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Foto: Hanneke Van Camp – Winnaar fotowedstrijd ‘Stilte en mens’ in Grenspark Kalmthoutse Heide 
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Het Grenspark 2020 in vogelvlucht 
 

 
De hele wereld stond in 2020 even stil. Covid-19 legde het leven zoals we het kenden in een 
heel andere plooi. Normale overlegmomenten werden al snel digitale momenten. Mensen 
ontdekten massaal de natuur als toevluchtsoord. Grenspark Kalmthoutse Heide was als 
bekend gebied één van de populaire bestemmingen voor wandelaars en fietsers. De 
waardering voor de natuur en de diversiteit van het landschap van Grenspark Kalmthoutse 
Heide zal daardoor ongetwijfeld zijn toegenomen.  
 
Zes jaar samenwerken aan natuurherstel 
 
Het Life Helvex project werd in 2020 afgerond. Het was een zeer ingrijpend project waar 
verschillende terreinbeheerders een belangrijke realisatie mee hebben kunnen 
verwezenlijken op het gebied van natuurherstel. De vogelmonitoring toont wel dat de 
effecten op doelsoorten als de boomleeuwerik meteen zichtbaar zijn, soms zelfs nog tijdens 
de werkzaamheden.  
 
Eindelijk een plek voor MTB 
 
De populariteit van Grenspark Kalmthoutse Heide versterkt de noodzaak aan een goede 
recreatieve zonering zoals opgenomen in het Beleidsplan. De aanleg van kwaliteitsvolle 
mountainbike routes is daarin een belangrijk puzzelstuk. In 2020 heeft de Omgevingsdienst 
Noord-Brabant het licht op groen gezet om de routes af te werken en te openen. Met hulp 
van een enthousiaste ploeg vrijwilligers is dat ook gelukt in het najaar. Zo krijgt deze 
gebruikersgroep na jaren van onduidelijkheid en zoeken naar mogelijkheden eindelijk een 
duidelijke plek waar ze volop kunnen genieten van hun sport.  
 
Nieuw digitaal visitekaartje 
 
Grenspark Kalmthoutse Heide had op het web niet de uitstraling die het gebied verdient in 
2020. Op 24 mei 2020, de Europese Dag van de Nationale Parken, lanceerden we een 
nieuwe website. Deze is gericht op de bezoeker, met duidelijke toewijzing naar recreatieve 
mogelijkheden en Gastheren van het Grenspark. Dankzij deze website kunnen we veel 
makkelijker de bezoeker informeren over belevingen en nieuws in het gebied.  
 
Nieuwe standaard Nationale Parken 
 
De Nederlandse Rijksoverheid lanceerde in juni een subsidie voor Nationale Parken om te 
evolueren naar de Nieuwe Standaard Nationale Parken. Grenspark Kalmthoutse Heide heeft 
met een ambitieus project ingeschreven op deze subsidie. Dit project werd ook goedgekeurd 
dankzij belangrijke bijdragen van de partners. Zo krijgt de werking van het Grenspark een 
inhoudelijke en financiële impuls voor de periode 2021 – 2023.  
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1. De organisatie in 2020 
 
 
De organisatiestructuur 
De organisatiestructuur is in 2020 ongewijzigd gebleven. De Bijzondere Commissie is twee 
maal bij elkaar gekomen. Één gepland overleg heeft niet kunnen plaatsvinden omwille van 
de uitbraak van het corona virus. Daarnaast heeft nog een extra overleg plaatsgevonden in 
verband met de opening en communicatie van de MTB routes. De stuurgroep is vijf keer 
samengekomen.  
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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 2020 hun bijdrage verhoogd. 
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 2020 is het grootste deel van de financiering gebruikt voor de projecten zoals die ook in 
de begroting waren opgenomen. Een aantal evenementen zijn geannuleerd, waardoor de 
kosten ook lager uitvallen. Voornamelijk Natuurtheatervoorstelling KUDDE is daarbij te 
noemen. Deze voorstelling was uitverkocht, wat betekent dat de inkomsten wel reeds 
gerealiseerd zijn, maar een deel van de kosten pas in 2021 zullen vallen.  
 
 
 
 

 
 

Foto: Mario Valkenborg – Winnaar fotowedstrijd ‘Stilte en natuur’ in Grenspark Kalmthoutse Heide 
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2. De opgaven in 2020 
 
De opgaven voor 2020 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 2020 is aan diverse projecten verder gewerkt, waarbij de inzet vooral is geleverd op: 

- Identiteit: Nieuwe website, Instagram aanwezigheid, fotowedstrijd stilte, 
Natuurtheatervoorstelling Kudde 

- Versterking natuurwaarden: Helvex, Pas, Exotenbestrijding 
- Recreatie: aanleg professionele mtb-routes en bijhorende vergunningverlening 
- Poorten: denkoefening poort Hemelrijk en subsidieaanvraag, deelname plangroep 

Ravenhof 
- Verdienmodellen: voortzetting bestaande modellen en zoektocht naar nieuwe, 

afronding project, Natuurtheatervoorstelling Kudde 
 
Communicatie gebeurt voortdurend aan de orde en heeft vorm gehad via: 

- Toelichtende excursies in kader van Helvex-project 
- Opening nieuwe uitkijktoren De Stapper 
- Huis-aan-huis krant over afsluiting LIFE HELVEX project 
- Aangepaste wandelkaarten 
- Pers rondom fotowedstrijd Stilte 
- Pers rondom nieuwe route Ree 
- Pers rondom klimaatverandering 
- Pers rondom de langdurige droogte en de effecten ervan en inzet dronevlucht 
- Pers rondom drukte in het Grenspark vanwege Covid 19 
- Pers rondom Mountainbiken in het Grenspark 
- Pers rondom monitoring resultaten 
- Pers rondom de (afgelaste) natuurtheatervoorstelling KUDDE 
- Bijhouden website, Uitgave nieuwsbrief Wissels en bijhouden Facebook, opstart 

Instagram 
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- Beantwoorden van vele diverse vragen die via de contactpagina op de website 
binnenkomt 
 

3. De voortgang van de projecten 

 
Versterking van identiteit en positionering  
(projecten 1.1 en 1.2) 

 
De lancering van een nieuwe website versterkt de positionering van Grenspark Kalmthoutse 
Heide. De website geeft de bezoeker alle informatie die hij of zij nodig heeft. De bezoeker 
komt snel uit bij een geschikte beleving en kan achtergrond in verband met de 
cultuurhistorie en de natuur nalezen. Belangrijk is dat de website ook veel visueler is dan de 
voorganger en op die manier duidelijker uitdraagt wat het gebied te bieden heeft.  
 
Gekoppeld aan de nieuwe website is ook de digitale nieuwsbrief ‘Wissels’ vernieuwd. Deze 
wordt nu ook maandelijks verspreid om het aantal berichten in één nieuwsbrief beter 
behapbaar te houden voor de lezer met het oog op een grotere communicatie impact.  
 
Tot slot is ook gestart met een Instagram-account. Naast het reeds bestaande Facebook-
account biedt dit nieuwe kansen om het gebied goed te tonen en in interactie te gaan met 
bezoekers.  
 
Aantal volgers op Facebook: 2889 
Aantal volgers op Instagram: 962 
Aantal abonnees op nieuwsbrief Wissels: 1705 
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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 Life- 
en 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:  
Eind 2020 werd het HELVEX-LIFE project afgesloten.  De laatste acties werden volledig 
uitgevoerd door Natuurpunt namelijk het verwijderen van de rododendron in de bossen van 
de Boterbergen, het afplaggen van de derde fase van het duinherstel in de Nolse Duinen en 
het maken van een open corridor met open plekken.  
 
Aan Nederlandse zijde werd het zuiveringswerk einde mei opgeleverd. Dit zuiveringswerk 
moet ervoor moet zorgen dat het landbouwwater dat afstroomt ontdaan wordt van de 
fosfaat. En het werkt! Uit de eerste analyse resultaten die beschikbaar gesteld werden begin 
2021, blijkt dat de fosfaatconcentraties zakken van 0.85 mg/l naar 0.05 mg/l. Een hele 
verbetering dus. Intussen blijkt dat er van andere partners zowel in Vlaanderen, als in 
Nederland veel interesse is in deze fosfaatfilter en zijn werking. Het is een innovatief project 
dat een eerste maal op zulk een schaal gerealiseerd werd. Het was dan ook bang afwachten 
of de resultaten ook aan onze verwachtingen zouden voldoen.  
 
De openstelling van de uitkijktoren van Natuurpunt 
was de blikvanger van het HELVEX-LIFE project in 
2020. Net voor de lock down afgekondigd werd, kon 
de toren op 8 maart 2020 officieel geopend worden 
onder ruime pers- en publieke belangstelling.  
 
Ter afsluiting van het HELVEX-LIFE project werd een 
een uitgebreide huis-aan-huis krant gemaakt, het 
zogenaamde ‘Laymans’ report’. Deze krant werd 
onder alle inwoners van de gemeenten Essen, 
Kalmthout, Stabroek, Zandvliet, Berendrecht en 
Woensdrecht verdeeld. 
Aan de hand van interviews met beheerders, 
bezoekers, omwonenden en subsidieverleners 
werden alle uitgevoerde acties en resultaten 
overlopen. 
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Opening nieuwe uitkijktoren Natuurpunt – 8 maart 2020 
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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. 
 
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. 
 
In 2020 werd het project Grasgoed afgerond. De coronacrisis liet duidelijk haar sporen na: 
verschillende gasten en partnerorganisaties bleven uit voorzorg thuis. Wie wel aanwezig 
was, kon luisteren naar enkele boeiende sprekers en een paneldiscussie, genieten van de 
slotfilm en deelnemen aan workshops. Wie thuisbleef, kon online het plenaire gedeelte live 
meevolgen. Zo kunnen we toch terugblikken op een succesvol slot van GrasGoed. 
 
In 2020 werden verschillende rapporten afgewerkt. Het Centre of Expertise Biobased 
Economy van Avans Hogeschool maakte twee levenscyclusanalyses op. In die analyses 
werden de milieu-impacts berekend en vergeleken met die van hun (niet uit natuurmaaisel 
gemaakte) tegenhangers. Natuurinvest bundelde alle resultaten en ervaringen omtrent 
inkuilen binnen GrasGoed in een rapport. Voor alle producten (graspapier, 
bodemverbeteraar, biologisch diervoeder en isolatiematten) werden whitepapers 
ontwikkeld. Daarin worden niet alleen het proces en de resultaten, maar ook de toekomstige 
uitdagingen uitgebreid in kaart gebracht. Uiteindelijk is er ook een algemeen eindrapport 
opgemaakt. 
 
Alle info over Grasgoed vind je op grasgoed.eu. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BMY7Nlu3vSc
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Slotconferentie (Foto: Wim Dirckx) 

 

 
Uitstap tijdens slotconferentie (Foto: Wim Dirckx) 
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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.  
 
Tweemaal per jaar komen de CANAPE-partners op locatie bij elkaar om hun project-
ervaringen te delen. Helaas zijn de 2 bijeenkomsten in april en oktober 2000 vervangen door 
video-meetings wegens de coronamaatregelen.  Telkens werden er 2 dagen voorzien om alle 
noodzakelijke besprekingen en presentaties te kunnen voltooien. 
 
In 2020 zijn de bossen en weiden rond het kasteel van De Markgraaf gekocht door 
Agentschap Natuur en Bos. De reeds opgemaakte verkenningsnota werd hierdoor wat 
aangepast. De opdracht om een beheerplan met hydrologische studie op te maken werd 
toegewezen aan studiebureaus Hesselteer en Artesia. Op 21 februari was er een eerste 
stuurgroep met vertegenwoordigers van het Grenspark, Agentschap Natuur en Bos, 
Agentschap Onroerend erfgoed en INBO. In grote lijnen wordt het verloop van de opdracht 
bekeken. De verkenningsnota zal aangepast worden en er zal aanvullend terreinonderzoek 
plaatsvinden. Na de vergadering werd De Markgraaf te voet verkend. 
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Verkenning van De Markgraaf. 

 

In april 2020 werd de verkenningsnota goedgekeurd met het behouden van een goed 
evenwicht tussen beschermd landschap en natuur als voorwaarde.  
Op 18 september werd er een digitale meeting gehouden. De stuurgroep werd aangevuld 
met vertegenwoordigers van Natuurpunt en de gemeente Kalmthout. Het beheerplan werd 
in grote lijnen voorgesteld. Mits een aantal kleine aanpassingen is dit beheerplan zo goed als 
rond. Half november werd het NBP De Markgraaf ter goedkeuring ingediend. In januari 2021 
werd het beheerplan ontvankelijk verklaard. 
 
 

Natura2000/PAS  
De PAS-aanvraag Brabantse Wal 2017-2021 waarbij Staatsbosbeheer en Bosgroep-zuid 
acties uitvoeren op hun terreinen of terreinen van particulieren liep tot midden 2021, maar 
er werd intussen een verlenging ingediend van het project tot eind 2021. Het is nu nog even 
wachten op de goedkeuring. Het Grenspark voert de coördinatie van het project uit en 
rapporteert aan de Provincie Noord-Brabant. Uitgevoerde maatregelen in 2020: 

- Begrazing ecologische verbindingszone 
- 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 
2020 opnieuw enkele vergaderingen en vervolgafspraken ingepland met de beheerders. 
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CONVENANT WATER (Werkgroep Water) 
Voor het derde jaar op rij, kondigde zich de zomer van 2020 aan als een zeer droge zomer. 
Gelukkig kon er in het voorjaar 2020 gedurende enkele weken toch nog 124.000m³ gepompt 
worden naar de Groote Meer. (Ter vergelijking 2019 55.000m³ en 2018 350.000m 
Hoewel de waterstand dus hoger was dan in voorjaar 2019, bleek al snel dat de droge 
periode die daarop volgde, de waterstanden nog verder deden uitzakken waardoor dodaars 
en geoorde fuut nagenoeg niet tot broeden kwamen in de Groote Meer.  De typische 
planten van zwakgebufferde vennen kenden in 2020 wel een toename. 
De werkgroep Water kwam in 2020 4x samen om deze problemen te bespreken. Momenteel 
wordt e onderzocht of er geen grensoverschrijdende eco hydrologisch onderzoek kan 
opgestart worden om de oorzaken van de droogte verder te onderzoeken met het oog op 
een blijvend herstel.  
 

 
Foto: Mark Mertens – Laureaat fotowedstrijd ‘Stilte en natuur’ in Grenspark Kalmthoutse Heide 

 
 
Exotenbeheer (bestrijding vogelkers)  
Ook in 2020 werd de exoot Amerikaanse vogelkers bestreden door vakantiewerkers. Zij 
gingen aan de slag in het Noorden van de Kalmthoutse Heide. In dit deel is de Am. Vogelkers 
reeds enkele jaren geleden bestreden maar her en der waren er destijds enkele exemplaren 
aan de aandacht ontsnapt. De eerste week hebben ze een perceel aan Nederlandse zijde 
met veel kiemplanten vrij gemaakt, de week nadien hebben ze in enkele bosbestanden 
gezocht naar de overblijvende Amerikaanse vogelkers en deze verwijderd. Dit om te 
voorkomen dat deze opnieuw uitgroeien tot zaadbomen en er weer van voor af aan moet 
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begonnen worden. Bijkomend heeft de WVS nog een nazorg gedaan in het voormalige HELA-
project in vooral de open delen.  

 

Monitoring 
In 2020 werd de systematische monitoring van fauna en flora in het Grenspark Kalmthoutse 
Heide verdergezet. De langlopende programma’s liepen ook dit jaar verder (Libellen, Dag- en 
Nachtvlinders, Amfibieën, Slangen en Broedvogels). Door de coronamaatregelen is de 
monitoring niet altijd optimaal verlopen. Ook gezamenlijke uitstappen om de groepssfeer te 
bevorderen zijn niet kunnen doorgaan. Na het monitoringsseizoen zijn er normaal gezien ook 
4 bijeenkomsten waarin we het verloop en resultaten evalueren, maar zijn verschoven naar 
het voorjaar 2021. 
 
Na vijf jaar monitoring staat daarmee de teller op meer dan 1000 verschillende soorten 
nachtvlinders. Deze resultaten zijn spectaculair te noemen en hebben dan ook uitvoerig 
aandacht gekregen in de pers. Ook was dit het laatste jaar waarin de nachtvlindertellingen 
werden uitgevoerd. Een eindrapport wordt opgemaakt. 
 
De broedvogelmonitoring is goed verlopen. Alle soorten werden vanaf dit jaar ook ingegeven, 
behalve een 5-tal algemene soorten. Omwille van de opmaak van de nieuwe Vlaamse 
broedvogelatlas werd het deelgebied bij Natuurpunt, De Markgraaf en Withoefse Heide 
gemonitord.  
De gladde slang werd verder gemonitord met behulp van de plaatjesmethode. De resultaten 
daarvan lagen in lijn met het voorgaande jaar. Onder de 2 jaar geleden geplaatste platen 
werden al meerdere gladde slangen gevonden. De adder en levendbarende hagedis werden 
ook weer mee opgenomen.  
 
Het resultaat van de monitoring van de dagvlinders was net zoals in 2018 en 2019 bedroevend, 
zeer waarschijnlijk door de droge zomer.  
 
Dit jaar was ook het de bedoeling om de plantenmonitoring anders aan te pakken omdat de 
deelgebieden te groot zijn om in zijn geheel te monitoren. De uitwerking hiervan zou 
gezamenlijk op het terrein verlopen, maar is helaas ook niet kunnen doorgaan. Wel werden 
er veel losse waarnemingen door vrijwilligers ingevoerd. 
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Kamsalamandermonitoring 
In opdracht van de Provincie Noord-Brabant heeft Hidde Joustra (student AERES hogeschool 
Almere) het populatieonderzoek naar de kamsalamander voortgezet in 2020. 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.  
 
Er zijn 10 kamsalamanders aangetroffen zijnde 1 in het Ranonkelven, 2 in het Kwekerijven en 
7 in de Leemputten Noord. Enkele larven zijn nog in het Ranonkelven gevonden. Gelukkig is 
dat een bescheiden stijging tegenover het vorige jaar. Toch moet dit verder opgevolgd. 
Mogelijke oorzaken voor de lage aantallen: 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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Stages 
Buiten de reguliere monitoring zijn er nog 3 stages uitgevoerd in Grenspark Kalmthoutse 
Heide. Studenten van de UA deden onderzoek naar de veldkrekel, heidevlinder en bosmieren.  
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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 C-
zones) mogelijkheden om routelussen aan te leggen. Juist in die zones zijn er vaak meerdere 
eigenaren in het geding dus: overleg. 
 
In 2019 werd, na een klacht van een buurtbewoner, een vergunningsprocedure opgestart bij 
de Omgevingsdienst Noord-Brabant. Een jaar later zijn de vier MTB lussen bij Stoppelbergen, 
Wildernissen, Volksabdij en Staartse Duinen vergund. De routes werden door vrijwilligers en 
Tracks & Trails afgewerkt en in oktober geopend voor publiek. De reacties van gebruikers 
loofden de uitdagende en kwaliteitsvolle routes. Naast lovende woorden was er ook kritiek 
op de veranderende toegankelijkheid in het gebied.  
 
Aan Vlaamse kant startte de gemeente Essen met de aanduiding van een nieuwe 
verbindingslus en een single track in de Wildertse Duinen. Dit vormt in ieder geval een 
mooie aanvulling op het routenetwerk in en rond het Grenspark.  
 

 
 

De routes werden van bij de start druk gebruikt. Doordat grote delen van het 
maatschappelijke leven niet toegankelijk waren, was het extra druk in natuurgebieden over 
heel Vlaanderen en Nederland. Dit heeft geleid tot een toenemend aantal klachten van 
gebruikers. Deze klachten gingen over het gebrek aan mogelijkheden voor MTB, over een te 
grote druk op de natuur vanuit MTB, over storend gedrag van MTB, over een gebrek aan 
mogelijkheden voor ruiters,… Het is duidelijk dat de recreatieve zonering nog niet in een 
definitieve plooi ligt in het Grenspark, maar met een duidelijke, kwaliteitsvolle plek voor 
MTB is er wel een belangrijke stap in die richting gerealiseerd.  
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Vrijwilligers aan het werk met de voorbereidingen van de MTB-route Staartse Duinen 
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Gebruik Wombats – alle terrein rolstoelen 
 
Grenspark Kalmthoutse Heide had in 2004 Wombats of alle terrein rolstoelen aangekocht 
voor minder mobiel toerisme.  De 3 wombats staan gratis ter beschikking voor wie slecht ter 
been of (tijdelijk) minder mobiel is. Visit Kalmthout (voorheen dienst Toerisme Kalmthout) 
verzorgt de uitlening van deze wombats. Ze zijn gratis te gebruiken in het Grenspark. 
Het onderhoud en kleine herstellingen zoals een platte band, kleine herstelling, … neemt het 
Grensparkteam voor zich, maar omdat ze verouderd zijn, zijn grotere herstellingen sneller 
aan de orde waardoor de reparatiekosten oplopen. 
 
Bij één van de drie rolstoelen brak in de zomer van 2020 een wiel af, daarom heeft het 
Grenspark beslist om deze te vervangen door een nieuw en beter model van Off Road 
Solutions; ‘de BUG’. Deze heeft een beter duw- en zitcomfort en is makkelijker te sturen 
omdat de grootste banden vooraan staan. Doordat de zwenkwieltjes onder de handen van 
de duwer zitten, kost sturen veel minder kracht (ter vergelijk met de huidige Wombats die 
de kleine ballonbanden aan de voorzijde hebben en soms moeilijk te draaien zijn in mulle 
het zand/over boomwortels). De zwenkende achteras zorgt daarnaast voor continu contact 
met vier wielen op oneffen ondergronden en daardoor maximale balans. De zitting is 
zodanig vormgegeven dat de gewichtsverdeling zorgt voor optimale duw-eigenschappen en 
hoog zit-comfort. 
  
Intussen hebben de terreinrolstoelen hun succes bewezen, het aantal uitleenbeurten bewijst 
dat er wel degelijk vraag en nood naar is. In 2020 werden ze wel minder uitgeleend dan 
voorgaande jaren (zo’n 37 keer) vanwege de Corona maatregelen.  
 

 
De BUG, de nieuwe terreinrolstoel met de kleinere zwenkwielen achteraan voor een betere 

stabiliteit. 
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Peters en meters  
Vrijwilligers zijn zeer belangrijk voor het Grenspark en daarom lanceerden we op onze 
vernieuwde website een oproep naar nieuwe vrijwilligers. Deze oproep, samen met het feit 
dat er veel meer werd gewandeld in Corona-tijd, maakte dat we overspoeld werden door 
mails van mensen die ook graag hun steentje willen bijdragen.  
Dit bracht ons in de gelegenheid om het meter/petersysteem van de wandelpaden wat te 
herschikken zodat iedereen een wandelpad aan de eigen landsgrens kon controleren.  
Dit om in orde te blijven met de geldende Corona maatregelen. 
Het explosief gebruik van het Grenspark in Corona-tijd brengt helaas ook veel meer zwerfvuil 
met zich mee. 
Momenteel kunnen we gelukkig beroep doen op een 35-tal vrijwilligers (Peters en Meters) 
die minstens 4 maal per jaar alle wandel- en ruiterpaden controleren, alsook de niet  
bewegwijzerde paden om het achtergelaten zwerfvuil op te ruimen. Een dikke pluim voor al 
deze vrijwilligers! 
 

 

 
Peters en meters van de Grenspark wandelpaden 
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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 2020 werkten De Vroente en de Gemeente Kalmthout verder aan een ontwerp voor een 
verbouwing van het bezoekerscentrum. De verbouwing werd verder uitgewerkt en staat 
gepland voor 2021.   
 
De Gemeente Stabroek werkte verder aan een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor 
Kasteel Ravenhof. Daarbij stond een nieuwe invulling voor het kasteel en een verbetering 
van de parkeersituatie voorop. Voor het kasteel zelf zal een horeca invulling voor de eerste 
twee verdiepingen worden gezocht. In de twee bovenste verdiepingen behoudt de 
gemeente plaats voor lokale verenigingen.   
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Samen met de Gemeente Essen en Regionaal Landschap de Voorkempen werd een 
verkenning gedaan van opportuniteiten en knelpunten bij de verdere ontwikkeling van poort 
Hemelrijk. Hierbij werden alle belanghebbenden van de site van poort Hemelrijk betrokken. 
Daaruit is in samenspraak met RLDV, de gemeente Kalmthout en Essen een subsidieaanvraag 
bij Omgeving Vlaanderen ontstaan om een blauw-groen belevingstraject tussen poort 
Hemelrijk en Grenspark Kalmthoutse Heide te realiseren. Deze subsidieaanvraag is helaas 
niet goedgekeurd.  
 
Voor poort Volksabdij onderzocht het Grenspark samen met Evides en andere betrokkenen 
de plannen om een landart project tot ontwerp en uitvoering te brengen. Uit verschillende 
concepten werd een kunstwerk gekozen dat op een originele manier de link legt met het 
gebied en het werk van natuurbeschermers en monitoring van soorten. Een 
biodiversiteitsmuur zou bezoekers wijzen op de enorme soortenrijkdom in Vlaanderen en 
Nederland en het belang van internationale samenwerking voor deze natuur. Financiering 
voor de realisatie van dit kunstwerk wordt nog gezocht.  
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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  
De bezoekerskaart van het Grenspark is en blijft een succesitem. In een ‘normaal’ jaar 
worden er een zo’n 5000 stuks van verkocht aan bezoekers van het gebied. In 2020 werden 
er toch nog bijna 4000 kaarten verkocht, ondanks dat vele gastheren en startpunten 
gesloten waren. Wederom een bewijs dat het Grenspark een zeer gegeerde wandelplek was 
in 2020. Eind 2020 was de voorraad bijna op en werden de kaarten opnieuw bijgedrukt. 
 

 
 
 
Nieuwsbrief Wissels  
In 2019 telde Wissels – de digitale nieuwsbrief - 1220 abonnees. Eind 2020 kwamen er nog 
eens bijna 500 bij zodat we op 1705 abonnees zitten. 
Zij krijgen info over alle facetten van het Grenspark, gaande van natuurnieuwtjes, 
projectnieuws, tot recreatie- en organisatienieuws. 
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In 2020 werden in totaal 8 digitale nieuwsbrieven Wissels uitgebracht: 
Maart 2020  - nr. 83 
Mei 2020    - nr. 84   
Juli 2020  - nr. 85   
Augustus 2020 - nr. 86   
September 2020  - nr. 87 
Oktober 2020  - nr. 88 
November 2020 - nr. 89 
December 2020 - eindejaarswens 
   
 
In het kader van de vernieuwing van de website in 2020 kreeg ook de nieuwsbrief een 
nieuwe vorm en een nieuw ritme krijgen. We trachten nu elke maand een korte nieuwsbrief 
te versturen. 
 
 
Website  
De website van het Grenspark werd in 2020 helemaal vernieuwd. Een moderner en strakker 
design met veel foto’s en  een makkelijke structuur maakt de website veel handiger in 
gebruik. De toegangspoorten komen prominenter in beeld en de wandelaar kan nu kiezen 
uit: vertrekpunt, wandelafstand, hond mee, enz… 
 
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, …).  
 
Op de vernieuwde website staat ook een button ‘word Grenspark-vrijwilliger’. Dit heeft al 
vele nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Zowel voor peter/meterschap, mountainbike 
vrijwilliger, monitorder, …. 
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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. Het aantal volgers is op 1 
jaar tijd met bijna 900 gestegen, allemaal mensen die we op de hoogte hielden met 
Grensparknieuwtjes, de stand van zaken over het HELVEX LIFE-project, andere projecten en 
nog veel meer. 
 
Aantal volgers op Facebook eind 2020: 2889. 
 
 
Instagram 
Om de communicatiemix van het Grenspark aan te vullen, is ook een Instagram profiel 
aangemaakt. Deze biedt nieuwe kansen om te communiceren en in interactie te gaan met 
bezoekers. Het platform wordt erg druk gebruikt door bezoekers en er zijn veel foto’s te 
volgen van mensen die het gebied opzoeken.  
 
Sinds de lancering van het account zijn nu reeds  
 
Fotowedstrijd in het kader van de Stiltedag 
 
In navolging van de succesvolle poëziewedstrijd van 2019, werd een fotowedstrijd 
georganiseerd. Deelnemers werden uitgedaagd om de stilte in beeld te vatten in vier 
categorieën (Stilte en Mens, Stilte en Gezondheid, Stilte en Natuur, Stilte en Landschap). Uit 
meer dan 200 inzendingen werd per categorie een winnaar gekozen. Omwille van de corona 
maatregelen werden geen activiteiten georganiseerd op de Dag van De Stilte in oktober, 
maar werd wel een tentoonstelling van de winnende foto’s langs wandelpad Gloriëtte 
geplaatst.  
 
Begin 2020 werd ook het winnende gedicht uit 2019 in een permanente vorm langs de 
verbindingsstraat geplaatst.  
 
 

 
Foto: Ellis Pellegrom – Winnaar fotowedstrijd ‘Stilte en landschap’ in Grenspark Kalmthoutse Heide 
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Onthulling winnend gedicht van poëziewedstrijd ‘Dag van de Stilte 2019’ 

 
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.  
Jammer genoeg waren velen onder hen in 2020 gedwongen gesloten. 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.  
Om die redenen kregen Gastheren een duidelijke plek op de vernieuwde website.  
De normale samenwerking met Gastheren was in 2020 onmogelijk omwille van de corona 
crisis. Er kon ook geen jaarlijkse terugkomdag worden georganiseerd. 
Er werd in tussentijd in samenwerking met IVN wel een basis gelegd voor een nieuwe 
Gastheerschapscursus voor 2021.  
 
 
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:  
- Grenspark Kalmthoutse Heide heeft een nieuwe website 
- Het HELVEX LIFE project – natuurherstelmaatregelen, Boterbergen en omgeving 
- Domein De Markgraaf dat werd gekocht door Agentschap voor Natuur en Bos 
- Unieke fosfaatzuivering brengt fosfaatvrij water naar de Groote Meer 
- Publieksexcursies naar het Helvex Life project 
- Het Grenspark in tijden van Corona en zijn vele bezoekers 
- Opening nieuwe toren van Natuurpunt 
- Gedicht over de Stilte: een poëtisch baken in het Grenspark  
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- Stiltedag Grenspark - fotowedstrijd 
- De Wolf in relatie tot het Grenspark 
- Klimaatverandering en de weerslag op het Grenspark 
- Extreme droogte en brandgevaar in de Kalmthoutse Heide 
- Toerist in eigen land 
- Opschoning van het Akkerenven 
- Geen boswachter meer op landgoed Groote Meer 
- Jagersrust – natte natuurparel 
- Gladde slangen krijgen aangepaste schuilplekken 
- Nieuwe mountainbikeroutes in het Grenspark 
- Wel of geen vignet voor mountainbikers in het Grenspark 
- Meer dan 1000 nachtvlinders gespot in het Grenspark 
- Broedende Grauwe Klauwier in het Grenspark 
- Natuurtheater Kudde komt naar het Grenspark 
- Nieuwe opstart Junior Rangerwerking 
- … 
 

 
De nieuwe mountainbike routes kwamen veelvuldig in de pers 

 
 
In het zicht  
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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. Na ons grondig 
geïnformeerd te hebben over de maatregelen ivm Covid 19 in zomerkampen was 2020 het 
eerste jaar dat we besloten hebben om het kamp niet te laten doorgaan. 
Heel jammer want we beseften heel goed dat we veel jongeren en ouders zouden 
teleurstellen, maar voor ons, als kleine organisatie waren de verplicht te volgen richtlijnen zo 
goed als onhaalbaar en hierdoor konden we geen volwaardig natuurkamp aanbieden zoals 
andere jaren. 
Hopelijk kan in 2021 het kamp terug doorgaan. 

 
 

 
Natuurgidsen  
Een bezoek aan het Grenspark brengen met een natuurgids is een mooie meerwaarde.  
Het Grenspark kan daarbij rekenen op gedreven, enthousiaste natuurgidsen van 
de  vereniging van Natuurgidsen regio Kalmthout (Nareka).  
Echter door de Corona maatregelen in 2020 werden alle gidsbeurten en publieksexcursies 
afgeschaft. 
 
 
Cursus Natuurgids  
Natuurpunt CVN organiseerde in samenwerking met de partners van het Grenspark een 
nieuwe cursus natuurgidsen. De cursus startte in het najaar van 2019 en eindigde, wegens 
een verlenging door corona, eind oktober 2020 i.p.v. in juni 2020. De interesse bij de start 
was erg groot en bijna 20 deelnemers rondden het eerste jaar van deze tweejaarlijkse cursus 
af. In het eerste jaar focust de cursus op algemene kennis rond fauna, flora, beheer, klimaat, 
biodiversiteit, … en is er ook een sterke focus op de specifieke soorten in en het beheer van 
de Kalmthoutse Heide. Studenten rondden in groep of individueel een projectwerk af. In het 
tweede jaar, het vervolgmakingsjaar dat startte in september 2020, werken de natuurgidsen 
in spe aan hun praktijkervaring (het gidsen en begeleiden van groepen) en volgen ze 
opleidingen of vormingen om hun kennis bij te spijkeren. 
Door een intensieve samenwerking met de verschillende partners zal een deel van de 
natuurgidsen in spé doorstromen naar het netwerk van vrijwilligers. 
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Cursus natuurgids 

 
 
 

 
Heroriëntatie van organisatie en coördinatie  
(projecten 8.1 en 8.2) 

 
 
Heroriëntatie organisatie  
In 2020 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).  
 
In het kader van de beleidsevoluties aan Vlaamse en aan Nederlandse kant, werd uitgebreid 
overleg en samenwerking georganiseerd om een subsidiedossier voor de Nederlandse 
Rijksoverheid in te dienen. Dit dossier is goedgekeurd door de minister en biedt het 
Grenspark de kans om de komende jaren te werken aan een ruimtelijke en kwalitatieve 
vernieuwing van Grenspark Kalmthoutse Heide. In het kader van deze ambities zijn nieuwe 
samenwerkingsrelaties aangegaan, bijvoorbeeld met de Haven van Antwerpen.  
 
Ook aan Vlaamse kant is het beleid rond Nationale Parken sterk in beweging. Naar 
aanleiding daarvan, vond op 16 november 2020 overleg plaats met de minister Zuhal Demir. 
Daarbij werden de ambities van Grenspark Kalmthoutse Heide toegelicht en werd gevraagd 
om verdere ondersteuning in het kader van de ontwikkelingen van Steertse Heide en de 
activiteiten op vlak van duurzaam toerisme (onthaalpoorten, recreatie en communicatie).  
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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 Noord-
Brabant het Actieplan Verdienmodellen 2019 opgesteld. Sindsdien zijn de werkzaamheden 
in het kader van het project verdienmodellen gekoppeld aan een van de nieuwe thema’s. 
Deze zijn: wandelkaarten, gastheren, MTB-routes en sponsoring. 
Het project verdienmodellen met subsidie van de Provincie Noord-Brabant is in 2020 
afgerond.  
 
Natuurtheatervoorstelling Kudde 
Specifiek binnen deze thema’s is ook Natuurtheatervoorstelling Kudde te noemen. Deze 
voorstelling komt tot stand in samenwerking met de gemeente Kalmthout, De Vroente, 
Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurinvest. Het was lang onduidelijk of de voorstelling 
kon gelanceerd worden. In juni bleek het korte tijd te lijken of het kon doorgaan en werd de 
ticketverkoop voor de voorstelling gelanceerd. Op minder dan een week was de voorstelling 
(500 tickets) uitverkocht. Helaas evolueerde de corona epidemie ongunstig en kon de reeks 
in augustus niet doorgaan. Het geheel wordt verschoven naar 2021. Verkochte tickets blijven 
geldig.  
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Financiën in vogelvlucht  
 
Inkomsten in 2020:        € 728.489,83 
Inkomsten bestaan o.a. uit : 
Subsidie Vlaamse Overheid (Agentschap voor Natuur en Bos) 2020 
Bijdrage Evides 2020       
Interreg subsidie Grasgoed 2020       
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 2019        
 
 
Uitgaven in 2020:        Uitgaven 
Management         € 273.633,10 
Versterken natuurwaarden en kernkwaliteiten    € 243.734,91 
Versterken recreatieve waarden en beleving    €   42.938,28 
Algemene projecten        €   66.989,74 
Reservering van niet opgebruikte  
voorzieningen overgeheveld naar 2021)     €  96.820,00  
Totaal incl. reserveringen:        € 724.116,03 
 
De jaarrekening 2020 wordt afgesloten met een licht positief resultaat van € 4.373,80. 
 
Dit bedrag wordt onttrokken bij het eigen vermogen van het Grenspark geteld. 
Hiermee komt het eigen vermogen op 31 december 2020 op een resultaat  
van € 263.158,45. 
De eindafrekening van het bestedingenplan 2020 vond plaats per 31/12/2020. 
 

 
Foto: Katrien Maervoet – Winnaar fotowedstrijd ‘Stilte en gezondheid’ in Grenspark Kalmthoutse Heide 
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Bijlagen 
 
Samenstelling Bijzondere Commissie per 31-12-2020.  
 
Dhr. M. Groffen  Voorzitter   
Dhr. M. De Borgher   Ministerie Vlaamse Gemeenschap, Monumenten Landschappen  
Dhr. P. van Kleij   DGW&T, Ministerie Defensie  
Dhr. L. Jacobs    Burgemeester Gemeente Kalmthout  
Dhr. G. Van Tichelt   Burgemeester Gemeente Essen  
Dhr. R. Frans    Burgemeester Gemeente Stabroek  
Dhr. C. Geeraerts   Voorzitter Distr. Raad Berendrecht-Zandvliet-Lillo  
Dhr. J. van Agtmaal   Wethouder Gemeente Woensdrecht  
Dhr. D. Josten   Agentschap voor Natuur en Bos  
Dhr. G. Verhorst  Staatsbosbeheer  
Dhr. W.Ibens   Natuurpunt  
Mw. D. Willemse  Vereniging Natuurmonumenten  
Dhr. L. Storms    Ministerie Vlaamse Gemeenschap  
Dhr. L. Van Craen   Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Water  
Dhr. J. B. Cogels   Grote Eigenaren Nederland  
Mw. N. Vanreeth   Grote Eigenaren Vlaanderen  
Dhr. J. van Dongen   Kleine Eigenaren Nederland  
Dhr. H. Hieltjes    Waterschap Brabantse Delta  
Dhr. E. Poulus    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   Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek  
Dhr. J. Hermans   Agentschap voor Natuur en Bos 
Mw. M. Brandsen  Waterschap Brabantse Delta  
Mw. N. Rijsdijk    Waterschap Brabantse Delta  
Dhr. A. Goorden  Staatsbosbeheer 
Dhr. R. Daelemans   Gemeente Stabroek  
Dhr. M. Konings   Gemeente Kalmthout  
Mw. S. Van Aert   Gemeente Essen  
Mw. R. van de Klundert  Gemeente Woensdrecht  
Mw. E. Hugens   Gemeente Woensdrecht 
Dhr. J. Willemsen  Evides 
Mw. N. Temmerman   Benelux  
Dhr. K. Meesters   District Raad Berendrecht-Zandvliet-Lillo  
Dhr. R. Frantzen  Natuurmonumenten 
 
N.B. BENEGO is via haar voorzitter, dhr. G. Van Tichelt, vertegenwoordigd 
 



 

Grenspark Jaarverslag 2020 – goedgekeurd door Bijzondere Commissie – 18 maart 2021 

 

 

36 

Samenstelling Stuurgroep per 31-12-2019.  
Dhr. M. Groffen  voorzitter Grenspark 
Dhr. J. Weverbergh   coördinator Grenspark  
Dhr. H. Mooren   Secretariaat-Generaal Benelux Economische Unie  
Dhr. P. van Kleij   Ministerie van Defensie  
Mw. K. van Laer   Provincie Antwerpen  
Mw. R. van de Klundert  Gemeente Woensdrecht 
Dhr. R. Meijer   Gemeente Woensdrecht  
Dhr. M. Konings   Gemeente Kalmthout  
Dhr. R. Daelemans   Gemeente Stabroek  
Mw. S. Van Aert   Gemeente Essen  
Dhr. P. Dictus    Stad Antwerpen/distr Berendrecht-Zandvliet-Lillo  
Dhr. W. De Beer  Waterschap Brabantse Delta  
Dhr. F. Naedts   Natuurpunt  
Dhr. R. Frantzen   Vereniging Natuurmonumenten  
Dhr. P. Raats    Staatsbosbeheer  
Dhr. J. Hermans   Agentschap voor Natuur en Bos 
Dhr. H. Deelen   Bosgroepen  
Dhr.  L. van Craen   VMM  
Mw. Mieke Hulshof  Evides  
Mw. S. Regniers   Departement Omgeving, De Vroente  
Dhr. J.B. Cogels   Particulier  
Dhr. A. Vos    Particulier/adviseur  
Dhr. J. van Dongen   Particulier  
Dhr. S. Nelen    Particulier  
Dhr. J. Van Mierlo   Particulier  
Dhr. I. Ledegen    Grenspark  
 

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

 
 

Foto: Robin Vermonden – Laureaat fotowedstrijd ‘Stilte en landschap’ in Grenspark Kalmthoutse Heide 
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Publicatielijst  

 

Titel Auteur Opleidingsinstituut/ 
onderzoeksbureau  

publicatiejaar 

Herdruk van de 
bezoekerskaart van het 
Grenspark 

Grenspark Grenspark 2020 

Huis-aan-huis krant – 
Layman’s rapport Life 
Helvex bij afsluiting van 
het project 

Grenspark en 
partners 

Grenspark 2020 

Rapport: Onderzoek naar 
de populatie 
kamsalamanders in het 
noordwesten van het 
Grenspark Kalmthoutse 
Heide (2 delen: monitoring 
en beheeradvies) 

Hidde Joustra Grenspark/AERES 
hogeschool Almere 

2020 

Rapport: 
Broedvogelinventarisatie 
2020: Grenspark 
Kalmthoutse Heide 
Deelgebieden: 
De Nol, Stappersven, 
Boterbergen, De Ster, De 
Markgraaf, Withoefse 
Heide 

Rudi Delvaux/ 
Bram Vogels 

Grenspark 2020 

Rapport: 
Broedvogelinventarisatie 
2019: Grenspark 
Kalmthoutse Heide 
Deelgebieden: 
Vennencomplex 
Kalmthoutse Heide 

Rudi Delvaux/ 
Bram Vogels 

Grenspark 2020 

Rapport: 
inventarisatieverslag 
nachtvlinders 2020 

Guus Dekkers Grenspark 2020 

Rapport: 
inventarisatieverslag 
nachtvlinders 2019 

Guus Dekkers Grenspark 2020 

Rapport: Veldkrekel 2020 Louis Schramme Grenspar/UA 2020 

Postkaarten Poëzie en 
Stilte – gedichten van 
laureaten poëziewedstrijd 

10 laureaten 
poëziewedstrijd 

Grenspark 2019 
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Folder Steertse Heide als 
schakel in het Grenspark 
Kalmthoutse Heide 

Grenspark ism 
ANB 

Grenspark 2019 

Herdruk wandelkaart in de 
Engelse taal 

Grenspark Grenspark 2019 

Herdruk wandelkaart met 
nieuwe wandelpaden 

Grenspark Grenspark 2019 

Helvex Life folder info 
Boterbergen 

Grenspark Grenspark 2019 

Rapport: Onderzoek naar 
de populatie 
kamsalamanders in het 
noordwesten van het 
Grenspark Kalmthoutse 
Heide 

Bram van 
Ooijen 

Grenspark/HAS 
hogeschool 

2019 

Rapport: 
Broedvogelinventarisatie 
2018: Grenspark 
Kalmthoutse Heide 
Deelgebieden: 
De Nol, Stappersven, 
Boterbergen, De Ster, De 
Markgraaf 

Rudi Delvaux Grenspark 2019 

Rapport: Kortenhoeff 
2017-2018 Entomologisch 
onderzoek in en om de 
vennen 

Vera 
Vandenbulcke 
Gerrit 
Groeneweg 

Staatsbosbeheer 2019 

Macrofauna in de vennen 
en poelen van de door het 
Waterbedrijf Evides 
beheerde 
waterwingebieden in 
westelijk Noord-Brabant 
gedurende de periode 
2015- 2018  

Vera 
Vandenbulcke 
Gerrit 
Groeneweg 

Evides 2019 

Onderzoek 2018 naar de 
aanwezigheid van enkele 
groepen insectensoorten 
in het door Evides 
beheerde waterwingebied 
Ossendrecht.  

Vera 
Vandenbulcke 
Gerrit 
Groeneweg 

Evides 2019 

Rapport: monitoring 
loopkevers en spinnen in 
nieuw open zand en 
stuifzand in het Grenspark 
10-jaar lopend onderzoek 
Onderzoekjaar 7 - 2017 

Maarten Jacobs Grenspark 2018 
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Rapport: Onderzoek naar 
de populatie 
kamsalamanders in het 
noordwesten van het 
Grenspark Kalmthoutse 
Heide 

Fer Meyer HAS Hogeschool              
‘s-Hertogenbosch 

2018 

Rapport: Spreiding van de 
boommarter (Martes 
martes) in Grenspark 
Kalmthoutse Heide 

Desiree Van Zon HAS Hogeschool              
‘s-Hertogenbosch 

2018 

Rapport: Nachtvlinders en 
micro’s Grenspark 
Kalmthoutse Heide 2018 

Guus Dekkers 
KNNV 
Roosendaal 

Grenspark 2018 

Rapport: 
Broedvogelinventarisatie 
2016 
Grenspark De Zoom – 
Kalmthoutse Heide 
Deelgebied: 
Omgeving Landgoed 
Groote Meer, Kortenhoeff, 
Staartse duinen en 
heide (NL) en bosgebied 
Steertse duinen (VL) 

Rudi Delvaux 
Ignace Ledegen 

Grenspark 2018 

Rapport: 
Broedvogelinventarisatie: 
NACHTZWALUW 2017 

Rudi Delvaux Grenspark 2018 

Verslag Kalmthoutse Heide 
Sieralgen 

Paul Wouters 
en Marianne 
Horemans 

Grenspark 2018 

Herdruk wandelkaart -
nieuwe naam en logo 

Grenspark Grenspark 2018 

Herdruk folder 
Poortfietslussen – nieuwe 
naam en logo 

Grenspark Grenspark 2018 

Grenspark Brochure – 
nieuwe naam en logo 

Grenspark Grenspark 2018 

Herdruk wandelkaart met 
nieuwe wandelpaden 

Grenspark Grenspark 2017 

Rapport: monitoring 
loopkevers en spinnen in 
nieuw open zand en 
stuifzand in het Grenspark 
10-jaar lopend onderzoek 
Onderzoekjaar 7 - 2016 

Maarten Jacobs Grenspark 2017 

Inventarisatieverslag 
nachtvlinders en micro’s 

KNNV 
Roosendaal 

Grenspark 2017 
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van Grenspark de Zoom – 
Kalmthoutse Heide 2017 

Nachtvlinderrapport 
Grenspark De Zoom, editie 
2016 

Stijn Baeten, 
Guus Dekkers 
en Joris Elst 

Grenspark 2017 

Midtermreport LIFE 
HELVEX Europese 
Commissie 

Ignace Ledegen Grenspark 2017 

Midtermreport LIFE 
HELVEX Prov. Noord-
Brabant 

Ignace Ledegen Grenspark 2017 

Habitatvereisten van de 
gladde slang in het GP 
(verschil winter- en 
zomerhabitat) 

Fenne Geukens Thomas Moore campus 
Geel 
Grenspark 

2017 

Telemetrieonderzoek naar 
het habitatgebruik van de 
gladde slang in het 
Grenspark De Zoom-
Kalmthoutse Heide 

Kirsten 
Maartense 

HAS Hogeschool              
‘s-Hertogenbosch 

2017 

The ecology of the smooth 
snake in a West European 
heathland: a radio-
telemetric study 

Loïc van Doorn Vrije Universiteit Brussel 
Grenspark 

2017 

Population densities of the 
Common Lizard in restored 
heathlands 

Laure Vanlauwe Universiteit Antwerpen 2017 

A radio-telemetric study of 
the spatial and thermal 
ecology of the smooth 
snake 

Simon Reynaert Universiteit Antwerpen 2017 

Aanvraag PAS Brabantse 
Wal 2017-2021 

Ignace Ledegen Grenspark 2017 

Eindrapport PAS Brabantse 
Wal 2014-2016 

Ignace Ledegen Grenspark 2017 

Bebordingsplan Grenspark 
Kalmthoutse Heide 

Ilse Snoeren HAS Hogeschool              
‘s-Hertogenbosch 

2017 

Research on Great Crested 
Newt (Triturus cristaus 
population) 

Laure-Anne 
Franck 

Universiteit Antwerpen 2017 

Voortgangsverslag 1 LIFE 
HELVEX Europese 
Commissie 

Ignace Ledegen Grenspark 2016 

Voortgangsverslag 1 LIFE 
HELVEX Prov. Noord-
Brabant 

Ignace Ledegen Grenspark 2016 
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Vlinderinventarisaties 
2015 – Grenspark De 
Zoom – Kalmthoutse Heide 

Christoffel 
Bonte 

Grenspark 2016 

Voortgangsrapport PAS 
Brabantse Wal febr. 2016 

Ignace Ledegen Grenspark 2016 

HELVEX-LIFE European 
Workshop on Control and 
Eradication of Invasive 
Alien Plant Species: 
Presentatie 

Ignace Ledegen Grenspark 2016 

Libelleninventarisatie 2015 
– Grenspark De Zoom – 
Kalmthoutse Heide 

Christoffel 
Bonte 

Grenspark 2016 

Broedvogelinventarisatie 
2015 – Deelgebied 
Grenspark: Militair 
Oefenterrein 
Kriekelaereduinen en 
Bieduinen 

Christoffel 
Bonte 

Grenspark 2016 

Internship report – 
Tracking smooth snakes 
(Coronella austriaca) in the 
Grenspark De Zoom – 
Kalmthoutse Heide, using 
radio-telemetry 

Benjamin 
Forder 

Universiteit Antwerpen 2016 

Herdruk wandelkaart met 
nieuwe wandelpaden 

Grenspark Grenspark 2016 

 

 


