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Het Grenspark 2021 in vogelvlucht

Nieuw beleid rond Nationale Parken
Het jaar 2021 stond voor een groot deel in het teken van nieuw beleid rond Nationale Parken. 

De Nederlandse Rijksoverheid kende een subsidie toe om te werken aan de Nieuwe 
Standaard Nationale Parken. De Vlaamse Overheid schreef in april een oproep waarbij 
gebieden zich konden kandidaat stellen als Nationaal Park. Grenspark Kalmthoutse 
Heide werkte intensief aan de uitwerking van een conceptnota voor deze oproep. 
Aangezien Vlaams beleid rond Nationale Parken volledig nieuw was, ontstonden veel 

vragen bij partners en belanghebbenden over de inhoud en de reikwijdte van een label 
Nationaal Park. 

Mountainbike
In 2020 werden het netwerk van mountainbikeroutes geopend. Dit gaf een duidelijke en 
aantrekkelijke plaats aan mountainbikers voor hun sport. In 2021 werkte Grenspark 
Kalmthoutse Heide met de partners aan een organisatorisch en financieel kader voor de 
mountainbikeroutes. Aan de hand daarvan moeten de routes goed verankerd worden 
in het terrein en in de werking van Grenspark, terreinbeheerders en vrijwilligers. Vanaf 
oktober werd een vignet voor de single tracks verplicht. De verkoop van het vignet 
overtrof meteen de verwachtingen. Voor het jaareinde werden reeds meer dan 4000 
vignetten verkocht. 

Hydrologie
Hydrologie vormt een belangrijke uitdaging voor het Grenspark. Gezien de hoge ligging in het landschap 
is het gebied in grote mate afhankelijk van regen en van menselijk ingrijpen in het gebied. De mens heeft 
doorheen de geschiedenis geprobeerd om gebieden, bijvoorbeeld rond Stappersven, droger te trekken 

voor ontginning turf, landbouw of bosbouw. Droge zomers en intense natte periodes 
wisselen elkaar steeds meer af, wat beheerders voor belangrijke vragen stelt in verband 

met hydrologie. Grenspark Kalmthoutse Heide werkte samen met Provincie Noord-
Brabant en de Vlaamse Overheid een grensoverschrijdende studie uit om meer zicht te 
krijgen op de hydrologie van het gebied. Door het systeem en mogelijke maatregelen 
grensoverschrijdend aan te pakken kan belangrijke winst geboekt worden voor de 

natuur. 

1. De organisatie in 2021

De organisatiestructuur
De organisatiestructuur is in 2021 ongewijzigd gebleven. De stuurgroep had 5 geplande vergadermomenten, 
waarvan één overleg is gewijzigd in een Bijzondere Commissie in verband met het Nationale Parken 
dossier. De Bijzondere Commissie is vijf maal bij elkaar gekomen. Dit omvat het reguliere overleg, een 
extra bijeenkomst met betrekking tot vignettering op de MTB routes en een extra overleg in verband met 
de indiening van het dossier als Vlaams Nationaal Park. 

Het kantoor van Grenspark Kalmthoutse Heide verhuisde in oktober 2021 naar een nieuwe locatie. Het 
gebouw ‘De Vroente’ zal de komende jaren grondig gerenoveerd worden en ook de Grenspark medewerkers 
moesten het gebouw verlaten.

Stichting Kempens Landschap en KOBA Noorderkem-
pen kochten in oktober respectievelijk het klooster en 
de schoolgebouwen van de paters Redemptoristen in 
Essen. De vleugels van het complex waarin de school 
is ondergebracht blijven hun functie behouden. Voor 
het klooster en de kapel gaat Kempens Landschap op 
zoek naar een complementaire herbestemming. In 
enkele leegstaande kamers vond het Grenspark kan-
toor een (tijdelijk) onderkomen.

Financiering
De werking van het Grenspark blijft in grote mate afhankelijk van de financiering van de Vlaamse Overheid. 
Daarnaast zijn er de bijdrages van partners die jaarlijks voor financiering zorgen. 

Een belangrijk onderdeel van de financiering is gebaseerd op projectsubsidies. De subsidies van de 
Nederlandse Rijksoverheid in het kader van de Nieuwe Standaard Nationale Parken, is daarbij van belang. 
In het kader van dit project is er ook extra cofinanciering van partners in de vorm van inzet van mankracht 
of in de vorm van externe kosten die door partners worden voorzien. Daarnaast is er ook een extra 
cofinanciering van de Haven van Antwerpen. 

Verder was er financiering voor Interreg Canape en Life Helvex (afronding). De Provincie Noord Brabant 
voorzag subsidies in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof, waarvoor Grenspark de coördinatie 
op Brabantse Wal verzorgde. 

In 2021 is het grootste deel van de financiering gebruikt voor de projecten zoals die ook in de begroting 
waren opgenomen. Er was voorzien in extra personeelskost waarvoor een aanwerving gepland was in de 
loop van 2021. Een eerste selectieronde leverde echter geen geschikte kandidaat op, waardoor de vacature 
opnieuw gelanceerd is. Daarbij is wel een kandidaat geselecteerd, maar deze zal pas in 2022 starten.
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2. De opgaven in 2021
De opgaven voor 2021 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 2021 is aan diverse projecten verder gewerkt, waarbij de inzet vooral is geleverd op:
• Identiteit: algemene communicatie via website, nieuwsbrieven en social media; Natuurtheater-

voorstelling Kudde (onder meer in kader van stiltegebied)
• Versterking natuurwaarden: Pas, Exotenbestrijding
• Recreatie: aanleg professionele mtb-routes en bijhorende vergunningverlening
• Poorten: denkoefening poort Hemelrijk en subsidieaanvraag
• Verdienmodellen: Natuurtheatervoorstelling Kudde

3. De voortgang van de pojecten

(1) Versterking van identiteit en positionering 
(projecten 1.1 en 1.2)

De website werd in 2020 vernieuwd en is allicht de eerste plaats waar mensen op zoek gaan 
naar informatie als bezoeker. De bezoeker komt snel uit bij een geschikte beleving en kan 
achtergrond in verband met de cultuurhistorie en de natuur nalezen. 

Gekoppeld aan de nieuwe website is ook de digitale nieuwsbrief ‘Wissels’. 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 aanwezigheid op sociale media van groot belang om rechtstreeks te 
communiceren met omwonenden en bezoekers. Grenspark Kalmthoutse Heide is 
daarom aanwezig op Facebook en Instagram. De interesse in de activiteit daar stijgt 
gestaag. 

Het aantal volgers op social media is fors gestegen het laatste jaar. De vele bezoekers die het gebied 
hebben leren kennen gedurende de Corona periode zullen hier zeker aan meegeholpen hebben.  

• Aantal volgers op Facebook: 3.662 (+ 1000 sinds 2020)
• Aantal volgers op Instagram: 1.630 (+ 900 sinds 2020)
• Aantal abonnees op nieuwsbrief Wissels: 2.152 (+ 450 sinds 2020)

(2) 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 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.
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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. 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 heeft, in het kader van de 
instandhoudingsdoelstellingen, gezorgd dat er voor De Markgraaf een natuurbeheerplan opgemaakt 
werd, met inclusief de invloed van hydrologische maatregelen. In Januari 2021 werd het beheerplan 
ontvankelijk verklaard.

Tweemaal per jaar komen de CANAPE-partners op 
locatie bij elkaar om hun project-ervaringen te delen. 
Helaas zijn de 2 bijeenkomsten, 20/21 april en 3 
november 2021, vervangen door video-meetings 
wegens de coronamaatregelen.  Alle noodzakelijke 
besprekingen en presentaties kwamen hier aan bod. 
Op 13-14-15 oktober 2021 was er de slotconferentie, 
samen met Interreg Carbon Connects.

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 werd verlengd tot maart 2022. 

Het Grenspark voert de coördinatie van het project uit en rapporteert aan de Provincie Noord-Brabant. 
Uitgevoerde maatregelen in 2021:
• Begrazing ecologische verbindingszone
• Verwijderen van rododendron in de ruime omgeving van de reeds herstelde vennen (zie rapport 2020) 

op Landgoed Groote Meer..
• Maaien van de begroeiing en de jonge opslag in het Voormeer.
• Inventariseren van de proefplagstroken en inventarisatie van Watercrassula in Groote Meer.
• Manueel verwijderen van opslag in hoogveenrestant aan Zwaluwmoer ten behoeve van behoud van 

Beenbreek en Veenbes..
• Herstel van droge heide in Landgoed Putse Moer en herstel van oevers van enkele Kleine vennen in 

Landgoed Putse Moer.

Voor 2022 staan nog enkele kleine acties gepland in Landgoed Groote Meer en dan zal het eindrapport aan 
de Provincie Noord Brabant aangeleverd worden.

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. Dit project werd in 2021 volledig afgerond en het eindverslag werd 
beschikbaar gesteld aan de Provincie. De vaststelling van dit rapport is inmiddels nog niet gebeurd.

Slotconferentie aankondiging CANAPE en Carbon Connects.

CONVENANT WATER (Werkgroep Water)
De werkgroep water werd in 2021 door middel van een addendum uitgebreid met twee Vlaamse partners, 
zijnde het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt. In 2021 kwam de werkgroep 5x bij elkaar om 
problemen en acties te bespreken aangaande Groote en Kleine Meer. Eén van die acties was advies inwinnen 
naar de invasieve exoot, watercrassula die in het Voormeer vastgesteld werd. Intussen is er een eerste 
inventarisatie uitgevoerd om de watercrassula beter in beeld te krijgen. Verder werd ter voorbereiding van 
de uitvoering van een grensoverschrijdende ecohydrologische studie een subwerkgroep samen gesteld om 
het gedetailleerd bestek op te maken. Eind 2021 werd dit bestek opgeleverd. In afwachting van publicatie 
hiervan moet nu nog een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt en getekend worden tussen ANB als 
opdrachtgever van de studie en de Provincie Noord-Brabant. 

Exotenbeheer (bestrijding vogelkers) 
Ook in 2021 werd de exoot Amerikaanse vogelkers bestreden door vakantiewerkers. Zij gingen aan de 
slag in het deelgebied Mont Noir op vraag van het Agentschap Natuur en Bos. Naast het bestrijden van 
de Amerikaanse vogelkers, hebben de vakantiewerkers ter plaatse ook de verjonging van de rododendron 
aangepakt.

Monitoring
In 2021 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). Voor het 2de jaar op rij is de monitoring door de coronamaatregelen 
niet altijd optimaal verlopen. Gelukkig hebben alle vrijwilligers de monitoring kunnen uitvoeren en zijn 
er enkele gezamenlijke uitstappen geweest. In het najaar zijn er 4 bijeenkomsten geweest waarin we het 
verloop en resultaten evalueerden. Deze bijeenkomsten verliepen gecombineerd fysiek/digitaal zodat 
vrijwilligers de keuze kregen.

De broedvogelmonitoring is goed verlopen. Alle soorten werden ook dit jaar terug ingegeven, behalve een 
5-tal algemene soorten. We kunnen vermelden dat de grauwe klauwier hier heeft gebroed en dat dankzij 
het afsluiten van een groter deel van de Kalmthoutse Heide, de wulp wat meer rust heeft gekregen.

De gladde slang werd verder gemonitord met 
behulp van de plaatjesmethode. De resultaten 
daarvan lagen in lijn met het voorgaande jaar. De 
gladde slang werd aangetroffen onder 16 platen. 
De adder en levendbarende hagedis werden 
ook weer mee opgenomen. Daarbovenop is de 
stagestudent Jasper Gijsel begonnen aan een 
masterthesis over de levendbarende hagedis. 

Het resultaat van de monitoring van de dagvlinders 
was gelukkig terug beter dan in 2019 en 2020. 
De zomer was ook dit jaar niet zo extreem droog 
als voorgaande jaren. Bij de plantenmonitoring 
werd een nieuwe methode ‘beheermonitoring” 
uitgeprobeerd. Maar voor een voorlopig overzicht 
werd vooral naar losse waarnemingen door 
vrijwilligers gekeken.

1. Monitoring gladde slang met de plaatjesmethode

https://www.vhluas.com/welcome/events/sustainable-peatlands
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Kamsalamandermonitoring
In opdracht van de Provincie Noord-Brabant heeft Emilie Bastiaens (studente UA) het populatieonderzoek 
naar de kamsalamander voortgezet in 2021. Het onderzoek is 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 18 kamsalamanders aangetroffen 
waarvan 13 vrouwtjes en 5 mannetjes. Ze 
kwamen voor in Granaatven (8), Kleine 
Meer (1), Leemputten Zuid (4), Leemputten 
Noord (4) en Steerste Heide (1). Dit is terug 
een bescheiden stijging tegenover het 
jaar voordien. Deze monitoring wordt de 
volgende jaren verdergezet.

Drone als hulpmiddel voor nestlocatie
De nachtzwaluw komt in Grenspark Kalmthoutse Heide verspreid voor. Om de 5 à 6 jaar wordt deze 
broedvogel grensoverschrijdend gemonitord. Hierbij kan dan het aantal territoria vastgesteld worden. Als 
aanvulling op deze monitoring zou het zoeken van nesten interessant kunnen zijn. Hier zou een drone wel 
eens een oplossing kunnen bieden. Er werden 2 testen vroeg in de ochtend uitgevoerd. Telkens werd er 
een nest van een nachtzwaluw gevonden en dit met minimale verstoring. De test is zeker geslaagd en een 
drone kan zeker een hulpmiddel zijn bij meer specifieke onderzoeken als aanvulling op de monitoring door 
vrijwilligers. 

Bezoekersmonitoring
Aan de MTB-routes werden enkele bezoekerstellers geplaatst zodat er gemonitord kon worden op het 
aantal mountainbikers. Helaas leverden deze tellers geen betrouwbare resultaten op en werd deze 
monitoring stopgezet.

Stages
Buiten de reguliere monitoring zijn er nog 3 stages uitgevoerd in Grenspark Kalmthoutse Heide. Studenten 
van de UA deden onderzoek naar de heivlinder (Wout Geudens) en boommarter (Romeo Liekens).

De stage van de heivlinder is een vervolg 
op de monitoring van het jaar voordien. 
De student heeft op dezelfde transecten 
enkele heivlinders meer gevonden. Deze 
monitoring zal het volgende jaar weer 
uitgevoerd worden omdat de heivlinder in 
het algemeen sterk achteruitgaat. 

Het onderzoek naar de boommarter is een 
vervolg op het onderzoek dat in 2018 door 
Désiree Van Zon gestart is. Cameravallen 
werden op ongeveer dezelfde plaatsen 
opgesteld. De boommarters werden gelokt 
met pindakaas. Uit dit onderzoek blijkt 
duidelijk dat de boommarter aan een 
opmars bezig is.

2. Plaatsen van fuiken door de student (foto: Emilie Bastiaens)

3. Heivlinder (foto:Wout Geudens)

4. Boommarters doen zich te goed aan pindakaas (foto: Romeo Liekens)
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(3) Versterking van recreatieve waarden en beleving 
(projecten 3.1 t/m 3.7)

Uitvoering mountainbikeroutes (MTB)
Grenspark voert al verschillende jaren overleg over de aanleg en organisatie van MTB routes in het gebied. 
MTB is een populaire buitensport geworden en heeft zeker ook de voorbije jaren een steeds grotere groep 
mensen de natuur laten ontdekken. In overeenstemming met de recreatieve zonering uit het BBI, heeft 
het Grenspark samen met de partners gewerkt aan MTB routes in de C-zones van het gebied. 

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. 
 

In 2021 werd verder gewerkt aan de financiering voor de mountainbikeroutes. Daarbij werd na uitvoerig 
overleg gekozen voor een vignetsysteem, op basis van de ervaringen van terreinbeheerders in andere 
gebieden in Nederland. Voor veel betrokkenen in het gebied is dit erg nieuw en er werd gevreesd voor 
onvrede en onbegrip voor deze maatregel. Het Grenspark zocht mee naar oplossingen en consensus tussen 
de verschillende partijen in de Bijzondere Commissie. 

In oktober startte het systeem met verplichte vignettering. Om externe kosten zo laag mogelijk te houden 
en in functie van gebruiksgemak aan beide kanten van de grens werd gekozen voor een digitaal vignet op 
naam. 

Ticketverkoop via Eventsquare:
4.159 jaarvignetten verkocht sinds 1 oktober 2021 tot 31/12/2021
406 dagtickets verkocht sinds 1 oktober 2021 tot 31/12/2021

Voor toertochten ligt het nieuwe kader van toegankelijkheid moeilijk. De toertochten waren voor het 
lokale verenigingsleven een belangrijk moment en een belangrijke bron van inkomsten. Met verschillende 
verenigingen is overlegd om te kijken of en hoe er in 2021 toertochten uitgestippeld konden worden. 
Omwille van het kader, en omwille van corona zijn er slechts een beperkt aantal toertochten doorgegaan. 
Met partners is afgesproken om in 2022 een nieuwe vergunningsaanvraag op te starten zodat er terug 
meer mogelijkheden komen voor verenigingen om toertochten te blijven organiseren. 

3 nieuwe wandelpaden in het Grenspark 
Er werd verder gewerkt aan de recreatieve zonering van de wandelroutes. De A-zone werd verder 
gevrijwaard tijdens het broedseizoen. Dat betekent dat wandelroute Hagedis werd geschrapt en dat een 
aantal verbindingspaden tijdens het broedseizoen ontoegankelijk werden. Daarnaast werden wel drie 
nieuwe wandelpaden uitgetekend en gemarkeerd. Deze wandelpaden liggen in minder verstoringsgevoelige 
deelgebieden.

WANDELPAD CALMEYN
Toerisme Essen en Grenspark Kalmthoutse Heide hebben samen de nieuwe 
wandeling ‘in het (fiets)spoor van HENRI CALMEYN’ uitgezet.

Wandelpad Calmeyn (3,5 km) verbindt de toegangspoort Hemelrijk in Essen 
met de ingang van het Grenspark aan de Huybergsebaan/Nolsebaan. Vanaf daar 
kan je aansluiten op  wandelpaden in het Grenspark of via een ander traject in 
lusvorm terug naar de poort Hemelrijk wandelen (alles samen zo’n 8 km).

Henri Calmeyn (1862-1931) bezat het grootste stuk van de huidige wijk Essen-Heikant en woonde zelf op 
kasteel Hemelrijk. Hij was ook de eerste Essenaar die een fiets had. Dat was een “Hoge Bi”, zo’n apart model 
met een overmaats groot voorwiel en een piepklein achterwiel, zeer populair op het einde van de 19e eeuw. 
Je kan deze originele fiets nog het hele toeristische seizoen bewonderen in het VVV-kantoor.

Calmeyn reed met deze ‘velo’ van zijn kasteel naar het Stappersven op de Kalmthoutse Heide om daar te 
gaan jagen op eenden. Daarbij gebruikte hij de rechte weg door zijn bos, die later de naam “Velodreef” 
kreeg. Het eerste deel van de wandeling volgt het traject dat Calmeyn met zijn hoge fiets aflegde.
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WANDELPAD MONT NOIR

Wandelpad Mont Noir vervangt het oude wandelpad Hagedis. Als je wandelpad 
Mont Noir (6 km) wil ontdekken, moet je eerst een deel van de wandeling Schaap 
of Ree doen. Mont Noir ligt immers dieper in het Grenspark verscholen op het 
voormalig privé landgoed Mont Noir. Mont Noir verwijst naar een stuk grond 
dat vanouds bekend staat als Zwarte Heuvel. De Brusselse industrieel Mignot 
kocht in de 19de eeuw na een Wereldtentoonstelling een paviljoen en liet dat 
overbrengen naar zijn landgoed dat hij ‘Mont Noir’ doopte. Tegelijkertijd liet hij 
de heide ontginnen en liet hij een park aanleggen met lanen, vijvers, zuilen en 
beelden. Dat is ondertussen allemaal verdwenen, enkel de zuilen staan er nog. 
Dat op de purperen wegwijzertjes drie zuilen zijn afgebeeld, is dan ook geen 
toeval en een gepaste verwijzing naar het landgoed van toen.

WANDELPAD BUIZERD

Buizerd neemt de wandelaar 6,6 km mee door bosgebied, langs oude dreven en 
open landbouwgebied. Je wandelt een stukje door de heide, maar Buizerd laat 
je vooral kennismaken met de weilanden van de Steertse Heide in Grenspark 
Kalmthoutse Heide. Vertrekken doe je aan parking Noord in de Verbindingsstraat 
aan de kant van Essen. Het geluid van vogels en de wind in de bomen vergezellen 
je heel de wandeling en wanneer je geluk hebt, zie je misschien wel een buizerd 
of een ree. Op deze wandeling vind je waarschijnlijk de meest stille plekjes 
van heel het Grenspark. Dat komt omdat Buizerd het verst is verwijderd van 
bestaande (snel)wegen. Wandelpad Buizerd loopt voor een groot deel samen 
met een ruiterroute.

Nieuwe ruiterroute in de Steertse Heide
Ook de ruiters kregen er in 2021 een mooie lus bij in de 
Steertse Heide. Mooie brede zandpaden die makkelijk 
gedeeld worden met de wandelaars op wandelpad 
buizerd verbinden deze nieuwe lus met bestaande 
ruiterpaden in het noorden. Vanop de paardenrug 
kan je genieten van schitterende uitzichten op de 
weilanden rondom. 

Week van Natura 2000 
Van 14 tot 24 mei 2021 was het de week van Natura 
2000 – De natuur is jarig. Samen met ANB hebben we 
3 wandelingen uitgestippeld. Een rondje Stappersven, 
eentje die start aan de Vroente en een kinderwandeling 
met opdrachten. 

Gebruik Wombats – alle terrein rolstoelen

Grenspark Kalmthoutse Heide heeft 3 wombats ter 
beschikking voor wie slecht ter been of (tijdelijk) minder 
mobiel is. Visit 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.

Intussen hebben de terreinrolstoelen hun succes 
bewezen, het aantal uitleenbeurten bewijst dat er 
wel degelijk vraag en nood naar is. In 2021 werden 
de 3 wombats samen 171 keer uitgeleend.

Peters en meters 
Het explosief gebruik van het Grenspark in Corona-tijd brengt helaas ook veel meer zwerfvuil met zich mee. 
Gelukkig kunnen we rekenen op de peters en meters van de wandelpaden om het zwerfvuil op te ruimen. 

Sinds Corona lijkt het ook wel of de schildjes van de wandelpaden worden verzameld. Heel 
regelmatig verdwijnen er schildjes op de palen.

Onze peters en meters melden dit aan het Grenspark zodat de beheerders dit snel 
kunnen oplossen. Momenteel kunnen we beroep doen op een 37-tal vrijwilligers 
(Peters en Meters) die minstens 4 maal per jaar alle wandel- en ruiterpaden 
controleren en het achtergelaten zwerfvuil opruimen. 

Sinds medio 2021 zijn de wandelpaden ingevoerd 
in de routeapp ‘Routechecker’. Hierbij kunnen de 
vrijwilligers via de app de locatie bepalen waar er 
bv een schildje ontbreekt, of een boom omgewaaid 
is. Heel handig voor de beheerders om per direct 
de locatie te weten en het euvel snel op te lossen. 
Een dikke pluim voor al deze vrijwilligers en de vlotte 
samenwerking met de beheerders!

Nieuw ruiterpad in de Steertse Heide

De BUG, de terreinrolstoel met de kleinere zwenkwielen ach
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Peters en meters van de Grenspark wandelpaden krijgen uitleg 
over de app Routechecker

https://grensparkkalmthoutseheide.com/de-natuur-is-jarig-leve-natura2000-dag/
https://grensparkkalmthoutseheide.com/de-natuur-is-jarig-leve-natura2000-dag/
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(4) 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. Grenspark Kalmthoutse Heide werkte in 2021 mee aan de visievorming voor de 
tentoonstelling in het bezoekerscentrum en voor het ontwerp van de parking aan De Vroente. 

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. In 2021 startte de gemeente 
Stabroek een marktraadpleging om een horeca partner te vinden voor het kasteel. 

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. De subsidie aanvraag werd in 2021 opnieuw ingediend binnen 
het Leader programma. Omwille van de overlap met het proces van Nationale Parken is de aanvraag echter 
teruggetrokken. 

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. 

(7) 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 2021 werden 
er ruim 5000 wandelkaarten verkocht via de verschillende verkoopkanalen. 
Wederom een bewijs dat het Grenspark een zeer gegeerde wandelplek was in 
2021.

Flyer: Honden welkom, maar wel aan de leiband 
Ook door hondenliefhebbers wordt het Grenspark vaak bezocht. Een stevige 
wandeling met de hond is leuk, maar in het natuurgebied moeten ze wel altijd aan de 
leiband. Om bezoekers te sensibiliseren heeft het Grenspark samen met de partners een duidelijke flyer 
opgemaakt. Waarom moet de hond aan de leiband, wat zijn de voordelen, waar zijn er losloopzones, enz.. 
het staat allemaal in de flyer. De gastheren en onthaalpoorten kunnen deze folder gratis meegeven aan hun 
klanten. De beheerders kunnen deze flyer uitdelen aan bezoekers die de regels niet zo nauw nemen.

De regel ‘Honden aan de lijn’ 
geldt voor alle honden, ook al 

zijn ze al wat ouder en trager. Het is prak-
tisch onmogelijk om onderscheid te maken. 
Daarom geldt voor jong, oud, lief, actief, 
groot of klein: hou ze allemaal aan de lijn!

www.grenskparkkalmthoutseheide.com www.grenskparkkalmthoutseheide.com www.grensparkkalmthoutseheide.com/nl/honden-mee

(Foto Martin van Lokven - Natuurmonumenten)

Grenspark Kalmthoutse Heide is voor vele wande-
laars de ideale plek om de hond mee te nemen op 
wandeling. Niets leukers dan een stevige  
wandeling met je trouwe viervoeter. Dat houdt 
zowel baasje als hond in een optimale conditie. 
Honden zijn van harte welkom in het Grenspark, 
maar enkel aan de leiband. Samen met je hond  
wandelen mét respect voor de natuur en andere 
bezoekers maakt het voor iedereen leuker!

Honden welkom, 
maar wel aan 
de leiband

Grenspark Kalmthoutse Heide
Putsesteenweg 129 - B-2920 Kalmthout
info@grenspark.be

Hondenlosloopzones
In en rondom Grenspark Kalmthoutse Heide vind je 
speciaal afgebakende hondenlosloopzones waar je 
hond vrij kan ronddartelen onder toezicht van het 
baasje. Op alle andere plaatsen in het Grenspark moet 
je hond wél aan de leiband én ook op de paden blij-
ven. Oók als je denkt dat je hond goed luistert of toch 
niets verkeerd doet. 

1  Losloopzone in het Moretusbos in Putte (NL) – 
parkeren Oud Broek 4 – 2940 Stabroek (B)

2  Losloopterrein Kwispel - Oude Postbaan in  
4645 Putte (NL)

3  Hondenlosloopgebied in de Noordpolder van 
Ossendrecht (NL) - hoek Onderstal en Zouteweg 
– 4631 Hoogerheide

4  Hondenspeelbos te Kalmthout (B), tussen  
Heibloemlaan en Kinderwelzijnstraat -  
2920 Kalmthout

5  Hondenlosloopzone Wildertse Duintjes (B),  
Wildertse Duintjes 11 – 2910 Essen

1
2

4

3

5

(Foto: Pauline Joosten – Natuurmonumenten)
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Nieuwsbrief Wissels 
Eind 2020 telde Wissels – de digitale nieuwsbrief - 1700 abonnees. In 2021 kwamen er nog eens zo’n 450 bij 
zodat we momenteel op 2152 abonnees zitten. Zij krijgen info over alle facetten van het Grenspark, gaande 
van natuurnieuwtjes, projectnieuws, tot recreatie- en organisatienieuws.

In 2021 werden in totaal 8 digitale nieuwsbrieven Wissels uitgebracht:
• Februari 2021  - nr. 90
• Maart 2021   - nr. 91
• April 2021   - nr. 92
• Mei 2021   - nr. 93
• Juni 2021   - nr. 94
• September 2021  - nr. 95
• Oktober 2021  - nr. 96
• December 2021  - nr. 97

Website 
De website van het Grenspark die in 2020 volledig vernieuwd werd, wordt veelvuldig 
geraadpleegd. 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, …). 

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 800 gestegen, allemaal mensen die we op de hoogte hielden met 
Grensparknieuwtjes, de stand van zaken over MTB, de komst van de wolf, projecten en nog 
veel meer.

Aantal volgers op Facebook eind 2021: 3662.

Instagram
Om de communicatiemix van het Grenspark aan te vullen, werd 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 heeft het Grenspark nu 1630 volgers op Instagram.

Nieuwe gastheren van het Grenspark
Grenspark Kalmthoutse Heide organiseerde dit jaar samen met IVN een derde cursus gastheerschap voor 
recreatieondernemers rondom het Grenspark.

Dertien deelnemers van twaalf verschillende ondernemingen in en om Grenspark Kalmthoutse Heide hebben 
met succes de cursus Gastheerschap van het Landschap afgerond. De nieuwe gastheren uit Vlaanderen 
en Nederland zijn officieel toegetreden tot het netwerk van Grenspark gastheren en gastvrouwen door 
ondertekening van de overeenkomst met het Grenspark.

Recreanten zijn steeds meer op zoek naar een bijzondere en authentieke beleving. Hiervoor is het belangrijk 
dat recreatieondernemers inspelen op de bijzondere kwaliteiten en het verhaal van hun omgeving, in dit 
geval Grenspark Kalmthoutse Heide. Tijdens de IVN-cursus Gastheer van het Landschap zijn de ondernemers 
aan de slag gegaan met storytelling en het verkennen van hun eigen omgeving. Ook namen ze deel aan een 
gezamenlijke fietstocht langs bijzondere natuurpareltjes die het Grenspark rijk is.

Op de slotavond van de cursus, in het bezoekerscentrum De Vroente in Kalmthout, gaven alle deelnemers een 
presentatie over een bijzondere plek of gebied in de buurt van hun eigen bedrijf. De avond werd tenslotte op 
een zeer bijzondere manier afgesloten met het bijwonen van de prachtige natuurtheatervoorstelling KUDDE.
Het Grenspark telt nu in totaal 38 gastheren die als ambassadeur van het gebied bezoekers feilloos verwijzen 
naar de mooiste plekken van Grenspark Kalmthoutse Heide. De bedrijven van de gastheren situeren zich 
zowel in de verblijfsrecreatie, horeca, ontspanning, fietsverhuur, toeristische infokantoren en musea.

Gastheren op excursie rondom de Kleine Meer
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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: 

• Grens oversteken tijdens wandeling – niet essentieel en dus verboden
• Kalmthoutse Heide overrompeld door schaatsers
• Gezellig druk op bevroren heide
• Strenge maatregelen tegen drukte in Kalmthoutse Heide
• Wandelpaden tijdelijk afgesloten tijdens broedseizoen
• Studente brengt bedreigde salamandersoort in kaart
• Overstekende bunzings tijdens paartijd
• Oehoe broedt in Kalmthoutse Heide
• Grauwe klauwier gespot – heidevlinder bedreigd
• Op slangensafari in eigen land
• Grenspark lanceert 25ste wandeling - Calmeyn
• Grenspark pakt uit met 2 nieuwe wandelpaden, Buizerd & Mont Noir
• Nieuwe Gemeentebossen uitgedund
• Grenspark Kalmthoutse Heide zoekt nieuwe gastheren
• Mountainbike vignet wordt van kracht
• Vignet voor mountainbikers verplicht vanaf 1 oktober
• Een paradijs voor mountainbikers
• Al meer dan 4000 MTB-vignetten verkocht
• Mountainbikers kunnen niet meer onbeperkt crossen in Woensdrecht
• Mountainbikers zijn door alle regeltjes hun vrijheid kwijt
• Kabel verwondt MTB-er
• PVDA wil duidelijkheid over regels in Woensdrechtse Bossen
• PVDA onderzoekt mening over MTB-routes Woensdrecht
• Loslopende honden bijten schapen dood in Kalmthoutse Heide
• Bloedbad op de heide
• Wolf gesignaleerd in en rondom het Grenspark
• Tweede wolf gesignaleerd in Provincie Antwerpen
• Schapen gedood door wolf
• Nieuwe wolf gespot in Grenspark Kalmthoutse Heide
• Heidebrandje in het Grenspark
• Hoe heidebranden vermijden
• Rookverbod in het Grenspark
• 25 jaar geleden stond de heide in brand
• Zet Stikstof Vlaanderen op slot?
• De heide in bloei levert mooie plaatjes op
• Grenspark Kalmthoutse Heide vormt podium voor theatervoorstelling Kudde
• Naar theater tussen 350 schapen en geiten – natuurtheater Kudde
• Horeca Volksabdij definitief gesloten
• Met Brasserie Abdijbos is er weer horeca bij de Volksabdij

• Gemeente Stabroek zoekt privé uitbater voor kasteel Ravenhof
• De Vroente renoveert en verbouwt anderhalf jaar
• Paters redemptoristen verkopen klooster en schoolgebouwen te Essen
• België wil 5 extra nationale parken
• Wordt Grenspark Kalmthoutse Heide binnenkort een Nationaal Park?
• Weinig animo voor Nationaal Park Kalmthoutse Heide aan Belgische zijde
• Essen blijft garanties vragen voor landbouwers in masterplan NP
• Kalmthoutse Heide wil officieel Nationaal Park worden
• Grenspark kandidaat voor een erkenning tot Nationaal Park
• Nieuwe afspraken over natuurontwikkeling bij Brabantse Wal
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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. Eind 2021 werd de fundering van de nieuwe brandtoren geplaatst 
en voorjaar 2022 wordt de toren zelf geplaatst. 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. 

In het zicht 
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 jongeren tussen 13 en 17 jaar. Zowel de begeleiders als de jongeren waren heel blij 
dat in 2021 er terug een natuurkamp kon doorgaan. Veel jongeren snakten ernaar om samen met vrienden 
leuke activiteiten te doen. En omdat alle activiteiten van het Junior Rangerkamp in buitenlucht doorgaan, 
konden zij een leerrijke en leuke week beleven. 

De week werd goed gevuld met 
activiteiten als vogels spotten en 
herkennen, op insectensafari, op 
zoek naar de gladde slang, dieren 
en planten leren kennen met de app 
ObsIdentify, beheerwerken met de 
boswachter van ANB – jongen dennen 
verwijderen, dropping, slapen in het 
boswachtershuisje van Natuurpunt, … 
Op naar de volgende editie.

Junior Rangers – maandelijkse bijeenkomst
De Vroente, Grenspark Kalmthoutse Heide en IVN namen het initiatief voor het opzetten van een Junior 
Rangers groep in het grenspark. Er zijn 2 enthousiaste begeleiders op het terrein: Daan en Linsy. Saskia en 
Petra van De Vroente trekken het project.

De jongeren komen één keer per maand bij elkaar. Ze beleven en onderhouden de natuur, leren van 
experten zoals boswachters en natuurfotografen en ze worden ambassadeurs van één van onze 
mooiste natuurgebieden. Vanaf hun 12 tot 17 jaar kunnen ze hieraan deelnemen. Zo kunnen de jonge 
natuurliefhebbers (6 tot 12 jaar oud) die eerder deelnamen aan de Libelhamelclub - de natuurclub van 
Duurzaam Educatiepunt De Vroente - hun interesse voor de natuur naadloos verder uitbouwen.

Intussen kwamen de junior rangers al 5 keer 
samen. Ze leerden vogels ringen, bomen 
schalmen en hielpen mee het vlinderpad 
(voor blinden) te onderhouden. Ze leerden 
spelenderwijze bij over heidebeheer en over de 
gladde slang. 

Staat nog op het programma: recreatie in de 
Heide, meehelpen aan het beheer van het 
Stappersven, op stap met een natuurfotograaf, 
… 

Een uitdagend programma voor een toffe bende 
jongeren. Wordt hopelijk vervolgd in 2023. 

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). 

In 2020 werden alle gidsbeurten en publieksexcursies door corona afgeschaft en ook tot juni 2021 lag de 
gidsenwerking stil. Vanaf dan werd er langzaam terug opgestart en konden de meeste excursies in de tweede 
helft van 2021 wel doorgaan.

• 20.06.2021: Reigersbos, André D’Hoine, 10 deelnemers
• 07.08.2021: parking Zuid, Jan Ingelbrecht, 10 deelnemers
• 11.09.2021: Korte Heuvelstraat, Dirk Verbist, 4 deelnemers
• 10.10.2022: parking De Vroente, 13 deelnemers
• 16.10.2022: Ravenhof, 41 deelnemers (ja eenenveertig)
• 07.11.2021: parking De Vroente, 16 deelnemers
• 13.11.2021: infobord Korte Heuvelstraat, 12 deelnemers
• 04.12.2021: parking De Vroente, 14 deelnemers

Ook IVN organiseerde in juli 2021 nog 2 publieksexcursies in Nederland met 12 deelnemers.
Vanaf juli tot september 2021 werden er nog 11 aangevraagde wandelingen op maat georganiseerd.

Junior Rangers op insectensafari met Peter Berx
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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.

Een paar cursisten startten  in 2021 de vervolmaking 
van hun cursus. Dit hield in: 10 activiteiten zelf gidsen 
of mee begeleiden en 20 u vorming volgen. Een 
aantal onder hen heeft dat al gedaan en behaalde 
hun gidsenbadge in 2021 (Marc Vogels, Dré Arnouts); 
een aantal anderen zijn nog met die vervolmaking 
bezig. Door corona is de deadline voor dat tweede 
jaar wat opgeschoven. Een nieuwe cursus natuurgids 
wordt opgestart in 2023.

(8) Heroriëntatie van organisatie en coördinatie 
(projecten 8.1 en 8.2)

Heroriëntatie organisatie 
In 2021 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. 

Aan Vlaamse kant werd in april 2021 een oproep gelanceerd naar gebieden die zich kandidaat stelden als 
Nationaal Park. Aangezien Grenspark Kalmthoutse Heide voldeed aan de criteria werd gewerkt aan een 
concept nota. In het kader daarvan heeft Grenspark ingezet op informeren van belanghebbenden en zoeken 
draagvlak voor de kandidatuur als Nationaal Park. 

Op 26 mei 2021 gaf Grenspark een toelichting met betrekking tot de kandidatuur aan de raad van bestuur van 
Regionaal Landschap De Voorkempen. Daar komt vanuit de landbouwsector de vraag naar meer duidelijkheid. 
Op 8 juni 2021 gaf Grenspark in een webinar toelichting bij de procedure voor erkenning nationale parken 
en bood hiermee inzicht in hoe de plannen vorm zouden krijgen voor zover mogelijk op dat moment. Daarbij 
waren 82 deelnemers aanwezig vanuit verschillende belanghebbenden en sectoren. 

Doorheen de zomer is verder gewerkt aan verfijning van de plannen in overeenstemming met de zonering  
van nationale parken. Intussen zocht Grenspark Kalmthoutse Heide ook aansluiting bij een aantal nieuwe 
gemeentes die, gezien de aanwezigheid van natuur op hun grondgebied, zouden kunnen betrokken worden 
in een Nationaal Park: Kapellen, Brasschaat, Wuustwezel, Brecht. 

Ook was er op diverse momenten overleg met de landbouwsector. Vanuit deze sector kwamen veel vragen 
over de kandidatuur en de mogelijke gevolgen voor de landbouwbedrijven in of naast een Nationaal Park. 

Op basis van de vragen van belanghebbenden, werd in de Bijzondere Commissie beslist om een kandidatuur in 
te dienen vanuit de bestaande contouren van Grenspark Kalmthoutse Heide. Daarbij werd ook een doorzicht 
geboden naar potentiële groei. Voor de potentiële groei werd enkel rekening gehouden met gebieden die 
reeds in beheer of eigendom waren bij Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt of gemeentes. Naast 
de steun van de Bijzondere Commissie, kon deze conceptnota ook rekenen op de steun van de gemeente 
Brasschaat. 

De Vlaamse Overheid keurde de conceptnota van Grenspark Kalmthoutse Heide goed, en kende daarbij een 
subsidie van 100.000 euro toe om samen met de gebiedscoalitie een Masterplan op te maken. Het is pas bij 
indiening van het Masterplan dat de kandidatuur definitief is en dat een eventueel label Nationaal Park kan 
worden toegekend. 

Cursus natuurgids

Huidig Grenspark Kalmthoutse Heide (6000 ha)

Natura 2000 gebieden
eigendom/beheer bij Agentschap voor Natuur en Bos
eigendom Natuurpunt
eigendom gemeente Brasschaat

Antitankgracht

Barrière

Onthaalzone Grenspark

Potentiële onthaalzone Nationaal Park

Legenda

Potentiekaart lange termijn Grenspark

Antitankgracht

14/09/2021

Potentiekaart Grenspark Kalmthoutse Heide
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Natuurtheatervoorstelling Kudde
De Natuurtheatervoorstelling kwam tot stand in samenwerking met de gemeente Kalmthout, De Vroente, 
Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurinvest. Ook in 2021 was het nog even spannend of de voorstelling 
kon gelanceerd worden nadat in 2020 besloten werd om de voorstellingen niet te laten doorgaan. De verkochte 
tickets bleven geldig en wie niet aanwezig kon zijn, mocht zijn ticket via het Grenspark doorverkopen. In 
totaal werden 12 voorstellingen gegeven, 1 try-out, 10 voorstellingen voor publiek en 1 extra voorstelling 
voor de gastheren van het Grenspark met netwerkmoment achteraf.

KUDDE neemt je mee naar buiten, naar jezelf, naar binnen. Een sprookje voor volwassenen over de moed die 
het vergt om te worden wie je werkelijk bent. 

Samen met een schaapskudde wandelde het publiek in de schemering door Grenspark Kalmthoutse Heide. 
Voor deze unieke natuurtheatervoorstelling hadden theatermaakster Heleen van Doremalen en beeldend 
kunstenares Leonie Muller hun krachten gebundeld. Van Doremalen onderzocht met deze voorstelling haar 
fascinatie voor kuddegedrag. Wat is de aantrekkingskracht van de kudde en waarom is het zo moeilijk om 
los te breken? En willen we dat eigenlijk wel? Muller zorgde met haar filmprojecties op de natuur voor een 
totaalbeleving. Bomen, zand, water; alles bleek decor waarin het gevoelsleven van Zenon werd verbeeld.

Natuurtheatervoorstelling KUDDE
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Financiën in vogelvlucht

INKOMSTEN IN 2021: € 618.057,79 

inkomsten bestaan o.a. uit:

Subsidie Vlaamse Overheid (Agentschap voor Natuur en Bos) 2021

Bijdrage Evides 2021 

Subsidie RVO NLV – transitie Nationale Parken 2021

Subsidie Nationale Parken - Havenbedrijf  

Interreg subsidie Grasgoed 2021 – Provincie Antwerpen

Subsidie Prov. Noord-Brabant PAS projecten en monitoring 

Bijdragen 4 gemeenten + Waterschap Brabantse Delta, Terreinbeheerders en Defensie 

Eindafrekening Subsidie Europa en Prov. Noord-Brabant tvb Helvex LIFE project

Inkomsten verkoop MTB-vignetten

Inkomsten verkoop tickets KUDDE natuurtheatervoorstellingen

Inkomsten verdienmodellen en overige inkomsten 

Vrijval reserveringen 2020

UITGAVEN IN 2021

Management € 301.314,21

Versterken natuurwaarden en kernkwaliteiten € 107.666,36

Versterken recreatieve waarden en beleving € 9.820,70

Algemene projecten  € 58.890,62

Reservering van niet opgebruikte 

voorzieningen overgeheveld naar 2022 € 140.000,00

Totaal incl. reserveringen: € 617.691,89

De jaarrekening 2021 wordt afgesloten met een licht positief resultaat van € 365,90.
Dit bedrag wordt bij het eigen vermogen van het Grenspark geteld. Hiermee komt het eigen vermogen op 31 
december 2021 op een resultaat van € 263.524,35.

De eindafrekening van het bestedingenplan 2021 vond plaats per 31/12/2021.
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Bijlagen

Samenstelling Bijzondere Commissie per 31-12-2021. 

Dhr. M. Groffen Voorzitter 

Dhr. D. Artois 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. J. Van den Hout  Staatsbosbeheer

Dhr. W. Ibens   Natuurpunt

Mw. D. Willemse  Vereniging Natuurmonumenten

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. Verroen  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

Dhr. F. Naedts   Natuurpunt

N.B. BENEGO is via haar voorzitter, dhr. G. Van Tichelt, vertegenwoordigd
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Samenstelling Stuurgroep per 31-12-2021. 

Dhr. M. Groffen Voorzitter 

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 of N. Rijsdijk Waterschap Brabantse Delta

Dhr. F. Naedts   Natuurpunt

Dhr. R. Frantzen   Vereniging Natuurmonumenten

DhrA. Goorden  Staatsbosbeheer

Mevr. F. Plasschaert   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

Dhr. Jan Weverbergh    Coördinator

Dhr. I. Ledegen   Medewerker

Mw. M. Wyckmans   Medewerker

Dhr. R. Delvaux  Medewerker

Secretariaat en Management

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

Titel Auteur Opleidingsinstituut/ 
onderzoeksbureau 

publicatiejaar

Flyer: Honden welkom Grenspark Grenspark 2021
Rapport: monitoring loopkevers en spinnen 
in nieuw open zand en stuifzand in het 
Grenspark
10-jaar lopend onderzoek
Onderzoekjaar 10 - 2020

Maarten Jacobs Grenspark 2021

Rapport: monitoring loopkevers en spinnen 
in nieuw open zand en stuifzand in het 
Grenspark
10-jaar lopend onderzoek
Onderzoekjaar 9 - 2019

Maarten Jacobs Grenspark 2021

Rapport: Wantsen en kevers in de 
Biezenkuilen: 25 jaar later …

Vera Vandenbulcke/
Gerrit Groeneweg

Grenspark 2021

Stageverslag: Monitoring Heivlinder Grenspark 
Kalmthoutse Heide

Céline Maes UA/Grenspark 2021

Rapport: Broedvogelinventarisatie 2021: 
Grenspark Kalmthoutse Heide
Deelgebieden:
Vennencomplex Kalmthoutse Heide

Rudi Delvaux/ Bram 
Vogels

Grenspark 2021

Rapport: monitoring loopkevers en spinnen 
in nieuw open zand en stuifzand in het 
Grenspark
10-jaar lopend onderzoek
Onderzoekjaar 8 - 2018

Maarten Jacobs 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

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

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
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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 
van Grenspark de Zoom – Kalmthoutse Heide 
2017

KNNV Roosendaal Grenspark 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

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



Foto: Mario Valkenborg 
Winnaar fotowedstrijd ‘Stilte en natuur’ 

in Grenspark Kalmthoutse Heide 2020

www.grensparkkalmthoutseheide.com

http://www.grensparkkalmthoutseheide.com

