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Het Grenspark 2019 in vogelvlucht
Stilte inspireert
Het Grenspark Kalmthoutse Heide is een inspirerende plek. Dat bewijzen de 372 inzendingen
voor de schrijfwedstrijd in het kader van de Stiltedag 2019. Deze schrijfwedstrijd zette stilteen natuurbeleving op een creatieve manier in de kijker. Ze maakte mensen bewust van de
kwaliteit van het gebied zonder met uitgebreide ecologische of rationele argumenten te
proberen overtuigen. In die zin grijpt deze schrijfwedstrijd terug naar de landschapsschilders
van begin vorige eeuw, die met hun grijze tinten het landschap sprekend konden vatten en
zo een breder publiek deden kennismaken met duinen en heide. Een koppeling tussen
cultuur en natuur vormt in deze schrijfwedstrijd en hopelijk ook in toekomstige initiatieven
voor een doorleefd draagvlak voor natuurbehoud en -beleving.
Nieuwe infoborden en website
Bewustmaking van het bestaan van het
Grenspark Kalmthoutse Heide en de
kwaliteit van het gebied loopt ook via
meer reguliere kanalen. Net voor de
kerstvakantie werden aan onze vier
poorten nieuwe welkomstborden en een
drieluik met wandelkaart en gebiedsinfo
geplaatst. Daarnaast kreeg elk startpunt
of kleinere parkeerplaats een tweeluik
met een wandelkaart en gebiedsinfo. De
update van de wandelkaart was nodig
door een aantal wijzigingen en de nieuwe
infoborden maken mensen bewust van
de aanwezige biodiversiteit en erfgoed in
de omgeving.
Om verder te werken aan een goede merkbekendheid voor het Grenspark werd ook een
start gemaakt met de vernieuwing van de website. De website is verouderd en voldoet niet
meer aan de noden van vandaag. We richten een nieuwe website in die zich meer oriënteert
naar de bezoeker.
Droogte
Voor het tweede jaar op rij was de zomer erg droog. De struikheide doorstond de droogte op
het eerste zicht. De vennen en nattere gedeelten van het Grenspark vielen grotendeels
droog. De twee opeenvolgende droge jaren plaatsen alleszins het thema hydrologie vooraan
op de agenda van het Grenspark.
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1. De organisatie in 2019
De organisatiestructuur
De organisatiestructuur is in 2019 ongewijzigd gebleven. De Bijzondere Commissie is
driemaal bij elkaar gekomen ter vaststelling van het jaarverslag 2018 (in maart 2019), het
bestedingenplan voor 2020 (in november 2019) en in juni 2019 over de lopende activiteiten
en de voortgang van projecten en het coördinatorschap.
Het grensparksecretariaat
Het Grensparksecretariaat heeft in 2019 met een vaste ploeg gewerkt bestaande uit Ignace
Ledegen, Milenka Wyckmans en Rudi Delvaux. Jan Weverbergh startte in januari 2019 als
coördinator bij het Grenspark. De voorzitter van Grenspark Kalmthoutse Heide is Martin
Groffen.
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Financiering
De werking van het Grenspark blijft in grote mate afhankelijk van de financiering van de
Vlaamse Overheid. Daarnaast hebben de partnergemeentes in 2019 het engagement
aangegaan om de jaarlijkse bijdrage te verhogen. Voor specifieke projecten kan het
Grenspark rekenen op subsidies uit Europa (Life Helvex, Interreg Canape, Interreg Grasgoed)
of de Provincie Noord-Brabant (PAS, Verdienmodellen), Provincie Antwerpen (cofinanciering
Interreg) en Evides.
In 2019 is het grootste deel van de financiering gebruikt voor de projecten zoals die ook in
de begroting waren opgenomen. Sommige projecten zijn effectief gerealiseerd zoals
bebording. Vooral de aanleg van de MTB-routes heeft vertraging opgelopen door een
aanhoudende vergunningskwestie.
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2. De opgaven in 2019
De opgaven voor 2019 vloeien rechtstreeks voort uit het beleidsplan van 2014.
Daarin zijn volgende programma’s opgenomen:
(1) Versterking van identiteit en positionering
(2) Versterking van natuurwaarden en kernkwaliteiten
(3) Versterking van recreatieve waarden en beleving
(4) Ontwikkeling van poorten en poortgebieden
(5) Ontwikkeling van deelgebieden en/of landgoederen
(6) Versterking van veiligheid en toezicht
Met daarbij de begeleidende en organisatorische opgaven
(7) Planning van communicatie, voorlichting en educatie
(8) Heroriëntatie van organisatie en coördinatie
Voor deze kernopgaven zijn projecten benoemd die in de komende jaren uitgevoerd zullen
worden. De doorlooptijd van het BBI is van 2014 tot 2029 zodat het uiteraard denkbaar is
dat in die 15 jaar durende periode projecten worden afgerond en nieuwe worden opgestart.
Daarom is het beleidsplan flexibel opgezet, waarbij de opgaven een centrale rol spelen.
In 2019 is aan diverse projecten verder gewerkt, waarbij de inzet vooral is geleverd op:
-

Identiteit: Nieuwe engelstalige wandelkaarten, start vernieuwing website, stiltedag
Versterking natuurwaarden: Helvex, Pas, Exotenbestrijding, visie Steertse Heide
Recreatie: aanleg professionele mtb-routes en bijhorende vergunningverlening, visie
Steertse Heide
Signalisatie en bewegwijzering: gebiedsborden gerealiseerd
Poorten: start en koppeling met Regionaal Landschap De Voorkempen en studie
Verdienmodellen: voortzetting bestaande modellen en zoektocht naar nieuwe

Communicatie is voortdurend aan de orde en heeft vorm gehad via:
- Toelichtende excursies in kader van Helvex-project
- Nieuwe folder en aangepaste wandelkaarten
- Folder visie Steertse Heide
- Pers rondom schrijfwedstrijd
- Pers rondom nieuwe route Ree
- Pers rondom klimaatverandering
- Pers rondom de langdurige droogte en de effecten ervan en inzet dronevlucht
- Pers en opening nieuwe informatieborden
- Pers rondom inschakeling studenten bij poortontwikkeling
- Bijhouden website, Uitgave nieuwsbrief Wissels en bijhouden Facebook
- Beantwoorden van vele diverse vragen die via de contactpagina op de website
binnenkomt
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3. De voortgang van de projecten
Versterking van identiteit en positionering
(projecten 1.1 en 1.2)

Een goede positionering van een gebied als Grenspark Kalmthoutse Heide vertrekt vanuit de
kernwaarden van het gebied. In 2019 werd het kernelement stilte gebruikt om het gebied op
een gepaste manier in de kijker te zetten. Door een schrijfwedstrijd werd een oproep
gelanceerd naar een breed publiek om gedichten in te sturen die de link maakten tussen
stilte en natuurbeleving. Het resultaat was met 372 inzendingen overweldigend. De
wedstrijd kon op een ruime aandacht rekenen via de klassieke en sociale media. Zo staat het
Grenspark een stuk steviger in de markt als een gebied waar rust en natuur centraal staat.
Zo bouwen we eveneens aan respect vanwege de bezoeker ten opzichte van het gebied en
ontraden we storend gedrag, zonder vermanend te moeten communiceren.

Winnares poëziewedstrijd Riet De Bakker met juryleden Frank Focketyn en Jorunn Bauweraerts en Grenspark
coördinator Jan Weverbergh

In navolging van de huisstijlvernieuwing van 2018, werd in 2019 een vernieuwing van de
Grenspark-website voorbereid. Samen met de partners werd beslist om te kiezen voor een
website die zich meer richt op de bezoekers van het gebied. De ontwikkeling werd eind 2019
gestart. Het resultaat zal in de loop van 2020 gelanceerd worden.
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Versterking van natuurwaarden en kernkwaliteiten
(projecten 2.1 t/m 2.6)

Onder dit kopje horen de inspanningen thuis die worden geleverd in het kader van de Lifeen Interreg-projecten en de PAS-maatregelen. Ook de ontwikkelingen met betrekking tot het
convenant waterhuishouding is hieronder te scharen. Tenslotte maakt monitoring hier deel
van uit.

Life Helvex project: voortgang
De einddatum van het project komt in zicht en het doel van 2019 was dan ook om zoveel
mogelijk acties af te ronden. Door het Agentschap voor Natuur en Bos werden alle acties
afgerond, enkel de aankoop van de gronden op de Steertse Heide blijft nog doorlopen tot
aan het einde van het project. Maar er kan gesteld worden dat de doelstelling – aankoop van
15 ha – reeds ruimschoots overschreden werd.
Bij Natuurpunt kon de bouw van de uitkijktoren aan het Stappersven eind 2019 opgeleverd
worden. In gezamenlijk overleg met Natuurpunt worden nu de borden aangemaakt om de
bezoekers te verwelkomen in de toren. De opening is voorzien op zondag 8 maart 2020.
De nodige vergunningen voor het plaatsen van een kijkwand aan Stappersven werden
eveneens aangevraagd. De procedure loopt nog.
De laatste grote werken op de planning van Natuurpunt waren het afplaggen van de derde
fase van Nolse Duinen en het verwijderen van de rododendrons in de Boterbergen en het
maken van een corridor met open plekken. Dit laatste heeft voor enige commotie gezorgd
ondanks de aanmaak van de
folder, het plaatsen van de
borden, de publieksexcursies en
de extra excursie voor de
omwonenden. Deze werken
zullen in voorjaar 2020 nog
verder afgewerkt worden.

Aan Nederlandse zijde diende
enkel nog het zuiveringwerk
tussen de Steertse Heide Noord
en de Groote Meer aangelegd te worden. Alle detailplannen werden opgemaakt en ter
voorbereiding werd al een explosievenonderzoek uitgevoerd. Het is nu wachten op de
vergunning om de werken te kunnen starten.
Op 23 mei mochten we de Technical monitor van de EC verwelkomen voor een
projectbezoek. Na doorlichting van de benodigde documenten, vindt er een terreinbezoek
plaats ter controle van de uitgevoerde werken.
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InterLife dagen
Op woensdag 11 en donderdag 12 september mochten we 68 deelnemers ontvangen op de
Interlife Benelux dagen georganiseerd door Grenspark in de Volksabdij te Ossendrecht. Het
doel van de Interlife Benelux dagen is om de projecten met elkaar in contact te brengen en
nieuwe inzichten met elkaar te delen. Door middel van een aantal lezingen en excursies naar
het projectgebied ‘de Nolse Duinen’ en ‘Kleine en Groote Meer’ konden we aan de andere
Life-projecten ons project voorstellen.

Deelnemers aan de Benelux Interlife dagen 2019
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Interreg GrasGoed project: Natuurlijk Groen als Grondstof
In augustus 2016, startte het Interreg-project “GrasGoed - Natuurlijk Groen als Grondstof”.
Het project ontvangt naast EFRO ook een belangrijke subsidie van de provincie Antwerpen
en provincie Noord-Brabant.
Met dit Interreg-project geven natuurbeheerders, bedrijven en
kennisinstellingen in de grensregio Vlaanderen en Nederland de
resten van natuurbeheer een tweede leven.
Bij het beheer van natte gebieden komen jaarlijks duizenden
tonnen maaisel vrij. Niet alleen is het logistiek moeilijk om het
maaisel uit de gebieden te verwijderen, ook maaisel storten is een
dure aangelegenheid. Dit project wil die problemen oplossen door
maai-, transport- en verwerkingsmachines te verbeteren, nieuwe
producten te ontwikkelen en een afzetmarkt te creëren.
Binnen GrasGoed werken 11 partners samen aan oplossingen om de keten van gras naar
goed vlot aan elkaar te schakelen. De focus ligt op drie natuurgebieden in de grensregio met
name Grenspark Kalmthoutse Heide, Altena-Biesbosch- Vlijmens Ven en Dommeldal-Vallei
van de Zwarte Beek.
GrasGoed loopt intussen bijna drie jaar en er werden heel wat resultaten geboekt. Naast
studies zat GrasGoed ook op terrein niet stil. Zo werden van verschillende soorten
natuurgras kuilen aangelegd.
Zowel van gras als van grasvezels werd onderzocht of ze bruikbaar zijn voor potentiële
eindproducten. Binnen GrasGoed richten we ons op vier producten, met name graspapier,
turfvrije potgrond en bodemverbeteraar, diervoeder en isolatiematten.
Met het Grenspark onderzochten we welke kwantiteit en kwaliteit aan maaisel en andere
natuurbeheerresten er uit het gebied vrijkomen.
Het Grenspark Kalmthoutse Heide zette zich recent vooral in bij de keten van de
isolatiematten. In samenwerking met Agentschap voor Natuur en Bos werd er ongeveer 200
ton maaisel in balen gewikkeld afkomstig van natuurgebied “De Maatjes”. Het maaien, in
balen verpakken en vervoeren werd door twee verschillende loonbedrijven uitgevoerd.
Uiteindelijk werden de 380 balen gestockeerd bij een inkuillocatie van een landbouwer te
Kalmthout. Dit maaisel is voorzien om te verwerken in de isolatiematten. Na een analyse van
het in balen geperste maaisel bleken de resultaten negatief voor gebruik. Vooral het droge
stof gehalte was te hoog zodat die niet in de machine van Newfoss kan verwerkt worden.
Het maaisel bleek wel nog interessant als veevoeder.

Jaarverslag 2019 – Goedgekeurd door leden Bijzondere Commissie 23 maart 2020

10

Meting van het droge stof gehalte in de grasbalen
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INTERREG North Sea project: CANAPE – Creating A New Approach to Peatland Ecosystems
CANAPE is een Europees project over het klimaatbestendig
maken van veenecosystemen door verbeteren/herstellen van
de hydrologie. Deze hoog-, laagveen & venige heide voorzien
in uiteenlopende en belangrijke ecosysteemdiensten. Ze
worden vaak opgezocht voor recreatie, herbergen een grote biodiversiteit en zijn een
natuurlijke drinkwaterfilter. Daarbovenop vormen veenecosystemen een CO2-sink, maar
door verdroging komt er door het vergaan van de veenmossen CO2 vrij. Dat is niet wenselijk
voor de Europese klimaatdoelstellingen. Doordat veenecosystemen zo gevoelig zijn aan
verdroging, zijn ze ook heel afhankelijk van de (grond)waterstand in hun omgeving. Een
acceptabele, hoge waterstand in het wijde landschap, bevordert dus niet enkel voor het
veenecosysteem, maar biedt ook aan het wijdere landschap bescherming tegen verdroging.
Met CANAPE focussen de partners in dit project zich op 3 werkpakketten: habitatherstel in
natuurgebieden, beschermingsmaatregelen in de randzone ervan en sensibilisering in de
wijdere omgeving.
Het Engelse Broads Authority leidt het project. Daarnaast zijn er ook partners uit
Denemarken, Duitsland, Nederland en België. Het Grenspark zorgt, in het kader van de
instandhoudingsdoelstellingen, dat er voor het privé-landgoed De Markgraaf een
natuurbeheerplan opgemaakt wordt, waarbij specifiek naar de invloed van hydrologische
maatregelen gekeken kan worden.
Het project bij Landgoed De Markgraaf heeft een tijdje stilgelegen wegens de verkoop van
het landgoed. De opgemaakte verkenningsnota was al wel klaar voor ondertekening, maar
zal met de veranderde omstandigheden aangepast moeten worden. Het heeft dus ook geen
zin meer om de verkenningsnota door de Dhr. Jan Rijsdijk te laten ondertekenen. In 2020
zullen gesprekken gevoerd worden met de nieuwe eigenaar.
De projectpartners doen uitgebreid aan kennisuitwisseling. Zo was er aandacht voor de
waterhuishouding van de veengebieden in Denemarken. Het grootste hoogveen van WestEuropa werd bezocht waar er succesvol een kleischerm werd aangebracht.

De hele ploeg van CANAPE op weg naar het veengebied (Denemarken).

De partners bekeken ook samen het gebied De Nol waar herstelwerkzaamheden zullen
uitgevoerd worden door Natuurpunt. Dit is gericht op het geleidelijk verhogen van het
waterpeil ter voorkoming van veenoxidatie. Het idee is om een scherm te bouwen zodat
water kan vastgehouden worden in plaats van het te laten wegstromen in de bodem. Aan
het Landgoed De Markgraaf werd wat uitleg gegeven over de hydrologische toestand.
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Op exploratie in De Nol

Natura2000/PAS
De PAS-aanvraag Brabantse Wal 2017-2021 waarbij Staatsbosbeheer en Bosgroep-zuid
acties uitvoeren op hun terreinen of terreinen van particulieren loopt nog tot midden 2021.
Het Grenspark voert de coördinatie van het project uit en rapporteert aan de Provincie
Noord-Brabant. Eind februari werd het voortgangsrapport doorgestuurd naar de Provincie
Noord-Brabant en ook goedgekeurd. Uitgevoerde maatregelen in 2019:
- Begrazing ecologische verbindingszone
- Kleinschalig verwijderen bos ten behoeve van herstel van enkele vennen.
- Maaien van de begroeiing en de jonge opslag in het Voormeer.
- Verwijderen van de dennenopslag in het Achtermeer en aanleg van een
proefplagstrook.
Op 13 maart 2019 kreeg het Grenspark de goedkeuring van Provincie Noord-Brabant om de
coördinatie van PAS Brabantse Wal op zich te nemen en de voorbereiding van de nieuwe
PAS maatregelen na 2021 samen met de beheerders en privé-eigenaren. Hiertoe werden in
2019 enkele vergaderingen ingepland met de beheerders.

CONVENANT WATER (Werkgroep Water)
In 2019 had Grenspark Kalmthoutse Heide voor het tweede jaar op rij te kampen met
droogte. Door het droge jaar 2018 en het droge voorjaar 2019, kon er slechts 55.000 m³ naar
de Groote Meer gepompt worden (ter vergelijking winter 2017-2018 werd 350.000 m³
gepompt).
Deze lage waterstand in het voorjaar zorgde ervoor dat de Groote Meer in 2019 weer
drooggevallen is en dat de dodaars slechts met 6 territoria aanwezig was in de Groote Meer.
Van de geoorde fuut konden helemaal geen territoria genoteerd worden. De planten van
zwakgebufferde vennen kenden in 2019 geen toename, maar gelukkig ook geen afname. Dit
werd mede veroorzaakt doordat het af en toe wat regende waardoor het aanwezige
oeverkruid en andere zeldzame planten net wisten te overleven.
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In de werkgroep Water hebben we tijdens de 4 overlegmomenten dan ook uitvoerig
bediscussieerd welke bijkomende maatregelen nodig zijn om dit in de toekomst te
voorkomen. Een eenvoudig antwoord is er niet, iedereen is het erover eens dat er meerdere
maatregelen noodzakelijk zijn. Daarom ook dat de start gegeven werd in 2019 om een nieuw
Convenant voor te bereiden waarin nieuwe noodzakelijke maatregelen zullen opgenomen
worden.

Exotenbeheer (bestrijding vogelkers)
In 2019 stonden twee acties gepland, gedurende de eerste twee weken van juli gingen 8
vakantiewerkers aan de slag in het voormalige HELA-project. In totaal werd een oppervlakte
van 13ha vrijgesteld van kiemplanten. Bijkomend werd door het Leerwerkbedrijf WVS nog
een nazorg uitgevoerd van 10 ha waarbij alle kiemplaten verwijderd werden. Ook nu weer
kunnen we stellen dat de kieming van Amerikaanse vogelkers bijna stilgevallen is en in de
bestanden vooral een toename kieming van grove den, lijsterbes en spork waar te nemen is.
Mits een opvolging zal dit deelgebied mooi verder ontwikkelen naar een gemengd
bosbestand.

Vakantiewerkers verwijderen Amerikaanse Vogelkers
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Monitoring
In 2019 werd de systematische monitoring van fauna en flora in het Grenspark Kalmthoutse
Heide verdergezet. De langlopende programma’s liepen ook dit jaar verder (monitoring van
Open Zand, Libellen, Dag- en Nachtvlinders, Amfibieën, Slangen en Broedvogels).
Vermeldenswaardig is dat er in 2019 weer vele soorten nachtvlinders waargenomen werden,
maar liefst 407 soorten. Na vier jaar monitoring staat daarmee de teller op meer dan 1000
verschillende soorten nachtvlinders.
De broedvogelmonitoring is goed verlopen. Alle soorten werden vanaf dit jaar ook ingegeven,
behalve een 5-tal algemene soorten. De gladde slang werd verder gemonitord met behulp van
de plaatjesmethode. De resultaten daarvan lagen in lijn met het voorgaande jaar. Onder de
vorig jaar geplaatste platen werden al enkele gladde slangen gevonden. Uit ervaring op andere
locaties weten we dat dit gewoonlijk meer tijd vergt. De adder en levendbarende hagedis
werden ook weer mee opgenomen.
Het resultaat van de monitoring van de dagvlinders was net zoals in 2018 bedroevend, zeer
waarschijnlijk door de droge zomer.

Gezamenlijke uitstap met de vrijwilligers reptielenmonitoring. Een adder wordt opgemeten.

Kamsalamandermonitoring
In opdracht van de Provincie Noord-Brabant heeft Bram van Ooijen (student HAS hogeschool)
het populatieonderzoek naar de kamsalamander voortgezet in 2019. Hij heeft het onderzoek
uitgevoerd volgens het uitgeschreven protocol. De Groote Meer wordt niet meer onderzocht
aangezien de kans om kamsalamander te vangen met enkele fuiken zeer klein is.
Om inzicht te krijgen in de populatiegrootte van de kamsalamander wordt deze soort jaarlijks
gemonitord. Deze monitoring vindt grotendeels plaats aan de Nederlandse kant in het
noordwesten van het Grenspark. Tijdens deze monitoring is de verspreiding en
populatiegrootte van de kamsalamander in diverse poelen bepaald.
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Er zijn slechts 4 kamsalamanders aangetroffen zijnde 2 in het kwekerijven en 2 in de
Leemputten Noord. Enkele larven zijn nog in het Ranonkelven gevonden. Als we voor het
Kwekerijven vergelijken met vorig jaar is er een enorme daling van 19 naar 2 kamsalamanders.
Mogelijke oorzaken voor de algemene daling heeft te maken met de droogte; vele vennen
stonden tijdens de bemonstering al droog. Het zou ook kunnen dat door de warme winter
kamsalamanders al vroeger in de vennen waren voor de voortplanting.
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Versterking van recreatieve waarden en beleving
(projecten 3.1 t/m 3.7)

Verkenning en uitvoering mountainbikeroutes (MTB)
In 2016 zijn vorderingen gemaakt in de planning van mountainbikeroutes. Het gebied leent
zich er goed voor, maar tegelijkertijd zijn de grote natuurwaarden van het gebied
kaderstellend. Op basis van de afspraken over de zonering zijn er in diverse zones (de Czones) mogelijkheden om routelussen aan te leggen. Juist in die zones zijn er vaak meerdere
eigenaren in het geding dus: overleg. In de zone Stoppelbergen zijn de werken in oktober
2018 gestart, mede dankzij de steun van de gemeente Woensdrecht en de helpende handen
van enthousiaste vrijwilligers. In de Staartse Heide is het MTB-traject alvast met het kraantje
aangelegd. Deze lussen moeten nog afgewerkt worden. In de zone Volksabdij is de alvast
uitgestippeld op papier. Alle werken aan de intensieve lussen zijn on hold gezet zolang de
vergunning van de omgevingsdienst Brabant Noord niet in orde is.

Vrijwilligers aan het werk met de voorbereidingen van de MTB-route Staartse Duinen

Verder is een traject in wording die de lussen met elkaar verbindt, grensoverschrijdend en zo
een verbinding leggend tussen Kalmthout en Woensdrecht. Deze taak is nu weggelegd voor
Sport Vlaanderen. Zij doen verder de communicatie met de betrokken partijen en zorgen
voor materiaal (palen, emblemen en infoborden). Het traject is volledig uitgetekend. De
meeste palen zijn al geplaatst, ook op het grondgebied van Woensdrecht. Mooi is dat ook in
Nederland emblemen van Sport Vlaanderen geplaatst mogen worden. Deze verbindingslus
zal in voorjaar 2020 klaar zijn.
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Gebruik Wombats
De natuur is er voor iedereen. Helaas kan niet iedereen er in dezelfde mate van genieten.
Het terrein van het Grenspark Kalmthoutse Heide is niet zo geschikt om met een gewone
rolstoel te bezoeken. Ook de minder mobiele bezoekers komen graag naar het Grenspark.
Voor hen staan er 3 alle-terrein-rolstoelen of ‘Wombats’ ter beschikking bij de dienst
Toerisme van Kalmthout. In 2019 zijn die samen maar liefst 123 keer gebruikt. Dat is 40 keer
meer dan in 2018.
Het onderhoud van de wombats en de nodige herstellingen neemt het Grensparkteam voor
z’n rekening. Er is momenteel geen wombat meer ter beschikking aan De Volksabdij.

Cadweazle – Rups pad
Sinds maart 2019 beschikt De Vroente over een ‘Cadweazle’, een elektrisch aangedreven
rolstoel die zeer stabiel is en niet sneller dan 6 km/uur kan rijden. Oneffenheden en
boomwortels op het pad vormen geen probleem voor deze rolstoel.
De Vroente stelt de rolstoel ter beschikking van mensen met een fysieke beperking. Ook
personen die omwille van een ernstige ziekte of ouderdom verzwakt zijn en zich niet meer
zelfstandig kunnen verplaatsen mogen er gebruik van maken. Kinderen en jongeren met een
fysieke beperking mogen, mits begeleiding van een volwassene, eveneens de heide
ontdekken met behulp van de Cadweazle.
In samenspraak met Grenspark Kalmthoutse Heide, het Agentschap voor Natuur en Bos
(ANB) en de brandweer van Kalmthout is omwille van veiligheidsredenen een vast traject
uitgestippeld waar je met de Cadweazle mag rijden. Deze route werd wandelroute Rups
gedoopt en werd door het Grenspark bewegwijzerd. De rolstoelgebruiker kan samen met
familie of vrienden op wandeltempo de 4 km lange wandelroute Rups doen en genieten van
het Grenspark Kalmthoutse Heide. De cadweazle is sinds eind maart 2019 bijna 100 keer
uitgeleend. Vele gebruikers zijn uiterst positief en komen vol enthousiasme terug van hun
‘wandeling’ op route Rups.

De Cadweazle maakt het de mobiele en minder mobiele mens mogelijk om
samen te genieten van wandelroute Rups
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Peters en meters
Het Grenspark beschikt over een 20-tal vrijwilligers (Peters en Meters) die 4 maal per jaar de
wandel- en ruiterpaden controleren. Beschadigingen worden gemeld, beheerders worden
ingelicht en actie volgt om het geconstateerde euvel zo snel mogelijk te verhelpen. De
vrijwilligers zijn daarmee van grote waarde voor het Grenspark.
Bij elke controleronde wordt ook het zwerfvuil en afval langs de paden meegenomen. Zo
helpen zij ons gebied netjes te houden, waarvoor onze uitdrukkelijke dank. De afvalprikkers
werden door de gemeente Kalmthout ter beschikking gesteld.
Op de grensoverschrijdende route Ree van 24 km hebben 2 lopers zich als peter aangemeld
om op regelmatige basis de hele route al lopend te controleren.

Peters en meters van de Grenspark wandelpaden

Bebordingsplan
In 2017 is het Bebordingsplan vastgesteld. In 2018 is een start gemaakt met de uitvoering
hiervan. Het bebordingsplan bestaat uit welkomstborden langs wegen, bruine
bewegwijzering, welkomstborden bij poorten, infopanelen bij poorten en startpunten en
bewegwijzering. Op die manier geleiden we de bezoeker naar de toegangen van het
Grenspark en informeren we ze over onze bijzondere natuur, landschappen en
recreatiemogelijkheden. In 2019 werd het bebordingsplan verder uitgevoerd.
Infoborden bij poorten en startpunten
Eind 2019 werden nieuwe infoborden geplaatst bij de poorten en bij de startpunten. De
borden zijn opgemaakt in de gemeenschappelijke huisstijl van het Grenspark Kalmthoutse
Heide. Het is erg belangrijk in de uitstraling van het gebied als één natuur langs twee kanten
van een landsgrens. Het is een heel publieke uiting van een samenwerking die grotendeels
achter de schermen plaatsvindt. De bezoeker krijgt een warm welkom via de infoborden. Hij
of zij kan er ontdekken wat het gebied te bieden heeft op het vlak van natuur, erfgoed en
beleving.
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De 25 wandelroutes worden er duidelijk op aangegeven. Op die manier is het bord ook
telkens een uitnodiging om nog eens terug te komen en een ander hoekje van Grenspark
Kalmthoutse Heide te ontdekken.

Onthulling van de nieuwe infoborden aan toegangspoort Ravenhof – 17 december 2019
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Ontwikkeling van poorten en poortgebieden
(projecten 4.1 en 4.2)

Een van de programma’s van het BBI omvat een verdere ontwikkeling van de (vier) poorten.
Van belang is om aan te geven dat de poorten bestaan uit elementen (parkings, horeca en
voorzieningen) in verschillend eigendom en/of uitgebaat door derden. Elke poort kent
daarin een andere constructie. Desalniettemin zijn er gemeenschappelijke belangen. De
recreatiesector en de bezoekers-trekkende poorten kunnen zich uitstekend profileren met
het Grenspark Kalmthoutse Heide. Anderzijds kan het Grenspark haar gezicht, haar waarden
goed aan de man brengen via deze poorten. Verder nodigen de poorten uit om ook eens een
andere kant van het gebied te gaan ontdekken en zorgen ze zo voor een betere spreiding
van de bezoekers.
In 2018 deed zich de gelegenheid voor dat het Regionaal Landschap De Voorkempen met de
Erasmushogeschool in Brussel in gesprek was over een afstudeerthema. In de contacten
met het Grenspark ontstond het idee om de poortenthematiek daarvoor te benutten. In de
ontwerpende sfeer kunnen zo beelden ontstaan voor hoe de poorten zich verder zouden
kunnen ontwikkeling, apart en in samenhang. In 2019 hebben studenten hun
afstudeerproject aan de hand van dit thema vormgegeven. Ze analyseerden de kansen en
bedreigingen van de vier poorten op macro-, meso-, en microschaal. Dit resulteerde in een
partnerdebat in oktober, waarbij alle betrokken partners inspiratie konden opdoen uit het
creatieve werk van studenten. Het viel op dat veel ideeën werkelijk nieuw waren en voeding
gaven aan een energie die rond de poortontwikkeling reeds langer aanwezig was.
Vertrekkende vanuit het partnerdebat en het werk van de studenten, is het nuttig om per
poort verder te kijken naar hoe concrete ingrepen kunnen gepland worden.
In 2019 maakte De Vroente en de Gemeente Kalmthout een ontwerp voor een verbouwing
van het bezoekerscentrum. Deze verbouwing is noodzakelijk in verband met enkele
bouwkundige problemen en energetische optimalisatie. Tegelijk wordt van de gelegenheid
gebruik gemaakt om een betere onthaalfunctie voor de bezoeker te realiseren.
De Gemeente Stabroek ging in 2019 op zoek naar een nieuwe invulling van het Kasteel
Ravenhof en tegelijk een betere oplossing voor de parkeerproblemen. Het Grenspark nam
deel aan het planteam met het oog op een goede combinatie tussen natuurwaarden,
recreatieve ontsluiting en erfgoedwaarden. Daarin werd samen met de andere partners ook
het belang van een duidelijker positionering van de site als poort van het Grenspark
bevestigd.
Samen met de Gemeente Essen werd een eerste verkenning gedaan van opportuniteiten en
knelpunten bij de verdere ontwikkeling van poort Hemelrijk.
Voor poort Volksabdij ondersteunt het Grenspark de plannen van Evides om een landart
project tot ontwerp en uitvoering te brengen. Verder werd ook samen met de eigenaar van
de Volksabdij overleg gepleegd over een verdere ontwikkeling van de site op recreatief
gebied.
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Partnerdebat poortontwikkeling – 22 oktober 2019

Ontwikkeling van deelgebieden en/of landgoederen
(projecten 5.1)

Dit project is voorzien als landgoedeigenaren of gemeenten of anderen een gebied willen
voordragen om invulling te geven aan versterking van de Grensparkdoelen in combinatie
met nieuwe ontwikkelingen.
Visieontwikkeling Steertse Heide
De Steertse Heide is een gebied, gelegen binnen het Grenspark Kalmthoutse Heide,
waarvoor het wenselijk is om te komen tot een inrichtings- en beheervisie. Het betreffende
gebied maakt integraal deel uit van het Natura 2000 netwerk als habitat- en
Vogelrichtlijngebied. Het totale gebied omvat ca. 140 ha; daarvan is ondertussen 120 ha
verworven door het Agentschap Natuur en Bos, en is nog ca. 20 ha in eigendom van
agrariërs waarin agrarisch gebruik – onder bepaalde voorwaarden – nog toegestaan is. Dat
maakt de tijd rijp om enerzijds zicht te krijgen op het einddoel en tegelijkertijd in de
tussenfase na te gaan welke initiatieven (inrichting/beheer) er mogelijk zijn.
Het gebiedt ligt aansluitend aan het Groote Meer en heeft daar ook invloed op doordat het
water via grachten afstroomt richting de Groote Meer. Stopzetting van de bemesting aan
Vlaamse zijde, is voor het behoud van het zwakgebufferd ven Groote Meer een belangrijk
gegeven. Juist daarom is grensoverschrijdende samenwerking hier meer dan nodig.
Daartoe is een werkgroep opgericht met als leden: Grenspark Kalmthoutse Heide,
Agentschap voor Natuur en Bos, Dienst Erfgoed, gemeente Kalmthout, Boerenbond,
Provincie Antwerpen, Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Evides.
Het doel van de werkgroep is te komen tot een integrale eindvisie waarin een integraal
beheer mogelijk is, zowel t.a.v. hydrologie, natuurlijke ontwikkeling alsook het recreatief
medegebruik. Bovendien is het van belang om nu reeds tussenstappen en
inrichtingsmogelijkheden te onderzoeken en – daar waar mogelijk – uit te voeren.
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Hierbij is het van belang dat deze inrichting optimaal gebruik maken van de kansen van het
moment maar tegelijkertijd zo goed mogelijk is afgestemd op het integrale eindbeeld .
In 2019 werd samen met alle stakeholders een traject gelopen om te komen tot een
geïntegreerde visie voor dit deelgebied. Er werd gekeken naar mogelijkheden voor natuuren landschapskwaliteit, hydrologie en recreatie. Het traject resulteerde in een
werkdocument dat als basis voor toekomstig beheer kan dienen, een publieksfolder en een
aantal wervende beelden van de toekomstvisie in het terrein. Zo
kan de beheerder stappen maken in het realiseren van de gewenste
natuurkwaliteit, weten de omliggende landbouwers wat er met
buurpercelen gebeurt en kan ook het publiek kennismaken met de
plannen.
Het Grenspark maakte in samenspraak met het Agentschap voor
Natuur & Bos een werkdocument dat als basis voor toekomstig
beheer kan dienen. Het Grenspark maakte ook een publieksfolder
met een aantal wervende beelden van de toekomstvisie in het
terrein. Deze folder ligt o.a. ter beschikking voor de
geïnteresseerden in De Vroente, het gemeentehuis van Kalmthout,
…
Markgraaf beheerplan (cfr Canape)
Onder het interreg-project CANAPE (zie vroeger) zal er voor het landgoed De Markgraaf een
beheerplan met bijbehorende hydrologische studie opgesteld worden. Er is een offerte voor
deze opdracht uitgeschreven naar 3 verschillende studiebureaus. Een eerste meeting met
betrokken partners is voorzien in februari 2020.

Communicatie, voorlichting en educatie
(projecten 7.1 t/m 7.3)

Communicatie is en blijft een zeer belangrijke focus van het Grenspark: transparantie van
waar het Grenspark voor staat, connecties leggen met de samenleving, gehoor hebben voor
de omgeving: daarmee wil het Grenspark het draagvlak dat er voor het gebied is blootleggen
en versterken. Hoe doen we dat?

Bezoekerskaart – Nederlands - Engels
De bezoekerskaart van het Grenspark is en blijft
een succesitem. Jaarlijks worden er een kleine
5000 stuks van verkocht aan bezoekers van het
gebied. Ook in 2019 werd de kaart weer
helemaal geupdate. Met meer dan 25
wandelroutes, weergaven van de 4
toegangspoorten, alle start- en infopunten en
extra natuurinformatie blijft het een zeer goede
leidraad voor de bezoeker van het Grenspark.
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In 2019 hebben we deze kaart ook laten vertalen naar het Engels, zo spelen we in op de
internationale bezoekers en worden ook zij goed geïnformeerd over de mogelijkheden in het
gebied.

Nieuwsbrief Wissels
Momenteel telt de Wissels, onze digitale nieuwsbrief 1220 abonnees, jaarlijks gaat dit aantal
omhoog. Abonnees krijgen info over alle facetten van het Grenspark, gaande van
natuurnieuwtjes, projectnieuws, tot recreatie- en organisatienieuws.
In 2019 werden 4 digitale nieuwsbrieven Wissels uitgebracht:
Maart 2019
– nr. 79
Juni 2019
– nr. 80
September 2019
– nr. 81
December 2019
– nr. 82
In het kader van de vernieuwing van de website zal in 2020 ook de nieuwsbrief een nieuwe
vorm en een nieuw ritme krijgen. We evolueren naar kortere, maandelijkse nieuwsbrieven.

Website
De website van het Grenspark wordt nog steeds druk bezocht. Het aantal bezoekers per
maand op onze website schommelt tussen 20.000 en 30.000.
Hij wordt wekelijks geactualiseerd en aangevuld. Het contactformulier op de website wordt
veelvuldig gebruikt, dagelijks worden er meerdere vragen beantwoord, de vragen die we zelf
niet kunnen beantwoorden worden doorgestuurd naar de betrokken partijen (beheerders,
toerisme diensten, Vroente, …).
Maar we zijn ons ervan bewust dat de website ondertussen verouderd is en daarom hebben
we eind 2019 een start gemaakt met het vernieuwen ervan. We hopen voorjaar 2020 een
volledig vernieuwde en moderne website online te zetten. Wordt vervolgd.
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Facebook
De Grensparkpagina op Facebook wordt goed gevolgd en regelmatig gedeeld. Via Facebook
kunnen we nog meer mensen bereiken dan enkel via de website. Zo worden er al meer dan
2000 volgers op de hoogte gehouden van de Grensparknieuwtjes, de stand van zaken over
het HELVEX LIFE-project en andere projecten.

Gastheren van het Grenspark
De Gastheren van het Grenspark zijn de eerstelijnsambassadeurs van het gebied. Zij geven
bezoekers vaak informatie en tips om het meeste uit hun bezoek aan het gebied te halen.
Grenspark Kalmthoutse Heide onderhoudt de contacten met deze Gastheren om ervoor te
zorgen dat de bezoeker steeds correcte en actuele informatie kan verwachten. Tegelijk
stimuleren we samenwerking tussen de gastheren om zo de economische ontwikkeling en
het ondernemerschap rondom het Grenspark te ondersteunen.
In maart nodigden we alle gastheren uit om een update te krijgen over ontwikkelingen in het
Grenspark.
In december nodigden we gastheren en andere toeristische spelers uit om te reflecteren
over het thema duurzaam toerisme in en rondom het Grenspark.

Omgang met de pers
De redactionele aandacht in landelijke en regionale kranten en recreatieve tijdschriften laten
elk jaar een duidelijke stijging zien ten opzichte van voorgaande jaren. Journalisten weten
het Grenspark zonder moeite te vinden. Contacten met de Vlaamse Gazet van Antwerpen,
de Woensdrechtse Bode, BN/DeStem, EOS en de Provinciale Zeeuwse Courant zijn frequent.
Volgende projecten kwamen zo meermaals in de pers:
- Nieuwe coördinator voor het Grenspark
- Het HELVEX LIFE project – natuurherstelmaatregelen, Boterbergen en omgeving
- Publieksexcursies naar het Helvex Life project
- Junior Rangerkamp
- Betere bekendheid van het gebied door de nieuwe globale bebording
- Preview nieuwe brandtoren Kalmthout
- Nieuwe toren van Natuurpunt
- Stiltedag Grenspark
- Poëziewedstrijd Stilte in het Grenspark
- De Wolf in relatie tot het Grenspark
- Bomenkappen om natuur te redden - ATV
- Klimaatverandering en de weerslag op het Grenspark
- Extreme droogte en brandgevaar in de Kalmthoutse Heide
- Waarneming giftige adder in Kalmthoutse Heide
- Natuurgidsencursus in het Grenspark
- Nieuwe route Ree: alsof je over de Afrikaanse savanne loopt
- Toerist in eigen land
- Grenspark delegatie bezoekt Bosland
- Nieuwe libelle gespot in het gebied
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- Loopclub laat leden kennis maken met het Grenspark
- Minister Van den Heuvel investeert in innovatief klimaatproject van Natuurpunt
- Kalmthoutse Heide gaat minder CO2 uitstoten
- Uitgetest: Met de Cadweazle, een elektrische terreinrolstoel door de Kalmthoutse Heide
…

In het zicht
De beste manier om de resultaten van het Grenspark kenbaar te maken, is door het naar
buiten treden. Met plezier worden diverse gremia van geïnteresseerden in ons verhaal
meegenomen:
- 17/01: nieuwjaarsreceptie Grenspark
- 23/01: Overleg visie ontwikkeling Steertse Heide
- 29/01: Voorstelling Grenspark aan Thomas More studenten
- 13/02: Indiening project PAS Coördinatierol Brabantse Wal
- 23/02: Publiekswandeling HELVEX-LIFE project omgeving Mont Noir
- 28/02: Vooroverleg Visie ontwikkeling Steertse Heide
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- 01/03: Voorbereiding Life Landduinproject
- maart 2019: Bezoek Minister Koen Van den Heuvel aan De Nol
- 27/03: toelichting aan Wethouder gemeente Rucphen
- 02/04-03/04: CANAPE-meeting in Aalbourg (Denemarken)
- 01/05: Deelname aan Klokhuisdag in Almere (NL)
- 09/05: Good Field Practice voor UAntwerpen, Kalmthoutse Heide
- 10/05: presentatie Port of Antwerp werking Grenspark
- 14/05: Kaderrichtlijn Watersysteemanalyse Groote Meer en veldbezoek
- 14/05: Info-avond en excursie gemeenteraden
Kalmthout/Essen/Stabroek/Woensdrecht/Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Info-avond gemeenteraden met excursie

- 15/05: Voorbereiding Life Landduinproject
- 16/05: Ontmoeten in het Groen; Handhaving in het Buitengebied ProV; Noord-Brabant
- 22/05: Deelname symposium Water (Natuurpunt)
- 23/05: Neemo (EC) technical monitor, bezoek aan LIFE-Helvex
- 25/05: Publiekswandeling HELVEX-LIFE project omgeving Kleine Meer
- 27/05: Overleg grondpositie Nederland
- 28/05: Voorbereiding expertenbijeenkomst Convenant Water
- 29/05: Overleg met Namiro
- 12/06: Atlantic Seminar: presentatie werking Grenspark + excursie Stappersven
- 19/06: Overleg Visie ontwikkeling Steertse Heide
- 21/06: Uitstap Bijzondere Commissie: excursie Bosland Limburg
- 01/07: Start vakantiewerkers bestrijding Am. vogelkers
- 22/08: PAS- veldbezoek van Prov. Noord-Brabant
- 10/09: toelichting brandpreventie aan kabinet Gouverneur Provincie Antwerpen ism
Gemeente Kalmthout
- 26/09: Wandeling HELVEX-LIFE project voor omwonenden Boterbergen
- 29/08: Kennisdelingsavond monitoring
- 11/09 tot 12/09: Interlife Benelux 2019, locatie Volksabdij met persoment op 11/09
- 13/09: Interreg Grasgoed: demonstraties machines (Liereman)
27
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- 14/09: Publiekswandeling HELVEX-LIFE project – omgeving Boterbergen
- 16/09: Voorstelling Grenspark bij Rotary Bergen op Zoom
- 16/09: Netwerkdag natura 2000 (ANB)
- 19/09: Interreg: Funding the future event
- 01/10-02/10: CANAPE-meeting Grenspark Kalmthoutse Heide
- 03/10: Pas monitoring met Erik de Jonge (Brabants Landschap)
- 03/10: Expertenbijeenkomst Convenant Water
- 09/10: Indienen PAS wijzigingsverzoek
- 16/10 tot 30/10: Tentoonstelling Ravenhof poortontwikkeling Grenspark
- 21/10: Onderzoek herstel Landduinen NM
- 22/10: Poortontwikkeling
- 27/10: Stiltedag
- 28/11: Ondertekening intentieverklaring Geopark Scheldedelta
- 02/12: Netwerkbijeenkomst gastheren en toerisme
- 10/12: Breda Gastvrij, Groen, Grenzeloos: Voorstelling Grenspark
- 17/12: persmoment nieuwe bebording Grenspark - Ravenhof

Excursie Bosland 21 juni 2019
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Educatie, voor jongeren én volwassenen
Nog een duidelijke doelstelling van het Grenspark is om via educatie zoveel mogelijk mensen
de waarde van natuur te laten zien en beleven. Mensen met hun eigen ogen laten zien hoe
mooi natuur kan zijn. Het gaat zowel om jonge mensen, als om volwassenen. En daarom
kent het Grenspark verschillende werkvormen:

Junior Rangerskamp
Sinds 2006 organiseert het Grenspark met veel succes elke zomer een Junior Ranger Kamp,
een leuk en leerrijk natuurkamp voor 20 jongeren tussen 13 en 17 jaar. Ook dit jaar kunnen
we weer terugblikken op een geslaagd kamp met internationale deelnemers.
Heel het kamp stond in het teken van de natuur in het Grenspark. Onder begeleiding van
ervaren leiders werden o.a. beheerwerken uitgevoerd in het terrein, zo werd een
heideterreintje terug vrij gemaakt van jonge opkomende dennen, en werden de
zandverstuivingen gemeten op de recent opengemaakte Nolse Duinen. Libellen en andere
beestjes en plantjes werden gedetermineerd, ze gingen op zoek naar de gladde slangen,
probeerden nachtzwaluwen te spotten, zochten naar amfibieën en onderzochten
braakballen van uilen.
1 dag werd door medewerkers van IVN Nederland georganiseerd en stond volledig in het
teken van Storytelling, een boeiende dag met veel leuke momenten.
Een natuurquiz, vele spelletjes en gezonde vegetarische maaltijden maakten de week
compleet. Op naar de 15de editie.

Junior Rangers laten geringde vogels terug vrij
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Natuurgidsen
Een bezoek aan het Grenspark brengen met een natuurgids is een mooie meerwaarde. Het
Grenspark kon ook in 2019 rekenen op gedreven, enthousiaste natuurgidsen van
de vereniging van Natuurgidsen regio Kalmthout (Nareka).
Op de ledenlijst van Nareka staan 57 gidsen, waarvan 30 actieve natuurgidsen in het
Grenspark (zowel Vlamingen als Nederlanders). Verdeeld over het jaar werden er 26
gratis wandelingen aangeboden waar in totaal zo’n 400 mensen aan deelnamen, dit zowel
aan de Vlaamse als aan de Nederlandse zijde van het Grenspark.
Daarnaast werden er nog 45 aangevraagde wandelingen gegidst met in totaal zo’n 600
deelnemers. Onze dank gaat uit naar deze natuurgidsen die zich vrijwillig inzetten!
Cursus Natuurgids
Natuurpunt CVN organiseerde in samenwerking met de partners van het Grenspark een
nieuwe cursus natuurgidsen in 2019. De interesse was erg groot. De cursus zat op korte tijd
vol met meer dan 25 deelnemers en er werd een wachtlijst aangemaakt. Samen met de
partners wordt nog verder bekeken of een tweede cursus kan gegeven worden na afloop
van de huidige.
Deze cursus biedt een algemeen deel waarin mensen gevormd worden tot natuurgids.
Verder gaat een specifiek deel van de cursus over Grenspark Kalmthoutse Heide. Door een
intensieve samenwerking met de verschillende partners hopen we dat veel van de
natuurgidsen in spé doorstromen naar het netwerk van vrijwilligers.
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Communicatie op nieuwe brandtoren Agentschap voor Natuur & Bos
Het Grenspark neemt ook deel aan de overleggen over de communicatie rondom de nieuwe
uitkijk- en brandtoren van de Gemeente Kalmthout. Binnenkort zal de oude brandtoren
vervangen worden door een nieuwe toren. Op deze nieuwe toren zal er voldoende ruimte
zijn om de bezoekers informatie te verschaffen dmv infopanelen. Het ANB neemt initiatief
om een ´communicatief luik´, dat bij de realisatie van een dergelijke toren hoort, in
samenspraak met andere partners en de gemeente Kalmthout uit te werken.
Nieuwe toren Natuurpunt
De bouw van de nieuwe Natuurpunt toren is eind 2019 afgerond. De toren is 10 m hoog. Het
is een stapeling van vlakken en blokken, waar de wind doorheen waait zoals vroeger door de
stapels natte turfblokken die moesten drogen in zon en wind. De bakstenen herinneren ons
aan het industriële verleden van Heide: kleiwinningen en steenbakkerijen. De toren biedt
ongemerkt nestplaatsen voor tal van vogels en in de fundering werd er een ruimte voorzien
voor muizen en amfibieën die er hun winterslaap kunnen doen.
Het Grenspark werd mee in het overleg betrokken over de mogelijke communicatieborden in
de toren, die begin 2020 zullen bevestigd worden. De officiële opening zal begin maart zijn.

Talrijke nestplaatsen in de toren
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Heroriëntatie van organisatie en coördinatie
(projecten 8.1 en 8.2)

Heroriëntatie organisatie
In 2019 is de organisatie in principe onveranderd gebleven. Het Grenspark opereert onder
de vlag van Benego en kent een Bijzondere Commissie en een Stuurgroep (zie ook bijlage).
Vanaf januari 2019 is met Jan Weverbergh wel een nieuwe coördinator aangesteld.
In 2019 is er in wisselende (project)groepen overleg gepleegd. Er zijn bijeenkomsten
geweest omtrent de Verdienmodellen, de Routes/MTB, de projectgroep Bebording (in kader
van opstelling bebordingsplan), de vernieuwing van de website, de poortontwikkeling.
Daarnaast zijn er de bijeenkomsten van het beheerderoverleg.
In het kader van de beleidsevoluties aan Vlaamse en aan Nederlandse kant, vond er op 26
november 2019 een denkdag met partners plaats. Partners verkenden daar verder de
kernwaarden van het gebied in zijn huidige vorm en in hoeverre de leidraad van de
Nationale Parken Nieuwe Stijl een impuls kan geven aan de verdere ontwikkeling van het
gebied.
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Grenspark verdienmodellen
Het Grenspark is actief op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking om alternatieve
financieringsstromen op te zetten (project 8.2). Dit is hard nodig in tijden waarin de
subsidies voor natuurbeheer flink onder druk zijn komen te staan.
In het voorjaar van 2019 heeft het Grenspark in afstemming met de provincie NoordBrabant het Actieplan Verdienmodellen 2019 opgesteld. Sindsdien zijn de werkzaamheden
van De Natuurmakelaar gekoppeld aan een van de nieuwe thema’s. Deze zijn:
wandelkaarten, gastheren, MTB-routes en sponsoring.
De Natuurmakelaar ondersteunt het Grenspark met de uitvoering van het actieplan op o.a.
de volgende punten: digitale enquête voor gastheren, advies over MTB-vignetten, catalogus
met sponsorprojecten, voorbereiding Dag v/d Stilte en verkenning Grenspark Meubilair.
Verder is de planning dat De Natuurmakelaar i.s.m. het Grenspark en IVN Brabant aan het
eind van 2019 een partnerbijeenkomst organiseert. Dan zal o.a. teruggeblikt worden op de
verdienmodellen en nieuwe mogelijkheden tot samenwerking verkend worden.
In navolging van de poëziewedstrijd rond Stilte in het Grenspark hebben we een set van 10
postkaarten uitgegeven versierd met mooie natuurfoto’s en de gedichten van de 10
laureaten. Deze worden als verdienmodel te koop aangeboden bij verschillende
toegangspoorten en gastheren.
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MTB vignetten
Doorheen de jaren is de populariteit van MTB in de omgeving sterk toegenomen, met
gevolgen voor natuurbeheer en recreatieve conflicten. Om rust in het natuurgebied te
bewaren (zowel voor fauna en flora als voor wandelaars) investeert het Grenspark
Kalmthoutse Heide samen met de Gemeente Woensdrecht in specifieke routes voor MTB.
Deze routes zullen enkel opengesteld zijn voor mountainbikers met een geldig vignet, online
te koop via de website van het Grenspark of één van de partners. De verkoop van deze
vignetten blijkt in andere gebieden een succesvol verdienmodel dat in ieder geval het
onderhoud en de terugkerende kosten kan dekken en ook de initiële investering op termijn
kan terugverdienen. Voor deze rapporteringsperiode nemen we daarom de investering in de
aanleg van deze routes op.
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5. Financiën in vogelvlucht
Inkomsten in 2019:
€ 523.029,94
Inkomsten bestaan o.a. uit :
Subsidie Vlaamse Overheid (Agentschap voor Natuur en Bos) 2019
Bijdrage Evides aandeel 2019
Interreg subsidie Grasgoed 2019
Subsidie Prov. Noord-Brabant PAS projecten
Bijdragen 4 gemeenten + Waterschap Brabantse Delta, Terreinbeheerders en Defensie
Subsidie Europa en Prov. Noord-Brabant tvb Helvex LIFE project
Subsidie Prov. Noord-Brabant tbv project verdienmodellen
Inkomsten verdienmodellen en overige inkomsten
Vrijval reserveringen 2018

Uitgaven in 2019:
Management
Versterken natuurwaarden en kernkwaliteiten
Versterken recreatieve waarden en beleving
Algemene projecten
Totaal uitgaven (inclusief niet opgebruikte
voorzieningen overgeheveld naar 2020)

Uitgaven
€ 277.124,29
€ 50.051,12
€ 127.558,01
€ 77.293,90
€ 532.027,32

De jaarrekening 2019 wordt afgesloten met een licht negatief resultaat van € -8.997,38.
Dit bedrag wordt onttrokken aan het eigen vermogen van het Grenspark.
Hiermee komt het eigen vermogen op 31 december 2019 op een resultaat
van € 258.784,65.
De eindafrekening van het bestedingenplan 2019 vond per 31/12/2019 plaats.
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Bijlagen
Samenstelling Bijzondere Commissie per 31-12-2019.
Dhr. M. Groffen
Dhr. M. De Borgher
Dhr. P. van Kleij
Dhr. L. Jacobs
Dhr. G. Van Tichelt
Dhr. R. Frans
Dhr. C. Geeraerts
Dhr. J. van Agtmaal
Dhr. D. Josten
Dhr. G. Verhorst
Dhr. S. Versweyveld
Dhr. L. Storms
Dhr. L. Van Craen
Dhr. J. B. Cogels
Mw. N. Vanreeth
Dhr. J. van Dongen
Dhr. H. Hieltjes
Dhr. H. Ketelaars

Voorzitter
Ministerie Vlaamse Gemeenschap, Monumenten Landschappen
DGW&T, Ministerie Defensie
Burgemeester Gemeente Kalmthout
Burgemeester Gemeente Essen
Burgemeester Gemeente Stabroek
Voorzitter Distr. Raad Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Wethouder Gemeente Woensdrecht
Agentschap voor Natuur en Bos
Staatsbosbeheer
Natuurpunt
Vereniging Natuurmonumenten
Ministerie Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Water
Grote Eigenaren Nederland
Grote Eigenaren Vlaanderen
Kleine Eigenaren Nederland
Waterschap Brabantse Delta
Evides

Adviseurs en parkorganisatie:
Dhr. H. Mooren
Secretariaat-Generaal Benelux Economische Unie
Dhr. I. Ledegen
Grenspark medewerker
Dhr. J. Weverbergh
Grenspark coördinator
Agendaleden:
Dhr. G. De Blust
Dhr. J. Hermans
Mw. M. Brandsen
Mw. N. Rijsdijk
Dhr. A. Goorden
Dhr. R. Daelemans
Dhr. M. Konings
Mw. S. Van Aert
Mw. R. van de Klundert
Mw. E. Hugens
Dhr. S. Rijk
Mw. N. Temmerman
Dhr. K. Meesters
Dhr. R. Frantzen

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Agentschap voor Natuur en Bos
Waterschap Brabantse Delta
Waterschap Brabantse Delta
Staatsbosbeheer
Gemeente Stabroek
Gemeente Kalmthout
Gemeente Essen
Gemeente Woensdrecht
Gemeente Woensdrecht
Evides
Benelux
District Raad Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Natuurmonumenten

N.B. BENEGO is via haar ondervoorzitter, dhr. L. Jacobs, vertegenwoordigd
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Samenstelling Stuurgroep per 31-12-2019.
Dhr. M. Groffen
Dhr. J. Weverbergh
Dhr. H. Mooren
Dhr. P. van Kleij
Mw. K. van Laer
Mw. R. van de Klundert
Dhr. R. Meijer
Dhr. M. Konings
Dhr. R. Daelemans
Mw. S. Van Aert
Dhr. P. Dictus
Mw. N. Rijsdijk
Dhr. F. Naedts
Dhr. R. Frantzen
Dhr. P. Raats
Mw. V. Mees
Dhr. J. Hermans
Dhr. H. Deelen
Dhr. L. van Craen
Dhr. S. Rijk
Mw. G. Hermans
Dhr. J.B. Cogels
Dhr. A. Vos
Dhr. J. van Dongen
Dhr. J. Rijsdijk
Dhr. S. Nelen
Dhr. J. Van Mierlo
Dhr. I. Ledegen

voorzitter Grenspark
coördinator Grenspark
Secretariaat-Generaal Benelux Economische Unie
Ministerie van Defensie
Provincie Antwerpen
Gemeente Woensdrecht
Gemeente Woensdrecht
Gemeente Kalmthout
Gemeente Stabroek
Gemeente Essen
Stad Antwerpen/distr Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Waterschap Brabantse Delta
Natuurpunt
Vereniging Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer
Agentschap voor Natuur en Bos
Agentschap voor Natuur en Bos
Bosgroepen
VMM
Evides
Departement Omgeving, De Vroente
Particulier
Particulier/adviseur
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Grenspark

Secretariaat en Management
Dhr. Jan Weverbergh
Dhr. I. Ledegen
Mw. M. Wyckmans
Dhr. R. Delvaux

Coördinator
Medewerker
Medewerker
Medewerker
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Publicatielijst
Titel

Auteur

Opleidingsinstituut/
onderzoeksbureau
Grenspark

publicatiejaar
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Rapport:
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in het door Evides
beheerde waterwingebied
Ossendrecht.
Rapport: monitoring
loopkevers en spinnen in
nieuw open zand en
stuifzand in het Grenspark
10-jaar lopend onderzoek
Onderzoekjaar 7 - 2017
Rapport: Onderzoek naar
de populatie
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noordwesten van het
Grenspark Kalmthoutse
Heide
Rapport: Spreiding van de
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martes) in Grenspark
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2016
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Herdruk wandelkaart met
nieuwe wandelpaden
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Research on Great Crested
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population)
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