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VOORWOORD

De Kalmthoutse Heide en de Brabantse Wal vormen een belangrijk onderdeel van een groengebied, dat
als een ‘groene long’ tussen Antwerpen, Breda en Roosendaal ligt. Dit grensoverschrijdende gebied is
van groot ecologisch en recreatief belang voor de omvangrijke bevolking van de regio. Van meer afstand
bekeken ligt deze ‘groene long’ bovendien tegen de belangrijke economische corridor AntwerpenRotterdam.
Om deze belangrijke ecologische waarden veilig te stellen is bij beschikking door de Benelux
Economische Unie in 1992 rondom de Kalmthoutse Heide het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide
opgericht. De gedachte hierachter was dat door de bijzondere grensoverschrijdende
samenwerkingsfiguur die dit park vertegenwoordigt, het beter mogelijk zou worden beheer en inrichting
af te stemmen en te optimaliseren en instrumenten en middelen te activeren. Het bestaan van het
Beheer- en Inrichtingsplan 1999-2014, beschikbaar gestelde nationale en Europese fondsen voor
realisatie en niet in de laatste plaats omvangrijk hydrologisch onderzoek bewijzen nu de waarde van deze
gedachte.
In de afgelopen jaren is evenwel gebleken dat een en ander niet louter een ‘success story’ is; het blijkt
met het huidige Grenspark niet goed mogelijk alle doelstellingen te realiseren die haar met het Beheeren Inrichtingsplan zijn opgedragen. De aanpak van de verdroging- en recreatieproblematiek en het
veiligstellen en versterken van de natuurlijke waarden vragen om additionele maatregelen.
Een mogelijke oplossing voor voornoemde problematiek is het uitbreiden van het Grenspark; het
zogenaamde Grenspark Plus. Deze studie is een eerste verkenning naar de mogelijkheden van
uitbreiding en naar de meerwaarde daarvan voor de problematiek. Met deze studie is verkend welk ‘plus
scenario’ in dat kader aanbevelenswaardig is, zonder dat het Grenspark eigenaar wordt van alle
problemen, en welk vervolgtraject gekozen kan worden indien de Bijzondere Commissie de
aanbevelingen overneemt.
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING
1.1 Achtergronden en doelen van het onderzoek
Het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide is een grensoverschrijdend natuurgebied. Het ligt op de
Brabantse Wal op de hoge zandgronden, grenzend aan de lage zeekleipolders. Het bestaat uit ca. 3750
hectare bos- en heidegebied. Het bos bestaat vooral uit naaldhout. Het grootste deel van de heide is aan
Vlaamse zijde gesitueerd. Het Nederlandse deel is grotendeels eigendom van drie particuliere
grootgrondbezitters; de rest is bezit van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of kleinschalig particulier
bezit. Aan Vlaamse zijde is het grootste deel eigendom van de gemeente Kalmthout, in beheer bij de
Afdeling Natuur van het Vlaams Gewest. Het Vlaams natuurreservaat de Kalmthoutse Heide is hier
onderdeel van. De rest is in bezit van drie grote en een groot aantal kleine particuliere eigenaren. Dit
private deel is het meest ontoegankelijk.
In 1983 is de Kalmthoutse Heide door de Benelux Economische Unie voorgedragen als
grensoverschrijdend park. Na een haalbaarheidsonderzoek is op 15 juni 1992 een beschikking
ondertekend, waarmee een Bijzondere Commissie van overleg en advies werd ingesteld voor het
toekomstige grensoverschrijdende park ‘De Zoom-Kalmthoutse Heide’. In 1999 is het Beleidsplan Beheer
en Inrichting 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 park liggen. Ontwikkeling van karakteristieke biotopen van het Grenspark staat voorop, recreatie is
een (belangrijke) nevendoelstelling. Het beleidsplan zoekt oplossingen voor de problematiek van de
verdroging en de niet gereguleerde recreatieve belasting, door maatregelen voor de hydrologie en een
zonering van de recreatie (een rustgebied in de kern, recreatieve routes in de periferie: in de randen,
deels in, deels buiten het Grenspark) voor te stellen1.
In 2004 is geconstateerd, dat de natuur van het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide nog steeds lijdt
onder de problematiek van verdroging en recreatieve belasting. Ook atmosferische depositie is een
knelpunt. Het Grenspark kan deze problemen niet binnen de huidige grenzen oplossen. Om de realisatie
van de taak van behoud en ontwikkeling van karakteristieke biotopen veilig te stellen, zoekt het
Grenspark naar duurzame oplossingen. Daarvoor wordt in drie richtingen gezocht: uitbreiding van het
Grenspark, samenwerking en dialoog2. Behalve het veiligstellen van de natuurwaarden is ook het
maatschappelijk draagvlak belangrijk.
Op 17 juli 2006 loopt het mandaat van de Bijzondere Commissie af. Verlenging, aanpassing of
vernieuwing zal plaatsvinden door de betrokken Vlaamse en Nederlandse ministeries op basis van een
beleidsdocument.
Een mogelijke en belangrijke oplossingsrichting voor de genoemde problemen is uitbreiding. Deze
uitbreiding is geen doel op zich, maar een middel om verdieping en kwaliteitsverbetering voor het
Grenspark te realiseren. Doel van de voorliggende studie is het verkennen van de mogelijkheden hiertoe
en het aanbevelen van een vervolgtraject voor mogelijke realisatie. De begrenzing die in dit onderzoek
wordt genoemd is vooral een indicatie van relevante gebieden op grond van studie. Alleen in een
nadrukkelijk interactief vervolgtraject met betrokkenen kan een exacte grens worden vastgelegd. De in
voorliggend document bepaalde grens heeft daarom nadrukkelijk geen juridische waarde.
Naast het aandragen van oplossingen voor de genoemde problematiek, dient dit onderzoek ook ter
ondersteuning van de evaluatie van de eerste beleidsperiode door het Comité van Ministers van de
Benelux Economische Unie.
1.2 Uitgangspunten voor plus onderzoek
Door middel van dit plus onderzoek zijn oplossingen gezocht voor problemen binnen het Grenspark.
Uitbreiding kan echter ook bijdragen tot een Grenspark overschrijdende kwaliteitsverbetering: in de
1
2

Beleidsplan Beheer en Inrichting, 1999
Nota ‘Grenspark Plus’ bij offertevraag
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parkomgeving of voor andere dan natuur en bos functies. Het Grenspark kan een extra katalysator zijn in
het revitaliserings proces dat in het gebied van de Brabantse Wal gaande is3. Dit kan door het gericht
inzetten van bestaand instrumentarium, dat in het kader van het Grenspark makkelijker kan worden
verkregen en gekoppeld dan zonder zo’n verband4.
Plus varianten zijn beoordeeld aan de hand van de volgende uitgangspunten:
- De plus varianten zijn realistisch. Behalve haalbaarheid is ook draagvlak hier een belangrijk
onderdeel van.
- De plus varianten zijn robuust (krachtig en samenhangend), zowel in hun begrenzing als in hun
functioneren. Samenhang tussen de plusgebieden onderling en tussen de plusgebieden en het
huidige Grenspark is duidelijk aanwezig.
- De varianten bieden perspectief voor alle stakeholders (natuur, recreatie, water, landbouw, de
kernen). Hiermee wordt draagvlak gegenereerd.
- De plus scenario’s zijn consistent met gebiedsplannen en –processen in Vlaanderen en Nederland.
Het gaat hier bijvoorbeeld om het Gewestplan, het Gebiedsplan Brabantse Delta, de Structuurschets
Landschapspark Kempen-Zeeland, de visie van de gemeente Woensdrecht op Grenspark Plus, het
Adviesrapport Brabantse Wal Zuid van DLG, het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en de visie
Stadsrandbossen van de provincie Antwerpen. Samengevat gaan de plannen uit van aanpak van de
verdrogingsproblematiek, het realiseren van Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en VEN-gebieden,
het uitbreiden van de recreatieve mogelijkheden ten westen van het huidige Grenspark en de aanpak
van de hele Brabantse Wal als één landschapseenheid. Er is ook afstemming met het proces van de
Revitaliseringscommissie Brabantse Delta.
Belangrijk in dit verband is dat het Grenspark Plus geen instrument van ruimtelijke ordening is, maar
primair is bedoeld als instrument voor beheer en inrichting.
1.3 Onderzoeksmethode
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de scenariomethode. De kern hiervan is dat niet alleen is
gekeken naar plus varianten (als planscenario’s) maar ook naar de huidige en toekomstige context van
het beleid. Daarbij gaat het om vragen als:
1. Wat is de huidige situatie van het park en haar waarden en haar positie in de omgeving (regio)?
2. Wat is de (autonome) ontwikkeling daarvan als plus varianten niet zouden worden gerealiseerd?
In het verloop van het proces is getrechterd van een aantal verschillende uitbreidingsmogelijkheden naar
een uiteindelijk plus scenario. Het proces van trechtering en het maken van keuzes is gebeurd op een
interactieve manier, door een eerste consultatieronde (zie bijlage 1), regelmatig overleg met de
werkgroep (zie bijlage 2) en een workshop met de betrokken gemeenten en de belangrijkste eigenaren
(zie bijlage 3).
1.4 Leeswijzer
De onderzoeksrapportage bestaat uit drie delen. In Hoofdstuk 2 wordt een aantal aspecten van het
onderzochte plus zoekgebied apart behandeld. Het zijn tevens de bouwstenen voor integrale plus
scenario’s. In Hoofdstuk 3 wordt kort toegelicht welke scenario’s zijn verkend en wordt het meest gunstig
geachte scenario toegelicht. In Hoofdstuk 4 wordt tenslotte ingegaan op de mogelijkheden voor een
vervolgtraject.

3
4

Dit wil overigens niet zeggen, dat het Grenspark trekker wordt van Grenspark overschrijdende problemen
Gebieden die binnen het Grenspark vallen ondervinden als gevolg daarvan geen nieuwe regelgeving of beperkingen
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HOOFDSTUK 2. OVERWEGINGEN: BOUWSTENEN VOOR PLUS SCENARIO’S

2.1 Inleiding
Ten behoeve van het onderzoek zijn eerst een aantal uiterste uitbreidingsscenario’s geformuleerd en in
een consultatieronde verkend. De evaluatie van deze gesprekken heeft geleid tot precisering van de
uitgangspunten (zie hoofdstuk 1) en tot een afbakening van het onderzoeksgebied. Vervolgens is dit
gebied geanalyseerd op een aantal thema’s: de bouwstenen voor ontwikkeling van integrale plus
scenario’s.
In dit hoofdstuk wordt eerst beschreven hoe het zoekgebied is afgebakend. Vervolgens worden de
bouwstenen één voor één behandeld. Tenslotte worden de conclusies toegelicht die zijn getrokken voor
de toepassing van de bouwstenen bij integrale scenario ontwikkeling.
2.2 Afbakening van het zoekgebied
Bij het afbakeningsonderzoek is allereerst gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden in de hele regio
waarin het Grenspark ligt, grofweg de Brabantse Wal (zie kaart 1). Daarbij zijn drie modellen verkend: het
zonemodel, het eilandmodel en het archipelmodel.
In het zonemodel wordt niet primair gekeken naar bos en natuur maar naar een zone met ‘alle’
functies. Het eilandmodel gaat uit van het Grenspark als één geheel. Alleen overwegend uit bos en
natuur bestaande gebieden die tegen het huidige Grenspark aanliggen komen dan in aanmerking voor
uitbreiding. Het archipelmodel bestaat uit verschillende, los van elkaar liggende, kerngebieden met
overwegend bos en natuurfunctie.
Deze drie uitbreidingsmogelijkheden zijn ingebracht in een eerste consultatieronde (zie bijlage 1). In de
consultatieronde is naar voren gekomen, dat veel partijen voor het archipelmodel zijn. De Revitaliseringscommissie heeft echter aangegeven, dat het raadzaam is het gebiedsproces dat voor de planrealisatie is
opgebouwd niet te verstoren. Het archipelmodel zou daarom meer iets voor de lange termijn zijn, als het
reconstructie proces ‘verder’ is. Het zonemodel is niet geschikt gevonden voor het Grenspark, omdat het
teveel een ruimtelijke ordenings benadering heeft.
In een evaluatie van de consultatieronde is daarom besloten, voor de uitbreiding (plus) op de korte
termijn te kiezen voor het eilandmodel, nadrukkelijk opgehangen aan bos- en natuurterreinen. Het
archipelmodel is ook interessant, maar vooral op de lange termijn.
In de werkgroep (zie bijlage 2) is overlegd over de gewenste uitbreidingsrichting op korte termijn. Er is
gekozen voor uitbreiding in zuidelijke en westelijke richting, naar de gebieden rondom de Volksabdij en
de Noordpolder Ossendrecht (Natuurmonumenten) en rondom Moretusbos/Ravenhof en StoppelBergen.
2.3 Bouwsteen: begrenzing
Korte termijn: eilandmodel
Voornoemde argumentatie leidt ertoe, dat uitbreiding op de korte termijn volgens het eilandmodel zal
gaan, waarbij de plusgebieden aan het huidige Grenspark grenzen. Hiervoor zijn twee uiterste
mogelijkheden denkbaar: het volledige en het gecorrigeerde eilandmodel. Ze zijn uitgebeeld in kaart 2A
en 2B.
Op kaart 2A is het eilandmodel exact toegepast. De plusgebieden grenzen aan het Grenspark en
vormen er één geheel mee. In beperkte mate vallen ook gebieden met recreatie-, landbouw- of ‘rode’
functies (zoals de politieacademie), binnen het Grenspark Plus. Hetzelfde geldt voor gebieden met veel
kleine eigendommen. Voor deze gebieden wordt vastgesteld, wat het gevolg voor het landgebruik en de
eigenaren is, als ze in het Grenspark Plus komen te liggen (zie paragraaf 2.6 en 2.8).
Op kaart 2B is het eilandmodel gecorrigeerd op minder geschikte functies. De bovengenoemde kleine
eigendommen, landbouw en ‘rode’ functies komen niet in Grenspark Plus te liggen. Daardoor is het
raakvlak tussen de plusgebieden en het huidige Grenspark kleiner geworden en bestaan de
plusgebieden uit verschillende, niet aan elkaar grenzende, delen.
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Een nadeel van het gecorrigeerde eilandmodel is de minder goede interne aansluiting. Nadeel van het
volledige eilandmodel zijn de minder geschikte functies. Wel biedt uitbreiding van het Grenspark kansen
voor kwaliteitsverbetering op deze plekken, in het voordeel van zowel het Grenspark zelf als van de
betreffende functies.
Middellange/lange termijn: archipelmodel Brabantse Wal
Op lange termijn zou dan een archipelmodel kunnen ontstaan met als kerngebieden het Grenspark en
omliggende natuurgebieden, zoals het Klein en Groot Schietveld en de Wouwse Plantage. Op de
Brabantse Wal ontstaat dan een grensoverschrijdend netwerk van natuurgebieden, waarvan het
Grenspark een onderdeel is. In dit onderzoek wordt alleen de aanbeveling voor de korte termijn
uitgewerkt.
2.4 Bouwsteen: natuur
Op het gebied van flora en fauna is het Grenspark van internationale betekenis. Het huidige Grenspark
en een deel van de omgeving is Habitat- en Vogelrichtlijngebied. In bijlage 4 is een tabel opgenomen, die
een overzicht geeft van de selectiesoorten en habitattypen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Een
belangrijke reden om uitbreidingsmogelijkheden van het Grenspark te onderzoeken, is het feit dat de
doelstellingen van de Habitat- en Vogelrichtlijn niet binnen de huidige grenzen van het Grenspark
gehaald kunnen worden.
In deze paragraaf wordt een korte samenvatting gegeven van de aanwezige natuurwaarden in het
huidige Grenspark en de plusgebieden. In bijlage 5 is een uitgebreidere beschrijving te vinden. Deze is
gebaseerd op de notitie “Natuurwaarden van Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide en van enkele
plusgebieden”, die in het kader van het plus onderzoek is geschreven (zie ook bijlage 6).
Kaart 3 geeft een illustratie bij de beschrijving van de natuurwaarden. Het Grenspark en de plusgebieden
zijn op deze kaart verdeeld in eenheden. Per genummerde eenheid is globaal vermeld, welke vegetaties
en soorten er voorkomen.
Natuurwaarden van het huidige Grenspark
In het Grenspark zijn de belangrijkste vegetaties: droge, vochtige en natte heide, venvegetaties,
stuifzandvegetaties en bossen. Ook graslanden komen plaatselijk voor, bijvoorbeeld op de Steertse
Heide. Bij de heidevegetaties is geen duidelijke verandering in oppervlakte te zien; mogelijk neemt de
kwaliteit van de heideterreinen af (onder andere vergrassing en plaatselijk toename van Grijs
kronkelsteeltje). Venvegetaties staan onder druk door verdroging. Kaal zand of stuivend zand komt vrijwel
niet meer voor en ook de kwaliteit van de stuifzandvegetaties gaat achteruit. Bij de bossen is een
ontwikkeling te zien naar bossen met een ‘natuurlijke’ samenstelling.
In het Grenspark komen veel vogelsoorten voor. De bosvogels lijken toe te nemen (bijvoorbeeld de
Zwarte Specht); dit is mogelijk een gevolg van onder meer de genoemde ontwikkeling in de
samenstelling van de bossen en het beheer. Sommige heidevogels (waaronder de Tapuit) gaan juist
sterk achteruit. De
redenen hiervoor zijn niet geheel bekend, mogelijk spelen vergrassing en vermossing (Grijs
kronkelsteeltje) van de heide een rol. Ook struweelvogels, weidevogels en vogels van vennen zijn in het
Grenspark aanwezig. Hiervan lijkt de toestand enigszins stabiel, of onduidelijk (sommige soorten gaan
achteruit, sommige vooruit). De Nachtzwaluw, een soort van halfopen bos en heide, laat een lichte
positieve tendens zien.
Verder is het Grenspark belangrijk voor reptielen, amfibieën, dagvlinders en libellen. Voor amfibieën is
een positieve ontwikkeling waargenomen. Voor de andere soorten zijn de ontwikkelingen moeilijk vast te
stellen.
Natuurwaarden van de plusgebieden:
Vanuit het verleden is bekend, dat de natuur in de plusgebieden bijzondere (vooral ornithologische)
waarden heeft, bijvoorbeeld door het voorkomen van Nachtzwaluw en Boomleeuwerik5.
Het grootste deel van de vegetaties van de plusgebieden bestaat uit bossen. Ook in deze gebieden
wordt gestreefd naar bossen met een ‘natuurlijke’ samenstelling. Verder komen verspreide
heiderestanten voor, deels van een goede kwaliteit en deels verbost of vergrast. In de omgeving van de

5

De gegevens van een latere inventarisatie zijn nog niet beschikbaar
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Volksabdij komen vennen voor, met diverse amfibieënsoorten. Deze vennen kunnen mogelijk een rol
spelen bij de verspreiding van kritische salamandersoorten. In de Noordpolder Ossendrecht worden
(kwel)graslanden ontwikkeld. Verder is de omgeving van Moretusbos/Ravenhof en Stoppelbergen rijk
aan vogelsoorten.
Waardering Grenspark en plusgebieden
Samenvattend kan worden gezegd, dat de plusgebieden qua terreintypen en karakteristieke diersoorten
goed aansluiten bij het huidige Grenspark. Dit geldt ook voor kwalificerende soorten van de Habitat- en
Vogelrichtlijn. De plusgebieden zijn daarom van betekenis voor de beschermde natuurwaarden van het
Grenspark. Ze kunnen een belangrijke rol spelen bij risicospreiding, het vergroten van leefgebied van
bedreigde, veelal beschermde soorten en bij het maken van beheerafspraken.
2.5 Bouwsteen: recreatie
In het Beleidsplan uit 1999 is een doelstelling, recreatie (inclusief een nieuw steunpunt) een plek te geven
in de periferie van het Grenspark. De knelpunten die genoemd worden, zijn de ongelijk verdeelde
recreatiedruk (die zich vooral concentreert rondom de Kalmthoutse Heide) en de beperkte
toegankelijkheid van het Grenspark aan Nederlandse zijde6.
De recreatiedruk bestaat voor een groot deel uit herhalingsbezoek; deze recreanten zullen naar de
Kalmthoutse Heide blijven komen. Nieuwe recreanten, die zich laten sturen door onder andere
bewegwijzering en informatievoorziening, zijn mogelijk naar andere gebieden te leiden. De beperkte
toegankelijkheid van het Grenspark aan Nederlandse zijde heeft te maken met de eigendomssituatie
(een groot deel is particulier eigendom).
Voor het Grenspark en omgeving is in kaart gebracht, welke recreatieve voorzieningen aanwezig zijn
(kaart 4A). De gegevens zijn deels ontleend aan de websites van de betreffende gemeenten.
Kaart 4B geeft een overzicht van ‘nieuwe’ mogelijkheden voor recreatie in het gebied. Ze zijn erop
gericht, recreatie te concentreren in de periferie van het Grenspark Plus en de recreatiedruk zo goed
mogelijk te verdelen. Belangrijke instrumenten om de recreatie te sturen zijn poorten en routes.
Ontwikkelingsmogelijkheden poorten
Poorten zijn entrees met meer of minder voorzieningen. In het kader van dit onderzoek zijn drie soorten
poorten onderscheiden: 1) Entrees, 2) Picknickpoorten en 3) steunpunten.
1. Entrees bestaan uit (gemarkeerde) kleine parkeerplaatsen, meestal bij startpunten van routes.
2. Picknickpoorten zijn entrees met picknickplaatsen. Deze zijn gericht op openluchtrecreatie7, als
aanvulling op de natuurrecreatie in het Grenspark.
3. Steunpunten zijn entrees (met veel parkeerplaatsen) met horecavoorzieningen en mogelijkheid tot
ontwikkeling van natuureducatie centra.
Om de recreatiedruk te verdelen en het Grenspark aan alle kanten toegankelijk te maken, zijn poorten
nodig in ‘alle’ windstreken, voor Nederland en Vlaanderen. Een aandachtspunt vormt de ontsluiting vanaf
de snelweg bij de afrit Berendrecht. Hier zou een nieuwe toegang tot het Grenspark Plus kunnen worden
gerealiseerd8.
Mogelijkheden voor steunpunten zijn de Ravenhof en de Volksabdij. Op de Ravenhof heeft de recreatie
zich in de afgelopen jaren al ontwikkeld: voorzieningen zoals horeca, parkeerplaatsen en wandelroutes
zijn op kleine schaal aanwezig. Ook bij de Volksabdij zijn parkeerplaatsen en een horeca gelegenheid
aanwezig. De abdij staat open voor een verdere recreatieve ontwikkeling. De school die ernaast ligt, heeft
uitbreidingsplannen.
Daarnaast heeft de gemeente Woensdrecht plannen voor een centraal steunpunt op het terrein van de
Groeve Boudewijn. Het terrein is eigendom van een projectontwikkelaar. In opdracht van de gemeente is
een Ruimtelijk Ontwikkelingskader geschreven. Welke ontwikkelingen er in de toekomst precies zullen
plaatsvinden is nog niet duidelijk.

6

Beleidsplan Beheer en Inrichting, 1999
Bij natuurrecreatie gaat het om recreatievormen die primair op de natuur zijn gericht, zoals natuurwaarneming, natuurfotografie en
wandelen en fietsen in de natuur. Openluchtrecreatie is recreatie waarvoor aparte voorzieningen, zoals picknickplaatsen en
zwemplassen, nodig zijn.
8
Workshop 31 augustus
7
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Ontwikkelingsmogelijkheden routes
Ook routes zijn belangrijk voor de geleiding van recreanten. In de plusgebieden zijn, vooral in de periferie
en rondom de genoemde steunpunten, mogelijkheden om routes te ontwikkelen. Ook voor
recreatievormen waarvoor in het huidige Grenspark geen of weinig plaats is, zoals mountainbiken of
paardrijden, zijn in de plusgebieden mogelijkheden. Hierdoor wordt het Grenspark aan Nederlandse zijde
toegankelijk voor de recreant, zonder dat de eigendommen van particulieren daaronder lijden. Ook
nemen de mogelijkheden aan Vlaamse kant toe als rondom de Ravenhof routes worden ontwikkeld.
Uitgangspunt bij deze studie is dat bij de tracering zoveel mogelijk wordt uitgegaan van bestaande
routes en parkeerplaatsen, en dat nieuwe routes en parkeerplaatsen zo worden aangelegd, dat
kwetsbare natuur wordt ontzien. Ze bevinden zich vooral in de periferie van de plusgebieden. De
aanduiding van nieuwe routes is globaal (zonering). Het exacte tracé wordt in dit stadium nog niet
vastgelegd. Dit gebeurt na bestuurlijke accordering van dit document, in een Beheer- en Inrichtingsplan
voor de plusgebieden.
Beleving en kwaliteit
Gebieden met een hoge ruimtelijke kwaliteit zijn bij uitstek aantrekkelijk voor natuurgerichte recreatie.
Bovendien kan de ruimtelijke kwaliteit een rol spelen bij de beeldvorming over het Grenspark. Kaart 5
geeft indicatief weer9, welke plekken in de plusgebieden een hoge ruimtelijke kwaliteit hebben. Het
gebied op de rand en aan de voet van de Brabantse Wal kenmerkt zich door hoogteverschillen en
vergezichten. De Volksabdij en de Ravenhof zijn aantrekkelijke plaatsen door hun cultuurhistorische
waarden, en geschikt voor recreatie. Jagersrust en Koude Heide zijn open gebieden, terwijl de
Stoppelbergen juist een bosgebied is: rustig en met veel vogels. Het Wassche ven is een mooi plekje
vlakbij de kern van Ossendrecht. De Ruige Heide is een klein heideterreintje, dat vlak bij de snelweg
A12/A4 ligt.
Verder is aangegeven, waar de ruimtelijke kwaliteit lager of wisselend is en welke gebieden niet of
moeilijk toegankelijk zijn voor de recreant. Vooral rondom de afrit Berendrecht en de bossen eromheen
bevinden zich veel verspreide functies en ontbreekt landschappelijke eenheid. Hetzelfde geldt voor het
(deels landbouw-) gebied ten oosten van de kern van Putte. De Putseweg is een barrière voor
recreanten, omdat het een drukke weg is waar hard wordt gereden. De situatie bij het startpunt van het
wandelpad ‘Haas’ in het huidige Grenspark is daardoor gevaarlijk (de parkeerplaats bevindt zich aan de
overkant van de weg). Tenslotte zijn sommige gebieden niet toegankelijk voor recreanten, omdat ze
particulier eigendom zijn of omdat zich er andere functies bevinden (bijvoorbeeld de politieacademie).
2.6 Bouwsteen: overig landgebruik
In de mogelijke plusgebieden bevinden zich behalve bos en natuur ook andere functies. Op kaart 6 zijn
ze aangegeven10. Deze gebieden spelen een rol bij de begrenzing van het Grenspark Plus. Naast de
bedreigingen voor de aanwezige natuurwaarden (vervuiling, verdroging en versnippering) speelt er een
aantal lokale problemen, waar het Grenspark mee te maken zal krijgen als het uitbreidt. Ze worden hier
per aspect kort behandeld.
Landbouw
Op de rand van de Brabantse Wal, rondom Putte en op de Koude Heide, bevindt zich landbouw (deels
vollegrondstuinbouw). In de toekomst zal moeten blijken, in hoeverre deze landbouw een bedreiging kan
zijn voor de natuurwaarden.
Anderzijds worden deze landbouwgebieden mogelijk nu en in de toekomst beperkt in hun
ontwikkelingsmogelijkheden door bestaande regelgeving voor water en natuur. Bovendien heeft nog
geen ruilverkaveling plaatsgevonden. De Dienst Landelijk Gebied (DLG) zal mogelijk binnenkort starten
met een vrijwillig kavelruil onderzoek. De Vlaamse Landmaatschappij lijkt in de betreffende gebieden
geen concrete ruilverkavelingsplannen te hebben11. Uitbreiding van het Grenspark kan aansluiten bij het
onderzoek van DLG en mogelijk als katalysator dienen. Vanuit het Grenspark zijn geen beperkingen voor
de landbouw aan de orde.

9

Deze informatie en waardering zijn gebaseerd op veldverkenningen en subjectief
De gegevens op kaart 6 zijn voor het grootste deel ontleend aan informatie (kaart en gesprek) van de gemeente Woensdrecht.
11
Melding van dhr. J. Janssens (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuur)
10
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Voor de landbouwenclave Jagersrust worden plannen gemaakt voor omvorming. Hiertoe is een
projectgroep12 samengesteld en wordt een inrichtingsvisie gemaakt. Hier kunnen zich mogelijk heide en
vennen ontwikkelen.
Verblijfsrecreatie
In de mogelijke plusgebieden bevinden zich verschillende campings en andere recreatievoorzieningen,
zoals horeca. Er is nog niet voldoende afstemming tussen de voorzieningen onderling, bijvoorbeeld
tussen de verspreid liggende campings en andere recreatievoorzieningen rondom de afrit Berendrecht
van de A12/A4. Ook afstemming met de omliggende natuur is niet optimaal. Zo is er bijvoorbeeld bij de
campings die tegen het Grenspark aan liggen een verbetering mogelijk in de informatievoorziening over
en de inpassing in de omliggende natuur.
Andere functies
In de voormalige Koningin Wilheminakazerne vindt gerechtelijke opvang van verslaafden plaats. Ernaast
ligt de politieacademie. Die zal intern, en deels op het terrein van de voormalige kazerne, uitbreiden.
De Putseweg is een barrière tussen het huidige Grenspark en de plusgebieden. De weg is moeilijk te
ontlasten; wel zijn snelheidsbeperkende maatregelen mogelijk ter hoogte van routekruisingen en ten
behoeve van wild. Aan faunapassages wordt gewerkt13.
2.7 Bouwsteen: water
Beleidsdoelstellingen
In het Beleidsplan 1999-2014 wordt verdroging gezien als één van de kernoorzaken van de teruglopende
natuurwaarden in het Grenspark. Voor herstel en behoud van deze vegetaties zal de
verdrogingsproblematiek moeten worden aangepakt.
De volgende doelstellingen voor water worden genoemd:
Streefdoelen met betrekking tot de inrichting:
- Herstellen van de oorspronkelijke oppervlakte- en grondwaterhuishouding14;
- Hydrologische buffering;
- Het verbeteren van de waterkwaliteit, onder andere door (voor)zuiveren van vervuild water en het
weren van gebiedsvreemd vervuild water;
- Herstel van de vennen (voor zover het betrekking heeft op de waterhuishouding);
- Herstel / inrichting van het bekensysteem.
Streefdoelen met betrekking tot het reguliere beheer:
- Langdurig en grootschalig vasthouden van gebiedseigen water (vernatting);
- Zuiveren van water.
Samengevat is het beleid uit het Beleidsplan 1999-2014 erop gericht, het (neerslag)water zo lang
mogelijk in het gebied vast te houden15. Belangrijkste doelstelling is het herstellen van de oppervlakte- en
waterhuishouding tot een zodanig niveau, dat de vegetatie niet meer lijdt onder de gevolgen van
verdroging. Het gaat hierbij vooral om vegetaties en soorten waarvoor het Grenspark is aangewezen
vanuit de Habitat- en Vogelrichtlijn.
Mogelijke maatregelen voor beleidsrealisatie
Binnen het kader van de mogelijkheden is een drietal oplossingsrichtingen te benoemen, die aan het
realiseren van deze doelstelling kunnen bijdragen:
- Infiltratieproeven: het overschot aan kwelwater van de voet van de Brabantse Wal oppompen en
opnieuw laten infiltreren. Evides doet hier proeven mee.
- Drainage: het dichten, opstuwen of reguleren van waterlopen in de directe omgeving van het
Grenspark.
- Retentie: extensivering en vernatting van landbouwgebieden, zoals Steertse Heide, Koude Heide of
Het Eiland.
12

Met partijen als de provincie Noord-Brabant, Natuurmonumenten, Evides, het Waterschap
Mondelinge mededeling A. Goorden, Staatsbosbeheer
14
Aansluiting bij het Bestuurlijk Overlegplatform Verdrogingsbestrijding is gewenst. Een ambtelijke werkgroep, het projectteam
Brabantse Wal, is verantwoordelijk voor de realisatie van de projecten.
15
Beleidsplan Beheer en Inrichting, 1999
13
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Waterscenario’s in onderzoek
Er loopt hydrologisch onderzoek naar het mogelijk effect van bovengenoemde maatregelen op de
hydrologische situatie van het Grenspark Plus, gebaseerd op een model van Haskoning. Het gaat om de
volgende gebieds- en maatregelenscenario’s:
1. Infiltratie (diep en ondiep) aan Nederlandse kant, bijvoorbeeld bij Jagersrust, de periferie rondom
Groote Meer en het Eiland.
2. Vernatting van het Eiland.
3. Het beperken van de afstroming van de Nol (opstuwing).
4. Opstuwing van waterlopen in de Groenendries (eventueel getrapt, zodat de effecten beter
inzichtelijk worden).
5. Aanpassing van het waterbeheer van de Steertse Heide. Dit scenario moet nog beter
gedefinieerd worden. Dit kan gebeuren in overleg met de Afdeling Natuur van het Ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap, zodra die zijn beheerdoelen heeft geformuleerd.
Welke van de genoemde maatregelen het meest effectief zijn, kan echter pas worden vastgesteld als het
hydrologische onderzoek is afgerond. Wel kan op dit moment worden vastgesteld, dat het onderbrengen
van een zo groot mogelijk gebied onder één hydrologisch beheer een gunstige uitwerking heeft op de
hydrologie, omdat betere afstemming over beheermaatregelen kan worden bereikt. Daarom is uitbreiding
van het Grenspark in elk geval positief voor de hydrologische situatie.
2.8 Conclusies
De genoemde bouwstenen zijn toegepast bij de integrale scenario ontwikkeling. Per bouwsteen worden
hier kort de conclusies genoemd.
Begrenzing
De onderzoeksbevindingen zijn, dat op korte termijn uitbreiding volgens het eilandmodel het meest
geschikt is, toegepast op de gebieden rondom de Volksabdij/Noordpolder Ossendrecht en de
Ravenhof/Moretusbos/Stoppelbergen. Daarbinnen moet een keuze worden gemaakt tussen het volledige
en het gecorrigeerde eilandmodel, afhankelijk van het wel of niet meenemen van andere dan bos en
natuurfuncties. De bevindingen zijn, dat het gecorrigeerde model te weinig meerwaarde heeft vanwege
het versnipperde parkbeeld dat het oplevert. Daarnaast zouden met dit model kansen worden gemist om
problemen in het gebied op te lossen, die in de toekomst toch zouden ontstaan.
Op de lange termijn lijkt uitbreiding mogelijk tot een archipel van natuurgebieden op de Brabantse Wal, in
combinatie met een regionaal recreatief aanbod.
Natuur
Het Grenspark is een natuurgebied van internationale betekenis met diverse zeldzame, veelal
beschermde planten- en diersoorten. In de plusgebieden is sprake van een positieve ontwikkeling van
enkele karakteristieke vogelsoorten, met name van bos- en struweelvogelsoorten. Een aantal
vegetatietypen en soorten staat onder druk, zoals venvegetaties en karakteristieke heidesoorten.
Verdroging en mogelijk vergrassing en verruiging van de heide spelen hierbij een rol. Verder zijn isolatie
van terreintypen en een mogelijk te hoge recreatiedruk bedreigingen voor de huidige natuurwaarden. De
beoogde plusgebieden zijn van belang voor droge heide, vennen, bossen van droge, voedselarme
gronden en voor diverse
zeldzame, veelal beschermde, diersoorten (bosvogels, vogels van halfopen bos/heide, struweelvogels,
amfibieën en diverse ongewervelden).
Uitbreiding van het Grenspark met de beoogde plusgebieden betekent robuustere parknatuur en
betere mogelijkheden voor beheer, door:
- Uitbreiding met ‘Grenspark-eigen’ terreintypen (droog bos, droge heide en vennen).
- Meer mogelijkheden voor verbetering van de hydrologische situatie ten behoeve van kwetsbare
venvegetaties.
- Risicospreiding voor diverse Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnsoorten als gevolg van een groter
oppervlak van essentieel leefgebied (bijvoorbeeld Nachtzwaluw en amfibieën) en/of afspraken over
het beheer daarvan.
- Meer mogelijkheden voor recreatiezonering om verstoringsgevoelige terreintypen en/of soorten te
beschermen.
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Recreatie
Het oplossen van de recreatieproblematiek heeft vooral te maken met sturing van recreanten uit
Vlaanderen en het toegankelijk maken van het Grenspark in Nederland.
Voor sturing van recreanten is de situering van poorten en routes belangrijk. De mogelijkheden voor
ontwikkeling van steunpunten zijn de Ravenhof en de Volksabdij (waar al recreatieve voorzieningen
aanwezig zijn) en de Groeve Boudewijn (waar recreatieve ontwikkelingen gepland zijn). De Ravenhof kan
een rol spelen in het afwentelen van de recreatiedruk aan Vlaamse zijde, terwijl een steunpunt bij de
Volksabdij of Groeve Boudewijn kan voldoen aan de vraag naar meer voorzieningen aan Nederlandse
zijde.
De recreatievoorzieningen bevinden zich vooral in de periferie van het Grenspark Plus. Zo wordt
optimaal recreatief gebruik gemaakt van de plusgebieden (vooral de mooie plekken, die zich grotendeels
langs de randen en rondom de steunpunten bevinden). Ook worden zo de kwetsbare natuurwaarden
zoveel mogelijk ontzien. De exacte situering van picknickpoorten en entrees, en het tracé van interne
routes, wordt in de scenario’s niet verder uitgewerkt. Dit kan gebeuren in het kader van een Beheer- en
Inrichtingsplan voor de plusgebieden. Ook de exacte situering van voorzieningen voor bijvoorbeeld
mountainbikes kan in dat kader verder worden uitgewerkt.
Overig landgebruik
In de plusgebieden bevinden zich behalve natuur ook gebieden met andere functies, zoals landbouw of
verblijfsrecreatie. Door bestaande ontwikkelingen en wet- en regelgeving spelen er diverse problemen,
die mogelijk door uitbreiding van het Grenspark sneller aangepakt kunnen worden.
Het Grenspark vergroot kansen voor een aantal functies, doordat het kan dienen als extra katalysator met
betrekking tot de uitvoering van plannen in het gebied.
Juist voor deze gebieden kan het Grenspark een stimulans zijn tot kwaliteitsverbetering. Door ze binnen
het Grenspark te situeren, is er een goede kans dat de situatie over een aantal jaren beter op de natuur
en de functie van het park is afgestemd.
Water
Uitbreiding van het Grenspark is gunstig voor de hydrologie omdat een groter gebied onder hetzelfde
beheer komt. Lokale hydrologische problemen die in het kader van de uitbreiding van het Grenspark
kunnen worden opgelost, hebben bovendien een positieve invloed op het systeem, al is niet precies
bekend hoe groot deze invloed zal zijn. Het technische antwoord op deze vraag wordt gegeven in het
hydrologische onderzoek, dat bij het schrijven van dit studierapport nog niet afgerond is. Na afronding
van dat onderzoek kunnen de voorgestelde maatregelen verder worden uitgewerkt, onder meer in het
Beheer- en Inrichtingsplan voor de plusgebieden. Vanuit het ruimtelijke plus onderzoek zijn geen
aanvullingen op het hydrologische model naar voren gekomen. Noch is omgekeerd te verwachten, dat
het hydrologische onderzoek de begrenzing van mogelijke plus scenario’s zal beïnvloeden; wel is, zoals
reeds is opgemerkt, meer input ten behoeve van beheer- en inrichtingsmaatregelen te verwachten.
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HOOFDSTUK 3. PLUS SCENARIO ‘BALANS’

3.1 Inleiding
In de aanloop naar het opstellen van het beleidsadvies zijn verschillende stappen gezet. Aan de hand
van de bouwstenen en de verwachte ontwikkelingen in het gebied zijn verschillende scenario’s
geformuleerd, waaronder ook een beschrijving van de autonome ontwikkeling. Over de geformuleerde
plus scenario’s heeft overleg plaatsgevonden met de werkgroep en in een workshop met betrokken
gemeenten en eigenaren (zie bijlage 3). Op basis daarvan is het scenario ‘Balans’ ontwikkeld en
uitgewerkt. Het scenario ‘Balans’ combineert een robuust (samenhangend) plusgebied met een
vervolgtraject dat weliswaar niet eenvoudig is, maar begaanbaar lijkt.
In dit hoofdstuk worden eerst kort de verschillende verkende scenario varianten beschreven, en de
uitkomsten van het overleg in de werkgroep en de workshop. Daarna wordt het meest geschikte scenario
‘Balans’ besproken in een kaart met toelichting. Tenslotte volgt een korte evaluatie van dit scenario.
3.2 Scenario varianten en overleg
Bij scenario onderzoek wordt niet alleen gekeken naar plus (plan) varianten, maar ook naar de verwachte
ontwikkelingen onder autonome omstandigheden; dat wil zeggen de ontwikkelingen die te verwachten
zijn als het gebied geen deel van het Grenspark wordt. In deze paragraaf wordt eerst een autonoom
scenario beschreven, en daarna de verschillende keuzemogelijkheden die bij het formuleren van plus
scenario’s aan de orde zijn geweest. Tenslotte worden de conclusies van het overleg over de scenario’s
gegeven.
Het autonome scenario ‘Versnippering’
Door middel van een trendanalyse en gesprekken met betrokkenen is informatie ingewonnen over de
verwachte ontwikkelingen in het gebied. In het autonome scenario ‘versnippering’ is enerzijds sprake van
een verdere ontwikkeling van de tuinbouw en een afname van akkerbouw en graslanden. Anderzijds is te
verwachten dat de relatie tussen natuur en landbouw in het gebied ‘op slot’ komt te zitten. Door de
aanwezigheid van bestaande EHS, VEN-gebieden en Habitat- en Vogelrichtlijngebieden ondervindt de
nabijgelegen landbouw beperkingen, die het moeilijk maken verder te ontwikkelen. Omgekeerd kan
intensivering van de landbouw –omzetting van grasland en akkerland in tuinbouw- , als die in de buurt
van natuurgebieden plaatsvindt, aantasting van natuur tot gevolg hebben.
Verder wordt een toename van de recreatiedruk in het gebied verwacht, voornamelijk vanuit de regio
Antwerpen. Deze druk concentreert zich op een paar plekken waar zich voorzieningen bevinden.
Hierdoor zal de druk op de Kalmthoutse Heide en de natuurwaarden rondom bestaande
recreatievoorzieningen waarschijnlijk toenemen. Voor de aanpak van deze problemen zullen de
gemeenten moeten terugvallen op het ‘gewone’ beschikbare instrumentarium (er is immers geen
Grenspark Plus gerealiseerd).
Per saldo kan het gebeuren, dat een aantal functies elkaar zo in de weg gaat zitten, dat op termijn
zowel het functioneren als de ruimtelijke kwaliteit van het gebied in gevaar komen.
Plus scenario’s
Bij het formuleren van de plus scenario’s (als uitwerking van het eilandmodel) zijn de volgende
keuzevarianten geformuleerd:
- Begrenzing: mogelijkheden zijn een enge begrenzing, waarbij andere dan natuurfuncties buiten het
Grenspark blijven liggen, of een ruime begrenzing, waarbij ze erbinnen vallen. Bij de laatste optie is
het Grenspark robuuster, maar is er een noodzaak tot planologische regulering (het is nodig,
duidelijk te maken wat het voor ‘rode’ en agrarische functies betekent om zich in het Grenspark te
bevinden). De eerste optie is uiteraard eenvoudiger te realiseren.

Grenspark Plus

27

oktober 2005, Nieuwland Advies

.ZHOJUDVODQGHQ
VWUXZHHOYRJHOV

9RONVDEGLM

9HQYHJHWDWLHV
DPILELHsQ

9HQYHJHWDWLHV
DPILELHsQ

*URHYH
%RXGHZLMQ
%RVHQKHLGH
YRJHOULMN

%RVHQKHLGH
YRJHOULMN

5DYHQKRI

P

6FHQDULR¶%DODQV·
%HJUHQ]LQJVYRRUVWHO







 +XLGLJ*UHQVSDUNN







:DWHU




+\GURORJLVFKHUHODWLH NXQVWPDWLJH LQILOWUDWLHNZHO

3OXVJHELHG
5HFUHDWLH
1DWXXU

0RJHOLMNKHLGYRRUUHFUHDWLHIVWHXQSXQW
%HODQJULMNVWHQDWXXUZDDUGHQ

&RQFHQWUDWLHUHFUHDWLHURXWHVHQSDUNHHUSODDWVHQODQJVUDQGHQ*UHQVSDUN

-

-

Recreatievormen: hierin gaat het om het spanningsveld natuur – natuurrecreatie –
openluchtrecreatie. Een scenario waar de nadruk op natuurrecreatie ligt, is enigszins introvert. Een
scenario waarin naast natuurrecreatie ook openluchtrecreatie een plek krijgt, richt zich meer op de
regio (Antwerpen - Rotterdam), waarbinnen het als een soort ‘groene long’ functioneert.
Ontsluitingsstrategieën: hier gaat het om varianten waarbij de kerngebieden van het Grenspark Plus
juist wel of juist niet intern goed ontsloten worden16.

Overleg en workshop resultaten ten behoeve van het voorkeurscenario
De verschillende bouwstenen en scenario varianten zijn in de werkgroep besproken. Verschillende
overwegingen hebben geleid tot de volgende scenario contouren. Voor de begrenzing is de voorkeur
uitgesproken voor uitbreiding met de belangrijkste natuurgebieden en eventueel enkele gebieden met
andere functies. Voor de recreatie is gekozen voor ontwikkelingsmogelijkheden in de periferie van het
Grenspark Plus. Daarbij is genoemd, dat recreatie een nevendoelstelling is en geen schade aan de
natuurwaarden mag toebrengen. Het hydrologische belang van het gebied rondom de Volksabdij en de
Noordpolder Ossendrecht is benadrukt: hier ligt het grondgebied van Evides en is bovendien een
belangrijke hydrologische relatie tussen de inzijging in de omgeving van Groote en Kleine Meer en de
kwel in de Noordpolder Ossendrecht. Door Evides worden in dit gebied infiltratieproeven gedaan.
De besproken voorkeuren zijn in kaart gebracht en ingebracht in de workshop, waarbij betrokken
gemeenten en eigenaren de bouwstenen en het gekozen scenario hebben besproken. Vanuit de
workshop zijn een aantal belangrijke aanvullingen gekomen, vooral met betrekking tot de begrenzing en
het wel of niet opnemen van andere dan natuurfuncties. Belangrijk hierin is de relatie met het
voorgenomen kavelruil onderzoek. De workshop resultaten zijn, samen met de ideeën uit de werkgroep,
verwerkt tot het plus scenario ‘Balans’.
3.3 Toelichting op het aanbevolen plus scenario ‘Balans’
Begrenzing
De begrenzing van de plusgebieden is ruim en ligt nog niet geheel vast. Op de kaart wordt globaal de
gewenste begrenzing aangegeven. Uitbreiding van het Grenspark met meer dan alleen bestaande
natuurgebieden biedt kansen tot kwaliteitsverbetering in het gebied, voor alle landgebruiksfuncties.
Omdat nader overleg met betrokkenen nodig is om de precieze mogelijkheden in beeld te brengen,
kan de exacte ligging van de grens nog niet worden bepaald. Voorliggend begrenzingsvoorstel heeft dan
ook geen juridische waarde.
Natuur
Op de kaart staan de belangrijkste natuurwaarden van de plusgebieden aangegeven. Het gaat hier om
de volgende vegetaties en soorten:
- (Kwel)graslandvegetaties en struweelvogels (Roodborsttapuit) in de Noordpolder Ossendrecht;
- Venvegetaties in de omgeving van de Volksabdij (met enkele amfibieënsoorten);
- Bossen en enkele heiderestanten in de omgeving van Stoppelbergen en Ravenhof/Moretusbos. Dit
gebied is vogelrijk (soorten die hier voorkomen zijn Nachtzwaluw, Boomleeuwerik en enkele
vogelsoorten van oudere bossen).
Door uitbreiding van het Grenspark neemt het oppervlak van essentieel leefgebied voor bepaalde
soorten (zoals Nachtzwaluw en amfibieën) toe, zeker indien beheer hier verder op wordt afgestemd.
Uitbreiding van leefgebied van kwetsbare soorten heeft de voorkeur boven verbindingszones. Dit doel
wordt hier voor een deel bereikt.
Daarnaast dragen maatregelen voor hydrologie en recreatie bij aan de bescherming van soorten in het
huidige Grenspark.
Tenslotte zijn verbindingen met het huidige Grenspark mogelijk tussen de venvegetaties rondom de
Volksabdij en de vennen in het gebied rondom Groote en kleine Meer. Ook zijn verbindingen mogelijk
tussen de droge bossen en heide in de omgeving van Stoppelbergen en Ravenhof/Moretusbos en het
militair oefenterrein en de Kriekelareduinen in het huidige Grenspark.

16

De externe ontsluiting is in alle plus scenario’s goed
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Water
Door uitbreiding van het Grenspark komt een groter gebied onder één hydrologisch beheer. Nieuwe
partners kunnen deel gaan uitmaken van de Bijzondere Commissie en daardoor is dialoog (één van de
doelstellingen, zie hoofdstuk 1) beter mogelijk. Bovendien zijn mogelijk in overleg oplossingen te vinden
voor lokale hydrologische problemen, die voor alle betrokkenen positief uitwerken. Daarbij kan worden
gedacht aan vrijwillige kavelruil van landbouwgronden die in de buurt van natuur liggen.
Op de kaart van het scenario ‘Balans’ zijn geen hydrologische maatregelen weergegeven. Het
technische aspect van de hydrologie wordt op dit moment nog onderzocht en uitgewerkt in het lopende
wateronderzoek. Pas daarna is bekend, welke maatregelen het meeste effect zullen hebben. De
uitkomsten van dat onderzoek zullen naar verwachting de begrenzing van het scenario niet beïnvloeden.
Recreatie
In het scenario ‘Balans’ zijn recreatievoorzieningen zo gesitueerd, dat zowel de toegankelijkheid van het
Grenspark aan Nederlandse zijde als de verdeling van de recreatiedruk aan Vlaamse zijde verbetert.
Op de kaart is de situering van recreatieroutes en entrees niet exact aangegeven17. Dit kan eerst in het
vervolgtraject in een Beheer- en Inrichtingsplan voor de plusgebieden gebeuren. Wel is in het scenario
‘Balans’ aangegeven, dat de recreatie zich vooral in de periferie van het Grenspark Plus concentreert.
Naast traditionele recreatievormen kunnen ook alternatieve vormen als mountainbiken daar een plek
krijgen. De randen van de Brabantse Wal zijn zeer aantrekkelijk voor recreatie, en de ontsluiting en
steunpunten bevinden zich ook grotendeels in de periferie. Bovendien worden kwetsbare natuurwaarden
zo ontzien.
Verder is op de kaart aangegeven, waar zich nieuwe steunpunten kunnen ontwikkelen. Een steunpunt
bij de Ravenhof kan de toenemende druk vanuit de richting van Antwerpen helpen opvangen.
Het steunpunt aan Nederlandse zijde voorziet in de behoefte aan meer voorzieningen aan die kant van
het Grenspark. Dit steunpunt kan zich ontwikkelen bij de Volksabdij of bij de Groeve Boudewijn. Bij de
Volksabdij zijn al voorzieningen aanwezig, zoals parkeerplaatsen en een restaurant. De Volksabdij zelf
staat open voor een ontwikkeling van het recreatief aanbod en het vervullen van een informatieve functie
in het gebied. In het verleden is daarover contact geweest met Natuurmonumenten. In het kader van het
ontwikkelen van een steunpunt kan dit contact weer opnieuw worden opgepakt. Voor de Groeve
Boudewijn zijn nog geen concrete plannen, maar de gemeente heeft de wens hier een centraal
steunpunt te ontwikkelen. Afhankelijk van de invulling van dit steunpunt kan het ‘groene’ deel van het
gebied bij het Grenspark Plus worden betrokken. Ook een combinatie van beide steunpunten, Groeve
Boudewijn en Volksabdij, is mogelijk. Daarbij is afstemming belangrijk, zodat niet twee dezelfde punten
ontstaan. Een mogelijke verdeling is die tussen een intensief en een extensief vormgegeven steunpunt
(of één steunpunt gericht op natuur, en één gericht op water).
Door de toegankelijkheid van de plusgebieden te verhogen, ontstaat een Grenspark dat uit meer dan
alleen de Kalmthoutse Heide bestaat. Het begrip ‘Grenspark’ zal bij de recreant steeds meer bekend
worden.
3.4 Evaluatie ‘Balans’
Het scenario ‘Balans’ combineert een verhoogde bescherming van de natuurwaarden en de abiotiek
(vooral hydrologie en verbeterde mogelijkheden voor beheer) met een toename van de
recreatiemogelijkheden. De natuurwaarden worden daardoor niet aangetast, zolang de spreiding en
sturing van recreanten goed verloopt.
Ook voor de landbouw en verblijfsrecreatie is voordeel te behalen door de mogelijkheden voor
aanvullend instrumentarium. Lokale problemen kunnen mogelijk versneld worden opgelost. Voorbeelden
uit het verleden waarbij het Grenspark voor een kwaliteitsverbetering heeft gezorgd voor meerdere
functies in het gebied, zijn de gemeenschappelijke aanpak van de hydrologie door verschillende partijen
en het LIFE project, dat een goede basis is voor grensoverschrijdende subsidies. In de toekomst kan
worden gedacht aan impulsen voor gebieden die in de periferie van de gemeenten Antwerpen, Stabroek,
Woensdrecht en Kapellen liggen (bijvoorbeeld de mogelijk nieuwe entree bij de afrit Berendrecht van de
A12/A4). Daarnaast kan het Grenspark in de toekomst mogelijk dienen als extra katalysator bij het
voorgenomen kavelruil onderzoek en kan de dialoog en samenwerking met de recreatieve sector leiden
tot kwaliteitsverbetering en betere inpassing van campings en andere recreatievoorzieningen.
17

In paragraaf 2.5 worden wel enkele mogelijkheden genoemd
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Zo fungeert de uitbreiding van het Grenspark, als belangrijk project in het revitaliseringsproces, als een
kwaliteitsimpuls voor de hele omgeving. Tegenover deze voordelen staat een realisatie traject dat
weliswaar begaanbaar lijkt, maar niet eenvoudig is. Dit traject wordt toegelicht in Hoofdstuk 4.
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HOOFDSTUK 4. VERVOLGTRAJECT

4.1 Inleiding
In Hoofdstuk 3 is beschreven hoe een vergroot Grenspark eruit zou kunnen zien en wat de voordelen
daarvan zijn. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het bijbehorende vervolgtraject eruit zou kunnen
zien. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen bestuurlijke en inhoudelijke vervolgstappen.
4.2 Bestuurlijk traject
Indien door de Bijzondere Commissie wordt besloten tot accordering van de voorstellen uit dit
onderzoek, zou het vervolgtraject kunnen bestaan uit de volgende stappen.
Nader onderzoek
Als het Grenspark uitbreidt, komt grondgebied van nieuwe partners binnen de grenzen te liggen. Na het
definitief vastleggen van de grens zal de Bijzondere Commissie daarom moeten worden uitgebreid. Van
tevoren is onderzoek nodig naar de manier waarop dit kan gebeuren. Het gaat hierbij onder andere om
de vraag of representanten van de recreatie en landbouwsector ook in de Bijzondere Commissie komen,
en hoe particuliere eigenaren kunnen worden georganiseerd, als ze deel uitmaken van de commissie.
Ook kan worden onderzocht, hoe besluitvorming zal plaatsvinden wanneer de Bijzondere Commissie is
uitgebreid. Met de bestuurlijke partners zal overleg worden gepleegd.
Naast onderzoek naar de uitbreiding van de Bijzondere Commissie is inhoudelijk onderzoek, zoals
hydrologisch en vrijwillige kavelruil onderzoek, nodig. Dit wordt beschreven in paragraaf 4.3.
Besluitvorming omtrent mandaat
Door de betrokken Vlaamse en Nederlandse ministeries wordt in juli 2006 besloten over de verlenging,
aanpassing of vernieuwing van het mandaat van de Bijzondere Commissie. Dit onderzoek dient ter
ondersteuning van de evaluatie van de eerste beleidsperiode.
Uitvoering
Wanneer de inhoudelijke resultaten uit het hydrologische en het vrijwillige kavelruil onderzoek (zie
volgende paragraaf) bekend zijn, kan de concrete begrenzing van het Grenspark Plus worden
vastgelegd bij besluit van de Bijzondere Commissie. Na het vastleggen van de nieuwe grens wordt de
Bijzondere Commissie dan formeel uitgebreid. De uitgebreide Bijzondere Commissie geeft opdracht tot
het opstellen van een Beheer- en Inrichtingsplan.
4.3 Inhoudelijk traject
Inhoudelijk krijgt het vervolgtraject vorm in een aantal projecten. Er kan zowel worden aangesloten bij
lopende projecten18 als gestimuleerd worden tot nieuwe projecten. Bij het uitwerken en uitvoeren hiervan
wordt overleg gevoerd met participanten.
Monitoringsonderzoek natuurwaarden
In 2004 is de monitoring “Grenspark de Zoom-Kalmthoutse Heide” opgezet. Hierin worden de
ontwikkelingen van de vegetatie en verschillende groepen gewervelden en ongewervelden gevolgd. In de
komende jaren is te verwachten, dat de ontwikkelingen van flora en fauna in beeld worden gebracht en
daaruit conclusies kunnen worden getrokken, onder andere voor beheer en inrichting.
Een uitbreiding van het monitoringsonderzoek naar de plusgebieden is gewenst. Hiervoor zal een groter
budget nodig zijn.

18

In het adviesrapport Brabantse Wal Zuid worden door DLG projecten in de omgeving van het Grenspark genoemd, waarbij
mogelijk kan worden aangesloten. Een overzicht van deze projecten is te vinden in bijlage 8. Daarnaast kan worden aangesloten
bij projecten aan Vlaamse zijde, zoals het project ‘Stadsrandbossen’ van de provincie Antwerpen, het Gemeentelijk Structuurplan
van Antwerpen en de uitbreiding van de Ruige Heide door Natuurpunt.
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Hydrologisch onderzoek
In het komende jaar wordt het hydrologische onderzoek voortgezet. Hierin zullen de gevolgen van de
doorgerekende maatregelen op het lokale niveau en de vegetatie worden onderzocht. De uitkomsten
kunnen een rol spelen bij het vastleggen van de exacte begrenzing van het Grenspark Plus, al wordt
verwacht dat die invloed niet erg groot zal zijn.
De projecteigenaren zijn het Grenspark en de Afdeling Water van de Vlaamse Gemeenschap.
(kostenraming P.M.)
Recreatieonderzoek
Een onderzoek naar de (kwantitatieve en kwalitatieve) ontwikkelingen van de recreatie kan duidelijker in
beeld brengen, met welke situaties in de toekomst rekening moet worden gehouden. In combinatie met
het monitoringsonderzoek van de natuurwaarden kunnen effecten van recreatie op natuur worden
ingeschat.
(kostenraming P.M.)
Vrijwillige kavelruil onderzoek
De Gebiedscommissie Brabantse Delta zal waarschijnlijk binnenkort starten met een onderzoek naar de
mogelijkheden voor vrijwillige kavelruil. Dit brengt in beeld wat de kansen en knelpunten zijn voor de
landbouw en andere landgebruiksfuncties in de omgeving van het Grenspark Plus. Het onderzoek is
belangrijk in verband met de begrenzing van het Grenspark Plus. Aan de hand van de uitkomsten zijn
keuzes te maken over de exacte ligging van de grens en over het in te zetten instrumentarium.
Aan Nederlandse zijde zal dit project worden getrokken door de Gebiedscommissie Brabantse Delta.
Aan Vlaamse zijde lijken geen plannen voor ruilverkaveling te zijn. Er kan worden gekeken naar
mogelijkheden voor grensoverschrijdende kavelruil. Het Grenspark kan voor dit proces een extra
katalysator zijn.
(kostenraming P.M.)
Beheer- en Inrichtingsplan
Na het vaststellen van de exacte grens van Grenspark Plus wordt een Beheer- en Inrichtingsplan voor de
plusgebieden gemaakt.
In het Beheer- en Inrichtingsplan worden de volgende aspecten uitgewerkt:
- Inrichting en beheer van bos en natuur;
- Inrichting en beheer van recreatieve routes en poorten;
- Uitwerking van hydrologische maatregelen (in navolging van het hydrologische onderzoek).
De projecteigenaar van het Beheer- en Inrichtingsplan is het Grenspark.
(kostenraming P.M.)
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Bijlage 1. Deelnemers aan de consultatieve gespreksronde in juni
In de consultatieve gespreksronde zijn de mogelijkheden tot uitbreiding van het Grenspark De ZoomKalmthoutse Heide besproken met betrokkenen. Er zijn drie modellen voor uitbreiding besproken: het
zonemodel, het eilandmodel en het archipelmodel. Daarnaast is gesproken over de verwachte en
gewenste ontwikkelingen van de recreatie.
Deelnemers:
Gemeente Essen
Dhr. F. Schrauwen (burgemeester)
Revitaliseringscommissie Brabantse Delta
Dhr. G. Brogtrop (voorzitter)
Mw. A. van Bruchem (gebiedsmakelaar)
Dhr. R. Wibier (projectmedewerker landelijk gebied)
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuur
Dhr. J. Janssens (diensthoofd)
Instituut voor Natuurbehoud
Dhr. G. De Blust (medewerker)
Provincie Antwerpen
Mw. L. Janssens (beleidsmedewerker)
Milieudienst Gemeente Kalmthout
Dhr. C. Ysenbaardt (milieuambtenaar)
Gemeente Stabroek
Mw. A. De Bie (burgemeester)
Dhr. H. Heller (schepen)
Dhr. I. Janssens (milieuambtenaar)
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Bijlage 2. Leden Werkgroep Plus
Dhr H. Suykerbuyk (voorzitter)
Dhr. M. Wiersma (Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide)
Dhr. I. Ledegen (Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide)
Dhr. J. Janssens (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuur)
Dhr. T. Hagedoorn (provincie Noord-Brabant)
Dhr. H. Hofland (Natuurmonumenten)
Agendaleden:
Dhr. R. Joosse (Staatsbosbeheer)
Dhr. L. Storms (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
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Bijlage 3. Deelnemers aan de workshop van 31 augustus
Gemeente Woensdrecht:
Dhr. M. Fränzel (burgemeester), alleen aanwezig bij inleiding
Dhr. K. Kerstens (beleidsmedewerker ruimtelijke ordening)
Mw. A. Haarselhorst (beleidsmedewerker)
Mw. S. Peeters (medewerker recreatie en toerisme)
Gemeente Kalmthout:
Dhr. L. Jacobs (burgemeester), alleen aanwezig bij inleiding
Gemeente Stabroek
Dhr. I. Janssens (milieuambtenaar)
Gemeente Antwerpen
Dhr. P. Dictus (deskundige groen)
Provincie Antwerpen
Dhr. D. Vandenbussche (beleidsmedewerker)
Staatsbosbeheer
Dhr. A. Goorden (opzichter)
Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide
Dhr. M. Wiersma (coördinator)
Nieuwland Advies
Dhr. R. de Waard (projectleider)
Mw. M. Tilstra (landschapsarchitecte)

Verhinderd:
Gemeente Essen
Afdeling Bos en Groen
Natuurmonumenten
Evides
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Bijlage 4. Voorkomen van soorten en habitats van Vogel- en Habitatrichtlijn
Onderstaande tabel geeft het voorkomen en/of de potenties aan van de selectiesoorten en habitattypen
van de Vogel- en Habitatrichtlijn.
Vogelrichtlijngebied
Dodaars
Geoorde fuut
Wespendief
Nachtzwaluw
Zwarte specht
Boomleeuwerik
Habitatrichtlijngebied
Heide (2310)
Venvegetatie (3130)
Vochtige hei (4010)
Drijvende waterweegbree
Vogels
Tapuit
Wulp
Geelgors
Roodborsttapuit
Draaihals
Reptielen
Gladde slang
Levendbarende hagedis
Amfibieën
Vinpootsalamander
Alpenwatersalamander
Kamsalamander
Rugstreeppad
Heikikker
Dagvlinders
Heideblauwtje
Groentje
Kommavlinder
Gentiaanblauwtje
Bont dikkopje
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Bijlage 5. Flora en fauna van Grenspark en plusgebieden
De belangrijkste natuurwaarden in het huidige Grenspark
Flora:
- Droge, vochtige en natte heidetypen: deze komen op de Kalmthoutse Heide en verspreid in het
Nederlandse deel van het Grenspark (Kriekelareduinen) voor. Er zijn geen grote verschuivingen in het
heide-oppervlak te zien, behalve een toename in de Kriekelareduinen. Verder wijst een toename van
Grijs kronkelsteeltje op een negatieve ontwikkeling. De soortensamenstelling van vochtige
heidetypen lijkt te verschuiven (er vindt vergrassing plaats).
- Vennen: de vennen op de Kalmthoutse Heide zijn relatief arm aan soorten; de meeste venvegetaties
komen in het Nederlandse deel van het Grenspark voor. In sommige vennen staan vegetaties onder
druk door verdroging. In het Groote Meer komt relatief veel oeverkruid voor.
- Stuifzanden: er is vrijwel geen ‘levend stuifzand’ meer aanwezig in het Grenspark. Op de
Kalmthoutse Heide (Kambuusduinen) komen nog ‘stuifzand-vegetaties’ voor.
- Graslanden: het gaat hier om enkele, deels verschraalde, cultuurgraslanden (onder andere op de
Steertse Heide).
- Bossen: in het Grenspark bevinden zich vooral naald- en plaatselijk gemengde bossen. Ze komen
voor in het Nederlandse deel van het Grenspark en langs de randen van de Kalmthoutse Heide. Er is
een ontwikkeling te zien naar gebiedseigen bossen met een ‘natuurlijke’ samenstelling.
Fauna:
- Bosvogels: onder andere Wespendief, Zwarte specht en Kleine bonte specht. Er is een toename te
zien van de bosvogels, die mogelijk samenhangt met het bosbeheer en het toegenomen aandeel
oude bossen.
- Vogels van halfopen bos/heide: Nachtzwaluw. Ook van deze soort is een lichte toename waar te
nemen, die waarschijnlijk een gevolg is van heidebeheer (het openhouden van bestaande
heideterreinen) en de aanwezigheid van kapvlaktes.
- Heidevogels: onder meer Boomleeuwerik, Wulp, Bergeend, Tapuit. Deze vogels zijn sterk
achteruitgegaan. Mogelijk spelen veranderingen in overwinteringsgebied, vergrassing en vermossing
een rol. De oorzaak van de afname van de Boomleeuwerik is niet geheel duidelijk.
- Struweelvogels: Roodborsttapuit, Geelgors. De eerstgenoemde soort is sterk toegenomen, de
tweede is verdwenen.
- Weidevogels: Kievit, Tureluur, Grutto. De kievitpopulatie is stabiel. De Tureluur (1-3 broedgevallen)
handhaaft zich in slootkanten, terwijl de Grutto uit het Grenspark is verdwenen.
- Vogels van vennen: Dodaars, Geoorde fuut. De aantallen van deze vogels variëren, afhankelijk van
de hydrologische situatie in de vennen.
- Reptielen: Gladde slang, Levendbarende hagedis. Ontwikkelingen van deze soorten zijn moeilijk aan
te geven. Wel is het aantal waarnemingen (en vindplaatsen) van de Gladde slang toegenomen.
- Amfibieën: Vinpootsalamander, Alpenwatersalamander, Kamsalamander, Heikikker, Rugstreeppad.
Voor deze soorten is een positieve ontwikkeling waargenomen.
- Dagvlinders: Heideblauwtje, Groentje, Bont dikkopje, Kommavlinder, Gentiaanblauwtje. De eerste
twee soorten kunnen zich goed handhaven; het Bont dikkopje is toegenomen. De Kommavlinder en
het Gentiaanblauwtje zijn verdwenen (de reden hiervoor is onbekend).
- Libellen: over de ontwikkelingen van deze insectengroep is weinig bekend.
De belangrijkste natuurwaarden in de plusgebieden
Flora:
- Bossen: in de plusgebieden bevinden zich naald- en gemengde bossen. Er wordt gestreefd naar
bossen met een natuurlijke samenstelling.
- Heide: komt verspreid voor (het gaat vooral om verspreide restanten). Op sommige plaatsen zijn
vitale heidevegetaties aanwezig, op andere plaatsen heeft verbossing of vergrassing van de heide
plaatsgevonden.
- Vennen: in de omgeving van de Volksabdij komen diverse vennen voor.
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Graslanden: In de Noordpolder Ossendrecht bevinden zich (kwel)graslanden van
Natuurmonumenten. Hier vindt verschraling plaats, en is het streven gericht op ontwikkeling van
graslanden, mogelijk met Dotterbloem.
Fauna:
- Vogels: de omgeving van Moretusbos/Ravenhof en Stoppelbergen is rijk aan vogelsoorten. De
omgeving van de Volksabdij is relatief soortenarm. Enkele belangrijke voorkomende soorten zijn:
Zwarte en Groene specht, Kleine bonte specht, Boomklever, Boomkruiper, Nachtzwaluw,
Boomleeuwerik, Bosuil, Roodborsttapuit en Steenuil.
- Amfibieën: In de vennen in de omgeving van de Volksabdij komen diverse amfibieënsoorten voor;
voorzover bekend gaat het om de Gewone pad, Groene kikker en Bruine kikker. Deze vennen
kunnen mogelijk bijdragen aan de verdere verspreiding van kritische salamandersoorten.
-
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Bijlage 6. Onderzoeksnotities in het kader van dit rapport
In het kader van het onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden en kwaliteitsverbetering voor het
Grenspark Plus is de notitie “Natuurwaarden van Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide en van enkele
plusgebieden” geschreven door dhr. G. Jansen (Nieuwland Advies). Daarnaast zijn gedurende het
onderzoek verschillende notities geschreven ter ondersteuning van het overleg. Het gaat om de volgende
notities:
Evaluatie projectenlegger Grenspark ‘De Zoom-Kalmthoutse Heide’ 1999-2014, Nieuwland Advies
Notitie Bouwstenen plusscenario’s, Nieuwland Advies
Notitie Hoofdpunten beleidsplan en beschrijving plangebied, Nieuwland Advies
Notitie Scenario’s, Nieuwland Advies
Notitie Visies met overlap Grenspark Plus, Nieuwland Advies
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Bijlage 7. Vervolgtraject: chronologie van vervolgstappen
Stappen
Najaar 2005
2005 / 2006
Zomer 2006
Najaar 2006

Bestuurlijk
Accorderen voorstellen uit
voorliggend onderzoek
Onderzoek naar uitbreiding van de
Bijzondere Commissie
Besluitvorming omtrent verlenging/
aanpassing mandaat. Uitbreiden
Bijzondere Commissie
1: Concreet vastleggen van
begrenzing

Inhoudelijk
Voortzetting hydrologisch onderzoek,
kavelruil onderzoek. Start
recreatieonderzoek.

1: Afhankelijk van uitkomsten kavelruilen hydrologisch onderzoek.

2: Uitbreiding van de Bijzondere
Commissie

2007 -

Grenspark Plus

3: Opdracht tot het opstellen van
3: Inrichting/beheer van bos en natuur,
een Beheer- en Inrichtingsplan door Inrichting/beheer van recreatieve
uitgebreide Bijzondere Commissie
poorten en routes, uitwerking
hydrologische maatregelen.
Uitwerken Beheer- en Inrichtingsplan
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Bijlage 8. Lopende projecten in Grenspark Plus en omgeving
In het Concept Adviesrapport Brabantse Wal Zuid van de Dienst Landelijk Gebied wordt een overzicht
gegeven van projecten in de omgeving van het Grenspark Plus aan Nederlandse zijde. Samengevat gaat
het om de volgende projecten:
Water en bodem:
1. Bij Jagersrust zijn maatregelen voorgenomen in verband met het ontwikkelen van de natte
natuurparel Groote Meer en venherstel van de Kleine Meer.
2. Evides benadert agrariërs in de omgeving van Jagersrust met betrekking tot aanpassing van het
agrarische beheer; dit in verband met de waterkwaliteit van de drinkwaterwinning.
3. Er zijn plannen voor het saneren van de stortplaats Groote meer en de overstort Calfven.
4. Koude Heide: hier is nu preiteelt. ZLTO ziet hier mogelijkheden voor waterkwaliteitsverbetering en
aangepaste productiemethoden.
5. Noordpolder Ossendrecht: dit gebied is als Natte natuurparel in voorbereiding; maatregelen richten
zich op het vasthouden van kwel.
Milieu:
6. Om ammoniakuitstoot tegen te gaan wordt bedrijfsbeëindiging van intensieve veehouderij
gestimuleerd door de provincie.
7. In verband met duurzame energie zijn windmolens gepland bij de Kabeljauwbeek.
8. In het kader van een nieuw stiltegebied zullen in de Staartse Duinen / Staartse Heide zandwegen
worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (Staatsbosbeheer).
Natuur:
9. In het kader van de EHS wordt gewerkt aan verwerving van gronden bij Jagersrust en in de
Noordpolder Ossendrecht.
10. Ecologische Verbindingszones: de Bleekloop is al ecologisch ingericht. De wens van
Evides/NAMIRO/Benegora is om dit verder uit te breiden; omliggend land is echter geen EHS.
11. Plannen van het Waterschap voor nieuwe natte Ecologische Verbindingszones zijn: de Calfvense
Bosloop, de Heiloop (met Moseven) en de Weverbeek (de laatste is meerjarenplanning). Ook zijn er
plannen voor De Agger/Kapitale uitwatering (in de polder). Deze kruist de A12/A4; daarbij zal
Rijkswaterstaat worden betrokken.
Landschap en cultuurhistorie:
12. De provincie streeft naar het versterken van landschappelijke waarden in de polder.
13. Bij het Akkerenven (Kortenhoeff) wil Staatsbosbeheer de oude situatie terugbrengen (venherstel en
verdrogingsbestrijding).
14. Voor de ontwikkeling van het Moretusbos is een inrichtingsvisie gemaakt, waarin de volgende
maatregelen staan gepland: herstel van de historische tuin, ontwikkeling van landgoed Emmahoeve
en natuurontwikkeling in het omringende bos.
Landbouw:
15. De ZLTO heeft aangegeven dat bij agrariërs in het gebied behoefte is aan vrijwillige kavelruil (ter
versterking van de landbouwkundige structuur). Ze willen zich zoveel mogelijk op tuinbouw richten.
Natuurmonumenten en het Bureau Beheer Landbouwgronden hebben ruilgronden in de aanbieding
en zijn bereid mee te werken.
Recreatie en toerisme:
16. De gemeente Woensdrecht ziet mogelijkheden voor de omgeving van de Volksabdij als ‘Speelbos
Volksabdij’ (sport / recreatie / survival) en voor een poort bij de zandgroeve Boudewijn (educatie en
dag- en verblijfsrecreatie).
17. De gemeente Woensdrecht wil wandelroutes verder uitbreiden.
18. Een SES fietsroutesysteem is vastgelegd; aansluitend kunnen themaroutes, wandelknooppunten en
ruiterroutes worden aangelegd (in afstemming).
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Wonen, werken en leefbaarheid
19. Bij Hoogerheide wordt een randweg aangelegd, die de Putseweg ter hoogte van het dorp zal
ontlasten.
20. Waterberging wordt gerealiseerd langs de Kooisloot.
21. Er zijn ideeën om particuliere bedrijven zoals horecavoorzieningen te versterken (de gemeente
Woensdrecht speelt hierin een stimulerende rol). De voorkeur van de horecavoorzieningen gaat uit
naar het ‘upgraden’ van café’s, in combinatie met informatievoorziening over het gebied.
In het kader van Grenspark Plus kan bij diverse projecten worden aangesloten.
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