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Inleiding 

 
Cees van Liere, voorzitter van het Grenspark, opent de Grenspark Partnerbijeenkomst en geeft een korte 
inleiding over het Grenspark en het programma van de avond. Er zijn ruim 40 deelnemers en samen zullen we op 
zoek gaan naar nieuwe samenwerkingsverbanden. Van belang is dat dit leid tot win-win situaties en zowel het 
Grenspark als de betrokken partijen duidelijke voordelen behalen aan de samenwerking.  
 
Paul Ganzevles, coördinator van het Grenspark gaat in zijn presentatie verder in op de achtergrond van het 
Grenspark en benoemt duidelijke functies en waarden die het Grenspark heeft voor de regio. Ook geeft hij aan 
dat we hier samen zijn met verschillende partijen (terreinbeherende organisaties, particuliere eigenaren, 
ondernemers, overheden, gebruikersgroepen en belangengroepen) en deze bijeenkomst ook vooral als een 
netwerkgelegenheid moet worden gezien.   
 
Paul de Dooij van adviesbureau De Natuurmakelaar gaat vervolgens verder in op ideeën voor verdienmodellen 
voor het Grenspark. Dit is opgenomen in een project waarvoor subsidie is verkregen vanuit de provincie Noord-
Brabant. De ideeën voor verdienmodellen worden bediscussieerd in de workshops in het tweede deel van de 
avond. De verdienmodellen zijn ingedeeld in een thema Recreatie en een thema Arrangementen.  
 

    
Foto 1 en 2: Cees van Liere en Paul Ganzevles vertellen over het Grenspark en de zoektocht naar nieuwe samenwerkingsverbanden. 

 
 

Pitches  

 
Ter inspiratie voor de ontwikkeling van verdienmodellen voor het Grenspark wordt een viertal pitches gehouden. 
Hierin worden vertegenwoordigers van inspirerende praktijkvoorbeelden van verdienmodellen m.b.t. natuur naar 
voren geroepen en kort bevraagd naar de opzet en de succesfactoren van het verdienmodel.  
 
Als eerste komt de Grenspark Natuurburger aan bod. Dit natuurgerecht is bereid met natuurlijk streekvlees van 
runderen die grazen in en rondom het Grenspark en een ambachtelijk broodje afkomstig van een lokale molen. 
Ruud de Weert van restaurant De Blauwe Pauw legt uit dat hij meedoet aan de Natuurburger omdat zij 
aansluiting met het Grenspark en de regio van belang vinden. Doordat er 2 euro per verkochte Natuurburger 
terugvloeit naar het Grenspark steunen ze hiermee de ontwikkeling van het Grenspark.  
 
Judtih v/d Berg-Frijters van de gemeente Leusden vertelt over het regioverband Hart van Brabant. Dit vormt een 
samenwerkingsverband van gemeenten rondom het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Aangezien 
er geen structurele subsidie meer is vanuit de provincie meer beschikbaar is zorgen de gemeenten nu voor de 
financiering van het Nationaal Park. Dit werkt goed omdat de gemeenten al lang samenwerken en duidelijk het 
belang inzien van het park voor recreatie en toerisme. Er is een financieringsconstructie opgezet waarbij de 
gemeenten die direct om het park liggen het grootste deel betalen en de gemeenten die verder weg liggen een 
kleiner deel betalen. 
 
Gerard Boons van het Gedenkbos Roosendaal licht toe dat er op twee locaties gedenkbomen zijn geplant. 
Hiervoor is een projectsubsidie verkregen van de gemeente Roosendaal. Het gedenkbos heeft geen commerciële 
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insteek en wil zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid bieden om een boom aan te planten als herinnering aan 
een geboorte, jubileum of overlijdensgeval. Ook zijn er afspraken gemaakt met de leverancier van de bomen 
zodat de bomen een garantie hebben van minimaal 5 jaar. Het Gedenkbos Roosendaal heeft er voor gezorgd dat 
de naamsbekendheid en het bezoekersaantal van de regio aanzienlijk is gegroeid. 
 
Als laatste geeft Toon Loonen van Natuurmonumenten uitleg over het betaalde vergunningensysteem voor 
mountainbikers en ruiters in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Dit systeem is al een jaar of 15 
geleden ingevoerd en is nu breed geaccepteerd onder de buitensporters. Dit heeft wel veel communicatie 
gevergd en brengt ook de nodige toezicht en handhaving met zich mee. De achterliggende gedachte van het 
betaalde vergunningensysteem is dat er nieuwe routes aangelegd werden die ook beheerd en onderhouden 
moeten worden. De inkomsten uit de vergunningen worden hiervoor gebruikt. Ook worden de routes 
onderhouden m.b.v. vrijwilligerswerk vanuit de gebruikersgroepen. 
 

    
Foto 3 en 4: Judith v/d Berg-Frijters en Gerard Boons vertellen over inspirerende praktijkvoorbeelden van nieuwe financieringsvormen voor 
natuur. 

 
 

Workshopsessies 
Voor de workshops gaan we uiteen in 4 groepen. Groep 1 en 2 behandelen het thema Grenspark Recreatie, 
groep 3 en 4 doen dat voor het thema Grenspark Arrangementen. Hieronder zijn de kernpunten die naar voren 
kwamen in de workshops weergegeven.  
 
Thema 1: Grenspark Recreatie 
De verdienmodellen in dit thema gaan in op samenwerkingsverbanden m.b.t. recreatie. Deze zijn m.n. van belang 
voor gebruikersgroepen (o.a. mountainbikers en ruiters).  
 

1. Bedrijfssponsor 
Bedrijven kunnen verschillende sponsorpakketten afsluiten en krijgen hiervoor tegenprestaties. Deze kunnen zijn: 
vermelding op website, nieuwsbrief, krantje; commerciële items (bv. kalender, boeken); organiseren van 
bedrijfsuitje.  
 
Groep 1: 

- Sponsoring is interessant wanneer er exclusieve arrangementen aangeboden worden vanuit het 
Grenspark. Een voorbeeld is dat een mountainbike- of ruitervereniging een tocht mag maken over een 
exclusieve route.  

- Het is belangrijk om aansluiting te zoeken bij de regio (Brabantse Wal en Voorkempen). Het is van 
belang om eerst te investeren in marketing en ontwikkeling van de merknaam van het Grenspark. 
Hierdoor zijn partijen eerder genegen om te sponsoren.  

- Sponsoring moet een duidelijk voordeel opleveren voor lokale partijen. Een voorbeeld is dat een 
camping door de sponsoring meer bezoekers kan trekken en/of de bezoekers iets exclusiefs aan kan 
bieden (bv. een themaexcursie). Voor mountainbike- en ruiterverenigingen is het ontwikkelen en 
uitbreiden van het routenetwerk een belangrijke voorwaarde.  
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Groep 2: 
- Niet inzetten op sponsorpakketten zoals nu voorgesteld wordt. Ondernemers kunnen zich hier niet 

‘meer’ in vinden, zien de meerwaarde niet meer. Er is nog geld maar dan voor concrete projecten. 
- Aandacht vestigen op duurzaam ondernemen en zorgen dat er voldoende media-aandacht is zodat 

sponsors in ‘the picture’ komen. Wel opletten dat de sponsoring niet gebruikt wordt om zaken ‘af te 
kopen’. Kijken met welke onderneming je een sponsordeal aangaat (criteria opstellen). Een voorbeeld is 
om als organisatie met een bedrijf gaan bemiddelen om samen te kijken hoe bv. hun 
elektriciteitsverbruik kunnen doen verminderen. Deze ‘besparing’ kan dan deels worden opgestreken als 
sponsorgeld. 

 
2. Vriendenvereniging 

Particulieren kunnen lid worden van de vereniging Vrienden van het Grenspark en krijgen hiervoor korting op 
activiteiten (bv. excursies en bijeenkomsten) en commerciële items (bv. kalender, boeken) van het Grenspark.  
 
Groep 1: 

- Lid worden van een vereniging Vrienden van het Grenspark is interessant wanneer hiervoor in ruil 
exclusieve arrangementen worden aangeboden. Voorbeelden zijn themaexcursies, 
buitensportevenementen en inspraakvonden. Ook kunnen de leden samenkomen op natuurwerkdagen 
om vrijwilligerswerk in het Grenspark te doen.  

- De jaarlijkse contributie voor een lidmaatschap zou rond de 20 euro kunnen liggen. Ook zouden 
verschillende pakketten aangeboden kunnen worden. Om nieuwe leden te werven zou een constructie 
opgezet kunnen worden waarbij degene die een nieuw lid introduceert een presentje (bv. een 
Natuurkalender) ontvangt.  

 
Groep 2: 

-      De jaarlijkse contributie van €50 is te hoog en het hangt ervan af wat je ervoor terug krijgt. Wel waren 
heel wat deelnemers gewonnen voor het idee om ‘vriend van het GP’ te kunnen worden door middel van 
een klein donatie. In ruil wordt er verwacht om op de hoogte te blijven middels een nieuwsbrief, 
excursie,… 

-      Je zou kunnen kiezen voor bepaalde gradaties: lidgeld, steunend lid en beschermend lid of iets 
dergelijks. 

- De vraag wordt gesteld waarom dit niet kan gelden voor alle Nationale Parken, een soort van Nationale 
Parkenpas waarmee je je sympathie aangeeft voor alle NP. 

 
3. Crowdfunding 

Via crowdfunding kunnen burgers en bedrijven een bedrag investeren in recreatieve projecten (bv. routenetwerk, 
vogelkijkhut, picknickplaats) in het Grenspark in ruil voor tegenprestaties (o.a. naamsvermelding, excursie, 
gebruiksafspraken). 
 
Groep 1: 

- Investeren in crowdfunding projecten is alleen interessant wanneer er een duidelijk voordeel behaald 
kan worden. Een voorbeeld is de ontwikkeling en uitbreiding van het routenetwerk waar MTB-
verenigingen, ruiterverenigingen, maneges en burgers die moutainbiken of paardrijden in kunnen 
investeren. Een ander idee is dat er een crowdfunding project wordt opgezet om (verharde) fietspaden 
door het Grenspark heen te leggen. Hier zouden ondernemers van verblijfsrecreatie en fietsvuur en 
burgers die graag fietsen in kunnen investeren.  

 
Groep 2: 

- Kwam slechts zeer beperkt aan bod met als opmerking dat je hiervan enkel kan gebruik maken in zeer 
tastbare acties: banken, nieuwe routes, slangenheuvels,… 

 
4. Vergunningen buitensport 

Een idee is dat mountainbikers en ruiters een pas kopen voor het gebruik van routes in het Grenspark en betalen 
voor een vergunning van sportevenementen in het gebied. Hiermee kunnen de routes ontwikkeld en 
onderhouden worden. De routes kunnen ook (deels) zelf onderhouden worden door mountainbikers en ruiters. 
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Groep 1: 
- Er is pas draagvlak voor het instellen van een vergunningensysteem voor buitensport wanneer het 

routenetwerk in het Grenspark wordt ontwikkeld en uitgebreid. Ook is er dan bereidheid om de routes te 
onderhouden door MTB- en ruiterverengingen. Aandachtspunt is dat er voldoende toezicht en 
handhaving nodig is m.b.t. de vergunningen omdat er anders veel zwartrijders zullen zijn.  

- Bij het organiseren van buitensportevenementen zou het handig zijn als het Grenspark als het loket 
fungeerde voor de vergunningaanvraag namens de terreineigenaren. Nu moet de organisator langs alle 
afzonderlijke terreineigenaren die er vaak verschillende voorwaarden op na houden. Vanuit het 
Grenspark is het zinvol een gemeenschappelijk recreatiebeleid met voorwaarden voor buitensport met 
een duidelijke communicatie naar de betrokken partijen. Wanneer deze dingen gebeuren is er 
bereidheid om de deelnemersbijdrage voor de sportevenementen te verhogen (met ca. 1 euro) dat toe 
kan komen aan het Grenspark.  

 
Groep 2: 

- Gelijkschakeling van prijs voor MTB’ers en ruiters; geen verschillende prijzen hanteren.  
- De vraag wordt gesteld of er anonieme vergunningen kunnen uitgeschreven worden op naam van 

manége. Zo kan een gastrijder daarvan gebruik maken en hoeven er geen dagvergunningen 
aangevraagd te worden voor elke bezoeker (vereenvoudiging administratie). 

- De inkomsten van de vergunningen dient besteed te worden aan het onderhoud en toezicht aan de 
paden. Deze verantwoordelijkheid niet leggen bij derden omdat dit dan niet (altijd) nageleefd wordt. Een 
idee is een meldpunt in te stellen is waar tekorten kunnen gemeld worden. 

- Iedereen ziet veel voordeel in een bijdrage vanuit de grote evenementen en stelt dat daar met een 
kleine inspanning relatief veel geld binnengehaald kan worden. 

- Zorgen dat je de vergunning (ook) online kan kopen. 
 

5. Routekaarten 
Het Grenspark heeft een overzichtskaart waarop de routes voor wandelen, fietsen, mountainbiken en paardrijden 
zijn aangegeven. Het idee is om de prijs te verhogen (kost nu 2 euro) en ruimte te bieden voor advertenties. 
 
Groep 2: 

- Van  belang is om het routenetwerk voor m.n. mountainbiken en paardrijden uit te breiden zodat er 
rondes gereden kunnen worden en er aansluiting is met routes buiten het Grenspark. Deze routes 
zouden op een vernieuwde routekaart moeten komen. De vernieuwde kaart zou voor een aanzienlijk 
hoger bedrag verkocht kunnen worden (ca. 8 euro). Routekaarten van andere organisaties zijn namelijk 
ook rond deze prijs en nu is het juist verwarrend dat de Grenspark routekaart zo goedkoop is. Ook zou 
er ruimte geboden kunnen worden voor naamsvermelding van partners en eventueel groene 
advertenties.  

- Tevens zou een routeapp ontwikkeld kunnen worden aangezien steeds meer mensen dit gebruiken 
i.p.v. een fysieke kaart. Aandachtspunt is dat de app offline te gebruiken moet zijn i.v.m. gebrekkig 
netwerk in het Grenspark.  

 
Groep 3: 

- Investeren in app. Daarnaast is de behoefte van de consument naar folders, kaarten e.d. is er wel 
degelijk nog wel. 

- Korte discussie over afweging om cartografie te verbeteren door topografische ondergrond te gebruiken. 
Het voordeel is dat de kaart een grotere (gebruiks)waarde krijgt. Een nadeel is dat de kaart duurder (7 à 
8 euro). Mogelijk wordt de kaart hierdoor minder gekocht waarbij de vraag is of dat wenselijk is.  

- Er is zeker belangstelling van ondernemers om te adverteren op de kaart. 
 

6. Partnerbijeenkomsten 
Door het organiseren van verschillende partnerbijeenkomsten (o.a. lezingen, workshops, excursies) wilt het 
Grenspark burgers en bedrijven betrekken en binden.  
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Groep 1: 
- Bijeenkomsten zouden alleen georganiseerd moeten worden wanneer er concrete ontwikkelingen zijn. 

Wanneer er concrete plannen zijn om het routenetwerk verder te ontwikkelen willen de betrokken 
partijen daar graag over meedenken.  

 
Groep 2: 

- Voor bijeenkomsten is van belang dat de inhoud goed is. Dus eerst zorgen voor inhoud en dan pas 
organiseren. Niet  organiseren omdat je dit ‘moet’. Wel is het zo dat velen dit niet zien als een echt 
verdienmodel omdat er al veel gratis symposia zijn. Dus eerder occasioneel en alleen als er iets te 
vertellen valt, maar zelfs dan het niet echt zien als een verdienmodel. 

 

    
Foto 5 en 6: We gaan uiteen in vier groepen om de ideeën voor verdienmodellen te bespreken en te bediscussiëren.  

 

 
Thema 2:  Grenspark Arrangementen 
De verdienmodellen in dit thema gaan in op arrangementen met het Grenspark. Deze zijn m.n. van belang voor 
ondernemers (o.a. horeca en recreatie). 
 

1. Bedrijfssponsor 
Bedrijven kunnen verschillende sponsorpakketten afsluiten en krijgen hiervoor tegenprestaties. Deze kunnen zijn: 
vermelding op website, nieuwsbrief, krantje; commerciële items (bv. kalender, boeken); organiseren van 
bedrijfsuitje.  
 
Groep 3: 

- Gesteld wordt dat in Vlaanderen voor sponsoring een verminderde belangstelling is. Anderzijds stelt 
men dat het afhangt wat je er voor ‘levert’. Maatschappelijk verantwoord ondernemen doet het goed, bv. 
in combinatie met CO2-reductie. Veenontwikkeling kan ook fungeren voor CO2-opslag. 

- Over de bedragen is enige discussie: bedragen kunnen eventueel veel hoger. Wel moet er sprake zijn 
van volledige transparantie. 

- Een voorbeeld is sponsoring van een pakket gagelbier, waarvoor men gagel terugplant. Ook wordt 
samenwerking met BASFals optie gezien voor tweezijdige beïnvloeding.  

 
Groep 4: 

- Goed voor Grenspark want onafhankelijk van terreineigendom. 
- Zeer hot topic bij grote bedrijven die vaak ook geen behoefte hebben aan lokale reclame. Een voorbeeld 

is dat bij Sabic in wereldwijde nieuwsbrief vermeld wordt welke projecten zij die maand gesteund 
hebben. 

- Bedrijfsuitje koppelen met andere verdienmodellen. Een voorbeeld is een halve dag werken, 
Natuurburger eten en een halve dag wandelen. 

- BIODIVA project van Provincie Antwerpen (ISO-certificering voor bedrijven die groene maatregelen  
          nemen) biedt misschien mogelijkheden om aansluiting bij te vinden.  
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2. Vriendenvereniging 
Particulieren kunnen lid worden van de vereniging Vrienden van het Grenspark en krijgen hiervoor korting op 
activiteiten (bv. excursies en bijeenkomsten) en commerciële items (bv. kalender, boeken) van het Grenspark.  
 
Groep 3: 

- Er is discussie over hoe effectief dit is (hoeveel het opbrengt). Dit zal in grote mate afhankelijk zijn van 
de marketingmethode waarbij communicatie ook erg belangrijk is. 

- Men zou een grondaankoop-initiatief kunnen starten vanuit een vriendenvereniging (soort 
crowdfunding). 

- Opgeroepen wordt om meer te doen met ‘natuurboeren’ (boeren betrekken bij natuurbeheer). 
 
Groep 4: 

- Er is zeker enthousiasme voor, zowel om deel te nemen, als om kortingen aan te bieden. Er moeten dan  
           wel specifieke vriendenactiviteiten georganiseerd worden. 
 

3. Natuurgerecht 
In een aantal restaurants wordt de Grenspark Natuurburger verkocht. De burger is bereid van vlees van runderen 
die grazen in en rondom het Grenspark. De Grenspark Natuurburger wordt verkocht voor 9,75 euro waarvan 2 
euro terugvloeit naar het Grenspark.  
 
Groep 3: 

- Er is zeker enthousiasme voor, zowel om deel te nemen, als om kortingen aan te bieden. Er moeten dan  
           wel specifieke vriendenactiviteiten georganiseerd worden. 

- Behalve om de smaak/kwaliteit gaat het ook vooral om het ‘verhaal’ (storytelling). 
- De burger moet zich goed onderscheiden van doorsnee (Mac) burgers (en dat is het geval). 
- Er lijkt ook een groei mogelijk in het Vlaamse deel. Dit is in opkomst en moet zeker kunnen worden  

            uitgebreid. 
- Mensen (VIP’s) zouden zich moeten opwerpen als ambassadeur voor de Natuurburger. 
- Eventueel ander type brood voor Natuurburger gebruiken en richten op nog andere typen 

natuurgerechten bij andere typen restaurants. 
 
Groep 4: 

- Momenteel nog voldoende marge voor meer restaurants. 
- Promoten van burger als kwaliteitsvlees/luxeproduct naar het voorbeeld van ‘De Burgerij’ in Vlaanderen. 
- Is er een vegetarische alternatief mogelijk (bv. met asperges)? 
- Streekproductenmand kan ook alternatief zijn (misschien even relevant als commercieel item). 

 
4. Seizoenspicknick 

Het Grenspark wilt op verschillende exclusieve locaties picknicks gaan organiseren waar mensen kunnen 
genieten van prachtige natuur en een heerlijke picknick. Het idee is om samen te werken met 
horecaondernemers voor catering (en evt. overnachtingen).  
 
Groep 3: 

- Dit is een kansrijk idee, met name op goede locaties.  Er is ook medewerking mogelijk vanuit de B&B-
locaties; is een punt waar juist 3 typische GP-landschappen te zien zijn. Ook wordt verwezen naar 
mogelijkheden verhuur van hutten waar men bv. kan BBQ-en (Duits voorbeeld in jachthutten). Denk 
daarbij bv. aan het boswachtershuisje en initiatieven van Nationale Parken. 

- In combinatie met landgoederen zijn dit soort initiatieven goed mogelijk (zie ook Landschap van Allure). 
- In Kalmthout wordt dit al uitgevoerd op de Boterberg met de herdenkingsdag. Dit kan wellicht worden 

afgestemd. Ook kan het afgestemd worden met activiteiten op de Vroente. 
 
Groep 4: 

- Bestaande formule bij Regionale Landschappen (VL) die altijd zoeken naar samenwerking met lokale 
partners/streekproducten. 

- Voorstel voor meerdere keren per jaar (bv. tweewekelijks tijdens de zomer). 
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- Voorstel voor andere acties/evenementen (bv. optredens, festivalletje, food fair pop-up restaurant). 
- De voorgestelde deelnemersbijdrage van €30 is (te) hoog. 
- Er zijn zeker vrijwilligers en horeca te vinden die bereid zijn om mee te werken. 

 
5. Herdenkingsbos 

Op een goed toegankelijke rustige plek in het Grenspark is het idee om een herdenkingsbos te ontwikkelen. Hier 
kunnen herdenkingsbomen geplant worden (o.a. voor een jubileum, geboorte of overlijden) inclusief certificaat 
met GPS-coördinaten en beheer en onderhoud van de boom. Bij een overlijdensgeval is er een optie om een 
boom te planten inclusief certificaat met GPS-coördinaten, gedenksteen met naamplaatje, begraven van asurn, 
beheer en onderhoud.  
 
Groep 3: 

- Gemeente Kalmthout (en Essen) planten al een boom bij een geboorte. Dit is geen verdienmodel maar 
er is wel (groeiende) vraag. 

- Aandachtspunt is dat dit nadelig kan zijn voor natuur (ratjetoe aan deels uitheemse bomen). 
- Indien vanuit Grenspark dan wel met Grensparkkwaliteit. 

 
Groep 4: 

- Erkenning als stiltegebied kan mogelijk van belang zijn. 
 

6. Partnerbijeenkomsten 
Door het organiseren van verschillende partnerbijeenkomsten (o.a. lezingen, workshops, excursies) wilt het 
Grenspark burgers en bedrijven betrekken en binden.  
 
Groep 3: 

- Over de partnerbijeenkomst stelt men dat er vooral gestart moet worden met concrete projecten en daar 
met betrokkenen vorm en inhoud aan geven, dus in kleine effectieve groepjes. Hier moet de 
partnerbijeenkomst niet voor gebruikt worden. Deze eventueel met lage frequentie houden om de 
voortgang van de projecten te laten zien (hooguit 1 x per jaar). 

 
Groep 4: 

- Symposia organiseren met verbreding (extra activiteiten aanbieden naast/aansluitend met lezingen). 
 
 

Terugkoppeling 
 
Na de workshopsessies volgt het afsluitende plenaire gedeelte. De workshopleiders koppelen de kernpunten van 
hun workshopsessie terug o.b.v. de punten genoemd in de vorige paragraaf. Ook wordt het publiek gevraagd 
naar afsluitende vragen en/of opmerkingen. Hierin komt naar voren:  

 Het Grenspark moet eerst inzetten op het ontwikkelen van een merknaam en een marketingplan. Hierna 
zouden verschillende doelgroepen geïdentificeerd kunnen worden en kunnen specifieke 
verdienmodellen ontwikkeld worden. Ook dient de merknaam goed op de kaart gezet te worden en 
breeduit bekend zijn in de regio. Het Grenspark heeft reeds een projectgroep Merkontwikkeling opgezet 
waarin communicatie- en marketingdeskundigen van terreinbeherende organisaties en gemeenten zijn 
gezeteld. De insteek is om in de eerste helft van 2016 de merknaam Grenspark en een marketingplan 
ontwikkeld te hebben.  

 Er wordt nu nog teveel gefragmenteerd gewerkt door de verschillende terreineigenaren binnen het 
Grenspark. De samenwerking dient verstevigd te worden en het Grenspark dient meer als een geheel 
naar buiten te treden. Hierdoor kan de naamsbekendheid in de regio groeien en zullen partijen eerder 
genegen zijn samenwerkingen met het Grenspark aan te gaan. Via verschillende projectgroepen wil het 
Grenspark de samenwerking bevorderen. Wel blijft dit een complexe opgave aangezien er verschillende 
terreineigenaren zijn met verschillende visies.  

 Er kan meer aangesloten worden op al uitgewerkte ideeën. Een duidelijk voorbeeld is het boek van het 
Landschap van Allure waarin met vele partijen is samengewerkt en verschillende projectvoorstellen op 
het gebied van natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie zijn uitgewerkt. Ook al is er geen 
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financiering voor de projecten binnengehaald toch is er veel draagvlak in de regio. Het Grenspark zal de 
projectvoorstellen inventariseren en kijken of er mogelijkheden zijn om hierop aan te sluiten.  

 Als ideeën voor nieuwe verdienmodellen worden aangedragen: jaarlijks rotatiesysteem tussen 
gemeentes om ieder een dag te organiseren over het Grenspark; SMS €1 voor steun aan Grenspark. 

Na de vragenronde bedankt Paul Ganzevles de deelnemers voor hun input en wordt de netwerkborrel geopend.  
 

    
Foto 7 en 8: Na de workshopsessies komen we allen samen en geven de workshopleiders een terugkoppeling van de kernpunten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


