
The European HELVEX-LIFE project started in 2014. 

Grenspark Kalmthoutse Heide functioned as the overall 

project coordinator and worked together with various 

partners such as Natuurpunt, Agentschap voor Natuur 

en Bos and Natuurmonumenten to reach all set project 

objectives. In this publication, we want to look back 

on the project that started on 1 July 2014 and was 

completed on 30 November 2020. We particularly 

want to focus on how the partners, nature guides and 

recreational users have experienced the project. 

The aim of this LIFE project was to increase the 

natural values on both sides of the country border. 

The main focus was the large-scale restoration of the 

Nolse Duinen (land dunes) area and of a land dune 

owned by a private person. But also the restoration 

of fens (Stappersven, Groote Meer and Kleine Meer) 

and restoring dry and wet heathland around Mont 

Noir were essential project components. Creating 

a wet corridor between Steertse Heide in Flanders 

and Groote Meer in the Netherlands had to ensure 

that species could once again move across the 

country border, because nature does not stop at 

artificial frontiers. In Steertse Heide, more than 35 

hectares of nature reserve were purchased during 

the project period and a phosphate treatment was 

carried out to purify the water flowing in the direction 

of Groote Meer. To the north of Stappersven, the Oak 

hiking path was laid out. There is also a connecting 

footpath in the Nolse Duinen area where one can 

walk outside the grazing season. As the icing on 

the cake, a beautiful watchtower was erected and a 

birdwatchers cabin was built overlooking Stappersven, 

so recreational users can now also fully enjoy the 

area. For children, an app was developed to help 

them discover the beauty of the surroundings. We 

are proud to say all of the set objectives have been 

achieved. Now it’s up to nature to finish the work all 

HELVEX-LIFE partners have initiated... 

01.Enjoying the scenic view from De Stapper 

watchtower (Photo: Paul Vandickelen) 02.Silver-

studded blue on cross-leaved heath (Photo:  

M. Slootmaekers) 03. European nightjar (Photo: 

Staatsbosbeheer) 04.Bog asphodel (Photo: K. De 

Blick) 05. De Stapper (Photo: Grenspark) 

EN

6 jaar werken  
aan natuurherstel 
2014 - 2020

WISSELS
extra editie

In 2014 startte het Europese HELVEX - LIFE 

project. Grenspark Kalmthoutse Heide werkte 

als algemene projectcoördinator hiervoor 

samen met de verschillende partners, zijnde 

Natuurpunt, Agentschap voor Natuur & Bos 

en Natuurmonumenten. We willen in deze 

krant even terugblikken op het project dat 

startte op 1 juli 2014 en afgerond werd op 

30 november 2020. En vooral dan hoe de 

partners, natuurgidsen en recreanten het 

project ervaren hebben. 

Het doel van dit LIFE project bestond erin 

om de natuurwaarden aan beide zijde 

van de landsgrenzen te verhogen. Er werd 

vooral ingezet op grootschalig herstel van 

de Nolse Duinen en een landduin bij een 

particulier. Maar ook herstel van vennen 

(Stappersven, Groote Meer en Kleine Meer) 

en droge en natte heide rondom Mont 

Noir stonden centraal. Het maken van 

een natte verbinding tussen de Steertse 

Heide in Vlaanderen en de Groote Meer in 

Nederland moest ervoor zorgen dat soorten 

zich weer over de grens heen kunnen 

verplaatsen, want natuur houdt niet op aan 

de grens. In de Steertse Heide werd tijdens 

de looptijd van het project meer dan 35 ha 

natuurgebied bij aangekocht en er werd een 

fosfaatzuivering aangelegd om het water 

dat richting Groote Meer loopt te zuiveren. 

Ten noorden van het Stappersven werd 

wandelpad Eik aangelegd en tussen de 

Nolse Duinen loopt er een verbindingspad 

waar je - buiten het graasseizoen - kan 

wandelen. Als kers op de taart kregen we 

er een mooie uitkijktoren ‘De Stapper’ bij 

en een vogelkijkwand aan de rand het 

Stappersven zodat ook de recreant kan 

genieten van het gebied. Voor de kinderen 

werd dan weer een app ontwikkeld om het 

gebied te leren ontdekken. Met enige trots 

kunnen we stellen dat alle vooropgestelde 

doelstellingen verwezenlijkt werden. Nu is 

het aan de natuur om het werk verder af  

te maken. 

01. Genieten van het uitzicht van op De Stapper (© P. Vandickelen)

03. Nachtzwaluw 

(© Staatsbosbeheer)

02. Heideblauwtje 

(© M. Slootmaekers)

04. Beenbreek (© K. De Blick) 05. De Stapper
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Martin Groffen, chairman of Grenspark Kalmthoutse 

Heide, looks back on the HELVEX-LIFE project.  

The aim of the project was to improve the nature 

typical of Grenspark Kalmthoutse Heide. For six 

years, managers and other partners have worked 

together to improve rare European protected nature. 

How did the idea for this project come to life? 

“Natuurpunt bought the Stappersven site in 

2009. Two years later, the big fire of 2011 raged 

over the heathland. Groote Meer urgently needed 

restoration. These elements gave rise to the idea 

of a new European LIFE project in order to provide 

sufficient funding for substantial investments in 

nature. After all, we could not have tackled these 

challenges with regular management.”

How have you experienced the cooperation in the 

project? “Restoring nature was the shared priority 

of all partners and ensured we were looking in the 

same direction. Everyone was convinced that we 

have achieved much more thanks to the subsidy. 

The Grenspark team was the project coordinator 

connecting all partners and also took care of the 

overall communication. This was actually quite 

important, because when people started protesting 

against the felling of trees, the Grenspark team was 

able to explain what the project’s intention was. 

That took away a lot of anxiety, but not everyone 

is yet convinced. We hope that by the time the 

heathland is restored, everyone will come to realize 

that it was the right choice to design the landscape 

the way we did.”

What was the role of Grenspark Kalmthoutse Heide 

in the project? “A manager’s task is to implement 

measures, because he knows what is good and 

what is less good for his area. In turn, Grenspark 

supported the managers by informing the local 

residents, visitors and recreational users with door-

to-door newspapers, leaflets, information boards, 

short introductory films, and so on. Even during the 

most difficult moments, when the protest against 

the felling of the trees arose, all caretakers were 

speaking with the same voice.”

What are you most proud of when looking back on 

the project? “I am particularly proud of the new 

landscape that has once again become visible.  

I am also very proud of the fact that visitors can now 

experience the beauty of the area from ‘De Stapper’, 

the new watchtower. The view from the tower is truly 

breathtaking. One can now see vast country, the 

unspoilt horizons, the restored Stappersven area 

and the Nolse Duinen site in the background.  

On the other side of Verbindingsstraat people can 

see the wide open heath plains with small drifting 

land dunes and fens.”

Why do you consider this type of project to be  

so important? “The key word is cooperation.  

As a cross-border nature reserve, we have once 

again succeeded in co-operating across borders.  

The Flemish government purchased land in order 

to stop fertilization. This enabled the recovery 

of Groote Meer on the Dutch side. Nature is not 

stopped by artificial frontiers, and this project  

has once again proved that. I consider it very  

smart to work together to improve European 

protected nature.”

06.Chairman Martin Goffen and the team of 

Grenspark Kalmthoutse Heide 07.Project banners 

informing visitors at De Vroente (Photo: Grenspark) 

08.Information evenings for local residents - May 

2015 (Photo: Grenspark) 09.Information boards at 

De Ster in Kalmthout (Photo: Grenspark) 10.The 

opened up Nolse Duinen site (Photo: Grenspark)

11.Footage: restoration of Groote and Kleine Meer

12.Newspaper for the launch of the HELVEX-LIFE 

project - November 2014 13.Information leaflet 

Boterbergen

Martin Groffen, Voorzitter van Grenspark 

Kalmthoutse Heide, blikt terug op het HELVEX 

- LIFE project. Het project had als doel een 

belangrijke verbetering te verwezenlijken 

voor de typische natuur van Grenspark 

Kalmthoutse Heide. Gedurende zes jaar 

werkten beheerders en andere partners 

samen aan het verbeteren van zeldzame 

Europees beschermde natuur.

Hoe is het idee voor dit  

project tot stand gekomen? 

“Natuurpunt kocht in 2009 het Stappersven. 

Twee jaar later was er de grote heidebrand 

en de Groote Meer was dringend toe aan 

een grote opknapbeurt. Door al deze 

elementen rijpte het idee voor een nieuw 

Europees LIFE-project om voldoende 

middelen te hebben voor substantiële 

investeringen in de natuur. Met regulier 

beheer konden we deze uitdagingen  

immers niet oplossen.”

Hoe hebt u de samenwerking  

in het project ervaren? 

“Natuurherstel stond voorop en zorgde 

ervoor dat alle partners dezelfde richting 

uitkeken. Iedereen was overtuigd dat we 

samen dankzij de subsidie veel meer 

konden realiseren. Het Grenspark-team 

zorgde voor de verbindende factor in 

de projectcoördinatie en nam ook de 

communicatie voor zijn rekening. Niet 

onbelangrijk, want toen er protest opkwam 

tegen het kappen van de bomen, konden 

we uitleggen wat de bedoeling was. Dat 

nam heel wat ongerustheid weg, maar niet 

iedereen was overtuigd. We hopen dat 

wanneer de heide hersteld is, iedereen 

inziet dat het een juiste keuze was om het 

landschap zo in te richten.”

Wat was de rol van Grenspark  

Kalmthoutse Heide in het project? 

“Een beheerder moet maatregelen 

uitvoeren, omdat hij weet wat goed en 

minder goed is in zijn gebied. Het Grenspark 

steunde dan weer de beheerders door 

het informeren van de omwonenden, de 

bezoekers, de recreanten met een huis-

aan-huis krant, met folders, infoborden, 

korte introductiefilmpjes etc. Ook bij de 

moeilijke momenten toen het protest tegen 

het kappen van de bomen de kop op stak, 

hebben we met alle beheerders steeds 

dezelfde stem laten horen.” 

Waar bent u het meest trots op? 

“Het nieuwe landschap dat opnieuw 

zichtbaar geworden is en vooral het feit 

dat ook de gewone bezoekers dit nu vanop 

de uitkijktoren ‘De Stapper’ zelf kunnen 

beleven. Het uitzicht vanop de toren is 

adembenemend mooi. Die uitgestrektheid, 

de ongeschonden horizonten, het herstelde 

Stappersven, met op de achtergrond de 

Nolse Duinen en aan de overzijde van 

de Verbindingsstraat de weidse open 

heidevlaktes met kleine zandverstuivingen 

en vennen.”

Wat is voor u het belang  

van dit soort projecten? 

“Het sleutelwoord is samenwerking.  

Als Grenspark zijn we er opnieuw in 

geslaagd om dat grensoverschrijdend te 

doen. De Vlaamse overheid kocht gronden 

aan, zodat de bemesting daar kon worden 

stopgezet. Zo kreeg de Groote Meer aan 

Nederlandse kant de kans om zich te 

herstellen. Natuur stopt niet aan een grens 

en dat hebben we met dit project weer 

bewezen. Het is heel passend om zo  

samen te werken aan Europees  

beschermde natuur.”

06. Martin Groffen met team Grenspark Kalmthoutse Heide
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Het project wordt gefinancierd met een bijdrage van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie. 

De Nederlandse provincie Noord-Brabant is co-financierder in het project. LIFE13 NAT/BE/000074

We willen u graag informeren over belangrijke 

zaken in en om het Grenspark, grenzend aan 

uw achtertuin. Een uniek, grensoverschrijdend 

natuurgebied, aan weerszijden van de Belgisch-

Nederlandse grens ter grootte van bijna 60 

km². Het heeft een grote variatie aan biotopen: 

heide, vennen, stuifduinen, weilanden, bossen 

en polders. Biotopen waarin veel verschillende 

dieren en planten leven. Een gebied ook met 

belangrijke ecologische en cultuurhistorische 

waarden, die we koesteren en waar we trots op 

zijn. Maar ook een gebied dat open staat voor 

verbetering.

Vandaar dat we graag het nieuwe HELVEX – 

LIFE project aan u voorstellen: een grootschalig 

natuurherstelproject waarbij we subsidie krij-

gen via het LIFE+ programma van het Europese 

fonds voor natuur- en milieuprojecten.

Samen met de partners aan beide zijden 

van de landsgrens (Natuurpunt, Agentschap 

voor Natuur & Bos en de Vereniging Natuur-

monumenten) slaan we de handen in elkaar om 

de natuurwaarden in het Grenspark te vergro-

ten. Zoals u verder in dit nummer (pag. 2) kunt 

lezen, hebben de verantwoordelijke over heden 

van Vlaanderen en Nederland doel stellingen 

bepaald voor het hele gebied. Tijdens de loop-

tijd van dit project (2014-2019) zullen de 

natuurbeheerders verschillende doelstellingen 

realiseren. In dit project zal ingezet worden op 
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Zwarte specht (© Filip van Boven)

Grensoverschrijdend herstel van HEide, Landduinen en Vennen en integrale aanpak van EXoten in het Grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide

Geen woorden, maar daden

Dodaars (©Slootmaekers)

Informatieavond
Wilt u meer weten over het LIFE-project? 

Graag nodigen we u uit op de informatie-

avond, georganiseerd door het Grenspark 

in samenwerking met de partners op  

15 januari 2015 in Kalmthout.

Locatie: De Vroente – Putsesteenweg 129 

B-2920 Kalmthout

Aanvang: 19.30 uur

Programma: voorstelling HELVEX – LIFE 

project

www.grensparkzk.be/life-projecten-grenspark

Onthulling van de infopanelen (© Grenspark)Dichtgegroeid zand wordt opengemaakt (© Grenspark)

Op 12 november jl. werd met deze slogan in het achterhoofd de 

aftrap gegeven van het Helvex - LIFE project  in grenspark De 

Zoom – Kalmthoutse Heide. Barbara Van Eeckhoutte, coördina-

tor van het Grenspark, verwelkomde de genodigden en leidde de 

sprekers in. De directeur van Natuurpunt  dhr. Chris Steenwegen, 

de directeur van Vereniging Natuurmonumenten dhr. Teo Wams 

en de Provinciale directeur van het Agentschap voor Natuur en 

Bos dhr. Dirk Jordaens, vertelden met veel enthousiasme de 

rol van hun organisatie in dit Helvex-LIFE project.  Allen waren 

ze het erover eens dat in dit project vooral de samenwerking  

loont. Ook de directeur Natuur & Milieu van de provincie Noord-

Brabant, mw. Yolande van der Meulen, benadrukte het belang van 

het project voor de provincie en de rol die het Grenspark hier te 

vervullen heeft. Na de toespraken was het tijd om deze woorden 

om te zetten in daden. Symbolisch mochten de drie directeuren 

de eerste vierkante meters van het dichtgegroeide zand terug 

open maken. Daarna mocht mw. van der Meulen de infopanelen 

langs de Verbindingsstraat onthullen. 

Deze krant is speciaal voor u, omwonenden en bezoekers van het unieke 

natuurpark ‘grenspark De Zoom – Kalmthoutse Heide’. 

het herstel van de landduinen, met name in het 

gebied de Nolse Duinen, die zullen in hun oude 

glorie hersteld worden. Maar ook heideherstel, 

het maken van een natte verbinding tussen 

de Steertse Heide in Vlaanderen en de Groote 

Meer in Nederland staan centraal. Bovendien 

zullen de vennen Stappersven, Groote Meer 

(westelijk deel) en Kleine Meer hersteld worden 

en zal de kwaliteit van het afstromend water 

naar de Groote Meer verbeterd worden. Naast 

het herstel van droge en natte heide, verspreid 

gelegen in het projectgebied, zullen  exotische 

soorten zoals de Amerikaanse vogelkers verwij-

derd worden. 

Al deze maatregelen zullen vogelsoorten zoals 

nachtzwaluw, boomleeuwerik, dodaars, geoorde 

fuut, zwarte specht en wespendief helpen om 

in aantal toe te nemen én zullen ook soorten als 

de gladde slang en de rugstreeppad en andere 

bedreigde soorten ten goede komen. 

09. Infoborden aan De Ster – Kalmthout

12. Informatiekrant start Helvex –  

LIFE project – november 2014 

13. Informatiefolder Boterbergen

11. QR code met 

link: Filmpjes Herstel 

Groote en Kleine Meer

10. Verbindingspad tussen de open gemaakte Nolse Duinen

08. Informatieavond – mei 2015

07. Infobanners in de Vroente

Grenspark Kalmthoutse Heide

twee landen - één natuur

NatuurwandelingBoterbergen

e beseffen dat we de afgelopen jaren 

veel gevraagd hebben van de bezoekers 

en omwonenden. Sommige delen van het 

landschap zijn grondig veranderd en de 

wegen intensief gebruikt door werfver-

. Ook voor deze werken vragen we 

jouw begrip en vertrouwen dat de natuur 

erop vooruit gaat want daar doen we het 

uiteindelijk allemaal voor. Bovenstaande 

werken worden gesubsidieerd door het 

Europese LIFE fonds en Vlaanderen.

UITNODIGING

maandag 26 augustus 2019

www.grenspark.be  |  www.grenspark.nl

Life HelvexStappersven

ande open plekken

opografische

EN
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Astonishment at the 
top of De Stapper 

Just before COVID-19 struck, the new tourist 

watchtower De Stapper was opened to the general 

public. In the meantime, many hundreds have 

climbed the watchtower of eleven meters to enjoy  

the magnificent panorama. The “wow” feeling 

definitely prevails here. 

Magda Verhulst and Ludo Claes know Grenspark 

Kalmthoutse Heide very well. “Every time we cycle 

past the tower, we stop. We have already enjoyed 

the rain as well as the tropical heat of August up 

there. Every time, the Stappersven and Nolse 

duinen area look different. At first sight, the scenic 

views seem similar, but if you look more closely,  

you can see that the heathland is different every 

single time. That really is very appealing,” the 

couple mentions.

Fifteen-year-old twin brothers Lander and Mattis 

Van Loock: “From up here, we always feel like we 

are travelling in a faraway African country. We muse 

away and almost see stretches of savanna in front of 

us. Up here, everyone can dream away because of 

the beautiful nature surrounding you”.

Hedwig Van Walledael has recently retired and 

as a passionate nature hiker he often passes 

Verbindingsstraat. “In the meantime De Stapper has 

become an anchorage to me. The top of the tower 

is the final destination of every hike I undertake.  

I mostly enjoy the tower when there’s wind and 

 rain. That might sound strange, but at the top of  

the tower I can literally feel nature on my body while 

enjoying the fens, the heathland and the dunes.” 

Ann & Kees are taking their dogs out for a walk:  

“It’s the first time we are climbing the tower. 

Downstairs we didn’t have the impression the  

tower was so high, but the scenic view upstairs is 

really beautiful and impressive. It’s a good thing  

the design also took into account nesting places  

for animals.”

14.Ann & Kees climbing De Stapper (Photo: 

Grenspark) 15.The watchtower offers nesting 

places for birds and bats (Photo: Grenspark) 

16.Information boards in De Stapper watchtower 

(Photo: Grenspark) 17.Black-necked grebe

(Photo: M. Slootmaekers) 18. Common buzzard 

(Photo: M. Slootmaekers) 

Volop verbazing  
boven De Stapper 

Net voor corona toesloeg, werd de nieuwe 

toeristische uitkijktoren De Stapper open 

gesteld voor het grote publiek. Ondertussen 

beklommen al vele honderden de elf meter 

hoge uitkijktoren om er te genieten van het 

prachtige panorama. Hier overheerst het 

wauw-gevoel.

Magda Verhulst en Ludo Claes kennen 

het Grenspark heel erg goed. “Iedere keer 

wanneer we langs de toren fietsen stoppen 

we. We hebben daarboven al genoten in de 

regen en in de exotische hitte van augustus. 

Iedere keer liggen het Stappersven en de 

Nolse duinen in de verte er anders bij. 

Het lijkt op het eerste gezicht iedere keer 

hetzelfde, maar als je goed observeert, zie 

je dat de heide er toch telkens iets anders 

bijligt. Dat trekt ons aan”, klinkt het bij  

het koppel.

De vijftienjarige tweeling Lander en Mattis 

Van Loock: “Van hierboven hebben we 

altijd het gevoel dat we ergens in een ver 

Afrikaans land op reis zijn. We dromen dan 

dat er voor ons een stuk savanne ligt. Hier 

kan iedereen wegdromen en zich laten 

leiden door de mooie natuur.”

Hedwig Van Walledael is pas gepensioneerd 

en als gedreven natuurwandelaar passeert 

hij dikwijls de Verbindingsstraat.  

“De Stapper is ondertussen een ankerplaats 

voor mij. De top van de toren is iedere keer 

het einddoel. Bij wind en een beetje regen 

geniet ik het meest. Gek misschien, maar 

dan ben ik blij dat ik op die hoogte de 

natuur letterlijk op mijn lijf kan voelen  

terwijl ik geniet van de vennen, de heide  

en de duinen.” 

Ann & Kees op wandel met de honden: 

“Het is de eerste maal dat we op de 

toren klimmen. Beneden hadden we 

niet de indruk dat de toren zo hoog was, 

maar het uitzicht boven is echt prachtig, 

indrukwekkend. Goed dat er bij het  

ontwerp ook rekening werd gehouden  

met nestplaatsen voor dieren.”

EN

14. Ann en Kees bij De Stapper

17. Geoorde fuut (Foto: M. Slootmaekers) 

16. Infopanelen in de toren

15. Nestplaatsen in de toren

18. Buizerd (Foto: M. Slootmaekers)
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Natuurpunt is an independent volunteer organization 

with more than 119,000 members. Natuurpunt protects 

vulnerable and threatened nature in Flanders, and 

manages over 25,000 hectares of Flemish nature in  

500 different nature areas. www.natuurpunt.be

Frederik Naedts is manager and project assistant 

at Natuurpunt. He was responsible for the project 

work carried out in the subareas of Nolse Duinen, 

Boterbergen and Stappersven. These works aimed at 

restoring the heathland, Stappersven and land dunes. 

Reducing invasive exotic species was an equally 

important project component.

How do you look back on the project? “I am pleased 

that we have been able to restore the effect of wind 

in the Nolse Duinen area. By chopping pines and 

exposing the sand, the sun and wind have regained 

their grip on the sand. Therefore, the sand is now 

drifting as it was in the past. Back in the past, the 

pines were planted to create a production forest but 

they withheld the sand from drifting. Every time I now 

visit the area, it has changed because nature has 

taken over. Outside the breeding and grazing season 

everybody can visit the area. I therefore invite everyone 

to come have a look and stand on top of a dune.”

What is the importance of the HELVEX-LIFE project for 

you? “The HELVEX - LIFE project has enabled us to 

recreate the right conditions for the typical nature of 

Grenspark Kalmthoutse Heide, such as drifting land 

dunes and heathland. Once these conditions are 

restored, plants and animals will be able to take back 

the place they once had, as it was centuries before the 

exploitation of the heathland landscape started. We 

are in the midst of a climate crisis, but there is also 

a worldwide biodiversity crisis going on. Plants and 

animals are under pressure due to climate change, 

pollution and intensive land use. This is also noticeable 

in Grenspark Kalmthoutse Heide. For example, the 

grouse has disappeared here and the grayling will 

become extinct if no more measures are taken. That 

is why we carried out these project works in the Nolse 

Duinen area. My job is to prevent more plants and 

animals from dying out in Grenspark Kalmthoutse 

Heide. So, the importance and scope of this project 

are very big.”

The measures taken in the area have occasionally 

encountered criticism. How do you feel about that? 

“As a nature conservationist, I understand that people 

make their voices heard in large-scale interventions. 

And to be very honest, I don’t consider this churned 

landscape to be beautiful either. But from our 

experiences in De Liereman and Averbode, two other 

nature reserves where similar measures were taken, 

we know that the heathland and the forest will recover. 

I ask everyone to be patient and above all to have faith 

in the power of nature. Sometimes we want results 

too quickly. Flowers in our garden? We simply go to 

the shop and a little later our garden looks colourful. 

Nature however works more spontaneously and that’s 

the beauty of it”.

Why do you think it is so important to continue to fight 

exotic and invasive species? “Rhododendron and 

American oak treeare invasive exotic species. Or to  

put it simply, they have been planted by humans.  

Later however, these species started to dominate.  

In other words: the situation got out of hand. If we do 

not intervene, these species will continue to dominate 

the heathland and forests, pushing away native plants 

such as blueberry, domestic oak and heather. We do 

not want that to happen, because most of the species 

typical of Grenspark Kalmthoutse Heide can only occur 

or live in a domestic forest or heathland.” 

What do you hope to see or experience in the area? 

“I hope to be able to walk the Bosbes (Blueberry) 

hiking path within a few years and see a smooth snake 

crawl on a dirt track. After all, that is what we are doing 

all of this for.”

19.Frederik Naedts elaborates on the restoration of 

the Nolse Duinen site (Photo: Grenspark) 20.Frederik 

Naedts – Natuurpunt (Photo: Grenspark) 21.Restoring 

open sand in the Nolse Duinen while maintaining 

groups of trees (Photo: Jef De Winter) 22.Grayling 

(Photo: H. Ledegen) 23.Smooth snake (Photo:  

M. Slootmaekers) 24.Northern dune tiger beetle 

(Photo: K. De Blick) 25.Restoring the fen banks  

along Stappersven (Foto: Natuurpunt)

Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging met meer dan 119.000 leden. 

Natuurpunt beschermt kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen, met meer dan 

25.000 hectare Vlaamse natuur in beheer in 500 verschillende natuurgebieden. 

www.natuurpunt.be

Frederik Naedts is beheerder en 

projectmedewerker bij Natuurpunt. Hij was 

verantwoordelijk voor de maatregelen in de 

deelgebieden Nolse Duinen, Boterbergen 

en Stappersven. Die maatregelen richtten 

zich op herstel van heide, het Stappersven, 

landduinen en op het terugdringen van 

invasieve exoten.

Hoe kijk je terug op het project? 

“Ik ben blij dat we de werking van wind 

terug hebben kunnen brengen in de Nolse 

Duinen. Door het kappen van de dennen 

en het bloot leggen van het zand, hebben 

zon en wind terug vat op het zand en stuift 

het als vanouds. Die dennen zijn vroeger 

aangeplant als productiebos en hielden 

het zand vast. Elke keer wanneer ik in 

het gebied kom, is het veranderd omdat 

de natuur ermee aan de gang is gegaan. 

Buiten het broed- en graasseizoen kun je 

het gebied bezoeken. Ik nodig iedereen 

uit om eens een kijkje te komen nemen en 

bovenop een duin te komen staan.”

Wat is voor jou het belang van dit project 

geweest?

“Het HELVEX – LIFE project heeft 

ons in staat gesteld opnieuw de juiste 

omstandigheden te creëren voor de 

typische natuur van het Grenspark zoals 

duinen en heide. Eens die omstandigheden 

goed zitten, nemen planten en dieren 

terug de plaats in die ze eeuwenlang voor 

de ontginning van het heidelandschap 

gehad hebben. We leven midden 

in een klimaatcrisis maar er is ook 

een biodiversiteitscrisis aan de gang. 

Planten en dieren staan onder druk door 

klimaatverandering, vervuiling en intensief 

landgebruik. Ook in het Grenspark. Zo is 

de korhoen hier verdwenen en sterft de 

typische heivlinder uit als er niet meer 

maatregelen genomen worden zoals in de 

Nolse Duinen. Mijn job is om te vermijden 

dat er in het Grenspark nog meer planten en 

dieren uitsterven. Het belang van dit project 

is dus erg groot.” 

De maatregelen in het gebied stuitten af en 

toe op kritiek. Hoe kijk je daar zelf naar? 

“Als natuurbeschermer begrijp ik dat 

mensen hun stem laten horen bij 

grootschalige ingrepen. En ik ga eerlijk zijn.  

Ik vind het landschap waar er gewerkt is, 

momenteel ook niet mooi. Maar uit ervaring 

in de Liereman en Averbode weet ik dat 

de heide en het bos zullen herstellen. Ik 

zou aan iedereen willen vragen om geduld 

en vooral om vertrouwen te hebben in de 

kracht van de natuur. We willen soms te snel 

resultaat. Bloemen in onze tuin? We gaan 

naar de winkel en wat later staan ze in onze 

tuin. De natuur werkt spontaner en dat is er 

juist het mooie aan.”

Waarom is het volgens jou zo belangrijk om 

exoten te blijven bestrijden?

“Rododendron en Amerikaanse eik zijn 

invasieve exoten. Dat wil zeggen dat ze 

aangeplant zijn door de mens en dat het 

uit de hand gelopen is. Wanneer we niet 

ingrijpen gaan zij de heide en het bos 

overheersen waardoor inheemse planten 

zoals bosbes, eik en heide weggedrukt 

worden. Dat willen we niet, want in een 

inheems bos of heide komen de meeste 

soorten voor die typisch zijn voor Grenspark 

Kalmthoutse Heide.” 

Wat hoop je nog te zien in het gebied? 

“Ik hoop binnen enkele jaren het wandelpad 

Bosbes te kunnen wandelen en daar een 

gladde slang over het zandpad zien kruipen. 

Dat is uiteindelijk waarvoor we het doen.”

19. Frederik Naedts geeft uitleg over de herstelde Nolse Duinen

20. Dhr. Frederik Naedts – Natuurpunt 

21. Herstel open zand Nolse Duinen met behoud van bomengroepen (© Jef De Winter)

22. Heivlinder (© H. Ledegen)

23. Gladde slang 

(© M. Slootmaekers)

24. Bastaardzandloopkeverr  

(© K. De Blick) 25. Venoeverherstel rond het Stappersven (© Natuurpunt)
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Natura 2000 is a large European network of protected 

natural areas aiming at conserving and restoring 

biodiversity in the European Union. Both the Dutch and 

the Flemish part of Grenspark Kalmthoutse Heide are 

included as Birds and Habitats Directive sites (Natura 

2000 code for Flanders BE2.3 and BE2100015, and for 

the Netherlands NL3009003 and NL9801055).

The Birds Directive sites or special protection areas 

are part of the European ecological Natura 2000 

network. This HELVEX - LIFE project (cross-border 

restoration of HEide, Land dunes and Fens (‘Vennen’), 

and the integrated approach of Exotic invasive species) 

covers 3950 ha and is entirely located within the Birds 

and Habitats Directives area. The project started on 

01/07/2014 and will end on 30 November 2020. The 

total cost of the project amounts to € 3,227,731. Half of 

this total cost i.e. € 1,613,865 is subsidized by the EC.

Organization of InterLife days  
Every year, managers from France, Belgium and  

the Netherlands come together for two days to share 

their knowledge of nature management. All managers 

of an ongoing LIFE project are invited to participa-

te in these InterLife days. In September 2019, the 

Volksabdij location in Ossendrecht was chosen as the 

meeting location. Grenspark Kalmthoutse Heide and 

the project partners were responsible for the organiza-

tion (programme and excursions) of these two fruitful 

days. About 70 participants took part in the meeting. 

The meeting in Ossendrecht focused on ‘challenges 

and cooperation across borders’. In addition to the 

many presentations of other current LIFE projects, 

excursions were also organized to various locations in 

the HELVEX-LIFE project area.

26.Experts on excursion in HELVEX project area 

27.InterLife meeting Grenspark Kalmthoutse Heide – 

September 2019 28.From left to right: Giulia Carboni 

- EASME LIFE Unit, Thierry Ory - Natagora, Martin Mos 

- Natuurmonumenten, Ignace Ledegen - Grenspark 

Kalmthoutse Heide 29.Excursion during the Benelux 

InterLife meeting (Photo: Grenspark)

What monitoring activities teach us...  
In 2020, we welcomed two new bird species in Gren-

spark Kalmthoutse Heide. For the first time since the 

1960s, red-backed shrikes have successfully nested 

in Steertse Heide and Noordpolder. These areas have 

been completely or partially transformed from agricul-

tural lands into nature and now form the ideal habitat 

for this species. More nature clearly pays off. Also 

three breeding pairs of the largest owl species of Eu-

rope, the Eurasian eagle-owl, were identified this year. 

The nesting places could be localized as well. The 

chicks of this impressive owl species were given a ring 

around their leg for scientific purposes. We will there-

fore be able to follow up on the areas these chicks will 

visit after they leave Grenspark Kalmthoutse Heide. 

We can share these magnificent observations thanks 

to the sustained monitoring efforts in our nature re-

serve. Monitoring is a systematic follow-up of species. 

It enables conservationists to monitor and adjust the 

results of management work. In Grenspark Kalmthout-

se Heide, we also monitor whether our interventions 

actually have lead to an increase in European protec-

ted species. In recent years, we have noticed a con-

tinuous increase in the number of birdsong spots of 

the European night jar, while the wood lark numbers 

stabilize. For the little grebe and the black-necked 

grebe, the water levels in the fens are the main cause 

of high and/or low numbers. If the water level of the 

fens is high, we can observe many of these species. 

In the case of low water levels, these grebes do not or 

hardly visit our nature reserve. In Groote and Kleine 

Meer we can see that typical plants such as shore-

weed, strapwort and lesser marshwort are doing better 

again. Nevertheless, permanent attention is neces-

sary. Thanks to the extensive inventory, New Zealand 

pigmyweed (an invasive exotic species) was spotted 

and removed in time. There is also positive news for 

invertebrates: in 2020, the blue-winged grasshopper 

was observed several times in Grenspark Kalmthoutse 

Heide. This species, living on dry sandy plains, now 

has a considerable habitat expansion thanks to the 

works carried out on the Nolse Duinen site. We hope 

that this beautiful grasshopper will opt for permanent 

establishment in our nature reserve. We will keep 

a close eye on evolutions for you. Subscribe to the 

newsletter of Grenspark Kalmthoutse Heide on the 

website and be the first to find out about monitoring 

and evolutions.

30.Three juvenile eurasian eagle-owls

Natura 2000 is een groot Europees netwerk van beschermde natuurgebieden met als doel: behoud en 

herstel van de biodiversiteit in de Europese Unie. Zowel het Nederlandse deel als het Vlaamse deel 

van het ganse Grenspark zijn opgenomen als Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied (Natura 

2000-code voor Vlaanderen BE2.3 en BE2100015, en voor Nederland NL3009003 en NL9801055). 

De Vogelrichtlijngebieden of speciale beschermingszones maken deel uit van het Europees ecologisch 

Natura 2000-netwerk. Dit HELVEX - LIFE (grensoverschrijdend herstel van HEide, Landduinen 

en Vennen, integrale aanpak EXoten ) project omvat 3950 ha en is volledig gelegen binnen het 

Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied. Het project startte op 01/07/2014 en eindigt op  

30 november 2020. De totale kostprijs van het project bedraagt € 3.227.731 waarvan de helft  

€ 1.613.865 als subsidie ontvangen wordt van de EC. 

Elk jaar komen beheerders uit Frankrijk, 

België en Nederland twee dagen samen 

op de Benelux InterLIFE dagen om hun 

kennis op vlak van natuurbeheer met elkaar 

te delen. Alle beheerders in een lopend 

LIFE-project worden uitgenodigd en kunnen 

hieraan deelnemen. In september 2019 

stond het Grenspark en zijn projectpartners 

in voor de volledige organisatie (programma 

en excursies) van deze tweedaagse en werd 

als locatie de Volksabdij te Ossendrecht 

gekozen. Een 70-tal deelnemers namen 

deel. Het hoofdthema van deze Benelux 

InterLIFE dagen was ‘uitdagingen en 

samenwerking over de grenzen heen’. 

Naast de vele presentaties van andere 

lopende Life projecten, werden er ook 

excursies georganiseerd naar verschillende 

locaties in het HELVEX projectgebied.

In 2020 konden we twee nieuwe 

vogelsoorten welkom heten in het 

Grenspark. Voor het eerst sinds de jaren 

’60 broedden er weer grauwe klauwieren 

met succes in o.a. de Steertse Heide en de 

Noordpolder. Deze gebieden zijn geheel of 

gedeeltelijk vanuit de landbouw omgevormd 

naar natuur en vormen zo het ideale 

leefgebied voor deze soort. Meer natuur 

werpt zijn vruchten af. Ook van de grootste 

uilensoort van Europa, de oehoe, werden dit 

jaar drie broedparen vastgesteld waarvan 

de nesten konden gelokaliseerd worden. 

De jongen van deze imposante uil kregen 

een wetenschappelijke ring om hun poot. 

Zo kunnen we later opvolgen naar welke 

gebieden deze jongen uitvliegen vanuit  

het Grenspark. 

Deze mooie waarnemingen kunnen we 

delen dankzij de volgehouden monitoring 

inspanningen in het Grenspark. Monitoring 

is een systematische opvolging van 

soortengroepen die natuurbeschermers in 

staat stelt om resultaten van beheerwerken 

op te volgen en bij te sturen. In het 

Grenspark volgen we zo ook op of ingrepen 

daadwerkelijk tot een stijging van Europees 

beschermde soorten leidt. 

We zien de laatste jaren een constante 

stijging van het aantal zangposten van 

nachtzwaluw, de boomleeuwerik behoudt 

dan weer zijn aantallen. Voor de dodaars en 

de geoorde fuut zijn de waterstanden van de 

vennen de belangrijkste oorzaak van hoge 

en/of lage aantallen. Als er veel water in 

de vennen staat, kunnen we veel van deze 

soorten waarnemen. Bij lage waterstanden, 

blijven deze soorten weg. 

In de Groote en Kleine Meer zien we 

dan weer dat de typische planten zoals 

oeverkruid, riempjes, ondergedoken 

moerasscherm het weer beter doen. 

Maar blijvende aandacht is nodig. Dankzij 

de doorgedreven inventarisatie kon de 

watercrassula (een woekerende exoot) tijdig 

opgemerkt en verwijderd worden.

Er is ook positief nieuws bij de 

ongewervelden, de blauwvleugelsprinkhaan 

werd in 2020 meerdere keren waargenomen 

in het Grenspark. Dankzij de werken aan 

de Nolse Duinen, krijgt deze soort die leeft 

op droge zandige vlakten een aanzienlijke 

uitbreiding van het leefgebied. We hopen 

dat deze mooie sprinkhaan zich zo blijvend 

kan vestigen in het Grenspark.

We blijven het voor u in de gaten houden. 

Volg de nieuwsbrief van Grenspark 

Kalmthoutse Heide om als eerste op de 

hoogte te zijn. Schrijf je hiervoor in via  

de website. 

26. Experten op excursie 

in het HELVEX gebied

Organisatie van de 
Benelux InterLIFE-dagen

Wat we leren uit 
monitoring activiteiten

27. InterLife meeting Grenspark Kalmthoutse Heide – September 2019

28. 29.

EN

30. Oehoe jongen
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Herstel van open zand bij particulier – 1 ha
Restoring open sand on private property – 1 ha

Zuiveringswerk tussen Steertse Heide en 
Groote Meer Purification between Steertse Heide 

and Groote Meer 

Herstel van westelijk deel Groote en Kleine 
Meer en Granaatven – 30 ha Restoration of 

the western part of Groote and Kleine Meer and 

Granaatven – 30 ha

Uitgevoerde
acties 
Works carried out

33. Luchtfoto zuiveringswerk tussen Steertse Heide en Groote  

en Kleine Meer (© Natuurmonumenten)

34. Kleine Meer na herstel

32. Herstel open zand bij particulier

32.Restoring open sand on private property (Photo: Grenspark) 

33.Aerial photo of the purification between Steertse Heide and 

Groote & Kleine Meer (Photo: Natuurmonumenten) 34.Kleine Meer 

after restoration (Photo: Grenspark) 35.Excursion for local residents 

in the Nolse Duinen site (Photo:Grenspark) 36.De Boterbergen after 

exotic species control (Photo: Grenspark) 37.De Stapper, the new 

watchtower of Natuurpunt (Photo: Grenspark) 38.Birdwatchers cabin 

under construction (Photo: Grenspark)
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Heideherstel verspreid in het gebied – 57 ha
Heathland recovery throughout the area - 57 ha

Venoeverherstel aan Stappersven – 30 ha
Restoring the fen banks of Stappersven - 30 ha

Aanleg open corridor en herstel natte heide 
– 3 ha Construction of an open corridor and the 

restoration of wet heathland - 3 ha

Herstel open zand met behoud van oude 
bomen en boomgroepen – 55 ha Restoring 

open sand while preserving old trees and groups of 

trees - 55 ha

Exotenbestrijding: verwijderen van  
Amerikaanse vogelkers en rododendron – 
200 ha Invasive exotic species control: removal of 

black cherry and rhododendron - 200 ha

Aanleg nieuwe uitkijktoren ‘De Stapper’  
en een vogelkijkhut aan de rand van het 
Stappersven Construction of the new watchtower  

‘De Stapper’ and a birdwatchers cabin overlooking 

Stappersven

35. Excursie voor omwonenden – Nolse Duinen

36. De Boterbergen na exotenbestrijding

37. 38. Vogelkijkhut in opbouw
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Natuurmonumenten owns and manages more 

than 100,000 hectares in the Netherlands. The 

organization stands up for all nature that is left, and 

for new nature that is yet to arise in the Netherlands. 

Natuurmonumenten doesn’t only care about and 

look after nature in the areas they manage, but also 

beyond. They take it one step further, in a way that 

suits the Netherlands as the country sees fit today. 

Natuurmonumenten takes care of existing nature and 

creates new nature, together with 700,000 members, 

donors and volunteers.www.natuurmonumenten.nl 

Robert Stoop (project manager at Natuur-

monumenten) was responsible for managing the 

HELVEX-LIFE project at Natuurmonumenten, the 

elaboration of the plans (from idea to specifications), 

the necessary research and tendering the contractor 

who ultimately carried out the works. 

“The restoration of Kleine and Groote Meer was one 

of the first major projects at Natuurmonumenten 

for me. It’s great to see that nature is so resilient 

there. It all started with an exuberant growth of 

willows turning the area into an impenetrable jungle 

and now we see a beautiful open fen. The further 

restoration of Kleine Meer mainly depends on water. 

Therefore we keep our fingers crossed for a wet 

autumn and winter period. Our work in Kleine Meer 

has not finished yet. We soon hope to be able to 

strip the top soil of the remaining sites located in 

Kleine Meer. We also hope to clean up the adjacent 

clay pits. The purification work that was carried out 

between the agricultural enclave and Groote Meer 

is a new technique to purify phosphate. It is the 

first time ever, on a large scale, that water has been 

treated with iron-sand to retain the phosphate.” 

Bombs and grenades “What took a lot of time 

and energy was the research into non-detonated 

explosives. This put considerable pressure on the 

planning and budget, especially for the restoration 

of Groote and Kleine Meer. A lot of ‘bombs and 

grenades’ were found here, dating back to World 

War II.”

Concrete results “In Kleine Meer we see an 

enormous expansion of coral-necklace and 

shoreweed. In the meantime, Kleine Meer even 

seems to meet the requirements of a “weakly 

buffered fen”. Restoring the fen also involved 

the restoration of Granaatven. As a result, white-

flowered buttercup, lesser marshwort and floating 

club-rush are coming back, even in places we did 

not expect this straight away”.

39.Robert Stoop – Natuurmonumenten  

40.Bombs and grenades found on the site  

(Photo: Natuurmonumenten) 41.A 17 kg grenade was 

found in Kleine Meer (Photo: Natuurmonumenten) 

42.Kleine Meer before the restoration was carried out 

(Photo: M. Slootmaekers) 43.Kleine Meer after the 

restoration was carried out (Photo: R. Koster)

Natuurmonumenten bezit en 

beheert meer dan 100.000 hectare 

Nederland. We maken ons sterk voor 

alle natuur die nog over is. En voor 

de nieuwe natuur die er nog gaat 

komen in Nederland. Niet alleen in 

de gebieden die wij beheren, maar 

ook daarbuiten. Want we gaan een 

stap verder. Op een manier die past 

bij het Nederland van nu. We zorgen 

voor de natuur die er is en maken 

nieuwe natuur. Samen met 700.000 

leden, donateurs en vrijwilligers. 

www.natuurmonumenten.nl

Robert Stoop, (projectmanager bij 

Natuurmonumenten) zorgde voor de 

aansturing van het project binnen 

Natuurmonumenten, het uitwerken van de 

plannen (van idee tot bestek), de nodige 

onderzoeken en de aanbesteding van de 

aannemer die uiteindelijk het werk uitvoerde.

“Het venherstel in de Kleine en Groote Meer 

was voor mij een van de eerste grote klussen 

binnen Natuurmonumenten. Het is gaaf om 

te zien dat de natuur daar zo veerkrachtig 

is. Het begon met een wilgenopstand waar 

geen doorkomen heen was en nu is het een 

prachtig open ven. 

Het verdere herstel van de Kleine Meer is 

vooral afhankelijk van water. Dus we hopen 

op een natte herfst en winter. De klus in de 

Kleine Meer is nog niet klaar. We hopen snel 

het restant te kunnen plaggen en ook de 

naastgelegen leemputten op te schonen. 

Het zuiveringswerk dat werd aangelegd 

tussen de landbouwenclave en de Groote 

Meer is een nieuwe techniek om fosfaat te 

zuiveren. Het is de eerste keer dat op grote 

schaal met ijzerhoudend zand water wordt 

gezuiverd om het fosfaat vast te houden. 

Bommen en granaten

Wat veel tijd en energie kostte, was 

het onderzoek naar niet gesprongen 

explosieven. Vooral bij het venherstel van de 

Kleine en Groote Meer heeft dat de planning 

en het budget behoorlijk onder druk gezet. 

Er zijn hier flink wat “bommen en granaten” 

gevonden, daterend van WOII. 

Concrete resultaten

“In het Kleine Meer zien we een enorme 

uitbreiding van grondster en oeverkruid. 

Daarmee lijkt de Kleine Meer inmiddels  

zelfs aan de eisen voor een ”zwak 

gebufferd ven” te voldoen. Onderdeel  

van het venherstel was ook het opschonen 

van het Granaatven. En daar zien we 

de witte waterranonkel, ondergedoken 

moerasscherm en vlottende bies 

terugkomen waar we het misschien  

niet meteen hadden verwacht.”

40. Gevonden bommen en granaten 

(© Natuurmonumenten)

43. Kleine Meer na herstelwerkzaamheden (© R. Koster)

41. Granaat 17 kg gevonden aan de Kleine Meer 

(© Natuurmonumenten)

39. Dhr. Robert Stoop – Natuurmonumenten 

EN

42. Kleine Meer vóór herstel (© M. Slootmaekers)
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Sietske de Regt is coördinator van 

verdrogingsbestrijding van de provincie 

Noord-Brabant. De Provincie Noord-Brabant 

leverde een forse cofinanciering in  

het project.

Hoe kijk je terug op het project Sietske? 

“Ik ben blij verbaasd over de vlotte 

samenwerking. Om dit project te realiseren 

waren er veel nationale en internationale 

partners nodig. Ook de Europese Commissie 

speelde mee. Om die allemaal op dezelfde 

lijn te krijgen en te laten samenwerken is 

geen vanzelfsprekendheid. Toch is dat  

ons gelukt.”

Op welke realisaties ben je het meest trots? 

”Aan de Groote en Kleine Meer zijn er heel 

veel bomen en struiken gekapt. Dat gebied 

is helemaal getransformeerd en zo krijgt 

de natuur daar opnieuw een eerlijke kans. 

Het meest tevreden ben ik over ons unieke 

zuiveringswerk. Door landbouwactiviteiten 

bevat het water hier nog veel fosfaten. 

We slaagden erin om een systeem te 

ontwikkelen waarbij dat water door een 

mengsel van zand en ijzer vloeit. Het ijzer 

bindt zich aan het fosfaat en het water dat 

naar de Kleine en Groote Meer vloeit, heeft 

een veel betere kwaliteit dan voorheen.”

Hoe verwacht je dat het  

gebied verder evolueert? 

“Deze derde hete zomer op rij speelt ons 

niet in de kaart. Integendeel. Een extreem 

droog jaar kan de natuur best aan. Maar 

drie op een rij is twee te veel. Ik ben vooral 

benieuwd hoe en hoe vlug de natuur zich 

kan herstellen. De eerste resultaten van 

dit HELVEX – LIFE project zijn al zichtbaar. 

Zowel in de Groote als Kleine Meer groeit er 

opnieuw oeverkruid.”

En zijn er al concrete resultaten zichtbaar? 

“Het oeverkruid is opnieuw aan een opmars 

bezig. Dat was vlak na de maatregelen 

duidelijk te zien aan de oevers van de 

Groote Meer en de Kleine Meer.  

Het oeverkruid staat op de Nederlandse 

rode lijst van planten aangeduid als 

zeldzaam en sterk afgenomen. Zowel 

het oeverkruid als het oeverkruidverbond 

(verzameling planten die bij het oeverkruid 

goed gedijen) beschouwen we als een soort 

barometer. Als het ergens groeit, weten 

we dat de waterkwaliteit daar top is. Goed 

nieuws voor vogels als de geoorde fuut en 

dodaars. Omwille van het kwaliteitsvolle 

water komen die vogels terug naar de Groote 

en Kleine Meer.”

44. Zuiveringsfilter met ijzerzand (© Natuurmonumenten) 

EN

De Nederlandse provincie Noord–Brabant is co-financierder in het project.
The province of North Brabant (NL) co-financed the HELVEX-LIFE project.

Sietske de Regt is the coordinator of anti-drought 

control projects in the province of North Brabant 

(NL). The province provided substantial co-financing 

for the HELVEX-LIFE project.

How do you look back on the project, Sietske? “I am 

pleasantly surprised by the smooth cooperation. 

Many national and international partners had to 

work together to realize this project. The European 

Commission also played an important role in turning 

HELVEX-LIFE into a success story. Getting all 

partners on the same wavelength is of course not 

easy. Yet, I am glad to see we have succeeded and 

the project has landed.”

Which achievements are you most proud of? “On 

the banks of Kleine and Groote Meer, many trees 

and shrubs have been chopped or were removed. 

The area has been completely transformed, giving 

nature a fair chance again. I am most satisfied with 

the unique purification work we carried out. Due 

to agricultural activities, there’s still a considerable 

amount of phosphates in the water here, but we 

succeeded in developing a purification system that 

makes the water flow through a mixture of sand and 

iron. The iron binds to phosphate. As a result, the 

water that flows to Kleine and Groote Meer is now of 

a much better quality.”

How do you expect the area to evolve? “The hot 

summer of 2020 was the third hot summer in a 

row. This is not advantageous for the area. On the 

contrary… Nature can cope with an extremely dry 

year and can recover, but three hot summers in a 

row…well, that is simply too much. I am particularly 

curious to see how and how quickly nature can 

recover. The first results of the HELVEX-LIFE project 

are already visible. Shoreweed is growing again in 

both Kleine and Groote Meer.”

Are there any concrete results that are already 

visible? “Well, as mentioned before, shoreweed is 

on the rise again. This was undoubtedly established 

on the banks of Kleine and Groote Meer right after 

the project works had been carried out. Shoreweed 

is on the Dutch red list of plants and is assessed as 

rare and severely in decline. Both the shoreweed 

and the so-called shoreweed alliance (i.e. plants 

that thrive in the presence of shoreweed) are 

considered some kind of barometer. If shoreweed 

is present, we know that the water is of outstanding 

quality. This leads to favorable conditions for birds 

like the black-necked grebe and little grebe. Thanks 

to the top water quality, these birds have returned to 

Kleine and Groote Meer.”

44.Purification filter with iron-sand between the 

agricultural enclave and Groote Meer (Photo: 

Natuurmonumenten) 45.Sietske de Regt - the 

province of North Brabant (NL) - (Photo: Provincie 

Noord-Brabant) 46.Little grebe (Photo:  

M. Slootmaekers) 47.Construction of purification 

filter with iron-sand (Photo: Natuurmonumenten) 

48.Shoreweed (Photo: M. Slootmaekers)

45. Mw. Sietske de Regt – Provincie 

Noord-Brabant (©Provincie Noord-

Brabant)

46. Dodaars (© M. Slootmaekers)

47. Aanleg zuiveringswerk met ijzerhoudend zand  

(© Natuurmonumenten)

48. Oeverkruid (© M. Slootmaekers)

Landbouwenclave

Groote Meer

Zuiveringsfilter
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Natuur en Bos (Flemish government) strongly focuses 

on the conservation, protection and development 

of nature reserves, forests and parks. Under the 

motto ‘More, better and together’, Natuur en Bos 

works together with many different partners, thereby 

creating a greater support base for nature.

Natuur en Bos is the largest green space owner in 

Flanders. The organization manages and controls 

42,300 hectares of own forests, nature reserves 

and domains. As Natuur en Bos also helps others to 

manage their domains, the organization manages 

and supports a total of 80,000 hectares of forest or 

nature reserve. www.natuurenbos.be 

Jef De Winter, ranger at Natuur en Bos, was 

responsible for the project implementation on 

the sites owned by Natuur en Bos. He focused 

in particular on the ‘restoration of dry and wet 

heathland’ and ‘making an open corridor’ in the 

Mont Noir subarea. The ‘management of Steertse 

Heide’ was also on his agenda. This meant he had to 

follow up on the works on a daily basis. Whenever 

necessary, he made adjustments so the project 

output was reached. 

How do you look back on the project? 

“When I started as a ranger in Grenspark 

Kalmthoutse Heide, the HELVEX-LIFE project had 

only just begun. Several works had just started and 

I had to familiarize with the project in a rather short 

period of time. In any case, it was a very exciting 

and challenging period. After all, Natuur en Bos 

was at the forefront of restoring a lot of dry and 

wet heathland, especially in Mont Noir. For many 

years, no management had taken place in the Mont 

Noir private area. The site had suffered from the 

surrounding vegetation that was spreading and from 

afforestation. Proper heathland management meant 

that first the young pines and purple moor-grass 

had to be removed, as well as the humus-rich soil. 

After these works were carried out, heather was 

propagated with heather seeds. New heather plants 

quickly sprouted. As a result, there were more 

seedlings and that was exactly what we were  

aiming for.”

How do you expect the area to evolve? What are 

you looking forward to? “If we give nature the time 

it needs, we will once again have a beautiful and 

diverse heathland landscape. We learned from  

other projects that a process like this takes time.  

I am especially looking forward to the first woodlarks, 

which will feel at home here again. The woodlark 

makes its nest on the ground between the heather 

shrubs. The bird prefers open landscapes to defend 

its territory better. With the HELVEX-LIFE project we 

created more habitat for this rare songbird.”

Which difficulties did you encounter during the 

works? “Perhaps it’s now hard to imagine, but the 

summer of 2017 was very wet. Working with heavy 

machinery without damaging the soil was not always 

easy at that time.”

Are there any measures already revealing visible site 

results? “If you look around, you will not only see 

many new heather shrubs, but also marsh gentian 

and sundew in places where only coniferous trees 

or purple moor-grass used to grow. However, the 

periods of drought and persistent air pollution from 

outside the nature reserve imply that the natural 

balance has not yet been achieved. For example, 

purple moor-grass grows much faster than other, 

rarer plants. That is why we are also deploying 

flocks of sheep and cattle. They graze purple moor-

grass and this gives other plants more space and 

time to grow.”

49.Ranger Jef De Winter – Natuur en Bos  

(Photo: E. De Smedt) 50.Public excursion in the 

opened up parts of Mont Noir (Photo: J. Snoeijer) 

51.The woodlark nests on the ground. (Photo:  

M. Slootmaekers) 52.Oblong-leaved sundew  

(Photo: Grenspark) 53.Galloways grazing purple 

moor-grass (Photo: Grenspark) 54.The sheep flock at 

work (Photo: Danny van Ginneken) 55.Marsh gentian 

(Photo: M. Slootmaekers)

EN

Natuur en Bos van de Vlaamse 

overheid, werkt elke dag aan het 

behoud, de bescherming en de 

ontwikkeling van natuurgebieden, 

bossen en parken. Onder het motto 

‘Meer, beter en samen’, werkt 

Natuur en Bos samen met veel 

verschillende partners en creëert zo 

een groter draagvlak voor natuur. 

Natuur en Bos is de grootste 

groenbezitter in Vlaanderen.  

Het beheert 42.300 hectare 

eigen bossen, natuurgebieden en 

domeinen. Aangezien Natuur en Bos 

ook anderen helpt bij het beheren 

van anderen hun domeinen, beheert 

Natuur en Bos in totaal zo’n 80.000 

hectare bos of natuurgebied.

www.natuurenbos.be 

Jef De Winter, boswachter bij het Agentschap 

Natuur en Bos was verantwoordelijk voor de 

uitvoering van het project op de terreinen van 

Natuur en Bos, met name de acties ‘herstel 

van droge en natte heide’ en een ‘open 

verbinding maken’ in deelgebied Mont Noir’. 

Ook het ‘beheer van de Steerste Heide’ stond 

in zijn planning. Dat betekende dagelijks de 

werken opvolgen en aansturen waar moest. 

Hoe kijk je terug op het project? 

“Toen ik hier als boswachter begon, waren 

de werken pas begonnen. Verschillende 

werven waren juist opgestart en dat 

betekende dat ik me op korte termijn 

stevig moest inwerken. In elk geval een 

zeer boeiende en uitdagende periode.’ 

Wij stonden immers aan de meet om 

heel wat droge en natte heide vooral in 

de Mont Noir te herstellen. Jarenlang 

was in het privégebied ‘Mont Noir’ geen 

beheer toegepast. Het had te lijden onder 

vergrassing en verbossing. Dit betekende dat 

eerst de jonge dennenopslag en vervolgens 

het pijpenstrootje en de humusrijke bodem 

moesten verwijderd worden. Na de werken 

hebben we heidemaaisel met zaden op de 

kale bodem aangebracht. Meer heidezaden, 

dus meer kiemplanten en dat zie je nu al 

aan de resultaten.”

Hoe verwacht je dat het gebied verder 

evolueert? Waar kijk je naar uit? 

“Als we de natuur de tijd geven die hij nodig 

heeft, krijgen we opnieuw een prachtig 

mooi en divers heidelandschap. Uit andere 

projecten leren we dat zoiets inderdaad 

tijd vraagt. Ik kijk vooral uit naar de eerste 

boomleeuweriken, die hier opnieuw hun 

plek zullen vinden. De boomleeuwerik 

maakt zijn nest op de grond tussen de 

heidestruiken. Hij heeft graag open gebied 

om zo zijn territorium beter te kunnen 

verdedigen. Met dit project creëerden 

we meer leefgebied voor de zeldzame 

zangvogel.”

Welke moeilijkheden ondervond  

je bij de uitwerking? 

“We kunnen het ons misschien niet meer 

voorstellen, maar de zomer van 2017 was 

zeer nat. Aan de slag gaan met zware 

machines zonder schade toe te brengen  

aan de bodem was niet altijd evident.”

Zijn er al concrete maatregelen  

zichtbaar in het gebied? 

“Wie rondkijkt, ziet naast vele nieuwe 

heide, ook klokjesgentianen en zonnedauw 

op de plaats waar vroeger alleen 

naaldhoutaanplantingen of pijpenstrootje 

te vinden was. De droogte en de blijvende 

luchtvervuiling van buiten het reservaat 

zorgen ervoor dat het natuurlijk evenwicht 

nog niet is bereikt. Zo groeit bijvoorbeeld 

het pijpenstrootje veel vlugger dan andere 

zeldzamere plantjes. Daarom zetten we 

schaapskuddes en runderen in. Zij grazen 

het pijpenstrootje kort af en zo krijgen 

andere plantjes meer ruimte.”

49. Boswachter Jef De Winter van Natuur en Bos (© E. De Smedt) 

50. Publieksexcursie in opengemaakte Mont Noir 

(© J. Snoeijer)

52. Kleine zonnedauw 

54. De schaapskudde aan het werk (© Danny van Ginneken) 55. Klokjesgentiaan (© M. Slootmaekers) 

53. Galloway runderen

51. Boomleeuwerik 

(© M. Slootmaekers)
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Playing outside has never been so exciting! ‘Nina and Nino’s 

nature game’ was designed especially for children. It’s an app 

you can download for free and it allows children to discover 

Grenspark Kalmthoutse Heide and its nature in a playful way 

during a challenging route full of adventure. Explore nature with 

your smartphone or tablet and play the games or undertake 

the challenging assignments. This game definitely reveals the 

detective skills of all children. 

How and where do you play Nina and Nino’s Nature Game? 

Download the app for free from Troovie.nl in the App Store or 

Google Play. You need (access to) the Internet only to download 

the app. The treasure hunt itself does not depend on an Internet 

connection. To install and play Troovie, your device must have IOS 

(6+) or Android (4+), GPS, a camera and a compass.

Then choose one of the 3 starting points: • Entry gate De Vroente, 

Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout (B) • Entry gate De 

Volksabdij, O.L.V Ter Duinenlaan 199, 4641 RM Ossendrecht (NL) 

• Starting point Ossendrechtse Duinen Zuid, 1e Verdelingsweg 

6, 4645 RT Putte (NL). Click in the app Troovie on ready-made 

Super Troovies and search on the map for Kalmthout, Putte or 

Ossendrecht (depending on the starting point you’ve chosen). 

Press the pin on the map and ‘Nina and Nino’s Nature Game’ 

will start. Enjoy the game! Together with De Vroente (Flemish 

Education Center for Nature and Environment) and the Dutch 

company Troovie, Grenspark Kalmthoutse Heide developed three 

challenging digital treasure hunts, meant for fun and amusement 

in the cross-border nature reserve.

Quotes: “It’s nice, especially the part where you can take off your 

shoes and walk barefoot!” Mayté  |  “I liked it a lot! I think hiking is 

boring, but with the app, I experienced cuddling a tree, taking a 

selfie on the watchtower and walking on bare feet.” Ilana  |  “The 

nicest assignment for me was to hang in a tree for 2 minutes.” Tuur

Nature guide Hilde Balbaert has many years of experience in 

guiding school children and other groups. For the HELVEX-LIFE 

project she was asked to share her knowledge of nature and the 

project with adults. On a regular basis, HELVEX-LIFE excursions  

and information walks for local residents and interested parties 

were organized.

How did you experience those organized excursions, Hilde? 

“Guiding a class is very different from guiding a group of adults 

during an excursion in an area where a lot of trees have been 

removed. Initiating these excursions was not self-evident. 

Fortunately, the people at Natuurpunt and Grenspark Kalmthoutse 

Heide also realized this was not something they could quickly 

organize overnight... Therefore, they provided a solid theoretical 

training linked to excursions in the field for all guides. For me, as 

well as for the other guides, this input was very important. Thanks 

to this course I felt more secure and I was also able to answer 

more difficult questions.” 

What were the main reactions of the participants taking part in the 

excursions? “I noticed that the people we guided expressed little or 

no negative reactions. Those who had registered for an excursion 

were people who were motivated to learn more about the HELVEX-

LIFE project. From the very first excursion, it became clear that 

people mainly had questions about the massive felling of trees. 

Many started the excursion with a healthy dose of skepticism, but 

along the way we usually noticed that they were reviewing their 

opinions. To be honest, those who strongly criticized the project 

usually didn’t make it to our excursions. I understand their point 

of view, but I am convinced that if we had had the opportunity to 

provide them additional information, many would have reviewed 

their opinion and would have seen the bigger picture.” 

Do you think your excursions had added value for the participants? 

“I’m sure that the understanding of the vast majority of partici-

pants has grown and a lot of questions and uncertainties about 

the HELVEX-LIFE project have disappeared. This proves that clear 

communication is essential. Thanks to information evenings, the 

information boards in the field, the information banners in  

De Vroente and certainly the many excursions, people can now 

see the bigger picture of the project. In the Nolse Duinen area 

you can see the sand drifting again and creating little sandwaves, 

as was the case a long time ago. The HELVEX-LIFE project made  

it possible to restore the heathland, fens and land dunes. 

Because of the project, we now see the area as it was more  

than a century ago.”

56.“Trees are not just chopped without a reason. And the 

remaining half-trees have their purpose too.” – Hilde Balbaert 

(Photo: Ann Boden) 57.Nature guide Hilde Balbaert explains what 

the HELVEX-LIFE project is all about. 58.Public excursion in the 

Nolse Duinen area. Back in 2015, this site was fully covered with 

black cherry 59.Excursion for local residents, elaborating on the 

removal of rhododendron in De Boterbergen

EN

Speciaal voor kinderen werd het natuurspel ‘Nina en Nino’s natuurgame’ 

ontworpen. Een app die je gratis kan downloaden om het Grenspark en 

zijn natuur spelenderwijs te ontdekken tijdens een uitdagende route 

vol avontuur. Trek met je smartphone of tablet de natuur in en speel de 

spelletjes en uitdagende opdrachten. Deze game haalt gegarandeerd de 

speurneus in je kinderen naar boven. 

Hoe en waar speel je Nina en Nino’s Natuurgame?

Download de app gratis via Troovie.nl in de App Store of Google Play. 

Alleen om de app te downloaden heb je (toegang tot) internet nodig. De 

speurtochten zelf zijn niet afhankelijk van een internetverbinding. Om 

Troovie te installeren en spelen, moet je toestel beschikken over IOS (6+) 

of Android (4+), GPS, camera aan de voorkant en een kompas.

Kies vervolgens één van de 3 startpunten:
•  Toegangspoort De Vroente, Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout (B)
•  Toegangspoort De Volksabdij, O.L.V Ter Duinenlaan 199, 4641 RM 

Ossendrecht (NL)
•  Startpunt Ossendrechtse Duinen Zuid, 1e Verdelingsweg 6, 4645 RT 

Putte (NL)

Klik in de app Troovie op kant-en-klare Super Troovies en zoek op de 

kaart naar Kalmthout, Putte of Ossendrecht. Druk op de pin op de kaart 

en ‘Nina en Nino’s Natuurgame’ start. Veel speelplezier!

Grenspark Kalmthoutse Heide ontwikkelde samen met De Vroente, 

het Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu en het 

Nederlandse bedrijf Troovie de drie uitdagende digitale speurtochten van 

de Natuurgame, speciaal om in het Grenspark te spelen.

Quotes:

Leuk, vooral het deel waar 

je je schoenen mag uitdoen 

en op je blote voeten verder 

moet!’ Mayté

‘Ik vond het heel leuk, 

normaal wandelen vind ik 

maar saai, maar met de app, 

beleef je wat zoals een boom 

knuffelen, een selfie nemen 

op de uitkijktoren en een 

stukje op de blote voeten.’ 

Ilana

‘De leukste opdracht voor mij 

was 2 minuten in een boom 

hangen.’ Tuur

Hoe heb je dat ervaren Hilde? 

“Een klas gidsen is heel anders dan 

een groep volwassenen begeleiden 

op een wandeling door een gebied 

waar erg veel bomen en struiken zijn 

verwijderd. Daaraan beginnen is niet 

vanzelfsprekend. Dat beseften ook 

de mensen van Natuurpunt en het 

Grenspark. Van hen kregen we een 

degelijke theoretische bijscholing 

gekoppeld aan excursies in het veld. 

Dat was voor mij, en ik denk ook voor 

alle andere gidsen, heel erg belangrijk. 

Dankzij deze bijscholing stond ik 

vaster in mijn schoenen en kon ik ook 

moeilijke vragen beantwoorden.”

Wat waren de voornaamste reacties  

van de deelnemers? 

“Het viel me op dat de wandelaars 

die we hebben begeleid weinig of 

geen negatieve reacties hadden. Zij 

die zich inschreven waren al mensen 

die gemotiveerd waren om meer te 

vernemen over het HELVEX – LIFE 

project. Al vanaf de eerste wandeling 

werd duidelijk dat mensen met veel 

vragen zaten over het massaal kappen 

van bomen. Velen begonnen sceptisch 

aan de wandeling, maar gaandeweg zag 

je meestal dat ze hun mening aan het 

Natuurgids Hilde Balbaert heeft al  

jaren ervaring in het gidsen van onder 

andere schoolgaande kinderen.  

In het LIFE HELVEX - project mocht ze 

haar kennis delen met volwassenen.  

Op regelmatige basis werden er 

excursies en infowandelingen voor 

omwonenden en geïnteresseerden 

gegeven.

herzien waren. Eerlijkheidshalve moet 

ik ook zeggen dat zij die vanaf de zijlijn 

met scherp schoten meestal niet tot op 

onze wandeling geraakten. Ik begrijp 

hun kritiek, maar ik ben ervan overtuigd 

dat wanneer we de kans hadden 

gekregen om extra te informeren, velen 

opnieuw zouden nadenken om alles in 

een groter geheel te zien.”

Denk je dat jouw excursies een 

meerwaarde hadden voor de deelnemers? 

“Ik weet zeker dat het inzicht bij de 

grote meerderheid van wandelaars 

groeide en dat veel vraagtekens rond het 

HELVEX – LIFE project verdwenen. Het 

bewijst dat duidelijk communiceren van 

essentieel belang is. Dankzij informatie-

avonden, de infoborden in het terrein, 

de infobanners in De Vroente en 

zeker de vele infowandelingen kunnen 

mensen het project duidelijker kaderen. 

Op de Nolse (stuif)duinen kan je 

opnieuw de zandgolfjes zien, net 

zoals heel lang geleden. Dat zijn maar 

enkele kleine voorbeeldjes van dit 

internationaal project dat de heide de 

kans geeft om er binnen enkele jaren 

opnieuw uit te zien als pakweg honderd 

jaar geleden.”

59. Excursie voor omwonenden57. Natuurgids Hilde Balbaert geeft uitleg over het Helvex project 

56. Dood hout doet leven 

(© Ann Boden)

58. Publieksexcursie – 2015

Buitenspelen was nog 
nooit zo spannend!
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Diedt, resident of Kalmthout

For many residents of Kalmthout, Diedt is no 

stranger: his hair is pulled up in a ponytail and he 

is always in for a good chat. But when the works of 

HELVEX-LIFE began in 2014, Diedt was taken aback, 

just like many of his neighbours: “I suddenly saw a 

lot of destruction. Or at least, that’s what I thought 

at the time. I suddenly saw heavy machinery and 

HELVEX-LIFE information boards popping up 

everywhere. Trees disappeared. After the fierce fire 

of 2011 it was the second time that local residents 

did not know what would happen to their beloved 

backyard.” 

Diedt and the heathland go back a long way. As a 

child, he wandered for many miles and regularly set 

out with the shepherd at the time. Even as an adult, 

he still enjoys untouched forests and long hikes.  

“As a forest lover, I carried the American oak trees 

of De Boterbergen in my heart. But then suddenly 

many of these oaks were felled. I was really 

frustrated when I saw what happened. There were 

many information boards explaining the HELVEX-

LIFE project, but all I felt was resistance, a lot of 

resistance. I thought that European and Brussels 

bureaucrats had decided what our Grenspark 

should look like. Why could things not be like they 

used to be, when you could walk around freely 

between shrubs of heather and trees were only 

chopped occasionally? It felt as if bureaucrats had 

not only taken away a piece of my Kalmthoutse 

Heide but also of my personal freedom.” 

We are particularly curious to hear what Diedt 

thinks of the HELVEX-LIFE project in 2020, when 

the project is coming to an end. “Well,” he laughs, 

“I started to look at things differently. I followed the 

Nature Guide course organized by the Grenspark 

team, De Vroente and Natuurpunt CVN. That course 

was truly an eye-opener. I now realize that certain 

interventions in nature are really necessary. If 

there is no management in an area like Grenspark 

Kalmthoutse Heide, sooner or later all will become 

forest and unique animals and plants will disappear. 

I also came to understand why exotic invasive 

species are being removed. During an excursion  

we experienced this at first hand: bees didn’t land 

on invasive black cherries, but on the indigenous 

alder buckthorns! This made me see the importance 

of indigenous species.” 

Progressive understanding, is that what we should 

call it? “Yes”, Diedt says, “I just wanted to know 

how things are connected. Now I know why trees 

that were planted here for timber production have 

no real added value for biodiversity. I also learned 

how poisonous and invasive rhododendrons are. 

Before the course, I detested tree logging, but now 

I see things from a different angle. When I am now 

hiking, I enjoy the beautiful, open views that were 

created at the Nolse Duinen site. And I can already 

see how the wet heathland is evolving after birches 

have been removed.” Diedt researched the Mont 

Noir site for his final thesis. Old photographs of the 

area show that the landscape was open, without 

forestation. “Those photos really took away a lot 

of my frustration,” he says. “Nature is now being 

restored to its original state.” 

But Diedt still is a rebel with a cause. The size of 

the works and especially the speed with which they 

were carried out frightened him at times. A forest 

suddenly became a lunar landscape. “I know that 

nature must be given time, but I am limited in time 

too,” Diedt laughs. “I know that all works had to be 

carried out within five years because of the project 

subsidy, but I hope that within 20 or 30 years I can 

see the evolution of Stappersven or De Boterbergen. 

I also hope that the managers can continue what 

they started. I am still a little concerned about that.” 

Nature management is about thinking ahead. It is a 

difficult balancing act because animals and plants 

need a safe haven in our nature reserve, but at the 

same time it is also a place of leisure and relaxation 

for many people. “Above all, I have learned not to be 

selfish. I like wild and dense forests myself, but now 

I know that not all living creatures benefit from that”, 

Diedt concludes.

61.Solitary bee on alder buckthorn (Photo: Kurt 

Geeraerts) 62.Old photograph showing the open land 

dunes (Photo: Oudheidkundige Kring Kalmthout)
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Voor veel bewoners van Kalmthout is Diedt geen onbekende: 

het haar in een paardenstaart en altijd in voor een goede 

babbel. Maar toen de werken van HELVEX-LIFE begonnen in 

2014 moest Diedt, net als andere bewoners uit zijn buurt, 

toch even slikken: “Ik zag ineens een hoop vernieling. Of 

althans, dat dacht ik toen. Ik zag plots overal zware machines 

en infoborden van HELVEX-LIFE opduiken. Er verdwenen 

bomen. Na de felle brand van 2011 was het de tweede 

keer dat we als bewoners niet goed wisten wat er met onze 

geliefde achtertuin zou gebeuren.” 

Diedt was als kind vergroeid met de heide, maakte kilometers 

lange omzwervingen en ging geregeld met de toenmalige 

herder op stap. Ook als volwassene kan hij enorm genieten 

van ongerepte bossen om in te verdwalen. “De Amerikaanse 

eiken van De Boterbergen lagen me als bosliefhebber nauw 

aan het hart en plots werden die bomen gekapt. Toegegeven, 

ik was echt gefrustreerd toen ik dat zag gebeuren. Er stonden 

veel borden met uitleg over de kappingen, maar ik voelde 

vooral weerstand, veel weerstand. Ik dacht dat Europese en 

Brusselse bureaucraten eens zouden gaan bedenken hoe 

ons Grenspark eruit moest zien. Waarom kon het niet zoals 

vroeger, toen je vrij rond kon wandelen op de heide en er hier 

en daar een occasionele boom werd uitgedaan? Het voelde 

alsof bureaucraten plots een stuk mijn Kalmthoutse Heide 

maar ook mijn vrijheid hadden afgenomen.”

We zijn vooral benieuwd naar wat Diedt vindt van het HELVEX-

LIFE project in 2020, wanneer het project op zijn laatste 

benen loopt. 

“Tja,” lacht hij, “Ik ben de zaken anders gaan bekijken.  

Ik heb de cursus Natuurgids gevolgd die door het Grenspark, 

De Vroente en Natuurpunt CVN werd georganiseerd.  

En ik geef toe, die cursus was een eyeopener. Ik besef nu dat 

bepaalde ingrepen echt nodig zijn. Indien er in een gebied 

als het Grenspark geen beheer gebeurt, dan zal alles vroeg of 

laat verbossen en verdwijnen unieke dieren en planten.  

Ook waarom exoten verwijderd worden, begrijp ik nu echt 

beter. Tijdens een excursie ondervonden we dat aan den lijve: 

op de exotische Amerikaanse vogelkers kwamen geen bijen 

af, maar op de inheemse vuilbomen of sporken wel! Dan zie 

je plots het belang in van inheemse soorten.”

Voortschrijdend inzicht, mogen we het zo noemen? “Ja,”zegt 

Diedt, “Ik wou gewoon weten hoe de vork aan de steel zit. 

Nu weet ik waarom bomen die hier geplant werden voor 

de houtproductie geen echte meerwaarde hebben voor de 

biodiversiteit. Ook over de giftige en invasieve rododendrons 

leerde ik veel tijdens de cursus. Waar ik vroeger volledig 

tegen de kappingen was, geef ik nu toe dat ik als wandelaar 

geniet van de fraaie, open vergezichten die gecreëerd  

werden aan bijvoorbeeld de Nolse Duinen. En ik zie ook al 

hoe de natte heide evolueert nu onder andere berken  

gerooid werden.” 

Door zijn eindwerk over de Mont Noir voor de cursus bestu-

deerde Diedt oude foto’s van het gebied en daarop zag hij dat 

het landschap altijd open was geweest, zonder verbossing. 

“Dat nam echt een groot stuk van mijn frustraties weg,” zegt 

hij. “De natuur wordt in haar oorspronkelijke  

staat hersteld.”

Maar Diedt zou Diedt niet zijn als hij zomaar met alles 

akkoord zou gaan. De grootte van de werken en vooral de 

snelheid waarmee de werken werden uitgevoerd, deed hem 

bij momenten toch schrikken. Hij vond het best veel in één 

keer. Een bos werd plots een maanlandschap. “Ik weet dat 

de natuur tijd moet krijgen, maar ik ben zelf ook beperkt in 

de tijd, hé,” lacht Diedt. “Ik weet dat alles rond moest zijn 

op vijf jaar vanwege de projectsubsidie, maar ik hoop dat 

ik binnen 20 of 30 jaar zelf de evolutie kan zien aan het 

Stappersven of De Boterbergen en dat de beheerders verder 

kunnen zetten waar ze aan begonnen zijn. Daar maak ik me 

nog wat zorgen over.”

Natuurbeheer, dat is vooruit durven denken. Het is een 

moeilijke evenwichtsoefening want dieren en planten  

moeten in het Grenspark een thuis vinden, maar tegelijkertijd 

is het ook een plaats waar veel mensen naartoe komen om  

te ontspannen. 

“Ik heb vooral geleerd om niet egoïstisch te zijn. Ik vind een 

verwilderd bos zelf prima, maar ik weet nu dat dat niet voor 

elk levend wezen even goed is,” zo besluit Diedt.

Diedt, 
inwoner van 
Kalmthout

61. Solitaire bij op spork 

(© Kurt Geeraerts)
62. Historische foto open duinlandschap 

(© Oudheid-kundige Kring Kalmthout)
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