betreft een intentieverklaring
om de grondwaterwinning te Huijbergen en Ossendrecht te reduceren tot maximaal 75%. De
afgelopen jaren is er weliswaar veel overleg gevoerd maar tot een definitief maatregelenpakket
en financie-ringsafspraak is het nog niet gekomen. Wel wordt momenteel hard gewerkt aan een
gebiedsconvenant Maatregelenpakket Brabantse Wal. Mede in het kader van Natura 2000 is door
de provincie Noord-Brabant een verzoek gedaan bij het rijk om gezamenlijk tot een afspraak en
financiering te komen (literatuur reactie juli 2009 Brabant --> LNV).
Herstelmaatregelen diep grondwater
Het project Noordpolder (literatuur: website Natuurmonumenten) houdt in dat de oorspronkelijk
intensieve landbouwpolder omgevormd wordt / is naar een kwelrijke natuurpolder met vochtige
hooilanden en moeras. Het diepe grondwater wat in de Noordpolder naar de oppervlakte komt
wordt niet langer actief afgevoerd, maar juist langer vastgehouden. Hierdoor ontstaat in plaats van
een aanzuigende werking een tegendruk.
Oplossingsrichting Grenspark-+ voor herstel diepe grondwatersystemen (figuur 8)
Een uitbreiding tot een Grenspark-+ en het nemen van beheermaatregelen heeft geen invloed
op de omvang en de negatieve effecten van de waterwinningen in het Grenspark. Om de directe
negatieve effecten van de waterwinningen te verminderen zullen concrete maatregelen in de
winningsomvang en winningsdiepte getroffen moeten worden. Die staan los van de begrenzing
van het Grenspark-+ en maatregelen in het nieuwe BIP. De grenspark-organisatie kan hierin niet
regulerend optreden, wel kan zij gelet op het belang van het Grenspark maximaal druk zetten op
het effectueren van een aanzienlijke reductie van de drinkwaterwinning en uitvoering van aanvullende maatregelen:
• Gelet op de nauwe samenhang tussen het grondwatersystemen aan beide zijden van de
landsgrens kan de Grenspark-organisatie haar invloed uitoefenen om de Nederlandse en
Vlaamse winningsvergunningen in samenhang te bekijken. Een grensoverschrijdend akkoord
over maatregelen en financiering van alle waterwinningen met invloed op het Grenspark is
gewenst. Ook kan gedacht worden aan een Vlaams-Nederlandse bijdrage aan de oplossingsrichting door op basis van de Kaderrichtlijn Water de grondwaterwinningen te beperken /
stop te zetten en in ieder geval aan te sturen op vergunningen voor bepaalde tijd.
• Het omzetten van de Noordpolder met intensieve landbouw naar een kwelrijk natuurgebied
draagt bij aan het langer vasthouden van het diepe grondwater in het Grenspark. Dit project
moet “vertaald” worden in het nieuwe BIP Grenspark-+ . In het kader van Grenspark-+
kan worden bezien of dergelijke maatregelen ook in andere delen van het Grenspark-+ een
positief effect hebben op het herstel van de diepe grondwatersystemen.
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GRENSPARK+ DE ZOOM - KALMTHOUTSE HEIDE
MAAIVELDHOOGTE

25 - 30 m
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1-8m

Grenspark+ | projectnummer 2524 | Werkgrenskaart Status werkkaart| 11 - 11 - 2008

Huijbergen 1: 50.000, 2000

•

1867: de Kleine Meer en de Grote Meer zijn volledig gevuld;

•

1948/1956: de Kleine Meer en de Grote Meer zijn volledig gevuld, her en
der met laagstaand water (de blauwe arcering);

•

1966/1968: de Kleine Meer en de Grote Meer zijn volledig gevuld, vergelijkbaar met 1948/1956;

•

1988: de Kleine Meer en de Grote Meer zijn nu duidelijk minder gevuld
(attentie: de symbolen voor “laag water” zijn niet meer gebruikt; het “laag
water” is in de blauwe kleuring opgenomen);

•

1995: er staat nauwelijks meer water in de Kleine Meer en de Grote Meer;
het gebied bestaat merendeels uit droog rietland

•

2000: de Kleine Meer en de Grote Meer zijn definitief leeg.

Figuur 4 (links): maaiveldhoogte

Figuur 5a,b en c: Kaarten 1908, 1968, en 2000 ter illustratie van de verdroging
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Figuur 6: stroming diep grondwater naar Noordpolder

Figuur 7: waterwinningen ontrekken water aan diep grondwater

Figuur 8: oplossingsrichting diep grondwater
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2.2.2 Ondiep grondwater
Beschrijving ondiep grondwatersysteem
De Natte delen van het Grenspark worden vanouds gevoed door regenwater, lokale kwel vanuit
de hoger gelegen dek- of stuifzandruggen en bewust afgevoerd overtollig oppervlaktewater uit
hoger gelegen gebieden via de daartoe gegraven beken en sloten.
Problematiek ondiep grondwater
De natte delen zijn veelal vennen die te maken hebben met dalende grondwaterstanden en
daarmee ook dalende venpeilen. In het oosten van het Grenspark zorgt de dalende diepe
grondwaterstand ervoor dat het ondiepe grondwater en het venpeil sneller wegzakken. Het
water wat wegzijgt naar het diepe grondwater komt niet meer ten goede aan de lokale kwel dan
wel de oppervlakkige afstroming. Doordat de diepe grondwaterlaag en de ondiepe grondwaterlaag niet rechtstreeks met elkaar in contact staan in grote delen van het Grenspark zakt hier het
ondiepe grondwater in principe weg in de bodem. De aanwezigheid van leemlagen in de bodem
voorkomt en/of vertraagt dit proces.
De ontwatering van de landbouwenclaves in en rond het Grenspark is geleidelijk aan verdiept.
Op zeer korte afstand liggen de enclaves Jagersrust en die direct ten noorden van de Groote
Meer. Maar ook elders komen aan de randen van het gebied goed ontwaterde gebieden voor. Bij
Huijbergen is een onderbemalen gebied (het Eiland) aanwezig. Deze sterk ontwaterde landbouwenclaves onttrekken het ondiepe gronwater uit hun directe omgeving. Het onderbemalen
gebied onttrekt eveneens het ondiepe grondwater uit de omgeving aan.
Ontwatering en bebossing in het Grenspark en de directe omgeving hebben geleid tot een vermindering van de grondwateraanvulling. Enerzijds doordat het water snel weggevoerd wordt uit
het gebied en anderzijds doordat de bossen het grondwater opnemen en verdampen. Door de
lagere grondwaterstanden, zakt het grondwater dieper weg en is de opbolling van het grondwatervlak onder de hogere gronden afgenomen met als gevolg dat de lokale kwelflux aanzienlijk is
verminderd. Dit speelt in het gehele Grenspark. Ook de wegzijging uit de vennen neemt toe als
gevolg van de diepere grondwaterstand.
Conclusies:
• Dalende ondiepe grondwaterstanden veroorzaken lagere venpeilen als gevolg van
wegzijging;
• Dalende ondiepe grondwaterstanden leiden tot een verlies van grondwaterafhankelijke
vegetaties, zoals natte heide;
• Ontwatering en bebossing hebben geleid tot een diepere grondwaterstand en een lagere
lokale kwelflux. Hierdoor ontvangen de vennen minder lokale kwel. Dit draagt bij aan de
verdroging;
• Oplossingen zijn pas duurzaam wanneer het herstel met de diepe grondwaterlagen gerealiseerd wordt.
Lopende projecten die bijdragen aan oplossingen ondiep grondwater
Met beheer- en inrichtingsmaatregelen in het Grenspark zelf en/of uitbreidingsgebieden van het
Grenspark-+ is herstel van de ondiepe grondwatersystemen goed mogelijk.
Figuur 9: oplossingsrichtingen aanvulling ondiep grondwater

Belangrijke oplossingsmaatregelen daarbij zijn (figuur 9):
• Bos omzetten in heide / stuifzand;
• Ontwatering bossen en landbouwgronden afstemmen op de natuur;
• Water niet afvoeren naar buiten het invloedsgebied.
HELA-project (literatuur jaarverslag 2008 Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide)
Het HELA-project voorziet in het omzetten van bosgebied in heide en stuifzand. Het betreft een
ambitieus natuurherstelproject met Europese subsidie. De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang
aan beide zijden van de landgrens. De resultaten zijn dan ook duidelijk zichtbaar in het terrein. Intussen
werd 65 ha. bos verwijderd, werd er in totaal 18 ha. open zand hersteld en zijn alle voorbereidingen
getrokken voor het plaggen van circa 30 ha. met als doel: herstel van natte en droge heide. Het omzetten van bos naar heide en stuifzand heeft een psoitief effect op het ondiepe grondwater. Inmiddels is
ook een open verbinding tot stand gekomen tussen de Kalmthoutse Heide en de Kriekelareduinen.
Eind 2008, begin 2009 werd bijkomend nog circa 12 ha. open zand hersteld.
Beheersmaatregelen huidige BIP Grenspark:
Het huidige BIP heeft nadrukkelijk bijgedragen aan: de zonering van de recreatie, de gezamenlijke bestrijding van de vogelpest, het grensoverschrijdend beheer (LIFE-project), de monitoring, het organiseren van overleggen met de kleine eigenaren, de gezamenlijke communicatie, etc.
Figuur 10: oppervlaktewatersysteem Grenspark

Oplossingsrichtingen Grenspark-+ voor herstel ondiepe grondwatersystemen:
• De ervaringen opgedaan in de afgelopen jaren met gerichte beheer- en inrichtingsmaatregelen
voor het herstel van ondiepe grondwatersystemen zouden in het nieuwe BIP Grenspark-+ voor
2012-2026 kunnen worden doorgetrokken.
2.2.3 Oppervlaktewater
Beschrijving oppervlaktewatersysteem (literatuur Knelpunten en kansenanalyse Natura 2000 - Brabantse Wal
en Kiwa research / EGG consult; Ecohydrlogisch onderzoek van de Kalmthoutse Heide, AMINAL, afdeling Water,
2002)

Met uitzondering van de vennen komt in het Grenspark van nature geen oppervlaktewater voor. De
hoogveencomplexen zijn in de 14e tot de 16e geëxploiteerd. Rond 1600 bestond het Grenspark
Grotendeels uit droge en natte heide en uit heidevennen. De vennen waren toen nog niet met elkaar
verbonden en waren zodoende zeer zwak gebufferde tot niet gebufferde vennen. Na 1600 begon de
ontginning en kwam de visteelt op gang. Voor de visteelt werden de Groote Meer, de Kleine Meer, het
Zwaluwmoer en enkele kleinere vennen met elkaar verbonden middels verbindingsgrachten. Rond
1900 werd de Steertse Heide ontgonnen. Het drainagewater werd via drainagebeken geloosd op de
Groote Meer. Om eventuele wateroverlast te voorkomen werd aan de westzijde het zgn. zavelkonvooi gegraven dat het water naar het zuidwesten afvoerde.
Aan de westzijde van het Grenspark bevinden zich gegraven beken die in westelijke richting afwateren.
Deze beken zijn hoofdzakelijk gegraven ten behoeve van de ontwatering van landbouwgebieden en
bebouwde gebieden (Putte). Deze beken zijn aangeduid als cultuurhistorisch waardevol. Ook de bosgebieden worden ontwaterd middels sloten langs de wegen en rabatten.
Figuur 11: Mogelijkheden oppervlaktewater langer vast te houden en te laten infiltreren
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Ten behoeve van de turfwinning zijn in het Vlaamse deel van het Grenspark eveneens grachten
gegraven, namelijk de Moervaart, de Roosendaalse Vaart en de verbindingsgracht tussen de Putse
Moer en het Stappersven. Hierdoor ging het water van de Putse Moer naar het Stapperseven en
vervolgens het Grenspark uit via de Roosendaalse Vaart of via De Nol en de Moervaart. Momenteel is dit noordelijke gebied van het Grenspark de enige locatie waar het oppervlaktewater het
Grenspark uitstroomt zonder dat het voor de natuur benut wordt. In 1 jaar (2008-2009) stroomde
er ongeveer 3 miljoen m3 op deze wijze het Grenspark uit. Het eerste traject van de Putse Moer
naar het Stappersven is inmiddels aangepast. Het water wordt hier vastgehouden, geïnfiltreerd en
vertraagd afgevoerd. Van het Stappersven zijn er twee mogelijkheden:
• Of het water wordt volledig opgestuwd (maximum peil) in het Noorden van het ven, bijgevolg
vloeit er geen water via de stuw weg. Het water vloeit dan in het oostelijk deel van het stappersven via kleine grachten en rabatten naar de Roosendaalse vaart, maar blijft wel langer in
het gebied.
• Of het water wordt aan de stuw doorgelaten en dan kan het twee richtingen uitgestuurd
worden:
- Of naar De Nol en dan blijft het ook langer in het gebied. Het overtollige water gaat dan
vanuit De Nol richting Moervaart en bijgevolg het Grenspark uit;
- Of recht via de Roosendaalse vaart bijna onmiddellijk het gebied uit.
Problematiek oppervlaktewater: kwantiteit
De vennen in het Grenspark hebben last van verdroging. Figuur 5 toont dit duidelijk aan; in 20 jaar
zijn de vennen in omvang en waterkwantiteit zeer sterk afgenomen. Dit hangt samen met alle drie
de waterniveaus: het diepe grondwater, het ondiepe grondwater en het oppervlaktesysteem. De
vennen worden in ieder geval gevoed door regenwater en het merendeel daarnaast ook door
lokale kwel en via de gegraven beken afgevoerd overtollig water. Voor andere functies dan natuur
is veelal een lager grondwaterpeil gewenst. Daarom worden bijvoorbeeld de landbouwgebieden
ontwatert. De beken zijn destijds gegraven om het ‘overtollige’ water snel af te voeren. Gezien
de natuurdoelstellingen zou het tegenwoordig wenselijk zijn om het water zo lang mogelijk vast te
houden in het Grenspark: infiltratie of oppervlakkig bergen.
Lopende projecten die bijdragen aan oplossingen oppervlaktewater
Voor het herstel van de oppervlaktewatersystemen en daarmee ook vaak de de ondiepe grondwatersystemen is een groot aantal herstelmaatregelen mogelijk:
• Wegzijging vennen beperken door hogere grondwaterstand (reductie waterwinning, water
vasthouden in het Grenspark);
• Bodem vennen (grotendeels) waterdicht maken;
• Vasthouden water beken / gegraven sloten in het Grenspark, bijvoorbeeld door opstuwen.
In een aantal lopende projecten in het huidige Grenspark zijn al maatregelen genomen / in voorbereiding om deze oplossingsrichtingen te realiseren:
Jagersrust (lit: website Waterschap de Brabantse Delta)
Het projectgebied Jagersrust is gelegen in en rondom de landbouwenclave Jagersrust binnen de gemeente Woensdrecht. Het gebied grenst aan het huidige Grenspark en zal in de toekomst hoogstwaarschijnlijk onderdeel uit gaan maken van het Grenspark-+. Binnen het gebied ontspringt de
Foto (links): Steertse Heide

Heiloop in het Moseven en stroomt vervolgens naar de Noordpolder. Langs de loop van de heiloop
ligt het voormalige ven het Moerven, dat hersteld zal worden om water vast te kunnen houden.
Jagersrust grenst aan de natte natuurparel de Groote Meer. Deze is momenteel ernstig verdroogd.
Een van de oorzaken is de snelle afwatering van het gebied rondom de Groote Meer. De maatregelen die op Jagersrust worden genomen dragen bij aan het herstel van de natte
natuurparel. Het gehele gebied heeft een bijzondere betekenis voor natuurontwikkeling.
Steertse Heide (lit: Notulen ‘Afstemming Natura 2000 Vlaanderen – Nederland, 27 januari 2009)
Waterkwantiteit: De landbouwenclave de Steertse Heide beinvloedt de natte natuurparel de Groote
Meer. Een aantal watergangen wordt momenteel niet meer opgeschoond (conform huidig Beleidsplan beheer en inrichting van het Grenspark), waardoor het afstromend water niet of gedeeltelijk
de Groote Meer bereikt. De studie van Haskoning uit 2007 geeft aan dat het dempen van de sloten
leidt tot een daling van het waterpeil in de Groote Meer met ca. 20 cm.
Een mogelijke oplossing is om rekeninghoudend met een gewenste vernatting van de heide en het
natuurdoeltype nat weiland de betreffende watergangen op te schonen.
Waterkwaliteit: Het landgebruik is hier het probleem. Verschillende landbouwers bedrijven agrarische activiteiten onder een verschillende normheffing. Een mogelijke oplossing is om – binnen de
wettelijke normstelling - in overleg met de VLM tot andere beheersmaatregelen te komen. Denk
bijvoorbeeld aan andere teelten en adviezen vanuit de VLM om op vrijwillige basis het beheer aan te
passen.
Ecologische verbinding Steertse Heide-Groote Meer (literatuur jaarverslag 2008 Grenspark De ZoomKalmthoutse heide)

In het Grenspark liggen kansen om een grensoverschrijdende ecologische verbinding tussen de
Groote Meer en de Steertse Heide te realiseren. Het gaat met name om de invloed van de afwatering van het zuidelijke deel van de Steertse Heide op de Groote Meer te optimaliseren. Zo wordt
onder meer onderzocht op welke wijze het huidige vermeste water, stromend van de Steertse
Heide in de Groote Meer, verminderd kan worden. Een juiste waterkwantiteit en waterkwaliteit in
de Groote Meer is dé uitdaging voor de nabije toekomst.
Oplossingsrichtingen Grenspark-+ voor herstel oppervlaktewatersystemen
• Langer vasthouden van oppervlaktewater en opstuwen van oppervlaktewater in beken en
grachten in de mogelijke uitbreidingsgebieden van het Grenspark-+ kan er voor zorgen dat
ook in de natuurgebieden van het Grenspark zelf een vernatting/minder verdroging optreedt.
Figuur 2 geeft die potenties duidelijk aan. Daarbij is wel belangrijk dat de maatregelen ten goede
komen aan natuurgebieden in het huidige Grenspark en niet alleen lokaal aan weerszijden van
de beken.
• Nader onderzoek zal moeten aangeven in welke mate maatregelen in de oppervlaktewateren
buiten het huidige Grenspark een positief effect hebben op de wtersystemen in de natuurgebieden binnen het huidige Grenspark. Figuur 2 laat zien dat die kansrijkheid het grootste is in de
omgeving van de Nol, de Groote Meer en regio Huijbergen. In andere uitbreidingsgebieden is
een positief effect van deze maatregelen kleiner / afwezig.
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• Ervaringen huidige projecten doortrekken in de uitbreidingsgebieden.

Figuur 12: zwavel- en stikstofdepositie

2.2.4 Kwaliteit Grond- en oppervlaktewater
Naast verdroging veroorzaakt door verstoring van het diepe grondwatersysteem, ondiepe grondwatersysteem en oppervlaktewateren staat ook de kwaliteit van de grond- en oppervlaktewatersystemen in het Grenspark onder druk. Dit wordt veroorzaakt door:
• de stikstofdepositie / zwavelverbindingen vanuit de economische kerngebieden en verkeer;
• de eutrofiering / bekalking vanuit de aangrenzende landbouwgebieden.

Figuur 13: Watersysteem Groote Meer in relatie tot waterkwaliteit

Problematiek kwaliteit grond- en oppervlaktewater
De positionering van het Grenspark ten opzichte van economische kerngebieden (Antwerpen
en Rotterdam) betekent dat er ook invloed is op de natuurwaarden door hoge atmosferische
depositie van stikstof en zwavelverbindingen. De invang in de bossen van het Grenspark is
relatief groot doordat de wind in het open landschap tot aan het Grenspark relatief vrij spel heeft.
Daarnaast zorgt de relatief hoge verdamping van de naaldbossen nog voor een toename van de
concentraties stikstof en zwavelverbindingen in het grondwater. Dit probleem speelt in het gehele
Grenspark in het ondiepe grondwater en via lokale kwel ook in de vennen (figuur 12).
De laagten in het Grenspark ondervinden negatief effect van de aangrenzende landbouwgebieden als gevolg van nutriëntrijk water dat toestroomt via de gegraven sloten of lokale kwel.
Door bemesting en bekalking worden de laagten, zoals het Kleine Meer en Groote Meer, verrijkt
met ongewenste stoffen die de gewenste vegetaties aantasten. Het feit dat de Groote Meer
een potentieel zeer zwak gebufferd ven is hangt overigens ook samen met de bekalking van de
Steertse Heide. Hoogstwaarschijnlijk zou het westelijke deel van de Groote Meer nu geen zwak
gebufferd ven zijn zonder deze bekalking.( figuren 13 en 14).
De relatie tussen zwak gebufferd ven de Groote Meer en de bekalking van de Steertse Heide is
aan de orde geweest tijdens het werkatelier. Daar is ter sprake geweest dat de bekalking van de
Steertse Heide een gunstig effect heeft het feit dat de Groote Meer een zwak gebufferd ven is.
(Bron Grenspark)

Lopende projecten die bijdragen aan oplossing kwaliteit grond- en oppervlaktewater
In een groot aantal anti-verdrogingsprojecten in/aan de rand van het huidige Grenspark worden
ook kwaliteitsmaatregelen getroffen.
HELA-project (lit: jaarverslag 2008 Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide)
In het kader van het HELA-project (HEideherstel op LAndduinen) wordt bos gekapt en heide /
stuifzand ontwikkeld (zie ook 2.2.2). Hier heeft de wind weer meer vrij spel en wordt minder
stikstof en zwavel ingevangen in de natuurgebieden.
Grenspark studie ecologische verbinding Groote Meer - Steertse Heide. (lit: jaarverslag 2008
Grenspark De Zoom-Kalmthoutse heide)

Doel is de kwaliteit van de Groote Meer verbeteren.
Figur 14: Voeding Groote Meer
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Figuur 15: watersysteem en stroomgebied Groote Meer

2.2.5 Groote Meer en stroomgebied: hoogste prioriteit in aanpak verdroging
Door alle betrokken partijen wordt de verdroging van de Groote Meer als zeer urgent aangegeven. De Groote Meer is nu gedeeltelijk een zwak gebufferd ven en kan met de nodige inspanning doorontwikkelen naar een zeer zwak gebufferd ven. Vanuit het Natura 2000-beleid is
de noodzaak tot ingrijpen in de waterhuishouding van de Groote Meer onderstreept door het
toekennen van de status “Sense of urgency” (lit: Beheerplan Natura2000 Brabantse Wal). Deze
status wordt toegekend als zonder maatregelen binnen nu en 10 jaar een onherstelbare situatie
ontstaat. Het doel is om van de Groote Meer een zeer zwak gebufferd ven te maken. Ook vanuit
het beleid van het Waterschap, het Rijk en de Provincie is de urgentie inzake het herstel van de
Groote Meer aangegeven.

Door de verdroging van de gebieden in het stroomgebied ontvangt de Groote Meer ook
minder lokale kwel en oppervlaktewater. Het feit dat een deel van de gebieden in het stroomgebied de afwatering omleidt tot buiten het stroomgebied draagt ook bij aan de verdroging. De
eutrofiering is het gevolg van bemesting van de Steertse Heide.
Conclusie is dan ook dat het herstel van de Groote Meer een integrale oplossing op stroomgebiedsniveau vereist.

Het waterpeil van de Groote Meer wordt bepaald door (zie figuur 15):
• de hoeveelheid neerslag min de verdamping;
• de wegzijging van water vanuit de Groote Meer naar het diepe grondwater;
• het water dat vanuit het stroomgebied aangevoerd wordt: lokale kwel en oppervlaktewater.
Het peilverschil in de Groote Meer wordt bepaald door het verschil tussen de invoer en de
wegzijging. In paragraaf 2.2.1 (diep grondwater) is de wegzijging naar het diepe grondwater al
behandeld. De invoer van lokale kwel en oppervlaktewater is afkomstig uit het stroomgebied van
de Groote Meer.

Project Jagersrust (lit: website Brabantse Delta)
Jagersrust grenst aan de natte natuurparel de Groote Meer. Deze is momenteel ernstig verdroogd. Een van de oorzaken is de snelle afwatering van het gebied rondom de Groote Meer.
De maatregelen die op Jagersrust worden genomen dragen bij aan het herstel van de natte
natuurparel. Het gehele gebied heeft een bijzondere betekenis voor natuurontwikkeling.

Dit stroomgebied bestaat uit:
• Kleine Meer, aanzienlijk deel Jagersrust, deel Staartsche Duinen: 1/3 van het totale stroomgebied;
• Staartsche Heide;
• Zwaluwmoer, deel van de Zwart Duin, deel van Kauwvelde: 12% van het totale stroomgebied;
• Steertse Heide: 1/3 van het totale stroomgebied;
• Deel van de Steertse Duinen.
De verbindingsgrachten tussen het Kleine Meer, het Zwaluwmoer en deGroote Meer maken het
mogelijk dat het overtollige water richting de Groote Meer stroomt. Indien deze twee vennen
vollopen stroomt het overtollige water richting de Groote Meer. In praktijk stroomt de Groote
Meer echter sneller vol dan het Kleine Meer, waardoor de Kleine Meer het overtollige water niet
meer naar deGroote Meer kan afwateren. Wanneer het water langer vastgehouden wordt in het
Zwaluwmoer, verdroogt de Groote Meer sneller. De Steertse Heide watert rechtstreeks af op de
Groote Meer.
Problematiek de Groote Meer
Vanuit Natura 2000 dient de Groote Meer een zeer zwak gebufferd ven te worden. De verdroging en de eutrofiëring vormen een probleem. De verdroging van de Groote Meer is o.a.
het gevolg van een toegenomen wegzijging en minder toestromend oppervlaktewater vanuit de
Steertse Heide. Dit laatste is het gevolg van meer wegzijging in de Steertse Heide als gevolg van
een dalende diepe grondwaterstand. Hier zijn de ontwatering van de polders en de grondwaterwinningen de veroorzaker van.

Lopende projecten die bijdragen aan oplossing voor de Groote Meer
Op onderdelen wordt al een bijdrage geleverd aan het herstel van de Groote Meer.
De belangrijkste projecten die nu al lopen zijn:

Steertse Heide (lit: Notulen ‘Afstemming Natura 2000 Vlaanderen – Nederland, 27 januari 2009)
Waterkwantiteit: De landbouwenclave de Steertse Heide beïnvloedt de natte natuurparel de
Groote Meer. Een aantal watergangen wordt momenteel niet meer opgeschoond, waardoor
het afstromend water niet of gedeeltelijk de Groote Meer bereikt. De studie van Haskoning uit
2007 geeft aan dat het dempen van de sloten leidt tot een daling van het waterpeil in de Groote
Meer met ca. 20 cm. Een mogelijke oplossing is om rekeninghoudend met een gewenste
vernatting van de heide en het natuurdoeltype nat weiland de betreffende watergangen op te
schonen.
Waterkwaliteit: Het landgebruik is hier het probleem. Verschillende landbouwers bedrijven
agrarische activiteiten onder een verschillende normheffing. Een mogelijke oplossing is om in
overleg met de VLM – binnen de wettelijke bemestingsnormen – te komen tot passende beheersmaatregelen. Het reduceren dan wel stopzetten van het gebruik van meststoffen komt de
waterkwaliteit van de Groote Meer ten goed.
Ecologische verbinding Steertse Heide-Groote Meer (lit: jaarverslag 2008 Grenspark De ZoomKalmthoutse heide)

In het Grenspark liggen kansen om een grensoverschrijdende ecologische verbinding tussen de
Groote Meer en de Steertse Heide te realiseren. Het gaat met name om de invloed van de
afwatering van het zuidelijke deel van de Steertse Heide op de Groote Meer te optimaliseren.
Zo wordt onder meer onderzocht op welke wijze het huidige vermeste water, stromend van
de Steertse Heide in de Groote Meer, verminderd kan worden. Een juiste waterkwantiteit en
waterkwaliteit in de Groote Meer is dé uitdaging voor de nabije toekomst.
Conclusies/maatregelen Oplossingsrichting Grenspark-+ voor de Groote Meer:
De oplossing voor de Groote Meer vraagt om een aanpak op stroomgebiedsniveau. Een groot
deel van dit stroomgebied ligt binnen het huidige Grenspark; een deel (o.a. het deel van Jagersrust) ligt erbuiten aan de rand.
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Bij uitbreiding tot een Grenspark-+ is in ieder geval van belang dat het gehele stroomgebied/beïnvloedingsgebied van De Groote Meer binnen het Grenspark-+ komt te liggen. Mede op basis
van de ervaringen in lopende projecten kan vervolgens in het nieuwe BBI 2012-2026 een
integraal pakket aan maatregelen worden opgenomen, nauw afgestemd op het beheersplan
Natura 2000 :
• stoppen bemesting Steertse Heide en Jagersrust;
• opschonen vennen;
• grondwaterwinningen minderen;
• ontwatering invloedsgebieden stoppen / verminderen;
• naaldbos omzetten in stuifzand en heide: windwerking en lokale kwel; het meer gevarieerd
maken van bos (hoger aandeel loofhout, open plekken, fors dunnen) heeft waarschijnlijk een
positieve invloed op het waterpeil en draagt bovendien bij aan andere Natura2000-doelen;
• zakputten Kleine Meer afsluiten;
• bekalking goed in de gaten te houden.
Een deel van Jagersrust behoort tot het plusgebied van het Grenspark-+. De wijzigingen hier ten
aanzien van het minderen / reduceren van de ontwatering en het stoppen van de bemesting
hebben een positieve invloed op de Groote Meer.

Maatregelen om de verdroging van vennen en natte natuurgebieden in het Grenspark te
verminderen richten zich naast het diepe grondwater met name op diverse samenhangende
maatregelen in ondiepe grondwatersystemen en/of oppervlaktewatersystemen. Naast
beheersmaatregelen in de natte natuurgebieden zelf zijn het langer vasthouden van
oppervlaktewater/ondiepe kwel en het opstuwen in oppervlaktewateren buiten het
huidige grenspark zinvolle maatregelen. Voor deze maatregelen is uitbreiding tot een
Grenspark-+ gewenst. Dit kan met kleine uitbreidingen (ingrepen op lokale schaal met
effect op vennen in het Grenspark) of met grootschalige uitbreidingen van het Grenspark
(maatregelen op stroomgebiedsniveau/grote delen van beeklopen).Hoge prioriteit is vereist
voor een samenhangend maatregelenpakket voor het sterk verdroogde en geëutrofieerde
vennencomplex van De Groote Meer. Hiervoor is een integrale aanpak voor het hele
stroomgebied noodzakelijk, doorvertaald in het nieuwe BBI 2012-2026.

2.2.6. Conclusies oplossingsrichtingen anti-verdroging Grenspark
Samengevat zijn er voor de aanpak van de verdroging in het Grenspark twee soorten maatregelen
nodig :
• maatregelen die ten goede komen aan het diepe grondwatersysteem en daarmee aan het
herstel van de natte natuurgebieden in het Grenspark;
• maatregelen die ten goede komen aan de vennen, met name aan de Groote Meer, Kleine
Meer en Kortenhoeff / Akkerenven en aan de grondwaterafhankelijke vegetaties zoals natte
heiden en slenken in veengronden
Maatregelen ten gunste van het grondwatersysteem zijn niet altijd direct merkbaar aan de oppervlakte. Toch is het essentieel het grondwatersysteem zo ‘vol’ mogelijk te laten zijn. Hierdoor
ontstaat een duurzaam watersysteem. Voor het herstel van het diepe grondwatersysteem zijn 2
acties cruciaal :
• effectueren afspraken in kader van het “Hoofdlijnenakkoord” tussen de Nederlandse overheden en de waterwinningen in het Nederlands deel (inhoudelijke afspraken, financieel
arrangement). Vanuit het grenspark is een grensoverschrijdend akkoord voor alle 4 waterwinningen met invloed op het Grenspark gewenst. Bovengenoemde afspraken staan los van een
geografische uitbreiding tot een Grenspark-+;
• daarnaast wordt het diepe grondwatersysteem hersteld door vasthouden van water (en
opstuwing) in de diepe kwelgebieden (m.n. Noordpolder). Dit vraag beheer en inrichtingsmaatregelen in kwelgebieden buiten het huidige grenspark. Daarvoor is een geografische
uitbreiding relevant en kunnen maatregelen worden vastgelegd in een nieuw BBI 2012-2026
voor het Grenspark-+.
Foto (links): stuw nabij De Nol
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HUIDIGE RECREATIE + TE ONTWIKKELEN RECREATIEVE POORTEN
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2.3 Recreatie: Opgave recreatiedruk
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. Alvorens op de problematiek en de oplossingsrichting in te gaan wordt eerst een korte beschrijving gegeven van de huidige
recreatie. Vervolgens wordt kort ingegaan op de lopende projecten die bijdragen aan de oplossing voor de recreatieproblematiek. Dit zijn de projecten waar veelal een andere partij dan de
Grenspark-organisatie projectleider van is. Niettemin is de Grensparkorganisatie in deze projecten
een belangrijke partner en dient ook zij haar verantwoordelijkheid te nemen in de daadwerkelijke
realisatie van de gestelde doelen.

2.3.1 Beschrijving huidige recreatie Grenspark
Het Grenspark is gelegen tussen de stedelijke agglomeraties Antwerpen, Roosendaal en Bergen
op Zoom. Dichterbij zijn de volgende dorpen gelegen: Woensdrecht, Hoogerheide, Ossendrecht, Huijbergen, Essen, Wildert, Kalmthout, Putte, Zandvliet en Berendrecht. Het Grenspark is
zowel recreatief uitloopgebied als toeristische trekpleister. Het enige bezoekerscentrum / educatief
centrum De Vroente is gelegen nabij Kalmthout in de zuidoosthoek van het Grenspark. Vanuit
De Vroente starten verschillende korte wandelroutes door het Grenspark: Vlinder, Bos, Libel.
De wandelroutes Schaap en Duin zijn wat langer (8,5 km en 7,5 km). In het noordelijke deel van
het Grenspark zijn nog een drietal korte routes gelegen: Uil, Vos en Muis. Het eveneens in het
noorden gelegen wandelpad Ree is wat langer (7,6 km). Tot slot is in het gebied van Natuurmonumenten nog een wandelroute (Haas) gelegen. De toegankelijkheid van het Grenspark is sterk
afhankelijk van de eigenaar van het betreffende deelgebied. De privé-eigenaren hebben hun terreinen niet altijd opengesteld. De rode arcering op de recreatiekaart laat het toegankelijke gebied
met wandelroutes zien. Het Grenspark wordt vooral beleefd vanaf de fiets- en wandelroutes. In
het totaal zijn er 10 uitgezette wandelroutes, 1 fietsroute en 2 ruiterroutes. Op de
recreatiekaart (figuur 16) is te zien dat ten westen van het Grenspark zich redelijk veel campings /
bungalowparken bevinden. Op deze kaart zijn tevens de wandel- en fietsroutes aangegeven. De
routes zijn de bestaande routes in het Grenspark en het voorlopige recreatieve knooppuntennetwerk vanuit de Brabantse Wal. De routes worden momenteel in het kader van het gebiedsplan
Brabantse Wal nog verder onderzocht en uitgewerkt.
In de directe nabijheid van het Grenspark bevinden zich veel kleine en middelgrote bezienswaardigheden en attracties, zoals:
• Karrenmuseum, Molen-Bakkerij, Stoommuseum en Quarantainestallen in Essen;
• Arboretum,Park Strijboshof en Bijenteeltmuseum en Suske- en Wiskemuseum in Kalmthout;
• Fortenlinie van Antwerpen met o.a. fort Stabroek;
• Kasteel(park) Ravenhof in Stabroek en tal van andere kastelen, landgoederen en kloosters;
Los van de primair als recreatie aangeduide bezienswaardigheden vormt met name het
landschap hier een bezienswaardigheid. Zo zijn de uitzichtpunten vanaf de Brabantse Wal
spectaculair. De gradiënt zorgt voor prachtige verlopen in de natuur. Het kleinschalige agrarische
landbouwlandschap nabij Essen kan vanaf de vele trage wegen prachtig beleefd worden. Het
Moretusbos is tezamen met kasteel Ravenhof een uniek (gerestaureerd) cultureel erfgoed.
Groeve Boudewijn toont de bezoeker de geologische geschiedenis van het gebied.
Kortom het gebied heeft een hoge recreatieve potentie.
Figuur 16 (links): Huidige recreatie
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Figuur 17: Recreatieve routes Grenspark
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Figuur 18: huidige situatie GP met recreatiepoort de Vroente, optie GP met drie nieuwe recreatiepoorten aan de rand van het 		
huidige GP, gewenste optie GP+ met drie nieuwe recreatiepoorten in uitbreidingsgebieden.

Sommige kansen zijn reeds benut, andere kansen kunnen nu bij de uitbreiding van het Grenspark
opgepakt worden. De natuur in de vorm van heide, bossen, vennen en stuifzandgebieden is de
reden waarom bezoekers naar het Grenspark komen. Deze natuur staat door de relatief slechte
spreiding van de recreanten plaatselijk zeer onder druk. Het benutten van de kansen is dus tevens
noodzaak. In het huidige BIP voor het Grenspark is veel aandacht besteed aan zonering van de
recreatie. Recreanten concentreren zich nabij de concentraties van voorzieningen.
Uit de rapportage ‘Visie recreatiezonering’ voor de Voorkempen, Brabantse Wal, Grenspark De
Zoom-Kalmthoutse Heide zijn de kansen en bedreigingen voor recreatie in het Grenspark duidelijk af te leiden. Kansen zijn met name het benutten van de landschappelijke diversiteit, een rijke en
aansprekende cultuurhistorie, mogelijkheid tot zonering van recreatie door benutting van recreatieve poorten met een duidelijke eigen ‘niche’. Bedreigingen van nieuwe recreatieontwikkelingen
zijn er uiteraard ook in en voor het Grenspark: toename recreatieve druk in kwetsbare gebieden,
Grensprk functioneert nog niet als 1 recreatieve regio, grensoverschrijdende karakter komt nog
niet tot uiting in toeristisch-recreatieve producten (bijvoorbeeld grensoverschrijdende routes).
Uit de consultatierondes komt naar voren dat de meeste partijen de kansen groter inschatten dan
de bedreigingen en een goede recreatieve zonering kansrijk is om de recreatiedruk van het huidige
Grenspark te ontlasten. Het nieuwe BIP zal er voor moeten zorgdragen dat deze zonering zodanig is en wordt uitgevoerd dat de kansen worden benut en bedreigingen worden voorkomen.
2.3.2 Problematiek recreatie
De recreatie concentreert zich rondom het enige bezoekerscentrum / natuureducatie centrum
van het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide bij De Vroente. De Kalmthoutse Heide is in
Vlaanderen al decennia een begrip. Vele Vlamingen kunnen zich de schoolreisjes naar dit gebied
nog herinneren. De aantrekkingskracht van dit heidegebied is dan ook enorm. Tezamen resulteert
dit in de huidige situatie in overvolle parkeerplaatsen met een te hoge recreatieve druk op de
kwetsbare natuurwaarden van met name de Kalmthoutse Heide. De hoge recreatieve druk heeft
ook een negatieve impact op de recreatie. In de file wandelen of fietsen is immers geen gewenste
situatie op zonnige zondagmiddag. Zoeken naar een parkeerplaatsje is ook een irritatiebron.
Kern van het recreatieprobleem is dan ook dat het merendeel van de recreanten het Grenspark
binnenkomt via het bezoekerscentrum De Vroente. Hierdoor staan de natuurwaarden in de
directe omgeving van De Vroente onder druk. De andere potenties voor recreatie en daarmee
vermindering van de eenzijdige recreatiedruk bij de Vroente worden niet/te beperkt benut.
2.3.3 Oplossingsrichting: recreatiezonering
Bekend is dat de gemiddelde recreant zich gemakkelijk laat sturen:
• Een concentratie van voorzieningen veroorzaakt een concentratie van recreanten;
• 80% van de wandelaars komt niet verder dan 3 km van de parkeerplaats.
Door het aantal toegangen met voorzieningen voor het Grenspark te vermeerderen is het
mogelijk de recreatiedruk te spreiden, indien op die plaatsen aantrekkelijke alternatieven kunnen
worden geboden voor het concentratiepunt bij De Vroente. Natuurlijk blijft De Vroente haar in de
tijd verworven naam en faam omtrent de Kalmthoutse Heide behouden en zal de

heideliefhebber naar deze zogenaamde recreatieve poort blijven komen. Nu komen ook vele
toeristen die de heide mooi vinden, maar ook best te verleiden zijn tot andere ‘attracties’.
Om deze ‘nieuwe’ attracties gemakkelijk toegankelijk te maken dienen een aantal extra recreatieve
poorten ontwikkeld te worden in gebieden met natuurschoon die een relatief intensieve recreatiedruk aankunnen. De echte natuurkernen worden dan automatisch ontzien. Indien de nieuwe
recreatieve poorten aan de rand van het huidige Grenspark gelokaliseerd worden verspreiden de
recreanten zich juist over de kwetsbare natuurgebieden, zoals het (stroomgebied van de) Groote
Meer of het nu zeer rustige gebied van de Kriekelareduinen en Kraaienberg. De broedvogelinventarisaties (bron broedvogelinventarisatie Grenspark) geven een goede indruk van de aanwezige
natuurkernen (zie 2.4). Daarom dient het Grenspark uitgebreid te worden met aantrekkelijke gebieden die de recreatiedruk mee op kunnen vangen. Door middel van een slimme zonering is het
mogelijk de recreanten optimaal te laten genieten van het Grenspark zonder ze allerlei verboden
op te moeten leggen. Doel is een goede balans tussen natuur en recreatie te creëren (figuur 18).
Het principe van recreatieve poorten (onthaalpoorten) is inmiddels in steeds meer natuurgebieden
opgepakt als sturingsmiddel. In nationaal park de Hoge Kempen is gebruik gemaakt van een
onderverdeling in verschillende onthaalpoorten om de druk te verspreiden en tegelijkertijd een
centraal imago te communiceren. Het nationaal park heeft vijf recreatieve poorten met elk een
eigen karakter verenigd door een herkenbare huisstijl van schanskorfmuren, banken en informatiemuren. Sommige poorten zijn sober ingericht, andere hebben aanvullende voorzieningen, zoals
bezoekerscentrum, overnachtingsmogelijkheid, educatiecentrum, cultuurhistorisch element, etc.
In nationaal park de Hoge Kempen werkt recreatiezonering via verschillende recreatieve poorten
met elk hun eigen niche goed. Ervaringen daar leren dat het per poort benoemen van de diverse
niches goed werkt : duidelijk voor bezoekers, gericht ergens naar toe, aantrekken specifieke doelgroepen, herhalingsbezoek bij andere poorten treedt op.
Ook de verblijfsrecreatie dient zodanig gepositioneerd te worden dat de zogenaamde natuurkernen niet belast worden. Een ligging aan de rand van het uitgebreide Grenspark (Grenspark-+)
ligt voorde hand. Vele campings / bungalowparken zijn overigens al aan deze denkbeeldige grens
gelegen (zie oranje arcering op de kaart recreatie). Een enkele camping / bungalowpark ligt wel erg
dicht bij een natuurkern. In eerste instantie is de recreatieve zonering gericht op het ontzien van
de kwetsbare natuur-kernen die door te hoge recreatieve druk verstoord worden. De verschillende recreatieve poorten hebben elk hun eigen niche en voorzien in het aanbieden van verschillende recreatieve belevingen. Tot slot is het ook mogelijk om het (potentieel) recreatief aanbod
op het platteland goed te ontsluiten. Om deze drie doelstellingen te realiseren, moet het aanbod
worden vergroot, waardoor de druk elders kan afnemen. Hiervoor is het noodzakelijk dat het
areaal toegankelijk natuurgebied wordt uitgebreid (=Grenspark-+).
Cruciaal is dat bij de nieuwe zonering voor recreatie in het Grenspark-+ enerzijds alternatieven
worden gecreëerd voor De Vroente, maar anderzijds nieuwe recreatieve voorzieningen geen
negatieve effecten hebben op de kwetsbare natuurgebieden van het huidige en toekomstige
Grenspark. In het nieuwe BBI 2012-2026 zal dit leidend moeten zijn voor het wel of niet openstellen van gebieden in het Grenspark-+ voor recreatie.
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Om de voorgestelde zonering te bereiken worden een viertal instrumenten ingezet:
recreatieve poorten, routes, overige inrichting (bankjes, prullenbakken, etc.), informatievoorziening
en bewegwijzering in herkenbare huisstijl.
De belangrijkste soort routes in en in de omgeving van het Grenspark zijn de wandel- en
fietsroutes. Vervolgens zijn ook de ruiterroutes en de gewenste mountainbikeroute van belang.
Voor de wandelroutes is het belangrijkste om aantrekkelijke, goed gemarkeerde wandelroutes
vanaf alle recreatieve poorten te realiseren (bij voorkeur over vrij liggende paden). Het grootste deel van de wandelende recreanten wordt hierdoor opgevangen. Bij de lob Kiekenhoeve /
Hemelrijk impliceert dit wandelpaden over / langs het boerenland (trage wegen). De recreatieve
poorten dienen ook deel uit te maken van het fiets- en wandelknooppuntennetwerk van de
wijdere omgeving. Hier ligt nog een afstemmingsopgave tussen Nederland en België. Uitgangspunt is dat de recreatieve routes geen kwetsbare natuur doorsnijden. Een bestaande wens als
het aanleggen van een fietspad vanaf Ravenhof naar de Stoppelbergen, kan integraal meegenomen
worden in de integrale uitwerking van de recreatieve knooppuntennetwerken.
2.3.4 Lopende projecten die bijdragen aan oplossingen recreatie
Gebiedsgerichte aanpak voor recreatie en toerisme in het grensgebied de Voorkempen - het Grenspark
- de Brabantse Wal.
Vanuit de stedelijke centra van Antwerpen en Bergen-op-Zoom is in het grensgebied de balans
tussen vraag en aanbod voor wat betreft ’groene gebieden’ die recreatief aantrekkelijk en goed
toegankelijk zijn, niet in evenwicht. Daarnaast bestaat in het grensgebied een ongelijke spreiding
van de recreatieve druk. Tussen beide steden kan een kwaliteitsvol recreatief-toeristisch aanbod
worden ontwikkeld, maar momenteel ontbreekt een samenhangend beleid en een gebiedsgerichte aanpak om het bestaande recreatief aanbod te vergroten. Hierdoor blijven kansen onbenut.
Met dit project wordt de kwaliteit verhoogd van het door ondernemers geleverde recreatieftoeristisch aanbod door:
• Stimulering van individuele ondernemers t.b.v. het realiseren van recreatieve onthaalpoorten;
• Inrichting en vormgeving van deze onthaalpoorten van verschillende niveaus;
• Het stimuleren van samenwerking binnen een toeristisch-recreatieve bedrijvenketen;
• Het realiseren van een grensoverschrijdende organisatiestructuur m.b.t. informatie, promotie
en meerjarenplanning, inclusief infrastructuur;
• Het realiseren van een grensoverschrijdende samenwerking tussen toeristisch-recreatieve
bedrijven om te komen tot nieuwe producten;
• Een spreiding van de recreatieve druk.

2.3.5 Conclusies oplossingsrichtingen recreatiedruk Grenspark
Recreatiedruk in het Grenspark concentreert zich bij De Vroente. Mede gelet op positieve
ervaringen in andere regio’s is de belangrijkste oplossing om de recreatiedruk te spreiden vanuit
vier recreatieve poorten met elk hun eigen niche (De Vroente, Ravenhof, Volksabdij, Kiekenhoeve/Hemelrijk). Om een recreatieve poort goed “te kunnen laten werken” is uitbreiding van het
Grenspark met gerichte beheer- en inrichtingsmaatregelen voor recreatiezonering gewenst. Als
randvoorwaarden geldt daarbij:
• natuur is de primaire functie; natuurgerichte recreatie in de nieuwe poorten is ondergeschikt
aan het belang van de natuurwaarden;
• de poorten worden zo gesitueerd en de omgeving zo ingericht dat de kwetsbare natuurgebieden zo veel mogelijk worden ontzien;
• uitbreiding en verlegging van de huidige grens van het Grenspark vindt voor recreatie alleen
daar plaats waar forse beheer- en inrichtingsmaatregelen voor recreatie nodig zijn. Indien alleen doorgaande routes en bebording nodig is kan worden volstaan met eenvoudige afspraken met terreineigenaren in de recreatieve “overgangszones” (zie ook hoofdstuk 3).
Uitgaand van deze randvoorwaarden kunnen diverse maatregelen worden uitgewerkt in het
nieuwe BBI 2012-2026 voor het Grenspark-+. In de verschillende uitbreidingsgebieden zal maatwerk moeten worden geleverd met een keuze uit de volgende maatregelen :
• recreanten sturen met vier instrumenten : 1.recreatieve poorten; 2.routes; 3. overige inrichting; en 4. informatievoorziening/bewegwijzering in herkenbare huisstijl Grenspark;
• aantrekkelijke, goed gemarkeerde routes vanaf alle recreatieve poorten, maar ook tussen de
poorten, ontwikkelen;
• goede en voldoende parkeervoorzieningen bij alle recreatieve poorten ontwikkelen;
• afstemmingsopgave voor Grenspark-organisatie om een integraal wandel- en fietsknooppuntennetwerk voor Grenspark-+ verder te ontwikkelen, die de kwetsbare natuur ontziet en
grensoverschrijdend is.
• natuureducatie door middel van infoborden, educatieve routes, excursies en publicaties.

Recreatieve routes Brabantse Delta
Vanuit het Gebiedsplan Brabantse Delta worden de verschillende recreatieve routes in kaart gebracht. Doel vanuit de Provincie Noord-Brabant is een aaneengesloten aantrekkelijk routenetwerk
te ontwikkelen. Het Grenspark kan aansluiten op dit recreatief netwerk en waar nodig verfijnen.

Foto (links): recreatieve bewegwijzering
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ROBUUSTHEID NATUUR / BIOTOOPVERGROTING
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2.4 Natuur: Opgave vergroting robuustheid / biotoopvergroting
De opgave luidt: Hoe kan de uitbreiding van het Grenspark de verdroging en de te hoge recreatiedruk binnen het huidige Grenspark oplossen of daaraan bijdragen? De verdroging en de recreatiedruk bedreigen immers de natuurwaarden. Door niet alleen de negatieve invloed uit te schakelen / te minimaliseren maar ook de positieve kant te optimaliseren wordt het meest optimale
resultaat behaald. Daarmee behoort het robuuster maken van de huidige natuurwaarden indirect
ook tot de opgave.
2.4.1 Beschrijving huidige natuurwaarden
De natuur van het huidige Grenspark is onder te verdelen in een vijftal soorten:
• Open zand;
• Heide;
• Vennen;
• Bos;
• Weilanden.
De natuurwaarden van deze gebieden staan buiten kijf en zijn goed beschreven in het boek
Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide (lit: boek Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide)
Ook op de website van het Grenspark is meer informatie terug te vinden over deze vijf soorten
natuur.
2.4.2 Natura 2000
Voor het beheer en inrichting van de natuurgebieden in het Grenspark is het nieuwe instrumentarium van Natura 2000 van groot belang, ook voor aanpakken van externe invloeden. Dit geldt
zowel voor de gebieden in het huidige Grenspark als in Grenspark-+.
In het kader van Natura 2000 wordt door de provincie Noord-Brabant een beheersplan
opgesteld voor de Nederlandse Zijde van de Brabantse Wal. Voor de Vlaamse zijde van het
Grenspark worden door het Agentschap voor Natuur en Bos doelstellingen in het kader van
Natura 2000 opgesteld, die in een volgende fase vertaald zullen worden in een natuurrichtplan.
Dit betekent dat voor het Grenspark twee verschillende beheersplannen worden opgesteld. Gebleken is dat een procedurele afstemming in deze fase niet haalbaar is. De inhoudelijke afstemming
geschiedt zo goed mogelijk. Hiervoor zijn reeds afstemmingsoverleggen geweest en zullen vervolgafspraken nog plaatsvinden. Door de grenspark-organisatie zijn de volgende afstemmingsthema’s
geagendeerd voor gezamenlijk overleg met de provincie Noord-Brabant en ANB :
• Groote Meer – Steertse Heide: De Steertse Heide watert via watergangen af op de Groote
Meer. Voor de hoeveelheid water in de Groote Meer is een zo goed mogelijke afwatering
belangrijk. Hiertoe kunnen wellicht de betreffende watergangen opgeschoond worden. De
meststoffen die tegelijkertijd mee de Groote Meer instromen zijn ongewenst. HELA (HEideherstel op LAndduinen): Ter hoogte van de Paalberg wordt ca. 40 ha. open zand gecreëerd.
Merendeel ligt op Nederlands grondgebied. Gestreefd wordt naar nog meer open zand. De
vraag is of dit problemen oplevert voor Vlaanderen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de vennen langzaam dicht stuiven. Een bosscherm is hiervoor een mogelijke oplossing.
• Stikstofdepositie: De atmosferische depositie vanuit de omliggende economische kerngebieden op de natuurgebieden van het Grenspark is groot. Gezien het bestuurlijke niveau
Figuur 19 (links): Kaart robuustheid natuur / biotoopvergroting

•

waarop eventuele beslissingen genomen dienen te worden is besloten dit onderwerp wel als
advies aan de minister mee te geven, maar niet uit te werken in de Natura2000 afstemmingsoverleggen.
Recreatie: Op de concept Natura2000 kaart staat een recreatieve zonering aangegeven. De
recreatieve zonering Natura2000 komt niet overeen met de in deze rapportage voorgestelde
zonering. Afstemming tussen Noord-Brabant en Vlaanderen is noodzakelijk.

Vanuit het Grenspark zal Europa geadviseerd worden om in de toekomst voor grensoverschrijdende natuurgebieden één geïntegreerd plan op te laten stellen. Vanuit Natura 2000 wordt
in principe vooral gekeken naar de benoemde instandhoudingsdoelstellingen voor een aantal zeer
specifieke habitattypen, vogelrichtlijnsoorten en habitatrichtlijnsoorten. Voor de Nederlandse zijde
betekent dit:
Natte Habitattypen:
• Zeer zwak gebufferde vennen: uitbreiding + kwaliteitsverbetering -> Groote Meer;
• Zwak gebufferde vennen: behoud oppervlak en kwaliteit -> Kleine Meer, Kortenhoeff,
Leemputten;
• Zure Vennen: behoud oppervlak en verbetering kwaliteit -> Zwaluw Moer;
• Vochtige Heiden: uitbreiding + verbetering kwaliteit -> Natte natuurparel.
Natte Habitatrichtlijnsoorten:
• Kamsalamander: behoud omvang en kwaliteit populatie -> vennen natte natuurparel en
omgeving, vennen nabij Volksabdij;
• Drijvende wegenbree: uitbreiding omvang en behoud kwaliteit biotoop -> vennen natte
natuurparel.
Natte Vogelrichtlijnsoorten:
• Dodaars: behoud omvang + verbetering kwaliteit leefgebied ->(zeer) zwak gebufferde
vennen;
• Geoorde Fuut: behoud omvang + verbetering kwaliteit leefgebied ->(zeer) zwak gebufferde
vennen.
Droge habitattypen:
• Stuifzandheiden met struikhei: uitbreiding + kwaliteitsverbetering -> HELA-project, gebied bij
Ravenhof;
• Zandverstuivingen: uitbreiding + kwaliteitsverbetering -> HELA-project, gebied bij Ravenhof.
Droge vogelrichtlijnsoorten:
• Wespendief: behoud omvang + kwaliteit leefgebied -> oud bos: lob Ravenhof en nabij
Groote Meer;
• Zwarte Specht: behoud omvang + kwaliteit leefgebied -> oud bos: lob Ravenhof en nabij
Groote Meer;
• Nachtzwaluw: behoud omvang + kwaliteit leefgebied -> boomheide: HELA-project, gebied
SBB, open plekken in het bos (met heide en stuifzand);
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Boomleeuwerik: behoud omvang + kwaliteit leefgebied -> boomheide: HELA-project,
gebied SBB, open plekken in het bos (met heide en stuifzand).

Voor de Belgische zijde van het Grenspark betekent dit:
Droge Habitattypen:
• Stuifzandheiden met struikheide (Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten);
• Zandverstuivingen (open grasland met Corynephorus (buntgras) en Agrostis-soorten (struisgras) op landduinen);
• Droge heide (Droge Europese heide).
• Atlantische zuurminnende beukenbossen
• Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten
Natte habitattypen:
• Zwak gebufferde vennen (oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie);
• Vochtige heiden (Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix (dopheide));
• Pioniervegetaties met snavelbiezen ( slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het
Rhynchosporion (snavelbies)).
• Overgangs- en trilveen
Habitatrichtlijnsoort:
• Gevlekte witsnuitlibel, Heikkikker, Poelkikker, Kamsalamander, Rugstreeppad, Gladde Slang,
Laatvlieger, Dwergvleermuis, Rosse vleermuis
Vogelrichtlijnsoorten:
Soorten behandeld in de nota over de instandhoudingsdoelstellingen Kalmthoutse Heide:
• Zwarte Specht, Blauwborst, Wespendief, Boomleeuwerik, Bruine Kiekendief, Duinpieper,
Korhoen, Nachtzwaluw, Pijlstaart en Regenwulp.
Vanuit Natura 2000 worden dus een beheersplan en een natuurrichtplan gemaakt voor het
Grenspark, die op de bovenstaande habitattypen, vogelrichtlijnsoorten en habitatrichtlijnsoorten
ingaan. Ook regionaal belangrijke biotopen en soorten zijn opgenomen. Het Grenspark is
betrokken bij de totstandkoming van beide beheersplannen. Uitgangspunt is dat de instandhoudingsdoelstellingen en beheersvoorstellen overgenomen worden in het Beheer- en Inrichtingsplan
(BBI 2012-2026) van het Grenspark. De afstemming tussen de Nederlandse en Belgische zijde
is dus cruciaal om straks voortvarend een realistisch en integraal BIP op te kunnen stellen. Het
BIP van het Grenspark dient immers gebaseerd te zijn op het totale water-, natuur- en recreatiesysteem wat aan het Grenspark ten grondslag ligt. In relatie tot deze systemen dient ook de
landbouw integraal meegenomen te worden, voor zover deze een impact heeft op de Natura2000-gebieden. De instandhoudingsdoelstellingen vanuit Natura 2000 zijn vertrekpunt voor
iedereen en worden niet ter discussie gesteld. Door de Grenspark-partners tijdig te betrekken bij
de beheers-plannen van provincie Noord-Brabant respectievelijk ANB kan al bij het opstellen van
het Natura 2000 Beheerplan in goed overleg de beste beheersmogelijkheid gekozen worden. De
betrokkenheid komt met name tot uiting in het signaleren van afstemming van grensoverFiguur 20 (links): Kaart indicatie gewenste soorten

schrijdende problemen (planvorming, uitvoering / beheer) en de inbreng van specifieke gebiedskennis (bijvoorbeeld op het gebied van monitoring).
Daarnaast heeft het Grenspark een coördinerende rol naar de vele eigenaren binnen het
Grenspark. De procedure voor Natura 2000 is leidend voor het maken van juridische afspraken
en toetsen van vergunningen voor eigenaren. Een door beschikking goedgekeurd BIP voor het
Grenspark-+ kan geografische aanvullingen doen t.o.v. de Natura-2000-gebieden en/of beheermaatregelen voor soorten die niet in Natura 2000 kader zijn opgenomen. Een goedgekeurd BIP
ontleent haar juridische kracht aan de door de regeringen geratificeerde Beneluxovereenkomst.
Ze maakt daarmee deel uit van internationaal recht dat bindend is voor overheden. Afspraken met
eigenaren worden op basis van vrijwilligheid vastgelegd. Wel zijn er instrumenten om de eigenaren
weliswaar vrijwillig, maar niet vrijblijvend te betrekken. Zo kan als voorwaarde voor deelname aan
een vernieuwde Bijzonder Commissie gevraagd worden het commitment schriftelijk te ondersteunen. Ook met individuele eigenaren kan gewerkt worden met beheerovereenkomsten waarin
afspraken worden vastgelegd.
Op basis van het Concept Beheerplan Natura 2000 Brabantse Wal komt een aantal aandachtspunten naar voren:
• Dit beslisdocument gaat uit van een duidelijke recreatieve zonering in de Plus-gebieden. De
natuurkernen in het huidige Grenspark worden ontzien. De (voorlopige) Natura 2000 kaart
voorziet echter wel in recreatieve penetratie van het huidige Grenspark. Vanuit het Grensparkburo is geadviseerd om de visiekaart Recreatie uit het geldende BIP Grenspark 19992014 als basis te nemen voor de Natura2000-plannen voor het Grenspark;
• Op de Natura 2000 kaarten worden op verschillende locaties open plekken (=boskap)
voorgesteld, o.a. rondom de Groote Meer. De huidige situatie is sterk verbeterd (dunning,
groepen kappen, hoger aandeel loofhout). Verdere grootschalige ingrepen in het bos rondom
de Groote Meer zijn ongewenst gelet op de instandhoudingsdoelen van andere, aangewezen
soorten. In verdere afstemming kan wel gericht worden gewerkt aan versterking van het
totale gebied.
Het huidige BIP 1999-2014 van het Grenspark zal op onderdelen aangevuld/aangepast moeten
worden aan de uitkomsten van bovengenoemde Natura-2000 planvorming. Dit geldt zowel
voor de Natura-2000-gebieden in het huidige grenspark als in Grenspark-+. Voorstel is om de
Natura-2000-plannen en EHS/Natuurgebiedsplan als bouwstenen te integreren in het nieuwe BBI
2012-2026 voor het Grenspark-+.
2.4.3 Problematiek natuurwaarden
De natuurwaarden staan in eerste instantie onder druk door de verdroging en de te hoge
recreatieve druk. Gekeken wordt of de robuustheid en differentiatie van de verschillende biotopen
verbeterd kan worden. Robuustheid kan bereikt worden middels areaalvergroting van de biotoop.
De Putseweg is ondanks de genomen mitigerende maatregelen nog een barrière voor specifieke
soorten zoals de kamsalamander en insecten.
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2.4.4 Oplossingsrichtingen
Door de verdroging en de recreatiedruk aan te passen verbeteren de natuurwaarden in het
huidige Grenspark. Door de arealen van de verschillende biotopen te vergroten worden deze
robuuster. De vogelrichtlijngebieden ten westen en noorden van het huidige Grenspark bieden
potentie. Daarnaast is ook het kleinschalige landbouwlandschap interessant voor bijvoorbeeld de
das, de boommarter en weidevogels. De beoogde uitbreiding van het Grenspark biedt ook de
kans om de gradiënt van de Brabantse Wal volledig van hoog en droog naar laag en nat te benutten voor natuurwaarden.
Figuur 21 laat de veldwaarnemingen zien van een viertal natura 2000 soorten. Voor een drietal
droge vogelrichtlijnsoorten, namelijk de nachtzwaluw, de boomleeuwerik en de Zwarte Specht,
is aangegeven waar ze binnen het Grenspark voorkomen. De Dodaars en Geoorde fuut zijn
natte vogelrichtlijnsoorten. De kaartjes geven een indicatie van het leefgebied voor de desbetreffende soort.
2.4.5 Lopende projecten die bijdragen aan oplossingen natuurwaarden
Een aantal projecten in het huidige Grenspark dragen bij aan een vergroting van de robuustheid
van de huidige biotopen:
HELA project
De naam HELA staat voor Heideherstel op landduinen. Ter hoogte van de Paalberg wordt
momenteel circa 40 ha grensoverschrijdend “open zand” gecreëerd. Het merendeel hiervan ligt
in Nederland. Inmiddels heeft LNV bepaald dat er meer open zand hersteld dient te worden
(mogelijk 50-100 ha). Er ontstaat een open verbinding tussen de Kalmthoutse Heide en de
Kriekelaereduinen.”Open zand” is een verzamelnaam voor droge (jonge en oude) heide, kale
zanderige plekken, mossen, grassen en boomgroepen.
Mitigerende maatregelen Putseweg
• Rondom de Putseweg zijn reeds mitigerende maatregelen genomen om de barrièrewerking van deze weg te minimaliseren. Voor de Kamsalamander en insecten moet nog
naar een oplossing gezocht worden.
• Project Jagersrust, Steertse Heide, ecologische verbinding Steertse Heide - Groote Meer.
Alle drie deze projecten dragen zorg voor een klein stukje kwaliteitsverbetering in het
Grenspark. De leefgebieden van de Natura2000 soorten worden versterkt door zowel
kwantiteitsverbetering (meer oppervlak leefgebied) als kwaliteitsverbetering ( minder of geen
meststoffen)
Beheer landgoed Carlier:
Het voormalige landgoed van de familie Carlier is inmiddels gedeeltelijk verkocht aan Natuurpunt
(ca. 340 ha.) en het ANB (ca. 105 ha.). Op deze terreinen is in de toekomst zeker natuurgericht
beheer mogelijk. De overige ha. blijven in eigendom van particulieren.

Figuur 21 (links): Kaarten veldwaarnemingen nachtzwaluw, boomleeuwerik, zwarte specht en dodaars

2.4.6 Acties Grenspark-+ voor vergroting robuustheid biotopen huidige Grenspark
Bij uitbreiding van het huidige Grenspark tot een Grenspark-+ kan de robuustheid van de
huidige biotopen worden vergroot door de volgende acties :
• Uitbreiding van Grenspark-+ goed laten samenvallen met aanwijzing Natura-2000gebieden. De beheersplannen en maatregelen in kader van Natura 2000 zorgen zowel
binnen het huidige Grenspark als in de uitbreidingsgebieden voor een betere bescherming van de biotopen;
• Door een goede doorwerking van de Natura 2000 plannen in het BIP Grenspark-+ en
aanvullende beheermaatregelen voor andere gebieden/andere soorten buiten Natura
2000 kan een vergroting van de robuustheid van de Grenspark-biotopen worden gerealiseerd en uitbreiding van het areaal van de aangewezen habitats
• gerichte beheer- en inrichtingsmaatregelen in het nieuwe BIP laten aansluiten bij de
gewenste kensoorten in de diverse uitbreidingsgebieden (figuur 20)
2.5 Motivatie mogelijke uitbreidingsgebieden voor Grenspark-+
In de voorstudies voor het Grenspark-+ zijn mogelijke uitbreidingsgebieden al in beeld gebracht. Op basis van bovenstaande probleemanalyse is er voor gekozen om het zoekgebied
voor het Grenspark-+ te richten op vier uitbreidingslobben (figuur 20) :
Lob Volksabdij; Lob Huijbergen; Lob Ravenhof; Lob Kiekenhoeve / Hemelrijk.
Vanuit de Natura 2000 begrenzingen ligt het voor de hand de lob Huijbergen, de lob
Volksabdij en de lob Ravenhof nader te onderzoeken. In alle drie de lobben bevindt zich een
aanzienlijk areaal vogelrichtlijngebied. Naast de natuurdoelstelling geldt voor de lob Volksabdij
dat de droog / nat gradiënt een reden is om deze lob op te nemen in het Grenspark-+. De
inspanningen omtrent de projecten Jagersrust en Noordpolder dragen direct bij aan de antiverdroging. Voor de andere 3 lobben kan met name door opstuwing van oppervlaktewater/
ondiep grondwater en vertraagde afvoer in beken/waterlopen in de lobben een positief effect
worden bereikt in de verdroogde natuurgebieden in het Grenspark.
Vanuit recreatie gezien zijn in de lob Kiekenhoeve / Hemelrijk, de lob Ravenhof en de lob
Volksabdij interessante recreatieve poorten aanwezig. Het aspect cultuurhistorie biedt volop
aanknopingspunten. Het enthousiasme van de gemeente Essen maakt het ontwikkelen van
een recreatieve ob bij Essen ook realistisch. De lob Huijbergen is tijdens de workshop van
25 september 2008 op de kaart verschenen. Het idee hierachter was dat het bosgebied hier
wellicht interessant is voor recreatieve functies die in het huidige Grenspark ongewenst zijn.
Ook kan opstuwing van oppervlaktewater wellicht een bijdrage leveren aan de verdrogingsbestrijding in het huidige Grenspark.
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3. Verkenning Lobben
3.1 Oplossend vermogen per lob
Voor alle vier de lobben is gekeken af ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan:
• Het ontlasten van de recreatieve druk bij De Vroente en in het huidige Grenspark;
• De antiverdroging voor natuurgebieden in het huidige Grenspark;
• Differentiatie en vergroting biotopen.
3.1.1 Lob Volksabdij
Ontlasten recreatieve druk de Vroente
De Volksabdij is een aantrekkelijke omgeving voor een nieuwe recreatieve poort. Ook ontlast
deze nieuwe recreatieve poort naar verwachting De Vroente. Een groot deel van deze lob is
aangewezen als Vogelrichtlijngebied in het kader van Natura 2000. Verder is de gehele lob bijna
volledig gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur. De padenstructuur dient zodanig gepositioneerd te worden dat de rustige natuurkernen niet belaagd worden door recreanten en de verschillende soorten recreanten toch volop kunnen genieten van de natuur. De Putse Weg scheidt
het ‘intensievere’ recreatiedeel in de lob Volkabdij automatisch af van het centrale deel van het
Grenspark. De Groeve Boudewijn heeft mogelijkheden om een recreatieve attractie te worden
op routes vanuit de Volksabdij. De recreatieve routestructuur is reeds grotendeels gepland.
Duidelijke bewegwijzering en coördinatie verdient nog de aandacht. Vanuit de regio is aangegeven
dat speciale kinderroutes of een speelbos wenselijke aanvullingen zijn. De attractieve waarde van
deze lob is de natte gradiënt met de vennen, de natuurbeken, de Noordpolder en de gradiënt
hoog-laag.Ook is er een aanbod van de verschillende terreintypen van het Grenspark (heide, open
zand, lanen, bos, vennen, akkders en graslanden, beken).
Bijdragen aan de anti-verdroging (figuur 22)
In deze lob is de drinkwaterwinning Ossendrecht van Evides gelegen. Uitbreiding van de lob heeft
geen direct effect op de grondwaterwinning. Een aanzienlijke reductie van de totale grondwaterwinning heeft de vernatting van de natte natuurparel Groote Meer, Kleine Meer en Kortenhoeff
tot gevolg. De Noordpolder wordt in de komende jaren (start najaar 2009) omgezet van landbouwgebied naar natuurgebied. Hierdoor wordt de Noordpolder niet meer intensief ontwaterd
en wordt het kwelwater langer vastgehouden. Hierdoor ontstaat een lichte tegendruk richting het
diepe grondwater i.p.v. een aanzuigende werking. Daarnaast is een actieve aanpassing van de vergunningen van de waterwinbedrijven is hier noodzakelijk om de doelstellingen van het Grenspark
te kunnen realiseren.

foto (links): de Volksabdij
figuur 22: Mogelijke bijdrage lob Volksabdij aan de ani-verdroging

De natte natuurparel en dan met name de Groote Meer is sterk verdroogd en heeft last van
eutrofiëring. De sense of urgency van Natura 2000 toont aan dat er direct maatregelen noodzakelijk zijn. De huidige landbouwgebieden Jagersrust en de Steertse Heide wateren direct af op de
Groote Meer. Door deze gebieden te extensiveren dan wel om te vormen naar natuur draagt
direct bij aan de waterkwaliteit in de Groote Meer. Jagersrust valt buiten het huidige Grenspark,
maar binnen het Grenspark-+. Het beheer van dit gebied is beter af te stemmen op de natuurwaarden van het Grenspark door het onderdeel te laten zijn van het Grenspark. De Calvensche
Bosloop en de Heiloop zijn in het gebiedsplan van de Brabantse Delta aangeduid als natuurbeken.
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foto: impressie Ravenhof, twee historische kaarten van Ravenhof

Met de functieverandering van een aantal landbouwgebieden is het wellicht mogelijk het ‘overtollige’ water vertraagd af te voeren dan wel vast te houden, zodat het beter kan infiltreren en ten
goede komt aan het grondwatersysteem.
Differentiatie en vergroting biotopen
Deze lob biedt kansen om het leefgebied van de Kamsalamander te vergroten. Ook andere
soorten profiteren mee van de vergroting en verruiming van de biotopen op de gradiënt. Deze
gradiënt van hoog en droog (en nat met vennen) naar laag en nat maakt deze lob bijzonder
waardevol voor de natuurwaarden van het Grenspark. De Putseweg is een met name voor
insecten en de Kamsalamander een grote barrière. Naast de uitbreidingsmogelijkheden voor
vennen en leefgebied voor de Kamsalamander biedt de lob Volksabdij ook ruimte voor uitbreiding
van het areaal droge en natte heide en oud, structuurrijk bos (o.a. lanen t.b.v. Zwarte Specht in de
rustige delen).

figuur 23: Huidige situatie water lob Ravenhof

3.1.2. Lob Huijbergen
Ontlasten recreatieve druk de Vroente
De potentie op recreatief vlak wordt voor deze lob vooral gezocht in de intensievere recreatieve
sporten als de paardensport en mountainbiken, omdat een deel van deze lob geen Natura 2000
status heeft. Het gebied is geen zoekgebied voor een recreatieve poort, omdat de lob zeer nabij
de recreatieve poort Volksabdij gelegen is en tevens omdat een recreatieve poort hier minder
voor het oprapen ligt.
Bijdragen aan de antiverdroging
Ook in deze lob is een grondwaterwinning van Evides gelegen. Deze waterwinning wordt
niet beïnvloed door de fysieke uitbreiding van het Grenspark. De lob ligt benedenstrooms van
Kortenhoeff en Akkerenven. De biotoop van Kortenhoeff en Akkerenven kan uitgebreid worden
en daardoor kan meer / langer water vast gehouden worden. Het zgn. ‘overtollige’ water dat
momenteel via de diepe landbouwsloten afgewaterd wordt kan vertraagd afgevoerd worden dan
wel vastgehouden worden. Hierdoor kan een betere infiltratie tot stand komen, die ten goede
komt aan het totale grondwatersysteem. De Kooisloot is in het gebiedsplan Brabantse Delta
aangewezen als natuurbeek.
Differentiatie en vergroting biotopen
Het areaal vennen en structuurrijke bossen kan vergroot worden door deze lob toe te voegen aan
het huidige Grenspark.
3.1.3 Lob Ravenhof
Ontlasten recreatieve druk de Vroente
Ravenhof biedt een unieke kans om een attractieve recreatieve poort met een rijke cultuurhistorische impact te ontwikkelen. Ravenhof zelf en het Moretusbos staan bol van de cultuurhistorische relicten. Vervlogen tijden zijn hier met relatief kleine inspanning voor iedereen beleefbaar.
De grens en de daarbij horende smokkelroutes en grenspalen geven een wandel- of fietsroute
een extra dimensie. In het gebied zijn al redelijk veel recreatieve routes aanwezig. De bebording
hiervan kan verbeterd worden.

figuur 24: Bijdrage water lob Ravenhof
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De Putse Weg vormt ook voor de recreant een barrière richting het centrale deel van het
Grenspark. Dit draagt bij aan het ontzien van de natuurkernen. Daarnaast is in de nabije omgeving
nog de fortenlinie van Antwerpen gelegen. Een koppeling tussen het recreatieve gebied van de
Brabantse Wal en het Grenspark enerzijds en het recreatieve gebied van Antwerpen anderzijds
zorgt voor een bovenregionaal recreatief netwerk. Langs de rand van deze lob zijn relatief veel
recreatiegebieden zoals campings gesitueerd. Dit past in de visie van de recreatieve zonering
waarbij de intensiviteit van de recreatie aan de randen van het Grenspark-+ het hoogste is. De
grootste recreatieve aantrekkingskracht van de recreatieve poort Ravenhof zal de cultuurhistorie
zijn met als pareltjes de Gloriette, het parkbos en het kasteel Ravenhof.
Bijdragen aan de antiverdroging (figuur 23 en 24)
Deze lob draagt niet direct bij aan de antiverdroging van de vennen. Deze lob kan wel een
bijdrage leveren aan de aanvulling van het grondwatersysteem. De Leuvense Beek en de Rijnwaterloop zijn gegraven om wateroverlast in de landbouwgebieden en de bewoonde gebieden te
voorkomen. Het doel van deze beken is het ‘overtollige’ water effectief af te voeren tot buiten
het stroomgebied van het Grenspark. Door dit ‘overtollige’ water langer vast te houden in de lob
Ravenhof kan het beter infiltreren en komt het ten goede aan het totale grondwatersysteem en
daarmee ook aan de verdroogde natuurgebieden van het Grenspark.
Het is niet duidelijk in welke mate het vasthouden van oppervlaktewater een bijdrage kan leveren
aan een vernatting van de verdroogde natuurgebieden. Bij de uitwerking van het nieuwe BBI
2012-2026 zal dit nader onderbouwd kunnen worden en kan een daarop aangepast maatregelenpakket worden uitgewerkt.

foto: karrenmuseum Essen

Differentiatie en vergroting biotopen
De bossen van de Wildernissen en de Stoppelbergen dragen bij aan de biotoopvergroting van de
droge bossen. Voor de das en de boommarter betekent dit een vergroting van het leefgebied.
De landbouwgebieden in deze lob dragen bij aan de differentiatie van de biotopen. Extensivering is wel gewenst in verband met de meststoffen die in het water terecht komen. De Putseweg
is een relatief kleine barrière tussen het huidige Grenspark en de lob Ravenhof, daar mitigerende
maatregelen al genomen zijn. Door het beheer af te stemmen op diversiteit kan een structuurverbetering van de bossen worden bewerkstelligd. Deels betekent dit inzetten op inheemse soorten
en deels betekent dit inzetten op open plekken met stuifzand / heide / grasland in de bossen. De
nachtzwaluw is gebaat bij de overgang van bos naar stuifzand en heide.
3.1.4. Lob Kiekenhoeve / Hemelrijk
Ontlasten recreatiedruk de Vroente
De ontwikkeling van de lob Kiekenhoeve / Hemelrijk biedt primair kansen om de recreatieve druk
rondom de Vroente te ontlasten. Een nieuwe recreatieve poort kan ontwikkeld worden bij de
Kiekenhoeve. Het landgoed Hemelrijk biedt wellicht interessante aanknopingspunten op recreatief vlak. Andere recreatieve aanknopingspunten zijn het Bosmuseum, het boswachtershuisje, de
foto (links): de Kiekenhoeve
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figuur 25: Bijdrage water Lob Kiekenhoeve / Hemelrijk

Wildertse Duintjes, Tasberg en de oude turfvaarten. Deze recreatieve poort is van een geheel
andere aard als de recreatieve poort de Vroente.
De vraag kan gesteld worden of recreatieve poorten met een ander karakter dan de Vroente
wel gaan zorgen voor de gewenste ontlasting van de recreatiedruk in het huidige Grenspark.
Het merendeel van de geconsulteerde partijen geeft aan dat het werken met een aantal recreatieve poorten met duidelijk onderscheidende “niches” voor het Grenspark kansrijk kan zijn voor
de aanpak van de huidige recreatieproblemen (zie ook verslag regiosessies januari/februari 2009)
De niche van de recreatieve poort de Vroente is de Kalmthoutse Heide. De niche van de
recreatieve poort Kiekenhoeve / Hemelrijk is het kleinschalige agrarische landbouwlandschap.
De schaalvergroting van de ruilverkaveling heeft hier niet toegeslagen, waardoor het kleinschalige
landschap intact is gebleven.
De zogenaamde trage wegen in het agrarische landbouwlandschap zijn een waardevolle basis
voor een gevarieerd routenetwerk voor fietsers en wandelaars. De landbouw kan desgewenst
ook een graantje meepikken door bijvoorbeeld producten aan huis te verkopen of een bed &
breakfast te starten. De mogelijkheid voor agrariërs en particulieren om te verbreden met
recreatieve (neven)functies biedt de regio de kans een economische ontwikkeling door te
maken.
Bijdragen aan de anti-verdroging (figuur 25)
Op lokale schaal liggen er kansen voor vernatting rondom De Nol en bij de beken Spillebeek
en de Oude Moervaart. Door vertraagd af te voeren of het ‘overtollige’ water langer vast te
houden kan uiteindelijk meer water infiltreren en daarmee ten goede komen aan het totale
grondwatersysteem en de vernatting van de huidige verdroogde natuur in het Grenspark
Onderzocht dient wel te worden of het natuurdoel hoogveen hier realistisch is.
Bij Essen is ook een waterwinbedrijf van de Pidpa gevestigd. Deze diepe grondwaterwinning
beïnvloedt het totale grondwatersysteem en heeft ook lokaal effect op de vennen en de (natte)
heide. Een vergroting van het Grenspark zal geen direct effect hebben op deze beïnvloeding;
wel kan er via het vergunningenbeleid en/of een Herenakkoord met de Vlaamse partijen een
anti-verdrogingseffect worden bereikt.
Differentiatie en vergroting biotopen
Het kleinschalige agrarische landbouwlandschap komt in het huidige Grenspark niet tot zeer
beperkt voor. Dit landschap heeft in tegenstelling tot het landschap van het huidige Grenspark
geen primaire natuurfunctie maar een primaire agrarische functie. Dit zal in de toekomst ook zo
blijven. De ecologische waardenkaart van de Vlaamse overheid geeft aan dat in het landbouwgebied zelf maar beperkt ecologische waarden aanwezig zijn; wel zijn die waarden aanwezig in de
bosgebieden.
De natte weilanden ten noorden van De Nol lenen zich voor het versterken van natte natuurwaarden en weidevogels. De huidige biotoop wordt op deze wijze robuuster.
Het bosgebied ten noorden van het huidige Grenspark staat behoorlijk vol met permanent

bewoonde en niet permanent bewoonde recreatiehuizen. Een deel van het bosgebied is nog wel
hoofdzakelijk bos, bijvoorbeeld bij het Klooster. Dit bosgebied is een waardevolle aanvulling op
het bestaande bosgebied van het Grenspark. Tot slot kan de lob Essen een stepping Stone vormen
naar de natuurgebieden in de provincie Brabant.
3.2 Conclusies nadere analyse
De lob Volksabdij draagt bij aan:
• De antiverdroging van het totale grond- en oppervlaktewatersysteem (Noordpolder) en de
Groote Meer. Het ‘overtollige’ water wordt langer vastgehouden en niet meteen middels
de beken zo snel mogelijk afgevoerd. De beken zijn bestempeld als natuurbeken en bieden
potentie;
• De ontlasting recreatieve druk De Vroente met niche droge -> natte gradiënt, vennen en
beken;
• Differentiatie en verruiming biotopen van de gradiënt, de vennen, de beken, de droge en
natte heide, oud en structuurrijk bos en de kamsalamander.
Deze lob dient opgenomen te worden in het Grenspark-+
De Lob Huijbergen draagt bij aan:
• De antiverdroging van Kortenhoeff en Akkerenven. ‘Overtollig’ water wordt niet gelijk
afgevoerd maar langer vastgehouden dan wel geïnfiltreerd. Op perceelsniveau kunnen hier
antiverdrogingmaatregelen plaatsvinden. De waterwinning van Evides heeft lokaal effect op de
verdroging. Evides is hierin een belangrijke gesprekspartner;
• De ontlasting recreatieve druk De Vroente met een stukje mountainbikeroute (zeer
marginaal);
• Eventueel extra vennen en structuurrijk bos.
Deze lob is ‘te mager’ om in zijn geheel toe te voegen aan het Grenspark-+. Deze beoordeling
komt met name voort uit het feit dat deze lob maar zeer gering kan bijdragen aan de recreatiespreiding. Naar aanleiding van de resultaten van de diverse overleggen van de Bijzondere Commissie, de regiosessie en de regioconsultatie is besloten om alleen die percelen toe te voegen die
direct kunnen bijdragen aan de antiverdroging. Anders gezegd : een klein deel van het zoekgebied
in de Lob Huijbergen komt in aanmerking voor opname binnen het Grenspark-+.
De Lob Ravenhof draagt bij aan:
• De antiverdroging middels het vertraagd afvoeren van ‘overtollig’ water via de diepe ontwateringsloten / beken;
• De ontlasting recreatieve druk De Vroente met recreatieve poort Ravenhof met niche cultuurhistorie en structuurrijk bos;
• Differentiatie en verruiming biotopen structuurrijk bos, oud bos, overgangen bos naar heide /
stuifzand, beken, das en boommarter, vogelrichtlijnsoorten bos en bosranden.
Deze lob dient opgenomen te worden in het Grenspark-+
De Lob Kiekenhoeve / Hemelrijk draagt bij aan:
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•

Lokale antiverdroging middels berging nabij de Nol en – in beperkte mate – de vertraagde
afvoer Oude Moervaart;
• De ontlasting recreatieve druk De Vroente met niche kleinschalig agrarische landschap, de
Kiekenhoeve, oude Turfvaarten, trage wegen, Bosmuseum, etc.
• Differentiatie en verruiming biotopen: kleinschalig agrarisch landschap, kleinschalige landschapselementen, mogelijk nieuw foerageergebied boommarter en das, de beek en natuurwaarden in en rondom De Nol.
Deze lob zou opgenomen kunnen worden in het Grenspark-+. Cruciaal is dat het draagvlak
voor opname van het agrarisch cultuurlandschap binnen het Grenspark-+ ontbreekt (zie par.5.4.).
Daar komt bij dat stevige beheer- en inrichtingsmaatregelen voor verbetering van de kwaliteit
van het huidige Grenspark alleen nodig is aan de randen van het huidige Grenspark (potentieel te
vernatten percelen nabij De Nol ) Voor het treffen van lichte maatregelen in het huidige agrarische
cultuurgebied voor recreatie-geleiding kan worden volstaan met afspraken met de desbetreffende
agrariërs. Voor dit invloedsgebied recreatie hoeft geen grote lob Kiekenhoeve/Hemelrijk binnen de
begrenzing van het Grenspark-+ opgenomen te worden.
3.3 Voorstel begrenzing lobben: werkgrens Grenspark-+
Uit de inhoudelijke analyses en overlegrondes met de diverse regio’s (ronde met doelgroepen
jan/feb; ronde met eigenaren maart 2009) komt het volgende eindbeeld naar voren:
• uitbreiding van het Grenspark met een grote lob Huijbergen heeft geen grote effecten op de
oplossing van de problemen in het Grenspark.
Tijdens de verschillende vergaderingen van de Stuurgroep en de Bijzondere Commissie, alsmede
tijdens de regioconsultatie van 26 maart 2009 is meermalen verzocht de lob Huijbergen toch
op te nemen / nader te bestuderen. Voorgesteld wordt om alleen de percelen op te nemen die
expliciet bijdragen aan de antiverdroging dan wel spreiding van de recreatiedruk. Lob Huijbergen
biedt mogelijkheden om lokaal de verdroging tegen te gaan. Het gebied ligt in de invloedssfeer van
de vennen van Kortenhoeff en Akkerenven. Tevens kunnen de natuurwaarden versterkt worden
(het gebied is al grotendeels vogelrichtlijngebied).
• De lob Kiekenhoeve / Hemelrijk is vanuit de inhoudelijke analyse van beperkte waarde voor
herstel van de natuurwaarden van het huidige Grenspark. Tijdens de regiosessie van deze lob
en de regioconsultatie met de eigenaren is gebleken dat er aanzienlijke weerstand is tegen
opname van de lob Kiekenhoeve / Hemelrijk in het Grenspark-+.
• Voorstel is om wel een kleine uitbreiding van het Grenspark door te voeren om maatregelen gericht op vernatting van De Nol e.o. in het nieuwe BIP vast te leggen. Voor de lichte
maatregelen gericht op recreatiezonering en biotoopversterking is uitbreiding van het
Grenspark/beheermaatregelen in BIP een te zwaar instrument, mede gezien het ontbrekende
draagvlak; voorstel is om het agrarisch cultuurgebied te zien als invloedsgebied van recreatie
waar met terreineigenaren lichte afspraken worden gemaakt over bebording, route-informatie, betrokkenheid bij het Grenspark etc.
• De Lob Volksabdij is noodzakelijk om de problemen in het Grenspark te kunnen realiseren:

figuur 26 (links): Werkgrenskaart met oplossingen

•

sterke recreatieve poort Volksabdij met attractiepunt Groeve Boudewijn in de omgeving,, door beheermaatregelen in de Noordpolder (diep grondwater) en beheer/inrichting in andere projecten gericht op ondiep grondwater/oppervlaktewater kan een forse
bijdrage worden geleverd aan de anti-verdroging door deze lobuitbreiding. Ook voor
de biotoopversterking is deze lob kansrijk : volledige gradiënt Steertse Heide – Groote
Meer en Stroomgebied – Jagersrust – vennen/beken - Noordpolder komt in grenspark
te liggen evenals een compleet vogelrichtlijngebied. Voorstel is dan ook om het gehele
zoekgebied op te nemen binnen het Grenspark-+, mede gelet op het grote draagvlak
en veelheid aan lopende initiatieven.
De lob Ravenhof draagt vooral bij aan oplossing van de huidige problemen door de
potenties van de recreatieve poort Ravenhof en omgeving. Ook de robuustheid van de
biotopen kan vesterkt worden, met name ook door het aanbrengen van een gevarieerd
beheer. De anti-verdroging middels het vertraagd afvoeren van overtollig water via de
diepe ontwateringsloten/beken is reden om de landbouwenclaves in deze lob binnen
het nieuwe Grenspark-+ te trekken. Het landbouwgebied ten zuiden van Ravenhof
heeft weliswaar een relatie met de recreatieve poort, maar hier zijn geen grote beheermaatregelen nodig. Vergelijkbaar met het agrarisch gebied in de lob Hemelrijk/Kiekenhoeve blijft dit landbouwgebied buiten het Grenspark-+ maar is het wel een “invloedsgebied recreatie” waar lichte maatregelen met betrekking tot bebording, route-info e.d.
getroffen moeten worden.

Figuur 26 geeft in beeld de begrenzing en motivatie van het Grenspark-+ nogmaals schematisch weer. Op de besluitvorming tot uitbreiding wordt nader ingegaan in hoofdstuk 5 en
bijlage 3.
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4 . Taken en organisatie Grenspark-+
4.1. Inleiding
Ten behoeve van het onderzoek Grenspark-+ wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de weerslag
van de verruiming van het Grenspark op de organisatie van de samenwerking in het Grenspark, en
de door deze verruiming te verwachten mutaties in taken en middelen.
Daarbij wordt wat verder gekeken dan de directe effecten van de verruiming. Zo wordt
ook gekeken naar de huidige samenwerking (waarbij bijvoorbeeld aanvullend de taken en
mogelijkheden tot een meer efficiënte sturing en besluitvorming worden bezien). Ook wordt
nagegaan welke invloed er bestaat op de Grensparkorganisatie vanwege een aantal recente of
binnenkort te verwachten beleidsontwikkelingen. Hierbij wordt met name gedacht aan Natura
2000, de Kaderrichtlijn Water, de samenwerking rond grondwateronttrekking en plannen rond
recreatie in of nabij het Grenspark.
In paragraaf 4.2 worden de huidige samenwerkingsstructuur en de bijbehorende
taken beschreven. Paragraaf 4.3 gaat in op de ontwikkeling van de samenwerking in
de Grensparkorganisatie. Paragraaf 4.4 beschrijft welke effecten de verruiming van het
Grenspark heeft op de Grensparkorganisatie. Paragraaf 4.5 analyseert de effecten van recente
beleidsontwikkelingen. Tenslotte worden in paragraaf 4.6 de bevindingen doorvertaald in een
aantal conclusies en voorstellen voor de Grensparkorganisatie.
4.2. De huidige Grensparkorganisatie
De Benelux Overeenkomst “Natuurbehoud en landschapsbescherming” van 8 juni 1982, M
(81) 4, geeft het Comité van Ministers van de Benelux bevoegdheid een grensoverschrijdend
natuurpark (inclusief bijbehorende afbakening) in te stellen en een Bijzondere Commissie
te belasten met de praktische uitvoering van de met dit Grenspark samenhangende
(grensoverschrijdende) samenwerking.
Het Comité van Ministers neemt als hoogste (in de formele zin) niveau van de parkorganisatie
hierover beslissingen, zulks in nauw overleg met en in opdracht van de Vlaamse en Nederlandse
bewindslieden, die bevoegd zijn voor natuur. In de praktijk vormen deze bewindslieden het
hoogste bestuurlijke aanspreek- en beslispunt voor alle zaken betreffende het Grenspark en de
hiermee samenhangende samenwerking en het beleid. Als subsidiërende overheden beoordelen
zij, met he oog op hun goedkeuring, jaarlijks het voortschrijdend meerjarenplan, inclusief het
bestedingenplan en het jaarlijks activiteitenverslag.
Namens het Comité van Ministers verleent de Secretaris-generaal van de Benelux steun aan de
samenwerking die in het kader van deze Beneluxovereenkomst plaatsvindt.

foto (links): de Kalmthoutse Heide

De Secretaris-generaal van de Benelux stelt een senior-beleidsmedewerker ter beschikking die als
onafhankelijk adviseur de activiteiten van de Grensparkorganisatie inhoudelijk steunt en deelneemt
aan de vergaderingen van de Bijzondere Commissie en Stuurgroep.
Begin jaren ‘90 startten de voorbereidende activiteiten voor het Grenspark “de ZoomKalmthoutse Heide”. In 1992 werd een Bijzondere Commissie van Overleg en Advies bij
Beschikking ingesteld, belast met de opstelling van een Beleidsplan beheer- en inrichting 19992014. Na afronding van dit plan was het wenselijk om een Bijzondere (Grenspark)Commissie
te voorzien die behulpzaam was om dit plan op gepaste wijze uit te voeren. Daartoe werd bij
Beschikking M (2001) 1 de Bijzondere Commissie ‘De Zoom - Kalmthoutse Heide’ ingesteld
voor een periode van 5 jaar. Na evaluatie kan dit mandaat via een nieuw besluit van het Comité
van Ministers worden verlengd. In 2007 werd bij Beschikking M (2007) 5 het mandaat van deze
Bijzondere Commissie met vijf jaar verlengd.
Het Comité legde ook de taken van de Bijzondere Commissie vast:
a. in de Beschikking M (2001) 1:
1. “Het begeleiden en het op elkaar afstemmen van de uitvoering van het 			
Beleidsplan beheer en inrichting, binnen de publiekrechtelijke of privaatrechtelijke 		
bevoegdheid van de participerende partijen;
2. Het tot stand brengen van een goede samenwerking tussen de verschillende 			
betrokkenen;
3. Het stimuleren van ontwikkelingen ten gunste van het grensoverschrijdend park en het 		
voorkomen van negatieve ontwikkelingen;
4. Het bevorderen van de uitbreiding van het toepassingsgebied tot de doelbegrenzing.”
b. in de Beschikking M (2007) 5:
1. “De Bijzondere Commissie wordt opgedragen de mogelijkheden van een uitbreiding 		
van het Grenspark te onderzoeken. Het rapport “Grenspark-+” vormt de basis van dit 		
onderzoek. De Bijzondere Commissie wordt opgedragen het Comité van Ministers zo 		
spoedig mogelijk in kennis te stellen van de uitkomsten van dit onderzoek;
2. De conclusies van de studie “Waterbeheer Grenspark” krijgt de status “Uitwerking 		
Beleidsplan Beheer en Inrichting Grenspark”. De Bijzondere Commissie wordt 			
opgedragen deze status als richtlijn bij het te voeren waterbeleid te hanteren.”
De Bijzondere Commissie stelt jaarlijks een voortschrijdend meerjarenprogramma, inclusief
een bestedingenplan, op en legt dit ter goedkeuring voor aan de subsidiërende overheden. De
Bijzondere Commissie brengt jaarlijks verslag uit omtrent de voortgang aan het Comité van
Ministers. In de Bijzondere Commissie is een welbepaald aantal direct bij het Grenspark betrokken
stakeholders vertegenwoordigd (publiekrechtelijke instanties en privaatrechtelijke personen en
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instanties (in het bijzonder grote en kleine eigenaren en met beheerstaken belaste instanties)).
De bewindslieden duiden ieder voor zich deze vertegenwoordigers aan.
De vertegenwoordigers in de Bijzondere Commissie verdedigen daar de belangen van de
organisatie die zij vertegenwoordigen. Omgekeerd verdedigen zij het belang van het Grenspark
naar de eigen achterban toe. Bij toetreding van nieuwe partijen tot de Bijzondere Commissie
dienen zij zich te conformeren aan de bestaande samenwerkingsresultaten.
Vanaf het eerste begin hebben de bevoegde bewindslieden er gezamenlijk voor gekozen om als
parkvoorzitter van de Bijzondere Commissie een onafhankelijk gezaghebbend persoon aan te
wijzen.
De voorzitter van het Grenspark heeft als taak om draagvlak en consensus te verwerven
bij de bij de parksamenwerking betrokken partijen. De voorzitter geeft als onafhankelijke
gezaghebbende persoon leiding aan de Bijzondere Commissie en zit de vergaderingen voor.
Door zich op een proactieve manier te profileren, vervult hij een belangrijke rol in het vastleggen
van de (hogere) ambities van het Grenspark. De voorzitter onderhoudt goede contacten met
de vertegenwoordigers in de Bijzondere Commissie. Hij treedt naar buiten toe op als officieel
vertegenwoordiger en aanspreekpunt (ambassadeur) van het Grenspark. Hij onderhoudt daartoe
een permanente verbinding met de hieronder vermelde Grensparksecretaris.
Het Comité van Ministers, de Bijzondere Commissie en de Grensparkvoorzitter vormen
–in formele zin - samen de Grensparkorganisatie. Deze formele structuur ontwikkelde zich
de afgelopen jaren verder waarbij de manier van samenwerken en de doelstellingen werden
vastgelegd in het Beheer- en inrichtings Plan (BIP).
De Grensparkorganisatie werkt als een formeel (in de zin van een via het Beneluxverdrag
verankerde samenwerking met in de beschikking omschreven bevoegdheden) Vlaams-Nederlands
samenwerkingsverband. De organisatie heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid, maar kan
wel samenwerken met instanties met een rechtspersoonlijkheid. De Grensparkorganisatie
komt op basis van consensus tot afspraken over de na te streven doelen, beheermethoden,
verantwoordelijkheden en visies. In het bijzonder rond de planning, afstemming van uitvoering
aan weerszijden van de grens, preventie en toezicht). De Bijzondere Commissie bepaalt jaarlijks
de hiervoor noodzakelijke middelen en zendt hierover een voorstel ter goedkeuring aan de
bewindslieden.
Alle samenwerkende partners in de Bijzondere Commissie blijven ten volle hun eigen
bevoegdheden houden.

foto (links): het Groote Meer

Met het oog op een efficiënte en effectieve manier van werken, werden op voorstel van de
Bijzondere Commissie drie onderdelen aan bovengenoemde formele (in de Benelux Beschikking
expliciet vermelde) Grensparkorganisatie toegevoegd: 1) een Grensparksecretaris, 2) een
Stuurgroep en 3) Werkgroepen.
Ad 1) Grensparksecretariaat
Een Grensparksecretaris is aangesteld die de Grensparkorganisatie inhoudelijk en facilitair
ondersteunt. De secretaris heeft een klein secretariaat ter beschikking met momenteel
2,9 medewerkers (2,3 structureel en 0,6 tijdelijk). Zij worden verder omschreven als
Grensparksecretariaat. De Grensparksecretaris legt over het functioneren van het secretariaat
verantwoording af aan de Bijzondere Commissie (via de voorzitter).
Het Grensparksecretariaat is het zenuwcentrum van de organisatie. Het secretariaat stimuleert,
initieert, ondersteunt en geeft opvolging aan de samenwerking en de daarmee beoogde realisering
van het Beheer- en inrichtingsPlan Het Grensparksecretariaat heeft een jarenlange expertise
opgebouwd en kent de overeenkomsten en verschillen in aanpak en beleid tussen Vlaanderen
en Nederland erg goed. Voortbouwend op wat reeds werd bereikt, zet het secretariaat als
onafhankelijke organisatie haar kennis, netwerk en ervaring ten dienste van de partners aan
weerszijden van de grens. Het Grensparksecretariaat speelt proactief in op actuele thema’s.
De belangrijkste taken zijn:
• de Grensparkorganisatie secretarieel ondersteunen;
• kennis en ervaring over het Grenspark (in brede zin) ten dienste te stellen aan de partners
om zo te helpen adequate oplossingen te vinden, met name voor zaken met een
grensoverschrijdende dimensie;
• stimuleren, initiëren, ondersteunen en in samenspraak met de partners grensoverschrijdend
integreren en uitvoeren van activiteiten rond voorlichting en educatie en andere zaken die de
realisatie van het Beheer- en inrichtingsPlan bevorderen;
• waar nodig en gewenst, mede gelet de bevoegdheden van terreinbeherende partijen,
derden (grote en kleine eigenaren, recreatie-ondernemers) aanzetten en ondersteunen om
maatregelen te treffen ter realisatie van het BIP en hierbij verbindingen te leggen met bevoegde
partijen;
• samen met de Grensparkvoorzitter aanspreekpunt en voorlichter zijn van de
Grensparkorganisatie naar buiten toe, met daarbij als speciale taak gerichte vragen of acties
(bijvoorbeeld rond beheer) door te leiden naar de direct betrokken partij(en);
• Opzetten, uitvoeren en beheren van de grensoverschrijdende monitoring van beleidsdoelen
(natuur en recreatie) van uit het BIP;
• een verbindingsschakel zijn tussen Stuurgroep en (Sub)Werkgroepen.

51

Ad 2) Stuurgroep
Onder leiding van de parkvoorzitter verzorgt de Stuurgroep de dagelijkse aansturing van de
Grensparkorganisatie (inclusief de activiteiten van het secretariaat / secretaris). De Stuurgroep
bereidt de vergaderingen van de Bijzondere Commissie voor en legt over haar werk
verantwoording af aan de Bijzondere Commissie.

nieuw beleid, maar ook veel andere tussentijdse ontwikkelingen: Beheer- en InrichtingsPlannen
moeten periodiek worden aangepast, EU-projecten voorbereiden en uitvoeren, grote
eigendommen veranderden van eigenaar waardoor nieuwe stakeholders in beeld kwamen, een
monitoringopdracht moest worden voorbereid en uitgevoerd, opvolgen/ stimuleren regionale
ontwikkelingen, etcetera.

Ad 3) Werkgroepen
Voor gerichte opdrachten met een continu karakter stelt de Bijzondere Commissie Werkgroepen
in. De Werkgroepen hebben als klankbord een belangrijke draagvlakvergrotende functie. De
Stuurgroep stuurt deze groepen aan, stelt het door deze groepen op te stellen werkprogramma
vast en beoordeelt aan de hand van de werk- en projectgroepverslagen de activiteiten. In de
praktijk vervult de Grensparksecretaris een belangrijke sturende en verbindende rol.

Illustratief is, dat het BIP1999 – 2014 een aantal doelstellingen formuleert die nog niet konden
worden verwezenlijkt, omdat andere zaken (zoals nieuw beleid en verruiming van het park)
een prioritaire inzet van partners en Grensparksecretariaat vroegen. Het betreft ondermeer de
beoogde verdieping van:
• gezamenlijke aanpak handhaving en toezicht
• gezamenlijke aanpak integraal faunabeheer
• integratie cultuurhistorie in natuurinrichting
• onderzoek naar mogelijkheden voor versterking van de betrokkenheid van gebruikers bij het
park
• uniforme bebording

Op dit moment functioneren de navolgende 2 werkgroepen:
• Werkgroep Natuur & Water;
• Werkgroep Voorlichting, Educatie en Recreatie.
Naast de Werkgroepen functioneren momenteel een aantal projectgerichte subwerkgroepen met
een tijdelijk karakter (voorbeelden zijn de redactieraad, beheerdersoverleg, LIFE subwerkgroep,
subgroep branddetectie).
4.3. De reguliere activiteiten van de Grensparkorganisatie
De Grensparkorganisatie functioneert in de huidige vorm inmiddels tien jaar. De eerste fase
van opbouw en vertrouwen kweken is doorlopen en de eerste concrete projecten zijn
afgerond (zoals het opstarten van de Grensparksamenwerking, de aanpak tot oplossing van de
grondwaterproblematiek, het integrale begrazingsplan, de gegroeide medewerking van particuliere
eigenaren aan het BIP, de vogelkersbestrijding, de monitoring, het LIFE-project, het onderzoek
naar de ecologische verbinding Groote Meer-Steertse Heide, Peters & Meters). De hierbij
opgebouwde kennis en ervaring biedt alle partners in de Grensparkorganisatie een meerwaarde
en leidt voor hen tot een meer efficiënte inzet van mensen en middelen. In theorie biedt dit een
mogelijkheid tot efficiency; in de praktijk leidde dit ertoe, dat met een zelfde input meer taken
konden worden opgepakt.
Een aantal permanente activiteiten legt een structureel beslag op het Grensparksecretariaat zoals
externe vertegenwoordiging, voorlichting en educatie, monitoring, secretariële ondersteuning van
de overleggen, voorbereiding en beoordeling van activiteitenprogramma, budget en jaarverslag en
zaken betreffende personeelsbeleid van het secretariaat.
De Grensparkorganisatie is geen statisch gebeuren. Er zijn voortdurend nieuwe uitdagingen.
Het betreft niet alleen de in de volgende paragrafen toegelichte activiteiten rond verruiming en
foto (links): excursie commissie bij Ravenhof

Daarbij de kanttekening, dat de jaarlijkse subsidiëring van de Grensparkorganisatie geen ruimte
biedt voor financiering van substantiële nieuwe projecten. Subsidiërende overheden hebben te
kennen gegeven de Europese financiering maximaal te willen benutten voor de realisatie van
nieuwe projecten. Maar dit legt wel een extra last op de Grensparkorganisatie, ook indien de
projecten door derden worden uitgevoerd (denk aan voorbereiding en begeleiding / beoordeling
van deze externe opdracht door de Grensparkorganisatie).
In een recent onderzoek in Nederland (lit: Perspectieven voor de Nationale Parken; RUG september
2009) wordt een aantal aanbevelingen geformuleerd rond het functioneren van de Nationale
Parken. Deze zijn als inspiratiebron voor het functioneren van het Grenspark nuttig:
• De huidige opzet van de Grensparkorganisatie als Beneluxorganisatie, zonder eigen
rechtspersoonlijkheid, blijft de voorkeur houden. De Grensparkorganisatie beschikt over
toereikende bevoegdheden voor een goed gezamenlijk parkbeheer;
• De Bijzondere Commissie zou niet enkel een besluit moeten nemen over een advies tot
verruiming van het park, maar tegelijk een discussie voeren over het wenselijk ambitieniveau,
de wenselijke prestaties en de hiertoe noodzakelijke middelen. De Grensparkorganisatie
is een netwerkorganisatie. Beleid of beheer worden niet vanuit het Grenspark, maar door
de partners zelf ontwikkeld en uitgevoerd. Het onderstreept de noodzaak om ambities en
engagementen helder te beschrijven in het BIP voor het Grenspark-+. Dit plan moet voor
hen een leidraad zijn voor het beheer. De Grensparkorganisatie heeft als taak te stimuleren,
dat de partners het plan ook effectief oppakken. Partners hebben de engagementen in het
plan onderschreven en kunnen hier ook op worden aangesproken. Tegelijk moet hierbij
steeds rekening gehouden worden met de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden
van de partners;
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figuur 27: Grenspark-organisatie als schakel tussen beleidsformulering en uitvoeringsmaatregelen
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De Stuurgroep moet bewaken, dat de agenda van de Bijzondere Commissie alle partners,
inclusief de beleidsverantwoordelijken, aanspreekt. Dit versterkt hun betrokkenheid bij het
Grensparkgebeuren;
De Bijzondere Commissie dient de betrokkenheid van belanghebbenden bij de
Grensparkorganisatie te stimuleren, in het bijzonder de vertegenwoordiging van de gebruikers
van het park en van de direct omwonenden;
Werkgroepen zijn enkel nodig voor continue taken. De aansturing van Werkgroepen
dient te worden verbeterd waarbij de Stuurgroep een belangrijke rol speelt. Het werken
met Subwerkgroepen is mogelijk voor problematieken of projecten die “in de tijd beperkt
zijn; voor de subwerkgroepen wordt om die reden voortaan de term “projektgroepen”
gehanteerd;
De Grensparksecretaris dient over een breed takenpakket te beschikken met voldoende
capaciteit om als spin in het Grensparkweb te kunnen opereren. Daarbij wordt opgemerkt,
dat gemiddeld de secretaris van een Nederlands Nationaal Park op dit moment een 0,5 fte
functie vervult. Voor het Grenspark is dit 0,8 fte. De relatief hoge secretariscapaciteit van het
Grenspark hangt samen met de aanwezigheid van de landsgrens, die voor in het Grenspark
unieke extra activiteiten vereist (zoals het overbruggen van verschillende bestuursculturen,
veel meer actoren, complexe organisatiestructuur, op de werkvloer voortdurend bezig
met problemen die niet samenhangen met het park, maar met de aanwezigheid van de
landsgrens, etc.).
In het Grenspark worden alle medewerkers van het secretariaat ten laste genomen van de
Grensparkorganisatie. In Nederland komt de 0,5 fte van de secretaris van andere Nationale
Parken niet ten laste van de betreffende parkorganisatie, maar van de betrokken provincie. De
inzet van 0,5 fte IVN medewerker komt evenmin ten laste van de betreffende parkorganisatie,
maar van het ministerie van LNV.

4. 4. De gevolgen van de uitbreiding van het Grenspark voor de
Grensparkorganisatie
Grenspark-+ betekent dat er zowel op het uitvoeringsniveau als op het beleidsniveau
taakverschuivingen zullen gaan optreden (figuur 27). Mogelijke nieuwe beleidsontwikkelingen
worden geschetst in par.4.5. Op uitvoeringsniveau is met name de uitbreiding tot een Grenspark+ zelf van groot belang.
Bij uitbreiding van het Grenspark met ca. 2.238 ha wordt het aandachtsgebied van de
Grensparkpartners met bijna 60% vergroot van 3.750 tot ca 5.988 ha. Niet enkel voor het
bestaande Grenspark, maar aanvullend ook voor de uitbreidingsgebieden (lobben Grenspark-+)
en de zones, direct grenzend aan het huidige Grenspark en Grenspark-+ (natuurbelevingszones
met diverse vormen van recreatie) zal, zowel in de voorbereiding van het nieuwe Beheer en
Inrichtings Plan 2012-2026 als bij de uitvoering hiervan, een forse samenwerkingsimpuls van

de grond moeten komen. In de als Natura 2000 gebieden aangewezen delen wordt nu reeds
voorgesorteerd op het nieuwe BIP. Voor andere dan Natura 2000 gebieden vraagt dit nieuwe plan
een tijdelijke extra inzet van de Grensparkorganisatie.
Voorbeelden van tijdelijke inzet zijn:
• overleg met nieuwe kleine en grote particuliere grondeigenaren;
• overleg met partijen in de gebieden waar verweving van functies en belangen aan de orde is
(natuur-recreatie-landbouw);
• realisatie – op vrijwillige basis – van beheerafspraken op die terreinen die niet primair binnen
de eigendommen/bevoegdheden van een van de Grensparkpartners vallen;
• Specifieke afspraken via een convenant met gemeenten, recreatie-ondernemers en agrariërs
in de zones direct grenzend aan het nieuwe Grenspark +.
Naast het opzetten van een Natura2000 beheerplan dienen de bevoegde instanties tevens
een monitoringsprogramma voor nieuwe parkdelen op te stellen en uit te voeren. Indien het
Grensparksecretariaat hiermee wordt belast, leidt dit tot extra inzet.
Belangrijk is hoe de vertegenwoordiging van belanghebbenden “uit de nieuwe gebieden” wordt
geconcretiseerd. De bewindslieden nemen hierover te zijner tijd een beslissing bij de goedkeuring
van de uitbreiding van het Grenspark. Wat betreft de vertegenwoordiging van publieke instellingen,
eigenaren en beheerders is er, gelet op de goede ervaringen, geen reden om een fundamenteel
andere lijn te gaan volgen.
De betrokkenheid van andere partijen (zoals landbouworganisaties, recreatie-ondernemers,
drinkwaterbedrijven) bij de Grensparkorganisatie is met de verruiming actueler geworden. Het is
aan de nieuwe Bijzondere Commissie om hierover een beslissing te nemen.
Tijdens het onderzoek naar de verruiming kwam naar voren, dat het wenselijk is om
omwonenden van de uitbreidingen meer te betrekken bij het Grensparkgebeuren. In samenspraak
met de Grensparkgemeenten wordt gewerkt aan een convenant, dat afspraken bevat over
communicatie en goede betrokkenheid (niet formeel) van omwonenden en belangengroepen.
Concluderend vergt de verruiming een niet-structurele extra inzet van alle actoren in de
Grensparkorganisatie. Dit geldt in het bijzonder voor de Grensparkvoorzitter, de leden van de
Stuurgroep en het Grensparksecretariaat. De verruiming heeft een éénmalige weerslag op het
budget (bijvoorbeeld het produceren van nieuw kaartmateriaal, GIS activiteiten). De verruiming
van het park vergroot ook het te bemonitoren gebied. Dit vraagt in de voorbereiding eenmalige
extra inzet van het Grensparksecretariaat. De monitoring zelf in de nieuwe gebieden vergt een
structurele extra inzet van het secretariaat.
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4.5. De gevolgen van nieuw beleid voor de Grensparkorganisatie
In de afgelopen jaren is een groot aantal nieuwe instrumenten geïntroduceerd om
tot een adequaat beheer van de diverse natuurgebieden in het Grenspark te komen :
Natuurbeheerplannen voor de Ecologische Hoofd Structuur (EHS-Nederland) respectievelijk voor
het Vlaams Ecologisch Netwerk (Vlaanderen), Natura-2000 plannen en regelgeving, Kaderrichtlijn
Water, een visie op de recreatieve ontwikkeling en de samenwerking ter oplossing van het
verdrogingsprobleem enz. .
De activiteiten van de Grensparkorganisatie richtten zich niet op de beleidsontwikkelingen zelf,
maar wel op het verzekeren van de noodzakelijke grensoverschrijdende samenhang. Het beleid
is aan weerszijden van de grens ontwikkeld, waarbij onderling informatie werd uitgewisseld en
waar nodig overleg werd georganiseerd om visies op elkaar af te stemmen. De (zijdelingse)
betrokkenheid van de Grensparkorganisatie bij deze beleidsontwikkeling bood en biedt de
partners een meerwaarde en resultaat, maar vergt wel een tijdelijk extra capaciteitsbeslag. Dit
nieuwe beleid biedt belangrijke ijkpunten voor bijvoorbeeld het nieuwe BIP.
In het Grensparkgebied worden de plannen voor beheer- en inrichting van de natuurcomplexen
door de overheden en terreinbeheerders zelf opgesteld en gerealiseerd. Zo worden voor de
Ecologische Hoofdstructuur en voor de Natura 2000-gebieden Beleidsplannen Beheer- en
Inrichting gemaakt die als bouwstenen worden opgenomen in het nieuwe BIP Grenspark 20122026. Het Grensparksecretariaat zal ook in de toekomst met zijn gerichte kennis en ervaring steun
geven aan de afronding van deze beleidsvoorbereiding. Het betreft met name:
• via inbreng van kennis en ervaring ondersteuning geven aan de ontwikkeling van planvorming
Natura 2000 (inbreng in overleggen provincie Noord-Brabant resp. ANB);
• ondersteuning en kennisinbreng bij verdrogingsmaatregelen (bijvoorbeeld over de winningen
van Evides, lokale maatregelen o.a. Jagersrust, Groote Meer-Steertse Heide, bosomvorming);
• opzetten en uitvoeren van een op het nieuw beleid afgestemd grensoverschrijdend
monitoringprogramma;
• grensoverschrijdend coördineren of afstemmen van de recreatieve ontwikkelingen;
• het uitwerken van afgestemd beleid voor beheer en inrichting van die parkdelen die niet zijn
aangeduid als Natura 2000 gebied.
Voor het nieuwe BIP Grenspark-+betekent dit, dat voor de Natura 2000 gebieden de
coördinatierol van het Grensparksecretariaat bij het opstellen beperkt kan blijven, maar dat voor
andere parkdelen een actieve ondersteuning door het secretariaat nodig zal zijn.
Concluderend vormt een aantal nieuwe beleidsontwikkelingen ijkpunten voor een meer
samenhangende aanpak in het park, en worden zo belangrijke piketpalen voor een nieuw BIP
Grenspark 2012-2026 geslagen. Per saldo zal dit, zodra eenmaal het BIP voor het Grenspark-+ is
vastgesteld, de Grensparkorganisatie en in het bijzonder ook het Grensparksecretariaat ontlasten.

foto (links): het Stappersven

Daarbij moet worden aangetekend, dat het nog enige tijd zal vergen voordat dit beleid volledig
is uitgevoerd. In de tussentijd legt de beleidsontwikkeling en een aantal bijbehorende activiteiten
(bijvoorbeeld monitoring) wel een extra beslag op de organisatie.
4.6. Voorstellen voor de toekomstige Grensparkorganisatie
4.6.1. Algemeen
Samen met het onderzoek naar de verruiming naar een Grenspark-+ is ook de huidige
Grenspark-samenwerking onder de loep genomen, met de navolgende conclusies:
• Na een periode van opstarten is de samenwerking tussen de huidige Grensparkpartijen
verdiept; dit laat zich zien in een verbeterde samenwerking tussen zowel de huidige partijen
als de omgeving, en een vergroting van draagvlak voor de Grensparkdoelstellingen en
–activiteiten;
• De samenwerking binnen de Grensparkorganisatie is een dynamisch proces: er dienden zich
voortdurend nieuwe uitdagingen en activiteiten aan (zoals monitoren, begrazing, nieuwe
projecten, nieuwe partners, nieuw beleid, verruiming van het park etc) waarop adequaat
ingespeeld is.
• Het Grenspark heeft bewezen goed te functioneren als netwerkorganisatie en als
uitvoeringsorganisatie voor particulieren.
• Doelstellingen en activiteiten werden gezamenlijk bepaald en uitgevoerd. Daarmee bleven
de bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij de Grensparkpartijen en is gehele of
gedeeltelijke overdracht hiervan niet nodig. Deze werkwijze wordt door alle partijen
gewaardeerd en wordt bij voorkeur ook voortgezet;
• Het Beheer en Inrichtings Plan (BIP) vormt een goed referentiekader om te komen tot een
integraal en samenhangend beheer en inrichting van de diverse terreinen.
Op grond van de ervaringen in de samenwerking tot nu toe en kijkend naar de situatie bij
uitbreiding naar een Grenspark-+ doet de Bijzondere Commissie de volgende voorstellen voor
de Grenspark-+ organisatie en de bijbehorende samenwerking (horizon 2012-2026).
4.6.2. Grenspark-organisatie(bewindslieden, Bijzondere Commissie, Grensparkvoorzitter)
Met betrekking tot de toekomstige Grensparkorganisatie en de bijbehorende samenwerking in een
verruimd Grensparkgebied (horizon 2012-2026) wordt geconcludeerd:
• Er is geen aanleiding om de opzet van de Grensparkorganisatie (bewindslieden, Bijzondere
Commissie, Grensparkvoorzitter) en de werkwijze (netwerkorganisatie met door het Comité
van Ministers vastgestelde taken) te wijzigen.
• De taken van de nieuwe Bijzondere Commissie betreffen:
- het begeleiden en het op elkaar afstemmen van de uitvoering van het Beheer- 		
en Inrichtings Plan (BIP) 2012-2026 voor het Grenspark-+;
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het doorvertalen van de aspecten rond verruiming van Natura 2000, en 			
ander nieuw beleid, in een nieuw BIP voor het Grenspark-+ (2012-2026), dit binnen de
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bevoegdheid van de participerende partijen;
- het tot stand brengen van een goede samenwerking tussen de verschillende 		
betrokkenen;
- het stimuleren van ontwikkelingen ten gunste van het Grenspark-+en het 			
voorkomen van negatieve ontwikkelingen.
De Bijzondere Commissie beschikt over toereikende bevoegdheden om nu en in de
toekomst te komen tot een goed gezamenlijk beheer en inrichting van het Grenspark-+. Qua
organisatie zou de huidige opzet van formele (per Beschikking ingestelde) Benelux instelling,
zonder eigen rechtspersoonlijkheid, het liefst behouden blijven;
Mede gelet op de uitbreiding naar een Grenspark-+ is het wenselijk, dat de Bijzondere
Commissie nog actiever sturing geeft aan de samenwerking door enerzijds een strategische
jaaragenda te hanteren, maar anderzijds ook te investeren in een efficiënte uitvoering van
beheer- en inrichtingsactiviteiten van en door Grensparkpartners. De Bijzondere Commissie
ziet de volgende accenten bij realisatie van een Grenspark-+ :
- Bij uitbreiding naar een Grenspark-+ dient een bijzondere inspanning te worden
gegeven naar het goed communiceren en goed samenwerken met (en tussen) de
verschillende betrokkenen, met name met nieuwe partners en eigenaren in de diverse
uitbreidingsgebieden. De stuurgroep en het grensparksecretariaat zijn daarbij alert op het
inspelen op nieuwe ideeën;
- nieuwe ontwikkelingen ten gunste van het Grenspark-+ worden zoveel mogelijk
gestimuleerd; aanpak van de huidige problemen en/of het voorkomen van negatieve
ontwikkelingen gebeurt in de lijn van de oplossingen aangegeven in het beslisdocument
resp. het nieuwe BIP voor het Grenspark voorgesteld wordt om een nieuw BIP op te
stellen met een doorlooptijd van 15 jaar (2012-2026). In samenhang met de termijnen
van de Bijzondere Commissie kan het BIP elke 5 jaar worden herijkt en kan het
benodigde budget voor de volgende 5 jaren worden bepaald en vastgelegd.;
- De betrokkenheid bij het Grenspark-+ van vertegenwoordigers in de Bijzondere
Commissie en van beleidsverantwoordelijken (zoals bestuurders en leidende
ambtenaren) zou door een gerichte agendering (met meer strategische onderwerpen en
beslispunten) en/of agendering van actuele onderwerpen of gerichte thema’s nog meer
kunnen worden gestimuleerd.
- Door uitbreiding naar een Grenspark-+ en door veranderingen in de
eigendomsstructuur komt een aantal nieuwe vertegenwoordigers voor de Bijzondere
Commissie in beeld. Aan het Comité van Ministers wordt om die reden voorgesteld het
aantal vertegenwoordigers uit Vlaanderen en Nederland in de Bijzondere Commissie
voor Grenspark-+ te verhogen met twee vertegenwoordigers uit Vlaanderen en twee uit
Nederland (tot maximaal twee keer twaalf vertegenwoordigers). Van nieuwe deelnemers
wordt verlangd om – net als in het verleden - de bestaande samenwerkingsresultaten
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en BIP Grenspark-+ te onderschrijven. Vlaanderen respectievelijk Nederland kunnen
na goedkeuring van de Instellingsbeschikking een voorstel over de samenstelling van de
volgende Bijzondere Commissie doen aan het Comité van Ministers. Het wordt nuttig
geacht dat de gemeente Stabroek en Natuurpunt in het vooruitzicht van de verruiming
van het Grenspark nu al betrokken worden bij het werk van de Grensparkorganisatie.
Specifieke aandacht vraagt de afstemming van natuur-landbouw-recreatie in een aantal
zones langs de randen van het Grenspark. Parkgemeenten stelden voor om – met hun
actieve steun – tot overleg te komen met belanghebbenden in deze randen en die
samenwerking via convenanten vorm te geven. Dit idee verdient uitwerking.
Ook los van de verruiming tot Grenspark-+ is het gewenst te investeren in
draagvlakvorming bij belanghebbenden die niet in de Bijzondere Commissie zijn
vertegenwoordigd, maar wel een betrokkenheid hebben met het Grenspark
(bijvoorbeeld individuele agrariërs, de waterwinningmaatschappijen, de recreatieve sector,
terreingebruikers, recreanten, omwonenden, ..). Bij de voorbereiding van het nieuwe BIP
(consultatierondes) en bij acties rond voorlichting of educatie wordt bij voorkeur ook aan
deze partijen expliciete aandacht besteed. Ook kan, waar gewenst, hun inbreng en kennis
worden gestroomlijnd via de werkgroepen van het Grenspark.
De organisatie en taken van het voorzitterschap en de wijze van invulling van deze
opdracht worden door de Grensparkpartijen gewaardeerd en worden bij voorkeur niet
gewijzigd. De Beschikking voorziet erin, dat de aanduiding van de Grensparkvoorzitter in
onderling overleg gebeurt door het Comité van Ministers.

4.6.3.Stuurgroep Grenspark-+
De Stuurgroep is belast met de dagelijkse aansturing van de activiteiten in de
Grensparkorganisatie (zie uitvoerige beschrijving in par.4.6.2.). De Bijzondere Commissie duidt de
vertegenwoordigers in de Stuurgroep aan. Van de vertegenwoordigers in de Stuurgroep wordt
verwacht dat zij ook de nodige prioriteit geven aan deze sturingsactiviteiten, en met voldoende
mandaat namens hun achterban een inbreng leveren. De Stuurgroep ziet erop toe, dat de
Bijzondere Commissie haar actieve sturingsrol adequaat kan invullen en de hiertoe noodzakelijke
informatie tijdig ontvangt.
4.6.4.Werkgroepen/Projektgroepen Grenspark-+
Reeds lange tijd werkt de Grensparkorganisatie met permanente Werkgroepen die zorgen voor
draagvlakvorming, kennisuitwisseling, uitvoering activiteiten van jaarplan, opzetten en begeleiden
van specifieke projecten en afstemming beheer/inrichting voor specifieke thema’s. In het kader
van Grenspark-+ en samenhangend met een nieuw BBI 2012-2026 worden de volgende
aanbevelingen gedaan voor een nog beter functioneren van deze Werkgroepen :
• Benoem voor de looptijd van het nieuwe BIP (2012-2026) een aantal taakvelden waarin
continu op basis van de jaaragenda Werkgroepactiviteiten worden ontplooid. Werkgroepen
van het Grenspark pakken deze taakvelden op, hebben een vaste bezetting en kunnen waar
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nodig ook tijdgebonden projecten uitvoeren. In Werkgroepen kunnen ad hoc adviseurs
worden ingezet. De Stuurgroep doet de globale aansturing en monitoring van de groepen en
legt waar gewenst de werkgroepresultaten voor aan de Bijzondere Commissie.
Gelet op de ervaringen tot nu toe en thema’s in Grenspark-+ wordt voorgesteld om met
diverse Werkgroepen te gaan werken in de komende periode. De werkgroepen worden
belast met de permanente activiteiten voor de volgende thema’s : natuur, recreatie,
verdroging, landbouw, voorlichting & educatie, communicatie. Het aantal werkgroepen en
de exacte taakafbakening wordt door de nieuwe Bijzondere Commissie/Stuurgroep nader
bepaald.Naast de permanente Werkgroepen functioneert een permanente Redactieraad naar
tevredenheid; deze wordt gecontinueerd.
De interactie tussen Stuurgroep en Werkgroepen, waarbij het Grensparksecretariaat als
voorzitter optreedt, kan worden gehandhaafd;
Voor gerichte incidentele taken stelt de Stuurgroep door haar gestuurde projectgroepen in
(afgebakende opdracht, gelimiteerd tijdpad) in aanvulling op bovengenoemde Werkgroepen.;
De Werkgroepen voeren activiteiten uit onder regie van de Stuurgroep. Jaarlijks stellen de
Werkgroepen een actueel activiteitenplan op. De Stuurgroep beoordeelt deze jaarplannen
en de eventuele doorgeleiding van uit de Werkgroepen komende voorstellen en producten
richting Bijzondere Commissie. De Stuurgroep bepaalt namens de Bijzondere Commissie de
taken en bezetting van de Werkgroepen en de projectgroepen.
Werkgroepleden werken proactief mee aan de verhoging van de kwaliteit van projecten en
besluiten, en daarmee ook aan draagvlakvorming voor deze activiteiten.

4.6.5.Taken en organisatie Grensparksecretariaat in situatie Grenspark-+
Het Grensparksecretariaat heeft de afgelopen jarende flexibiliteit en rek getoond om nieuwe
uitdagingen aan te gaan en hieruit voortvloeiende taken uit te voeren. De rol van het secretariaat
als “draaischijf” binnen de Grensparkorganisatie staat niet ter discussie. Ook na de verruiming blijft
er dynamiek en worden bijbehorende nieuwe uitdagingen verwacht. Maar het is maar de vraag
of de organisatie –gezien de toename van een aantal structurele taken vanwege de verruimingin de huidige formatie / taakverdeling voldoende rek kan bieden om hierop in te spelen. In dat
verband is van belang, dat een groot deel van het Grensparkbudget werkingskosten van het
Grensparksecretariaat betreft en dat verdere groei van dit budget in de huidige financiële situatie
van de subsidiërende overheden niet vanzelfsprekend is. Het is dan ook belangrijk de verwachte
ontwikkelingen in de taken van het Grensparksecretariaat helder te omschrijven en een realistisch
evenwicht te vinden tussen nieuwe ambities en beschikbare formatie en middelen Bij de ambities
is naast middelen en menskracht ook van groot belang, dat de ambities stap voor stap worden
gerealiseerd, met behoud van draagvlak bij de Grensparkpartners en de extern betrokkenen.
Door de Bijzondere Commissie is bepleit om de komende jaren een blijvend hoge ambitie neer
te leggen bij het Grensparksecretariaat. Daarbij is een gerichte taakverschuiving wenselijk bij
uitbreiding naar een Grenspark-+.

foto (links): fietspad oostzijde Grenspark

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in a) blijvende reguliere taken, b) afnemende taken en c)
toenemende of nieuwe taken. Bewust is, in afwachting van een definitieve toedeling van taken,
geen definitief label van Grensparksecretariaat op deze taken geplakt (zie ook 4.6.6). Maar mocht
gekozen worden om het secretariaat ook in de toekomst als spil van samenwerking te laten
functioneren, dan is onderstaande het beeld van de dan te vervullen secretariaatstaken. Uitwerking
hiervan is onderdeel van het nieuw BIP.
a)

blijvende reguliere taken Grensparksecretariaat
Een aantal structurele taken is ook de komende jaren aan de orde:
- Verlenen van secretariaatsteun aan de Grensparkorganisatie (Benelux, Bijzondere
Commissie, Voorzitter) en aan de Stuurgroep en de Werkgroepen/Projectgroepen;
- Algemene integrale coördinatietaken met een interactieve aanpak;
- Afstemming van grens-/gebiedsoverschrijdende maatregelen (o.m. gelet op subsidies)
- Coördinatie en (ondersteuning van) afstemming van uitvoering van beheer
- Voorlichting en educatie
- Stimulering medewerking grote en kleine particuliere eigenaren
- Communicatie/pr
- Centraal aanspreekpunt/doorgeefluik voor Grensparkzaken
- Beheer en onderhoud GIS-databank Grenspark-+
- Overleg over brandpreventie/handhaving

b)

afnemende reguliere en incidentele taken Grensparksecretariaat
De komende jaren zal de inzet structureel verminderen rond:
- Adviezen over anti-verdrogingsmaatregelen/convenant onttrekkingen grondwater
- Grensoverschrijdende afstemming rond Natura 2000
- Onderzoek integrale begrazing
- (Nazorg) exotenbestrijding

c)

Toenemende of nieuwe taken bij Grensparksecretariaat/evt. andere partijen
Met name door de uitbreiding naar een Grenspark-+ (60% groter werkgebied) en het
toevoegen van gebieden met meerdere functies (verwevingsgebieden) zal een aantal
bestaande taken toenemen en komen ook nieuwe taken in beeld. Die zijn deels incidenteel
(i) van karakter (met name opstarten van activiteiten bij invoering Grenspark-+), deels
structureel (s) van aard:
- Particulieren aanzetten tot beheerafspraken met name in de gebieden die niet in beheer
zijn bij de grote beheerders (NM, SBB, ANB, Natuurpunt) (i)
- Uitwerking maatregelen recreatiezonering (i) en coördinatie uitvoering recreatiemaatregelen (s)
- Overleg maatregelen convenant verdroging Brabantse Wal (s)
- Intensivering/uitbreiding van (grensoverschrijdende) monitoring tot heel het Grenspark-+
gebied (s)
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-

Opzet en beheer GIS-databank in het Grenspark-+ gebied; deze taak is tot nu toe
onderbelicht gebleven (s)
Opzet/begeleiding uitvoering exotenbestrijding in nieuwe uitbreidingsgebieden
Grenspark-+ (i)
Afronding beslisdocument Grenspark-+/besluitvorming Comité van Ministers (2010) (i)
Voorbereiden en begeleiden proces tot opstellen van het nieuwe Beheer- en
Inrichtingsplan Grenspark-+ 2012-2026, bijbehorende intentieverklaring en de formatieen budgetplanning (i)
Het meewerken aan het opstellen van convenanten over draagvlakvorming in de
randzones van het Grenspark-+ (i), met bijbehorende uitwerking hiervan (s);
Onderzoeken financieringsmogelijkheden (s)

4.6.6. Ambitieniveau van het Grenspark-+
De Bijzondere Commissie onderkent bovenstaande taakverschuivingen. Of deze taken effectief
kunnen worden opgepakt hangt sterk af van:
- Het nagestreefde ambitieniveau;
- De beschikbaarheid van mankracht en middelen, mede in samenhang met de verdeling
van taken over Grensparksecretariaat / Grensparkpartners / externe ondersteuning;
- De verdeling van de betoelaging tussen budget Grensparkorganisatie en andere
budgetten;
- De spreiding van (nieuwe) taken in de tijd.
Wat betreft het ambitieniveau besprak de Bijzondere Commissie vier indicatieve scenario’s
(zie figuur 28). De Bijzondere Commissie stelde vast dat, gelet op de kernopdracht rond
natuurbehoud, scenario 1 (stap terug) en scenario 2 (roeien met de riemen die je hebt) tekort
schieten. De scenario’s 3 (selectief investeren) en 4 (alles uit de kast) zouden volgens de
Commissie wel richtinggevend kunnen zijn voor de ambities en inzet van menskracht en middelen
in de komende jaren, met de kanttekening, dat deze input ook een realiteitswaarde zal moeten
bevatten. De keuze voor het ambitieniveau voor Grenspark-+ wordt definitief bepaald in het
nieuwe BIP voor het Grenspark-+ 2012-2026.

1.

scenario “stap terug”
- park vergroot
- andere gezamenlijke ambities dalen
- parksecretariaat wordt kleiner
- budget parkorganisatie daalt
- incidentele activiteiten komen ten laste van de partners

2.

scenario “roeien met de riemen die je hebt”
- park vergroot
- andere in het BIP vast te leggen ambities groeien weinig of niet
- parksecretariaat blijft gelijk
- budget parkorganisatie blijft gelijk
- incidentele en monitoring-activiteiten komen ten laste van de partners

3.

scenario “selectief investeren”
- park vergroot
- overige ambities groeien
- parksecretariaat kan indien gewenst op termijn groeien
- budget parkorganisatie blijft op korte termijn gelijk
- via aanvullende middelen bij partners worden extra taken gefinancierd

4.

scenario “alles uit de kast”
- park vergroot

figuur 28: Mogelijke scenario’s voor taken en organisatie Grenspark-+

foto (links): omgeving Kalmthoutse Heide
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- ambiti
4.6.7. Beslag op middelen en mankracht
Met de fysische uitbreiding van het Grenspark (toename van ca 60% aan oppervlakte) zullen
extra taken opgepakt dienen te worden. Een beperkt aantal taken vermindert of vervalt. Per
saldo leidt de uitbreiding tot extra taken die extra middelen vragen. De uitdaging is: de voor de
verwezenlijking van deze ambities benodigde slagkracht te organiseren in samenhang met de
draagkracht van de deelnemende partijen
Wat betreft deze slagkracht onderstreept recent onderzoek (zie paragraaf 4.3) de noodzaak om
het Grensparksecretariaat over een voldoende breed takenpakket te laten beschikken om als spin
in het web van de parkorganisatie te laten functioneren. In dit onderzoek wordt bepleit om het
takenpakket van de secretarissen van de Nationale Parken te verbreden en de capaciteit voor de
functie van secretaris (momenteel gemiddeld 0,5 fte) uit te breiden.
Hierbij zij opgemerkt, dat dit onderzoek betrekking heeft op het regulier functioneren van
Nationale Parken en dus de additionele effecten van verruiming met 60% van het Grenspark niet
in beschouwing neemt. Ook de kanttekening, dat de huidige capaciteit van de Grensparksecretaris
met 0,8 fte iets hoger ligt dan die van een “gemiddeld” parksecretaris. Dit positieve
capaciteitsverschil kan echter volledig worden toegeschreven aan specifieke taken vanwege de
aanwezigheid van de landsgrens in het park.

De benodigde input wordt vastgelegd in een meerjarenbegroting 2012-2016 voor Grenspark-+;
deze periode komt overeen met de 1e werkingstermijn van de nieuwe Bijzondere Commissie.
Naast een structureel implementatietraject is het belangrijk om al op korte termijn de benodigde
input en toedeling van taken vast te stellen voor het proces (in 2011) rond de opstelling van
het nieuwe BBI 2012-2026 en het plan voor allocatie van bijbehorende taken en middelen.
Aanbevolen wordt hierover samen met de uitbreiding een besluit te nemen en hier nu al qua
middelentoedeling op te anticiperen, inclusief het uitzetten van een beïnvloedingstraject
Wat betreft de financiering doet de Bijzondere Commissie tenslotte de suggestie te onderzoeken
of een andere manier van budgetteren van de medewerkers van het Grensparksecretariaat
te realiseren is bijvoorbeeld door deze net als bij andere Nationale Parken direct ten laste te
nemen van de provincie (secretaris) of LNV (IVN-inzet), dan wel via een gerichte bijdrage van
belanghebbenden voor specifieke doelen (bijvoorbeeld voor monitoring). Wat betreft alternatieven
voor financiering vraagt zeker ook de grensoverschrijdende samenhang aandacht.

De Bijzondere Commissie kiest een hoge ambitie die evenwel “naar draagkracht van het moment”
moet worden ingevuld. Het onderstreept het belang om samen met het nieuwe BIP een
realistisch implementatietraject vast te stellen. Hierin worden de structurele en incidentele taken
voor de Grensparkorganisatie, de betrokken partners en specifiek voor het Grensparksecretariaat
nader uitgewerkt voor de periode 2012-2026. Als ambitieniveau voor de implementatie van
het BIP wordt in dit traject een hoge ambitie aangehouden (scenario 4 als vertrekpunt). Bij
de vaststelling van het BBI 2012-2026 zou ook beslist moeten worden welke incidentele en
welke structurele taken, menskracht en middelen nodig zijn voor een slagvaardige en adequate
samenwerking, waar deze worden gealloceerd en hoe deze in de tijd worden gepland. Het gaat
bij de doorlichting zowel om de reguliere als de extra taken. Bij de vaststelling van het nieuwe BIP
zal bepaald moeten worden bepaald door wie en waar die extra taken worden uitgevoerd binnen
de Grenspark-organisatie (secretariaat of anderszins). Voor de dekking van de benodigde extra
middelen kan naast de huidige financiers ook worden gedacht aan andere Grensparkpartners en
evt. nieuwe partijen (recreatie, gemeenten).

foto (links): de Ravenhof
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5. Samenvatting en besluitvorming Grenspark-+		
In opdracht van de Bijzondere Commissie van het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide
is een onderzoek uitgevoerd naar uitbreiding van het park tot een Grenspark-+. Kern van de
opdracht was om vast te stellen op welke wijze de uitbreiding tot een Grenspark-+ een oplossing
biedt voor de huidige knelpunten (verdroging, recreatiedruk, versnippering natuur). Tijdens de
analyse is zowel bij de huidige Grensparkpartners als bij maatschappelijke actoren & bewoners
nagegaan in welke mate er draagvlak bestaat voor een Grenspark-+; immers veel maatregelen op
het gebied van inrichting en beheer zullen op basis van vrijwilligheid uitgevoerd moeten worden.
Voorliggend beslisdocument doet een inhoudelijk voorstel voor de aanpak van de diverse
problemen en schetst de ambities voor een Grenspark-+ (hoofdstuk 2). Sterk bepaald door
draagvlak in de diverse uitbreidingsopties is een concreet voorstel gedaan om het Grenspark in
diverse regio’s uit te breiden, inclusief een begrenzingsvoorstel (hoofdstuk 3). Tenslotte zijn de
mogelijke consequenties in taken en organisatie voor de huidige Grenspark-organisatie in beeld
gebracht (hoofdstuk 4).
Op grond hiervan heeft de commissie een aantal voorstellen tot besluitvorming gedaan voor de
vaststelling van het Grenspark-+ en de uitwerking hiervan in een nieuwe beschikking en Beheeren Inrichtings Plan (BBI 2012-2026).
5.1. Ambities Grenspark-+
Aanpak verdroging
De (potentiële) natuurwaarden van het huidige Grenspark worden bedreigd door verdroging. Het
meest manifest uit de verdrogingsproblematiek zich in de Groote Meer en haar stroomgebied.
De oplossing voor de verdroging is niet eenduidig. Het complexe watersysteem in het Grenspark
vraagt om ingrepen op verschillende niveaus: het diepe grondwater, het ondiepe grondwater en
het oppervlaktewater. De verdrogingsproblematiek is niet op te lossen door het Grenspark alleen
maar uit te breiden. Maar uitbreiding kan wel bijdragen aan de gewenste oplossingsrichting.
Samengevat zijn er voor de aanpak van de verdroging in het Grenspark twee soorten maatregelen
nodig :
• maatregelen die ten goede komen aan het diepe grondwatersysteem en daarmee aan het
herstel van de natte natuurgebieden in het Grenspark;
• maatregelen die ten goede komen aan de vennen, met name aan de Groote Meer, Kleine
Meer en Kortenhoeff / Akkerenven en aan de grondwaterafhankelijke vegetaties zoals natte
heiden en slenken in veengronden
Maatregelen ten gunste van het grondwatersysteem zijn niet altijd direct merkbaar aan de
oppervlakte. Toch is het essentieel het grondwatersysteem zo ‘vol’ mogelijk te laten zijn. Hierdoor
ontstaat een duurzaam watersysteem. Voor het herstel van het diepe grondwatersysteem zijn 2
acties cruciaal:
foto (links): Ravenhof

•

•

effectueren afspraken in kader van het “Convenant aanpak verdroging en verbetering van de
waterkwaliteit Brabantse Wal tussen de Nederlandse overheden en de waterwinningen in
het Nederlands deel (inhoudelijke afspraken, financieel arrangement). Vanuit het Grenspark is
een grensoverschrijdend akkoord voor alle 4 waterwinningen met invloed op het Grenspark
gewenst. Bovengenoemde afspraken staan los van een geografische uitbreiding tot een
Grenspark-+;
daarnaast wordt het diepe grondwatersysteem hersteld door vasthouden van water
(en opstuwing) in de diepe kwelgebieden (m.n. Noordpolder). Dit vraagt beheer en
inrichtingsmaatregelen in kwelgebieden buiten het huidige Grenspark. Voor deze maatregelen
in de kwelgebieden is een geografische uitbreiding van het huidige Grenspark relevant en
kunnen maatregelen worden vastgelegd in een nieuw BBI 2012-2026 voor het Grenspark-+.

Maatregelen om de verdroging van vennen en natte natuurgebieden in het Grenspark te
verminderen richten zich naast het diepe grondwater met name op diverse samenhangende
maatregelen in ondiepe grondwatersystemen en/of oppervlaktewatersystemen. Naast
beheersmaatregelen in de natte natuurgebieden zelf zijn het langer vasthouden van
oppervlaktewater/ondiepe kwel en het opstuwen in oppervlaktewateren buiten het huidige
Grenspark zinvolle maatregelen. Voor deze maatregelen is uitbreiding tot een Grenspark-+
gewenst. Dit kan met kleine uitbreidingen (ingrepen op lokale schaal met effect op vennen
in het Grenspark) of met grootschalige uitbreidingen van het Grenspark (maatregelen
op stroomgebiedsniveau/grote delen van beeklopen). Hoge prioriteit is vereist voor een
samenhangend maatregelenpakket voor het sterk verdroogde en geëutrofieerde vennencomplex
van de Groote Meer. Hiervoor is een integrale aanpak voor het hele stroomgebied noodzakelijk,
doorvertaald in het nieuwe BBI 2012-2026.
Voor alle anti-verdrogingsmaatregelen geldt dat het voortouw primair ligt bij de overheden
(convenant Brabantse Wal, vergunningverlening ontrekkingen, beheerplannen natura 2000).
Uitbreiding van het Grenspark-+ met een doorvertaling van de anti-verdrogingsmaatregelen in
het nieuwe BIP kan een extra bijdrage leveren aan de aanpak van de verdroging in het Grenspark.
Opvang recreatiedruk
Recreatiedruk in het Grenspark concentreert zich bij De Vroente. Mede gelet op positieve
ervaringen in andere regio’s is de belangrijkste oplossing om de recreatiedruk te spreiden
vanuit vier recreatieve poorten met elk hun eigen niche (De Vroente, Ravenhof, Volksabdij,
Kiekenhoeve/Hemelrijk). Om een recreatieve poort goed “te kunnen laten werken” is uitbreiding
van het Grenspark met gerichte beheer- en inrichtingsmaatregelen voor recreatiezonering
gewenst. Als randvoorwaarden gelden daarbij :
• natuur is de primaire functie; natuurgerichte recreatie in de nieuwe poorten is ondergeschikt
aan het belang van de natuurwaarden;
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•
•

de poorten worden zo gesitueerd en de omgeving zo ingericht dat de kwetsbare
natuurgebieden zo veel mogelijk worden ontzien;
uitbreiding en verlegging van de huidige grens van het Grenspark vindt voor recreatie alleen
daar plaats waar forse beheer- en inrichtingsmaatregelen voor recreatie nodig zijn. Indien
alleen doorgaande routes en bebording nodig is kan worden volstaan met eenvoudige
afspraken met terreineigenaren in de recreatieve “overgangszones” (zie ook hoofdstuk 3)

Uitgaand van deze randvoorwaarden kunnen diverse maatregelen worden uitgewerkt in het
nieuwe BBI 2012-2026 voor het Grenspark-+. In de verschillende uitbreidingsgebieden zal
maatwerk moeten worden geleverd met een keuze uit de volgende maatregelen :
• recreanten sturen met vier instrumenten : 1.recreatieve poorten; 2.routes; 3. overige
inrichting; en 4. informatievoorziening/bewegwijzering in herkenbare huisstijl Grenspark;
• aantrekkelijke, goed gemarkeerde routes vanaf alle recreatieve poorten ontwikkelen; het gaat
om routes tussen en vanaf alle recreatieve poorten. Dit om zowel de recreatieve poorten
goed met elkaar te verbinden maar ook om de recreatiedruk in de directe omgeving van
elke recreatieve poort goed te geleiden en de recreatiedruk af te houden van de kwetsbare
natuurgebieden;
• goede en voldoende parkeervoorzieningen bij alle recreatieve poorten ontwikkelen;
• afstemmingsopgave voor Grensparkorganisatie om een integraal wandel- en
fietsknooppuntennetwerk voor Grenspark-+ verder te ontwikkelen, die de kwetsbare natuur
ontziet en grensoverschrijdend is.
• natuureducatie door middel van infoborden, educatieve routes, excursies en publicaties.
Vergroting robuustheid/biotoopvergroting
Bij uitbreiding van het huidige Grenspark tot een Grenspark-+ kan de robuustheid van de huidige
biotopen worden vergroot door de volgende acties :
• uitbreiding van Grenspark-+ zo goed als mogelijk laten samenvallen met aanwijzing Natura
2000 gebieden. De beheerplannen en maatregelen in kader van Natura 2000 zorgen zowel
binnen het huidige Grenspark als in de uitbreidingsgebieden voor een betere bescherming van
de biotopen;
• door een goede doorwerking van de Natura 2000 plannen in het BIP Grenspark-+ en
aanvullende beheermaatregelen voor andere gebieden/andere soorten buiten Natura 2000
kan een vergroting van de robuustheid van de Grenspark-biotopen worden gerealiseerd en
uitbreiding van het areaal van de aangewezen habitats
• gerichte beheer- en inrichtingsmaatregelen in het nieuwe BIP laten aansluiten bij de gewenste
kensoorten in de diverse uitbreidingsgebieden.
5.2. uitbreiding en begrenzing Grenspark-+
Uit de inhoudelijke analyses en overlegrondes met de diverse regio’s komt het volgende eindbeeld
naar voren:
• uitbreiding van het Grenspark met een grote lob Huijbergen heeft geen grote effecten op

de oplossing van de problemen in het Grenspark. Voorgesteld wordt om alleen de percelen
op te nemen in het Grenspark-+ die expliciet bijdragen aan de anti-verdroging dan wel
spreiding van de recreatiedruk. Lob Huijbergen biedt mogelijkheden om lokaal de verdroging
tegen te gaan. Het gebied ligt in de invloedssfeer van de vennen van Kortenhoeff en
Akkerenven. Tevens kunnen de natuurwaarden versterkt worden (het gebied is al grotendeels
Vogelrichtlijngebied).
•

De lob Kiekenhoeve / Hemelrijk is vanuit de inhoudelijke analyse van beperkte waarde voor
herstel van de natuurwaarden van het huidige Grenspark. Tijdens de regiosessie van deze lob
en de regioconsultatie met de eigenaren is gebleken dat er aanzienlijke weerstand is tegen
opname van de lob Kiekenhoeve / Hemelrijk in het Grenspark-+.
Voorstel is om wel een kleine uitbreiding van het Grenspark door te voeren om maatregelen
gericht op vernatting van De Nol e.o. in het nieuwe BIP vast te leggen. Voor de lichte
maatregelen gericht op recreatiezonering en biotoopversterking is uitbreiding van het
Grenspark/beheermaatregelen in het BIP een te zwaar instrument, mede gezien het
ontbrekende draagvlak; voorstel is om het agrarisch cultuurgebied te zien als invloedsgebied
van recreatie waar met terreineigenaren lichte afspraken worden gemaakt over bebording,
route-informatie , betrokkenheid bij het Grenspark etc.

•

De lob Volksabdij is noodzakelijk om de problemen in het Grenspark te kunnen oplossen :
sterke recreatieve poort Volksabdij met attractiepunt Groeve Boudewijn in de omgeving, door
beheermaatregelen in de Noordpolder (diep grondwater) en beheer/inrichting in andere
projecten, gericht op ondiep grondwater/oppervlaktewater kan een forse bijdrage worden
geleverd aan de anti-verdroging door deze lobuitbreiding. Ook voor de biotoopversterking is
deze lob kansrijk : volledige gradiënt Steertse Heide – Groote Meer en stroomgebied – Jagersrust – vennen/beken – Noordpolder komt in Grenspark te liggen evenals een compleet
Vogelrichtlijngebied. Voorstel is dan ook om het gehele zoekgebied op te nemen binnen het
Grenspark-+, mede gelet op het grote draagvlak en veelheid aan lopende initiatieven.

•

de lob Ravenhof draagt vooral bij aan oplossing van de huidige problemen door de
potenties van de recreatieve poort Ravenhof en omgeving. Ook de robuustheid van de
biotopen kan versterkt worden, met name ook door het aanbrengen van een gevarieerd
beheer. De anti-verdroging middels het vertraagd afvoeren van overtollig water via de
diepe ontwateringssloten/beken is reden om de landbouwenclaves in deze lob binnen
het nieuwe Grenspark-+ te trekken. Het landbouwgebied ten zuiden van Ravenhof heeft
weliswaar een relatie met de recreatieve poort, maar hier zijn geen grote beheermaatregelen
nodig. Vergelijkbaar met het agrarisch gebied in de lob Hemelrijk/Kiekenhoeve blijft dit
landbouwgebied buiten het Grenspark-+, maar is het wel een “invloedsgebied recreatie”
waar lichte maatregelen met betrekking tot bebording, route-info e.d. getroffen moeten
worden.

Figuur 29 geeft in beeld de begrenzing en motivatie van het Grenspark-+ schematisch weer.
figuur 29 (links): Werkgrenskaart met oplossingen
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5.3. Taken en organisatie Grenspark-+
Na een periode van opstarten is de samenwerking tussen de huidige Grensparkpartijen verdiept;
dit laat zich zien in een verbeterde samenwerking tussen zowel de huidige partijen als de
omgeving, en een vergroting van draagvlak voor de Grensparkdoelstellingen en –activiteiten. Op
grond van de ervaringen in de samenwerking tot nu toe en kijkend naar de situatie bij uitbreiding
naar een Grenspark-+ doet de Bijzondere Commissie de volgende voorstellen voor de
Grenspark-+ organisatie en de bijbehorende samenwerking (horizon 2012-2026):
• De Bijzondere Commissie beschikt over toereikende bevoegdheden om nu en in de
toekomst te komen tot een goed gezamenlijk beheer en inrichting van het Grenspark-+. Qua
organisatie zou de huidige opzet van formele (per beschikking ingestelde) Benelux instelling,
zonder eigen rechtspersoonlijkheid, het liefst behouden blijven;
• Laat de Bijzondere Commissie nog actiever sturing geven aan de samenwerking door
enerzijds een strategische jaaragenda te hanteren maar anderzijds ook te investeren in een
efficiënte uitvoering van beheer- en inrichtingsactiviteiten van en door Grensparkpartners;
• Door uitbreiding naar een Grenspark-+ en door veranderingen in de eigendomsstructuur
komt een aantal nieuwe vertegenwoordigers voor de Bijzondere Commissie in beeld.
Voorgesteld wordt om het aantal vertegenwoordigers uit Vlaanderen en Nederland in de
Bijzondere Commissie voor Grenspark-+ te verhogen met twee vertegenwoordigers uit
Vlaanderen en twee uit Nederland (tot maximaal twee keer twaalf vertegenwoordigers).
Van nieuwe deelnemers wordt verlangd om – net als in het verleden - de bestaande
samenwerkingsresultaten en BIP Grenspark-+ te onderschrijven. Vlaanderen respectievelijk
Nederland kunnen na goedkeuring van de instellingsbeschikking een voorstel over de
samenstelling van de volgende Bijzondere Commissie doen aan het Comité van Ministers.
Het wordt nuttig geacht dat de gemeente Stabroek en Natuurpunt in het vooruitzicht
van de verruiming van het Grenspark nu al betrokken worden bij het werk van de
Grensparkorganisatie.
• Specifieke aandacht vraagt de afstemming van natuur-landbouw-recreatie in een aantal zones
langs de randen van het Grenspark. Parkgemeenten stellen voor om – met hun actieve steun
– tot overleg te komen met belanghebbenden in deze randen en die samenwerking via
convenanten vorm te geven. Dit idee verdient uitwerking.
• Ook los van de verruiming tot Grenspark-+ is het gewenst te investeren in draagvlakvorming
bij belanghebbenden die niet in de Bijzondere Commissie zijn vertegenwoordigd maar
wel een betrokkenheid hebben met het Grenspark (bijvoorbeeld individuele agrariërs,
de waterwinningsmaatschappijen, de recreatieve sector, terreingebruikers, recreanten,
omwonenden, ..). Bij de voorbereiding van het nieuwe BIP (consultatierondes) en bij acties
rond voorlichting of educatie wordt bij voorkeur ook aan deze partijen expliciete aandacht
besteed. Ook kan waar gewenst hun inbreng en kennis worden gestroomlijnd via de
werkgroepen van het Grenspark.
• Benoem voor de looptijd van het nieuwe BIP (2012-2026) een aantal taakvelden waarin continu op basis van de jaaragenda werkgroepactiviteiten worden ontplooid. Werkgroepen van
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het Grenspark pakken deze taakvelden op, hebben een vaste bezetting en kunnen waar nodig
ook tijdgebonden projecten uitvoeren. In werkgroepen kunnen ad hoc adviseurs worden ingezet. De Stuurgroep doet de globale aansturing en monitoring van de groepen en legt waar
gewenst de werkgroepresultaten voor aan de Bijzondere Commissie. Gelet op de ervaringen
tot nu toe en thema’s in Grenspark-+ wordt voorgesteld om met diverse Werkgroepen te
gaan werken in de komende periode. De werkgroepen worden belast met de permanente
activiteiten voor de volgende thema’s : natuur, recreatie, verdroging, landbouw, voorlichting
& educatie, communicatie. Het aantal werkgroepen en de exacte taakafbakening wordt door
de nieuwe Bijzondere Commissie/Stuurgroep nader bepaald. Naast de permanente werkgroepen functioneert t.b.v. de Wissels een permanente redactieraad naar tevredenheid; deze
wordt gecontinueerd.
Door de Bijzondere Commissie is bepleit om de komende jaren een blijvend hoge ambitie
neer te leggen bij het Grensparksecretariaat. Daarbij is een gerichte taakverschuiving wenselijk
bij uitbreiding naar een Grenspark-+:
a) blijvende reguliere taken Grensparksecretariaat
- Verlenen van secretariaatsteun aan de Grensparkorganisatie (Benelux, Bijzondere Commissie, Voorzitter) en aan de Stuurgroep en de Werkgroepen/Projectgroepen;
- Algemene integrale coördinatietaken met een interactieve aanpak;
- Afstemming van grens-/gebiedsoverschrijdende maatregelen (o.m. gelet op subsidies)
- Coördinatie en (ondersteuning van) afstemming van uitvoering van beheer
- Voorlichting en educatie
- Stimulering medewerking grote en kleine particuliere eigenaren
- Communicatie/pr
- Centraal aanspreekpunt/doorgeefluik voor Grensparkzaken
- Beheer en onderhoud GIS-databank Grenspark-+
- Overleg over brandpreventie/handhaving
b) afnemende reguliere en incidentele taken Grensparksecretariaat
- Adviezen over anti-verdrogingsmaatregelen/convenant onttrekkingen grondwater
- Grensoverschrijdende afstemming rond Natura 2000
- Onderzoek integrale begrazing
- (Nazorg) exotenbestrijding
c)Toenemende of nieuwe taken bij Grensparksecretariaat/evt. andere partijen
Met name door de uitbreiding naar een Grenspark-+ (60% groter werkgebied) en het
toevoegen van gebieden met meerdere functies (verwevingsgebieden) zal een aantal
bestaande taken toenemen en komen ook nieuwe taken in beeld. Die zijn deels incidenteel
(i) van karakter (met name opstarten van activiteiten bij invoering Grenspark-+), deels
structureel (s) van aard:
- Particulieren aanzetten tot beheerafspraken met name in de gebieden die niet in beheer
zijn bij de grote beheerders (NM, SBB, ANB, Natuurpunt) (i)
- Uitwerking maatregelen recreatiezonering (i) en coördinatie uitvoering recreatiemaatregelen (s)
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Overleg maatregelen convenant verdroging Brabantse Wal (s)
Intensivering/uitbreiding van (grensoverschrijdende) monitoring tot heel het Grenspark-+
gebied (s)
Opzet en beheer GIS-databank in het Grenspark-+ gebied; deze taak is tot nu toe
onderbelicht gebleven (s)
Opzet/begeleiding uitvoering exotenbestrijding in nieuwe uitbreidingsgebieden
Grenspark-+ (i)
Afronding beslisdocument Grenspark-+/besluitvorming Comité van Ministers (2010) (i);
Voorbereiden en begeleiden proces tot opstellen van het nieuwe Beheer en Inrichtings Plan Grenspark-+ 2011-2026, bijbehorende intentieverklaring en de formatie- en
budgetplanning (i);
Het meewerken aan het opstellen van convenanten over draagvlakvorming in de randzones van het Grenspark-+ (i), met bijbehorende uitwerking hiervan (s);
Onderzoeken financieringsmogelijkheden (s)

Het voorliggende beslisdocument is goedgekeurd door de Vlaamse minister van Leefmilieu,
Natuur en Cultuur op 6 december 2010. Ook de Nederlandse Staatssecretaris van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het beslisdocument goedgekeurd op 3 februari 2011. Het
Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie heeft ingestemd met de voorstellen voor
Grenspark-+. Deze formele goedkeuring is vastgelegd in een nieuwe beschikking tot instelling van
een Bijzondere Commissie voor het grensoverschrijdend park “de Zoom - Kalmthoutse Heide”
(d.d. 2 mei 2011, bijlage 3).

5.4. Besluitvorming Grenspark-+
De Bijzondere Commissie heeft de bevoegde ministers verzocht een besluit te nemen op de
voorstellen die voor het vervolgtraject door de Bijzondere Commissie zijn gedaan, te weten:
1. Vaststellen beslisdocument Grenspark-+, als basis voor een nieuw Beheer en Inrichting 		
Plan voor Grenspark-+ De Zoom – Kalmthoutse Heide;
2. Vaststellen begrenzing Grenspark-+ (figuur 29 en bijlage 3);
3. Instemming verlenen aan het Comité van Ministers omtrent de formele goedkeuring voor een
nieuwe beschikking Grenspark-+ (bijlage 3);
4. Opdracht geven aan de Bijzondere Commissie om een nieuw Beheer- en
Inrichtings Plan 2012-2026 op te stellen. Het betreft het opstellen van een nieuw BIP, de 		
communicatie aanpassen, draagvlak creëren met consultatierondes en vervolgoverleg 		
en opstarten van convenanten in de beïnvloedingszones van het Grenspark-+. Hiertoe zal de
minister de extra benodigde menskracht/middelen beschikbaar stellen ;
5. Opdracht geven aan de Bijzondere Commissie om samen met het nieuwe BIP een 		
realistisch implementatietraject op te stellen. Hierin worden de structurele en 			
incidentele taken voor de Grensparkorganisatie, de betrokken partners en 			
specifiek voor het Grensparksecretariaat nader uitgewerkt voor de periode 2012-2026.
Als ambitieniveau voor de implementatie van het BIP wordt in dit traject een hoge ambitie 		
voorgesteld;
6. De Bijzondere Commissie opdracht te geven om haar samenstelling te verbreden en een
nieuwe Bijzondere Commissie en Grenspark-+ organisatie uit te werken.

foto (links): informatievoorziening
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Bijlagen bij beslisdocument Grenspark-+
1.
2.
3.

Gebiedsagenda/verslag startbijeenkomst Grenspark-+ (sept.2008; separaat)
Verslag brede consultatieronde (voorjaar 2009; separaat)
Beschikking Grenspark-+   M (2011) 4

Bijlage 3 : Beschikking Grenspark-+ M (2011) 4
In de jaren ’90 is de parksamenwerking voorbereid in een Benelux Bijzondere Commissie
van Overleg en Advies, ingesteld bij beschikking M(92) 3 van 15 juni 1992. Op 17 juli 2001
werd de Beschikking M (2001) 1 goedgekeurd waarin naast een afbakening van het Grenspark
een Bijzondere Commissie voor het Grenspark werd ingesteld, dit voor een periode van 5
jaar. Deze Commissie kreeg als bijzondere opdrachten mee de mogelijkheden tot uitbreiding
te onderzoeken. Op 30 mei 2007 werd de Beschikking M (2007) 5 goedgekeurd waarin de
beschikking van 2001 met vijf jaar werd verlengd en waarbij naast de verruiming van het park ook
de implementatie van de studie “Waterbeheer Grenspark” als bijzondere opdracht wordt vermeld.
Van belang (mede met zicht op verruiming van het Grenspark) is, dat de deelnemers aan de
Bijzondere Commissie vooraf een intentieverklaring ondertekenden ter bevestiging van hun
commitment aan het samenwerkingsproces en het bijbehorend beleid. Omdat met uitbreiding
van het park niet enkel nieuwe parkdelen maar ook nieuwe belanghebbenden in beeld komen,
is gekozen voor een integrale vernieuwing van de instellingsbeschikking op het moment dat de
uitbreiding wordt goedgekeurd door de ministers.
In deze beschikking zijn de volgende wijzigingen opgenomen ten opzichte van de vorige
beschikking (zie ook memorie van toelichting):
• Nieuwe afbakening (met verruiming doelgebied)
• Als nieuwe taak Bijzondere Commissie betreft begeleiding actualisatie BIP
• Verruiming aantal leden per delegatie van 10 tot 12 (vanwege verruiming Grenspark-partijen)
In de beschikking is geen bepaling voorzien voor het waarnemerschap door externe
belanghebbenden (denk bijvoorbeeld aan waterwinbedrijven of landbouw) nu de Stuurgroep heeft
voorgesteld dit niet in de Beschikking maar in het intern reglement van de Bijzondere Commissie
te regelen.
Via een bepaling in de considerans is het raakvlak met het proces rond de Kaderrichtlijn Water
geaccentueerd. In de nieuwe Beschikking Grenspark-+ M (2011) 4 zijn deze wijzigingen en de
voorstellen voor Grenspark-+ opgenomen.

foto (links): bossen bij Ravenhof
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Bijlage 1
Doelgebied Grenspark
“De Zoom – Kalmthoutse Heide”
conform artikel 1 lid 1

LEGENDE
Afbakening Grenspark,
Het in beschikking M(2001)1
vastgelegde gebied

Grenspark Plus
uitbreiding,

Het doelgebied voor het
grensoverschrijdend park
“De Zoom – Kalmthoutse Heide”

Juli 2010
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