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ARK Natuurontwikkeling is in juni 1989 opgericht om
meer wilde natuur te realiseren en ons denken over de
natuur in beweging te brengen. In de afgelopen drie
decennia heeft ARK veel nieuwe ideeën ontwikkeld en
uitgeprobeerd. In onze tientallen voorbeeldprojecten
hebben honderdduizenden mensen kunnen ervaren
dat de natuur zich vrij kan ontwikkelen door spontane
natuurlijke processen zoals begrazing, overstromingen
en predatie de ruimte te geven. En dat deze nieuwe, toegankelijke natuur minder kwetsbaar is en op eigen benen
kan staan. Geen of zo min mogelijk beheer, lagere kosten
en daarnaast van grote maatschappelijke betekenis.
Na 30 jaar hebben veel van onze ideeën en ervaringen
navolging gevonden in het beheer en uitbreiding van
natuur in Nederland. Toch zijn onze visie en uitdagende
aanpak nog steeds nodig. ARK is in 2019 nog steeds een
van de weinige natuurorganisaties die het ontwikkelen
van wilde natuur als kernstrategie kiest. Wij beschouwen
de ontwikkeling van spontane, robuuste en toegankelijke
natuur als een onmisbare aanvulling op het beschermen
van natuur die we nog hebben en op het herstellen van
natuur die we hebben gekend.
ARK Natuurontwikkeling zal haar rol als aanjager en
kwartiermaker van de ontwikkeling van wilde natuur, in
Nederland en aangrenzende buitenlandse landstreken,
daarom met onverminderd enthousiasme voortzetten.

1.2

Missie en doelen van ARK

ARK Natuurontwikkeling zal haar rol als aanjager en
kwartiermaker voor de verrijking, versterking, vergroting
en verwildering van de natuur, in Nederland en aangrenzende buitenlandse landstreken, met onverminderd
enthousiasme voortzetten.
De geschatte oppervlakte wilde natuur in Nederland,
buiten de grote wateren, is slechts 1%. ARK gaat voor
een vertienvoudiging hiervan. Dit doen we door nieuwe
natuur te ontwikkelen en bestaande natuurgebieden
wilder te maken.

Met ‘wilde natuur’ bedoelen wij natuur die spontaan,
robuust en waardevol is. Wilde natuur is natuur die
haar eigen gang gaat, natuur die zich voortdurend weet
aan te passen en natuur met een hoge maatschappelijke
waarde, ook op de langere termijn.

1.3

Meerjarenplan 2019-2022

In dit meerjarenplan maken wij allereerst de balans op en
kijken wij vooruit naar de komende jaren (hoofdstuk 2).
Wat was de afgelopen jaren de impact van ons werk en
hoe wordt het werk van ARK door de buitenwacht beoordeeld? Wat zijn de uitdagingen die zich de komende
jaren aandienen?
Deze analyse leidt tot een aantal tactische keuzes, zowel
in onze werkwijze als de inhoudelijke speerpunten voor
de komende jaren (hoofstukken 3 en 4).
Het meerjarenplan wordt afgesloten met een aantal organisatorische uitdagingen voor de komende jaren en
met een meerjarenbegroting (hoofdstukken 5 en 6).
Dit meerjarenplan is het resultaat van interne evaluaties
en externe gesprekken. In juni 2018 is een eerste conceptversie besproken met het hele personeel en de Raad
van Toezicht. Op de jaarlijkse ARK-dagen in september
hebben wij met het hele team gediscussieerd over onze
manier van werken, over ‘hoe ARK impact heeft’. De resultaten van die discussies zijn samengevat in een achttal
koersbepalende keuzes voor de ontwikkeling van ARK.
Van oktober tot december is met projectleiders en andere
ARK’ers gewerkt aan de inhoudelijke speerpunten voor
de komende jaren. In het jaarplan en begroting voor 2019
zijn de eerste organisatorische consequenties reeds in
gang gezet (waaronder een nieuwe teamindeling en de
afbouw van educatiewerk voor projecten waar ARK geen
betrokkenheid (meer) in heeft).
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1.1 ARK 30 jaar jong

Wilde natuur: spontaan, robuust en waardevol
Wilde natuur is spontane natuur. Natuur waar natuurlijke processen
de ruimte krijgen, waar planten en dieren kunnen hun eigen gang
gaan. Wilde natuur ordent zichzelf door een voortdurende interactie
tussen planten, dieren water, bodem en klimaat. Spontane natuur
die niet voortdurend door de mens beheerd, beschermd of hersteld
hoeft te worden.
ARK maakt natuur spontaner door het scheppen van de gunstige
condities voor natuurlijke processen en door de natuur daarna zo
veel mogelijk haar eigen gang te laten gaan. Door met een open blik,
zonder oordeel en zonder gefixeerd ‘natuurdoel’, los te durven laten.
Wilde natuur is robuuste natuur. Natuur die die zich voortdurend kan
aanpassen aan de sterk veranderende omstandigheden van deze tijd
(klimaat, verstedelijking, landgebruik, etc.). Het is natuur die weerstand
kan bieden en veerkracht heeft.
ARK wil natuur robuuster maken door natuurlijke processen op gang te

brengen (denk aan begrazing, predatie, natuurlijke kringlopen, rivieroverstromingen, eb en vloed, etc.), door ontbrekende sleutelsoorten
en -processen de ruimte te geven, door vrije migratie van planten en
dieren mogelijk te maken en door natuurgebieden te vergroten tot
samenhangende natuurlandschappen.
Wilde natuur is waardevolle natuur. Natuur die ook op de lange
termijn toegevoegde waarde heeft. Natuur die kan rekenen op een
brede betrokkenheid en verbondenheid van mensen. Natuur waarin
wij ook in de toekomst in willen blijven investeren. Natuur met een
maatschappelijke, persoonlijke en/of economische toekomstwaarde.
ARK maakt natuur waardevoller door natuur vrij toegankelijk te laten
zijn. Door nieuwe coalities te blijven ontwikkelen over bijvoorbeeld
waterveiligheid, CO2-opslag, delfstofwinning, gezondheid en welzijn,
recreatie en toerisme, etc.. En door onze partners uit te dagen om met
ons te investeren in natuur.

‘ARK wil natuur robuuster maken,
onder meer door natuurlijke processen
als begrazing op gang te brengen.’
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Terugblik en
uitdagingen
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2.1 ARK is altijd in beweging
Terugkijkend zien we dat ARK Natuurontwikkeling tijdens het bijna 30-jarige bestaan constant in beweging
was en is. ARK is wendbaar en speelt in op kansen die
zich voordoen, om daar waar nodig een aanjagende rol
te spelen. Dit vaak in samenwerking met (onverwachte)
partners.
Uit de ontvangen interne en externe feedback (zie bijgaande opsomming voor een overzicht) bleek dat de
visie, ambitie en strategie van ARK de laatste jaren niet
voldoende helder was. Antwoorden op de vragen ‘Waarom
bestaat ARK?’ en ‘Wat doet ARK om impact te hebben?’
waren niet eenduidig. Er is een grote diversiteit aan projecten die ARK de laatste jaren heeft opgepakt, en ook
de rol die we aannamen in de verschillende projecten
varieerde sterk. Daardoor ontstond er een diffuus beeld
en konden we ons onvoldoende onderscheiden. Dit vraagt
om een aanscherping van visie en strategie.

Steeds vaker verenigen natuurorganisaties zich in coalities om zo samen ergens de schouders onder te zetten.
Deze samenwerking heeft ook ARK de laatste jaren veel
opgeleverd, maar bleek de wendbare, ‘opportunistische’
aanpak van ARK ook in de weg te zitten. Voldoende bewegingsvrijheid en een rol die past bij het profiel van ARK
blijken binnen dergelijke samenwerkingen belangrijk.
Weinig tot geen natuurorganisaties hebben wilde natuur
in Nederland als missie, en de toegevoegde waarde van
een organisatie als ARK wordt door velen nog steeds
herkend en erkend.

2.2 De natuur verandert
Geheel spontaan, door klimaatverandering en door specifieke herintroductiemaatregelen een handje geholpen,
vestigen zich steeds weer nieuwe dier- en plantensoorten
in Nederland. Daaronder spectaculaire soorten als wolf,
wisent, otter, zalm, visarend, zeearend en bruinvis. Ze
vormen het levende bewijs van de veerkracht van de natuur en zijn een beloning voor decennialang milieu- en
natuurbeleid. Ons land is schoner, veiliger en interessanter geworden voor deze soorten. Hun terugkeer is ook
een succes van de ontwikkeling van nieuwe en wildere
natuur. Ook de komende jaren zullen wij verrast blijven
worden door de natuur. Door goudjakhalzen, lynxen,
wasberen en wie weet wat nog meer…?
Tegelijkertijd staat de natuur onder steeds grotere druk,
met de actuele insectencrisis als pijnlijk bewijs. Modern
agrarisch landgebruik laat steeds minder ruimte voor
de vestiging en overleving van wilde planten en dieren
en heeft grote impact op natuurgebieden, door uitstoot
van nutriënten als stikstof en gebruik van bestrijdingsmiddelen.
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Bij de ontwikkeling van dit meerjarenplan hebben wij terug en om ons heen gekeken. In dit hoofdstuk sommen wij de hoofdpunten uit deze verkenning op. Uit de feedback die wij als ARK op onze
organisatie kregen, volgt een aantal uitdagingen voor de komende jaren (§ 2.1).
En ondertussen verandert ons werkveld. Zowel de ongekend snelle veranderingen van de natuur zelf
(§ 2.2); de veranderingen in het landgebruik (§ 2.3) als de verschuivende waardering van de natuur in
ons land (§ 2.4) stellen ons voor nieuwe uitdagingen.

Daar komt bij dat klimaatverandering voor vele soorten
betekent dat zij zich moeten aanpassen aan nieuwe omstandigheden of versneld moeten migreren.

2.3 Ons land verandert
Nederland verstedelijkt en de druk op het grondgebruik
neemt steeds verder toe. De huidige versnelde overgang
naar een gasvrije, CO2-neutrale energievoorziening zal de
komende jaren leiden tot nieuwe energielandschappen,
zowel op land als op zee.
Tegelijkertijd groeit het contrast tussen werk en vrije tijd
en neemt daarmee de behoefte aan ontspanning, en sport
en spel toe. Een natuurlijk landschap, dicht bij huis of
verder weg, groot of klein, is daarvoor van toenemend
belang. Als inspiratie, voor persoonlijke ervaringen, als
aantrekkelijke woonomgeving, en als economische factor
voor ons vestigingsklimaat.
Het combineren van al deze gebruiksfuncties maakt natuurontwikkelingsprojecten complexer en uitdagender.
Bovendien gaat recreatie niet altijd vanzelf samen met
rust, ruimte en zelfredzame natuur. De combinatie van
natuurontwikkeling met energieproductie, opslag van
broeikasgassen en opvang van water (klimaatbuffers) vergt
ook veel creatieve en innovatieve oplossingen.
ARK is altijd goed in staat geweest (heel) verschillende
gebruiksfuncties te combineren. De uitdaging is om de
komende jaren die lijn voort te zetten en steeds nieuwe
kansen te zien en te ontwikkelen om landschappen te
creëren met waarde voor mens én natuur.

Er zullen forse reducties van de productiviteit (en dus
ook de grondwaarde) nodig zijn alvorens zich onder
een duurzaam agrarisch gebruik weer een complex, rijk
geschakeerd ecosysteem zal kunnen ontwikkelen. De
resulterende economische waardederving is wellicht vergelijkbaar met de waardederving die optreedt als grond
geheel uit productie wordt genomen en tot vrije, wilde
natuur wordt omgevormd.
Voor ARK ligt hierin dan ook een uitdaging. De uitdaging,
om door de ontwikkeling van vrije, wilde natuur, met
meer zekerheid op succes en houdbaarheid, voor gelijke
kosten, meer of tenminste een vergelijkbare toegevoegde
waarde te scheppen voor natuur én mens.

2. 4 Onze waardering voor de natuur
verandert
De discussies en acties rondom de Oostvaardersplassen
illustreren een hevig maatschappelijke debat waarin
het pleidooi voor een zorgplicht voor dieren lijnrecht
lijkt te staan tegenover de erkenning van autonomie en
vrijheid van de natuur (waar de dood een onderdeel van
is). Deze discussie is intens en ging zelfs gepaard met
ernstige bedreigingen. De heftigheid van het debat werd
versneld en versterkt door de moderne (sociale) media.
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Deze veranderingen plaatsen ARK voor veel en grote
nieuwe uitdagingen. Het betekent dat het handhaven
van natuur zoals wij die al in Nederland kennen steeds
verder onder druk komt te staan en dat de opgave ligt
in het versterken van het aanpassingsvermogen van de
natuur. Kortom, werken aan wilde natuur die tegen een
stootje kan.

In de tussentijd staat ook de landbouw op een wezenlijk
omslagpunt. De moderne, op opbrengstmaximalisatie
gerichte, landbouw zal zich naar verwachting versneld
moeten aanpassen om maatschappelijk draagvlak te
behouden of terug te winnen. Enerzijds zal zich een
technologische, kennisintensieve ontwikkeling voordoen
naar een met geavanceerde technieken gecontroleerde
‘precisie-landbouw’. Die trend leidt tot concentratie van
de landbouw biedt mogelijk kansen voor natuurontwikkeling door het vrijvallen van marginale gronden.
Een ander deel van de agrarische bedrijven zal zich
juist ontwikkelen tot duurzame, schone en omgevingsgerichte bedrijven. Deze ontwikkeling zal worden gedragen
door het incorporeren van andere diensten in de bedrijfsvoering, waaronder recreatie, zorg én landschaps- en
natuurbeheer. In Nederland is op dit moment, zowel
vanuit de natuurorganisaties (WNF, landschappen, NM),
de wetenschap én de agrarische brancheorganisaties veel
aandacht en vertrouwen in deze tweede zoekrichting,
veelal aangeduid met de term ‘natuurinclusieve landbouw’.

12
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Er lijkt een brede maatschappelijke kanteling van het
denken over de relatie tussen mens en natuur gaande in
Nederland. De mens wordt niet meer vanzelfsprekend
als superieur aan de natuur beschouwd. Vanuit het perspectief van dierenbeschermers levert dit een pleidooi
op voor het toekennen van gelijke rechten aan dieren,
planten en zelfs natuurgebieden als de mens. Vanuit het
perspectief van natuurontwikkeling vertaalt zich dit in
de keuze om grote grazers in vrijheid en binnen sociale
groepen de ruimte te gunnen; en in een warm welkom
aan terugkerende wolven, lynxen etc. om zich vrij te
verplaatsen en te vestigen in ons land.
Dit veranderende speelveld biedt voor ARK zowel fantastische kansen als uitdagingen. Aan de ene kant signaleren
we een toenemend enthousiasme en waardering vanuit
de samenleving voor meer en voor wildere natuur. De
animo om ook in Nederland spannende dieren als bevers, wolven en wilde katten te ontmoeten lijkt verder
toe te nemen.
Anderzijds kan ons pleidooi voor wilde, spontane
natuur in de komende jaren ook leiden tot meer weerstand. De roep om het risico op conflicten tussen mens
en dier te minimaliseren zal naar alle waarschijnlijkheid
harder klinken. Tegenstanders van wildere natuur en
bijbehorende soorten kunnen zich via sociale media
vliegensvlug organiseren en laten direct van zich horen.
ARK zal haar gedachtengoed duidelijk en positief naar
voren moeten brengen.
De groeiende kennis van en het maatschappelijk draagvlak voor wilde, spontane natuur heeft nog maar in zeer
beperkte mate gezorgd voor een wezenlijke verandering

van het natuurbeheer. Het overgrote deel van de Nederlandse natuurgebieden wordt nog steeds patroonmatig
beheerd, veelal gebaseerd op historische, onrendabele
vormen van landgebruik. Het subsidiesysteem is nog
ingericht op compensatie van gederfde landbouwinkomsten en nog steeds worden natuurbeheerders afgerekend
op de instandhouding van specifieke doelsoorten en natuurdoeltypen. Veel natuurbeherende organisaties kiezen
nog steeds voor de, door het grote publiek gewaardeerde,
agrarische cultuurlandschap.
Voor ARK ligt de uitdaging om, als kleine autonome
organisatie, juist te blijven wijzen op de herstelkracht van
de natuurlijke processen. En met voorbeeldprojecten en
storytelling aan te tonen hoe ook wildere natuur succesvol
bijdraagt aan een grote ecologische variëteit én een grote
maatschappelijke waardering. Deze uitdaging vraagt
meer gerichte communicatie over het ARK-gedachtengoed, de successen en resultaten en hoe burgers direct
profijt hebben van het werk van ARK (welzijn, recreatie,
gezondheid, vrijheid).
Decentralisatie en bezuinigingen op het natuurbeleid
hebben inmiddels geleid tot een stagnatie van de realisatie van het ‘Nationale Natuur Netwerk’. Daar staat,
gelukkig, ook een toenemende maatschappelijke bereidheid van private en particuliere partijen tegenover om
te investeren in de natuur.
Het is voor ARK daarom de komende jaren een uitdaging om, als ondernemende natuurontwikkelaar, nieuwe
wegen te vinden om deze private én particuliere investeringen te mobiliseren en te combineren met publieke
middelen (‘blended finance’).

‘ARK zal blijven wijzen op de herstelkracht
van natuurlijke processen en hoe wildere
natuur succesvol bijdraagt aan een grote
ecologische variëteit.’
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15

3.1		

Impact door een rol als aanjager

ARK Natuurontwikkeling wil haar doel - meer wilde
natuur - realiseren door een uitdagende, gangmakende,
pionierende rol te nemen. ARK is aanjager, wegbereider
en uitdager met een vrije positie.
Deze strategische keuze heeft consequenties voor de rol
die wij pakken:
• ARK initieert. Wij ontwikkelen projecten en brengen
ze op gang. Wij zijn altijd tijdelijk betrokken bij een
project. Na een aantal jaren dragen wij onze rol en
ervaringen over aan eindbeheerders en eigenaren.
• ARK durft fouten te maken. Wij zijn een leergierige
organisatie met een zelfkritische houding. Wij leren
door te doen. Wij zetten begeleidend onderzoek op
als middel om te leren.
• ARK is een open club. Wij delen onze ervaringen. Ook
als ze tegenvallen. Op basis van onze eigen ervaringen
en projecten gaan we graag een discussie aan en staan
we open voor kritiek.
• ARK werkt altijd samen. Wij benaderen onze partners
als mede-investeerders en niet als opdrachtgever of
uitvoerende opdrachtnemer. Met respect voor elkaars
invalshoek en belangen investeren wij samen energie,
tijd en middelen in projecten.
• ARK heeft een onafhankelijke positie. Wij opereren
bewust als stichting zonder donateurs en leden. In samenwerkingsverbanden nemen wij een inhoudelijke,
uitdagende rol in en kunnen we snel en doortastend
optreden.

3.2

Impact door focus op vier 		
werkvelden

Om meer impact te hebben richt ARK Natuurontwikkeling zich de komende jaren op die kernrollen waarmee
wij als ARK het verschil kunnen maken.
Door deze kernrollen en bijbehorende werkvelden
helder neer te zetten maken wij – voor onszelf en anderen – duidelijk hoe wij impact willen hebben. Het maakt
duidelijk wat ARK wil en kan doen en waarvoor ARK kan
worden ingeschakeld of benaderd.
De komende jaren focust ARK zich op deze vier werkvelden:
1. Visionaire concepten
2. Gedurfde voorbeeldprojecten
3. Doortastende gebiedsontwikkeling
4. Inspirerende educatie
De focus op deze vier kernrollen heeft als consequentie
dat ARK andere uitdagingen en andere rollen de komende
jaren vaker zal laten liggen. Zo zullen wij terughoudend
zijn om in een ‘uitvoerende’ rol opdrachten uit te voeren
voor derden (denk aan veldlessen voor gebieden waar
wij niet actief zijn). Ook kiezen we niet voor het zelf
uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en niet voor
een strategie van beleidsbeïnvloeding.
In elk project maken we een bewuste keuze over hoe
onze bijdrage en inzet maximale impact hebben. Een
reeds opgestelde checklist met ‘selectiecriteria nieuwe
projecten’ helpt daarbij.

aanjag e rs van w i l de natuur

ARK heeft de afgelopen jaren een breed scala aan projecten opgepakt, waarin onze rol en inhoudelijke
bijdrage sterk varieerden. Dat leidde tot een veelzijdig beeld van ARK, maar ook tot een gemis aan
samenhang en onduidelijke verwachtingen.
Om meer impact te hebben op het ontwikkelen van meer wilde natuur focussen wij ons de komende
jaren op onze rol als ‘aanjager’ (§ 3.1) en op vier werkvelden waarin wij als ARK het onderscheid kunnen
maken (§ 3.2). Onze impact is het grootst als we ons primair richten op Nederland en aangrenzende
gebieden in België en Duitsland (§ 3.3). De vierde strategische keuze betreft onze positieve en constructieve communicatiestrategie. Is die toereikend? (§ 3.4).
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3.2.1	Werkveld “Visionaire concepten”
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Om te komen tot een Nederland met meer wilde natuur
ontwerpt ARK vernieuwende plannen en werken wij
ideeën voor natuurontwikkeling uit in uitdagende visies.
Samen met onze partners ontwikkelen wij innovatieve
grensverleggende ecologische concepten.
In de afgelopen dertig jaar hebben onze uitdagende
toekomstvisies veel impact op het Nederlandse natuurlandschap gehad (Grensmaas, Levende Rivieren, Nieuw
Rotterdams Peil, etc.). Ook onze recente gebiedsvisies
voor Noord-Holland en Zuid-Limburg laten zien dat er
vele uitstekende mogelijkheden zijn om nieuwe robuuste
natuurrijke gebieden te ontwikkelen.
De komende jaren willen wij samen met regionale
partners en creatieve ontwerpers doorgaan met het ontwerpen en uitwerken van inspirerende, grensverleggende
ontwikkelingsvisies, in samenwerking met partners of
op eigen initiatief met eigen middelen. Met als resultaat
gebiedsvisies waarin wij, op een uitdagende en inspirerende wijze, laten zien dat er grote maatschappelijke,
economische en ruimtelijke kansen ontstaan door natuur
meer ruimte te bieden.

derland, poep moet leven, dood doet leven, wild van
vlinders, herstel van schelpdierbanken en terugkeer
van de steur) lopen de komende jaren door. Daarnaast
zetten we nieuwe voorbeeldprojecten op op het gebied
van onze speerpunten (zie hoofdstuk 4): natuur als waterbeheerder (Kleine Willemspolder, Henriëttewaard),
verrijkende natuur (wroetende zwijnen, dood hout) en
grenzeloos land en water (uitbreiding edelhertgebied in
Het Groene Woud).
Hoewel ARK de rol van ondernemende, ontwerpende
club neemt die middels de gedurfde voorbeeldprojecten
vooral in praktijk laat zien dat natuurontwikkeling werkt,
is er wel behoefte aan betere en meer gestructureerde
samenwerking met de wetenschappelijke wereld. Zo blijft
ARK op de hoogte van de meest actuele bruikbare kennis
over natuurontwikkeling. We zijn zelf geen onderzoeksorganisatie maar wel inspireren we de wetenschap graag
met vragen uit de praktijk opdat zij er mee aan de slag
gaan. In de gevallen dat we, met studenten of externe
bureaus, toch zelf aan impactmeting doen, willen we dit
professioneel en doelgericht doen. Daarom zal ARK een
wetenschappelijk beraad in het leven roepen dat ARK
kan bijstaan in het behalen van bovenstaande doelen.

3.2.3	Werkveld “Gedurfde 			
voorbeeldprojecten”

3.2.3	Werkveld “Doortastende 			
gebiedsontwikkeling”

Het opzetten van voorbeeldprojecten voor wilde natuur is
sinds de oprichting van ARK een belangrijk onderdeel van
onze aanpak. Wij werken met levende voorbeelden van
wilde natuur, waarmee we (kunnen) laten zien wat er kan.
Als kleine onafhankelijke organisatie proberen we
ideeën uit. Wij stimuleren en faciliteren begeleidend onderzoek en delen onze ervaringen in alle openheid. ARK
laat zien hoe natuurontwikkeling in de praktijk werkt.

Als toegewijde ontwikkelaar realiseren wij nieuwe natuur.
Wij voeren concrete natuurontwikkelingsplannen uit.
Wij verwezenlijken robuuste gebieden waar de natuur
de ruimte krijgt om zichzelf te ontwikkelen in haar volle
rijkdom. Dat doen we omdat ‘meters maken’ een blijvende impact heeft en omdat ARK als onafhankelijke
en betrokken partij doortastend kan werken en snel kan
reageren op actuele ontwikkelingen.

Ook de komende jaren wil ARK met voorbeeldprojecten
verkennen hoe spontane natuurlijke processen bijdragen
aan meer ecologische verscheidenheid en maatschappelijke waardering.

De afgelopen acht jaar heeft ARK in het GrensPark Kempen~Broek bij Weert, het Geuldal bij Vaals, de Vuilbemden
bij Roermond en in de Maashorst bij Uden, honderden
hectares nieuwe natuur ontwikkeld en overgedragen
aan terreinbeheerders. Door onze vrijheid van handelen
hebben we dit snel en relatief goedkoop weten te doen.
Een prestatie waar wij trots op zijn. En met blijvend effect.

ARK wil natuurbeheerders in Nederland (en daarbuiten)
inspireren, uitdagen en helpen met de ontwikkeling van
complete natuur (denk aan het introduceren van grazers
en het op gang brengen van ecologische sleutelprocessen
als eb en vloed). Dat doen wij door bij voorbeeldprojecten
samen kennis op te bouwen, effecten in kaart te brengen
én onze ervaringen te delen.
Bestaande voorbeeldprojecten (zoals wisenten in Ne-

ARK gaat de komende jaren door met het ontwikkelen
en realiseren van natuurgebieden. Vooral Noord-Brabant
lijkt op korte termijn kansen te bieden voor ARK om in
samenwerking met het Groen Ontwikkelfonds Brabant
(GOB) het initiatief te nemen om grote oppervlaktes
nieuwe natuur te realiseren. Ook op andere plekken in

De keuze om meer als initiatiefnemend ontwikkelaar op
te treden heeft consequenties voor de organisatie van
ARK. Wij zullen moeten investeren in de inhoudelijke
kwaliteit, in professionele omgevingscommunicatie én
in de administratie van onze projecten. We bouwen een

team verder op dat niet alleen kundig, slagvaardig en
enthousiast is, maar dat ook omwonenden, gebruikers
en partners weet te betrekken bij de ontwikkeling van
wilde natuur.
Wij zullen ons de komende jaren duidelijk profileren als gebiedsontwikkelaar zodat we deze rol ook
vaker gegund en toebedeeld krijgen. We investeren in
het uitbouwen van ons netwerk, in de samenwerking
met overheden, maar (vooral) ook in de samenwerking
met private en particuliere investeerders.
Voor de meerjarenbegroting is het opbouwen van
voldoende werkkapitaal en een solide financiële risico-dekking essentieel.
3.2.4	Werkveld ‘Inspirerende educatie’
Het delen van onze ideeën en ervaringen is en blijft een
van de kernpunten van onze aanpak. Het inspireren
én actief betrekken van de omgeving blijft dan ook een
essentiële component van onze aanpak.
ARK geeft ook de komende jaren veel aandacht aan
educatie. Accent leggen wij daarbij op de professionals
van de toekomst. We willen geïnteresseerde studenten
kennis laten maken met onze ideeën en ons werk.
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aanjag e rs van w i l de natuur

Nederland is ARK de komende jaren alert op de kansen
om robuuste natuurontwikkelingsprojecten te realiseren.
In het werkveld gebiedsontwikkeling plaatsen we onszelf
de komende jaren voor drie inhoudelijke uitdagingen:
• We leggende lat hoog voor inhoudelijke vernieuwing
in de natuurontwikkeling en stellen hoge eisen aan
ecologische kwaliteit van de ontwerpen en uitvoering.
• We betrekkende omgeving nog meer bij onze projecten. Steun en draagvlak voor onze ideeën zijn een
voorwaarde voor een toekomstbestendig gebruik en
waardering van nieuw ontwikkelde wilde natuur. Meer
nog dan in de afgelopen jaren, spannen wij ons in voor
het opbouwen van betrokkenheid vanuit de omgeving.
• De financiering van onze projecten verbreedt zich de
komende jaren van overwegend publieke bronnen naar
(innovatieve) transparante combinaties met zowel private investeringen (door ondernemers en filantropen)
als particuliere donaties (van goede doelen en fondsen).
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De komende jaren richten wij onze educatieve inzet op
drie doelen:
• Het opleiden van de volgende generatie groene professionals. Het opbouwen van een gericht programma
is dan ook tot een van onze speerpunten gemaakt voor
de komende jaren (zie § 4.6).
• Het opbouwen van betrokkenheid vanuit de omgeving
rondom proef- en gebiedsprojecten waar wij als ARK
actief bij betrokken zijn. Onze succesvolle veldlessen
blijven een natuurlijk onderdeel van deze omgevingscommunicatie.
• Het uitbouwen van onze positie als ‘inspiratiebron’
voor natuurontwikkeling. Na 30 jaar praktische natuurontwikkeling in Nederland is het grondig vastleggen
en beter vindbaar maken van onze ervaringskennis
van grote waarde.
Het uitbouwen van ARK als ‘inspiratiebron’ omvat onder
meer het toegankelijk maken van opgedane kennis en
ervaringen via onze website. Deze heeft daarvoor een
meer thematische dan projectgeoriënteerde opbouw
nodig. Denk daarnaast aan het opstellen van Engelstalige publicaties (in samenwerking met Rewilding Europe) en het – op verzoek – verzorgen van voordrachten,
workshops, webinars, excursies etc. voor professionele
organisaties (uit binnen- en buitenland) die zich actief
willen verdiepen in natuurontwikkeling.

3.3		

Impact door focus op Nederland
en aangrenzend België en 		
	Duitsland

Wij focussen ons de komende jaren op grensoverschrijdende natuurontwikkelingsmogelijkheden in België en
Duitsland: Vlaanderen (Belgische kust, Kempen~Broek,
Voerstreek), Wallonië (Drielandenpark, Ardennen), Noordrijn-Westfalen (Eifel, Swalm-Nette, Maasduinen, Gelderse Poort) en Nedersaksen (Ems).
Uitdagingen in andere delen van Europa pakken wij
op met Rewilding Europe. Het betreft onder meer de
opschaling van natuurlijke begrazing met grote grazers
via de European Wildlife Bank en projecten als Status
Wild in Bulgarije voor een echte wildstatus voor wildlevende paarden.
Aanvullend ondersteunen we – op verzoek – jaarlijks
een of enkele natuurontwikkelingsinitiatieven elders
in Europa met raad en daad (zoals momenteel het

Beremytske-project in Oekraïne en het Rhodopenproject in Bulgarije).

3. 4

Impact met een positieve, 		
constructieve communicatie

ARK kiest al jaren bewust voor een positieve en constructieve communicatie:
• Wij leggen het accent op het aanpassingsvermogen, de
herstelkracht en op de toegevoegde waarde van wilde
natuur. Onze insteek is nooit dat de natuur kwetsbaar
en bedreigd is. ARK wijst steeds op de kansen en mogelijkheden om natuur de ruimte te geven om zichzelf
te ontwikkelen.
• Wij kiezen voor een constructieve, opbouwende invalshoek in onze communicatie, in debatten en discussies.
Onze inzet is nooit om het ongelijk van andere ideeën
en standpunten aan te tonen, maar om vanuit onze
eigen ervaringen, visies en projecten inspirerende
ideeën, kansen en alternatieven in te brengen. Wij
oordelen in principe niet over projecten of onderwerpen waar wij niet zelf bij betrokken zijn.
Deze uitgangspunten blijven in de komende jaren overeind. Wél zullen wij ons pro-actiever, explicieter en minder terughoudend profileren.
Enerzijds worden wij, mede door de toenemende
dynamiek en polarisatie in het debat over natuur in Nederland (denk aan Oostvaardersplassen), als ARK steeds
vaker direct aangesproken op onze rol en visie. Zowel
door mede- als tegenstanders. Anderzijds is ARK een
van de weinige spelers die de rol als pleitbezorger voor
wilde natuurontwikkeling zouden kunnen oppakken.
In de komende jaren zullen wij ons als ARK bewuster
positioneren als pleitbezorger voor natuurontwikkeling.
De praktische consequentie van deze keuze zullen wij
de komende jaren uitwerken en ontwikkelen. Wij zullen
wellicht vaker een positie innemen in het landelijke
debat. Wij zullen wellicht meer effort moeten steken
in het bereiken en inspireren van collega-professionals
(terreinbeheerders, specialisten). De vraag ligt voor hoe
wij als ARK doeltreffend kunnen inspelen op het publieke debat in de (sociale) media. Ligt er wellicht voor
ARK juist een rol om andere spelers in deze discussies
te faciliteren, te steunen en te versterken?

‘ARK wijst steeds op kansen en mogelijk-
heden om natuur de ruimte te geven om
zichzelf te ontwikkelen.’
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Zes uitdagende
speerpunten
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4.1		Speerpunt ‘rijke natuur’
De afname van de biodiversiteit in Nederland gaat hard.
De melding van 76% afname van de biomassa van vliegende insecten sloeg in als een bom. Maar we kunnen
die neergaande lijn ombuigen door de natuur zelf aan
het werk te zetten. Natuurlijke kringloopprocessen en
natuurlijke processen als begrazing verrijken de natuur
niet alleen, ze zijn ook nog goedkoper dan intensieve
beheermaatregelen die veel huidige natuurgebieden
kenmerken. Door op zoveel mogelijk plekken de natuurlijke kringloop te stimuleren en herstellen kunnen we de
biodiversiteit in Nederland de broodnodige impuls geven.
ARK ziet kansen de biodiversiteitscrisis het hoofd te
bieden door het creëren van meer complete natuur. Dat
is wilde natuur waarin kringloopprocessen een cruciale
rol spelen.
ARK kiest hier een aanvullende koers dan de groene
organisaties, bedrijven, agrariërs en wetenschappers
die zich verenigden in het “Deltaplan Biodiversiteit”. In
dat plan ligt de nadruk op maatregelen in het agrarisch
gebied en het verminderen van de negatieve effecten van
de landbouw op de omringende gebieden. De voorgestelde maatregelen focussen zich op het wegnemen van
de effecten van intensieve landbouw (pesticidegebruik
en nutriëntenuitstoot) en op specifieke, beheerintensieve
insectenprojecten (keverbanken, bijenhotels, bloemenblokken). ARK laat de natuur zelf het werk doen en kiest
juist voor een beheerextensieve aanpak. Dat levert direct
resultaat op, is zeer kosteneffectief en zorgt voor prachtige
wilde en toegankelijke natuur waar mensen van kunnen
genieten.
Hoe gaan we dat doen? In Nederlandse natuurgebieden ontbreken vaak belangrijke natuurlijke processen.
Denk aan genoeg dood hout, schone poep (dus zonder
resten van antibiotica), grote kadavers die blijven lig-

gen, omgewoelde bodems, begrazing, etc.. Het terugbrengen hiervan in de Nederlandse natuur (maar ook
in landbouwgebieden), kan een enorme impuls geven
aan de rijkdom aan insecten en andere soortgroepen.
Deze maatregelen zijn vaak relatief simpel en er is
bij natuurlijke kringlopen vanzelfsprekend veel minder
beheer van natuurgebieden nodig. De natuur doet het
namelijk allemaal zelf. Dit brengt kostenbesparing
met zich mee. ARK wil zich nadrukkelijk profileren
als pleitbezorger voor deze natuurlijke processen. Met
voorbeeldprojecten en voorbeeldgebieden willen we
laten zien dat het werkt. En dat natuur zo ook gemakkelijker te financieren is, en dus ook nog eens toekomstbestendig.
Onze ambitie
ARK wil – samen met natuurbeheerders – inspiratie
en ervaring opbouwen met systeemeigen, natuurlijke
maatregelen die de zelfredzaamheid en de veerkracht van
de natuur versterken en geen voortdurend ingrijpen
behoeven. ARK wil voorbeeldprojecten ontwikkelen waar
de natuur zelf het werk opknapt en de biodiversiteit door
kringloopprocessen en andere natuurlijke processen
sterk verbetert.
Ontwikkelopgave voor de komende jaren
Verder uitdragen en ontwikkelen van onze ideeën en
ervaringen met natuurlijke kringloopnatuur en andere
natuurlijke biotische processen (met name levende poep,
kadaverkringloop, bioturbatie (omwoelen van de bodem
door grote grazers of andere dieren), dood hout, gezonde bodems en begrazing). Dit in de praktijk brengen in
natuurgebieden en openbare ruimte door het opzetten van proefprojecten in samenwerking met beheerders
en overheden.

aanjag e rs van w i l de natuur

Voor het bereiken van meer wilde natuur in Nederland, heeft ARK uit de vele inhoudelijke uitdagingen
zes speerpunten gedestilleerd voor de komende jaren. Deze speerpunten zijn niet in beton gegoten.
In de komende jaren zouden andere thema’s dominanter kunnen worden. Jaarlijks zullen wij bij het
opstellen van het jaarplan de keuze en uitwerking van de speerpunten evalueren en waar nodig bijstellen.
In onderstaande paragrafen wordt voor elk van de speerpunten een ‘ontwikkelopgave’ geformuleerd.
Voor elk speerpunt wordt een trekker aangewezen en een team gevormd.
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ARK heeft zich de laatste tien jaar ingezet voor natuurherstel in het Haringvliet en werkt sinds vier jaar aan
schelpdierbankenherstel op de Noordzee, beide in nauwe
samenwerking met het Wereld Natuur Fonds.
Wilde zee
ARK wil het werk op de Noordzee verder uitbouwen. De
Noordzee is namelijk het grootste natuurgebied van Nederland met veel kansen voor verder natuurherstel, maar
ook met veel bedreigingen waaraan het hoofd geboden
moet worden. Met de snelle ontwikkeling van wind op
zee staat Nederland op een kruispunt: maken we van de
Noordzee een grote zeeboerderij voor energie, voedsel
en zand, of ontwikkelen we de Noordzee tot bloeiende,
wilde natuur, die ons verwondering, duurzame energie
en vis en ruimte biedt?
Na succesvolle experimenten is de opschaling van het
schelpdierproject kansrijk, zeker in combinatie met visserijvrije zones rondom windturbines. Andere manieren
om bij te dragen aan een gezonde Noordzee zijn het
herstel van populaties zeeroofdieren als haaien en roggen
en dood doet leven in zee.
Wilde kust
Aan de Nederlandse kust is ook nog veel te winnen.
Met name via ‘dynamisch kustbeheer’. Van kleine, relatief gemakkelijke maatregelen zoals het behoud van
de vloedlijn, tot grotere maatregelen zoals het ontwikkelen van kerven in de duinrand en het loslaten van
een strakke vaste kustlijn. Deze maatregelen kunnen in
samenhang met de verbetering van de kustveiligheid
ontwikkeld worden of compenseren juist eerder genomen veiligheidsmaatregelen. Een voorbeeld hiervan is
de ontwikkeling van de Wieringerdelta. ARK ziet kansen
een brakwatermoeras te ontwikkelen voor de Afsluitdijk.
Een natuurlijk moeras dat naast een verbinding voor
trekvissen ook fantastisch leefgebied biedt voor vissen
en vogels. Bovendien kan zo’n gebied de verbrakking van
de zoetwaterinnamepunten tegengaan.
In de zone achter de duinen - de binnenduinrand - liggen
veel kansen voor herstel van waardevol kwelmoeras, een
uniek leefgebied, waar combinaties met drinkwatervoorziening kunnen worden gezocht.
In de delta gingen in 2018 de Haringvlietsluizen op een
kier. Een belangrijke stap voor de verbinding tussen rivier

en zee voor trekvissen, maar nog verre van het complete
systeemherstel wat natuurorganisaties en partners zoals
schelpdiervisserij en recreatiesector voor ogen hebben.
Dus met dynamiek van getij, zoet en zout, sediment en
nutriënten. De natuurlijkheid in de delta bestaat nog
slechts uit losse elementen: hier en daar getij, maar zonder rivierdynamiek (Oosterschelde), zoetwater dat letterlijk van de ene meter op de andere meter overgaat in zout
(Haringvlietsluizen), bijna stilstaande bekkens waarin
nutriënten en sedimenten ophopen (Volkerak) of juist
vrijwel ontbreken (Oosterschelde). ARK zoekt, binnen
deze beperkingen, naar voorbeeldprojecten die tonen wat
een compleet en gezond functionerend getijdensysteem
ons brengt, in de overtuiging dat dit de duurzaamheid,
klimaatadaptatie en ecologie ten goede komt.
Onze ambitie
ARK wil een inspirerende bijdrage leveren aan het ‘kantelen’ van de Noordzee, de kust en de delta, naar natuurlijk
functionerende ecosystemen, aangedreven door natuurlijke processen.
Ontwikkelopgave voor de komende jaren
Het maken van een wervende visie – (met Wereld Natuur
Fonds en andere belangrijke partners en belanghebbenden) voor een wildere Noordzee en het ontwikkelen van
inspirerende voorbeeldprojecten (schelpdierbanken,
dynamisch kustbeheer, binnenduinrand, Wieringerdelta)

4.3	Speerpunt ‘grenzeloze natuur’

Nederland zal zich opnieuw moeten gaan verhouden
tot deze dieren. In onze natuurgebieden, waar de aanwezigheid van grote grazers een ander gedrag van bezoekers verlangt en waar het(mogelijke) voorkomen van
wolven de grazers wellicht schuwer of juist alerter of
zelfs agressiever maakt. Maar ook buiten de biodiversiteits-hotspots zullen mensen vaker in aanraking komen
met deze dieren. Het agrarisch gebied en de bebouwde
kom worden door de huidige en nieuwe diersoorten
gebruikt als verbindingszones, maar potentieel ook als
leefgebied. En zo komen mens en dier elkaar vaker tegen,
met werkelijke of slechts gevreesde conflicten als gevolg.
Traditionele oplossingen, zoals het strikt scheiden van
landbouw en natuur met hekken, een nulstand-jachtbeheer buiten natuurgebieden en/of de aanleg van ecologische verbindingen schieten daarbij vaak tekort. Deze
vragen namelijk een intensief wildbeheer, actieve jacht
en voortdurende bij- of uitplaatsing van dieren. Er is
dan geen spontane uitwisseling tussen dierpopulaties
mogelijk, met genetische verarming als gevolg. Bovendien worden de dieren die spontaan Nederland in- en
uit willen trekken juist tegengehouden door de hekken.
Onze ambitie
ARK wil de weg bereiden voor deze dieren door Nederland te helpen ontwikkelen tot een vrij doorkruisbaar
leefgebied, zonder grenzen, voor grote zoogdieren (wolf,
wild zwijn, edelhert, wisent, lynx, wilde kat, otters, etc.)
en vissen (steur, zalm, etc.). Daarbij wil ARK laten zien
hoe mens en natuur goed en zonder conflicten samen
kunnen leven. Enerzijds door het ontwikkelen van ideeën
en oplossingen om mogelijke negatieve consequenties
te vermijden en te beperken. Anderzijds door begrip en

Ontwikkelopgave voor de komende jaren
Het verkennen van de consequenties en mogelijkheden
voor ‘onthekken’ van natuurgebieden en genereren van een
scala aan natuurlijke mogelijkheden om effecten op landbouw, infrastructuur en stedelijke gebieden te beheersen.

4. 4	Speerpunt ‘Investeren in n atuur’
ARK constateert een toenemende bereidheid bij ondernemers en particuliere donateurs om te investeren in de
ontwikkeling van robuuste natuurgebieden. De uitdaging
is om deze investeringsbereidheid te combineren met –
de helaas afnemende – publieke investeringen in natuur.
Het koppelen van natuurontwikkeling aan andere maatschappelijke en economische functies is vanaf het begin
een kenmerkend onderdeel van de succesvolle aanpak
van ARK. Wat begon met baanbrekende coalities met
delfstofwinners (klei, grind) heeft inmiddels geleid tot
duizenden hectares nieuwe natuur. Later kwamen daar
succesvolle koppelingen met waterberging, hoogwaterveiligheid en klimaatbuffering bij.
Wij willen deze lijn de komende jaren doorzetten en
uitbouwen door het verkennen van nieuwe ideeën voor
verrassende samenwerkingen en hedendaagse functiecombinaties. ARK zal zich daarbij primair focussen op het
koppelen van natuur aan niet-agrarische economische
functies. De thema’s ‘energie’ en ‘recreatie’ lijken daarbij
kansrijke aanknopingspunten te bieden. Er ontstaan in
hoog tempo energielandschappen, de biomassaproductie
en de behoefte aan de opslag van broeikasgassen nemen
toe. Deze ontwikkeling biedt ook kansen voor combinaties met natuurontwikkeling. ARK wil die verkennen
en uitproberen. Zelfs op de Noordzee waar wind op zee
kansen biedt voor ontwikkeling van schelpdierbanken
en visserijvrije zones.
In de huidige verstedelijkende samenleving neemt
de behoefte aan zowel wilde natuur-ervaringen als aan
rust, stilte en ruimte toe. De uitdaging is om de behoefte
aan recreatiemogelijkheden te verenigen met kwetsbare
natuur. Daarnaast om de toenemende bereidheid om te
investeren in kwalitatieve vrije tijd, te benutten bij de
ontwikkeling van nieuwe natuur.
Onze ambitie
Wij willen als ARK meer wilde natuur realiseren door,
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aanjag e rs van w i l de natuur

Nederland wordt steeds een beetje wilder. De laatste
jaren keren tal van indrukwekkende soorten terug die
Nederland jarenlang ontbeerde. Dit is het gevolg van
zowel autonome ontwikkelingen, zoals de terugkeer van
de zeearend, de wolf en wellicht binnenkort de jakhals,
als het resultaat van actieve herintroducties zoals de otter,
zalm en grote grazers. Veel van deze soorten kunnen een
grote invloed op het ecosysteem hebben. Grote roofdieren
dragen bij aan het in toom houden van populaties planteneters en voor een andere verspreiding van deze dieren
binnen natuurgebieden. De herbivore soorten functioneren op hun beurt als architecten van het landschap.

draagvlak binnen de samenleving op te bouwen over de
rol van wilde diersoorten in de natuur en maatschappij.
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als doortastende en betrouwbare partner, voor zowel
publieke en private partijen als particuliere fondsen
kansen te scheppen om te investeren in de ontwikkeling
van natuur.
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Ontwikkelopgave voor de komende jaren
Het ontwikkelen van robuuste arrangementen om publieke gelden (van overheden) op een transparante wijze
te combineren met zowel private investeringen (vanuit
ondernemers) als particuliere donaties (van goede delen
en gulle gevers). ‘Blended finance’.

4.5		Speerpunt ‘waterveilige Natuur’
Een duurzame, toekomstbestendige inrichting van watersystemen zoals beken, rivieren en meren is van essentieel
belang voor alle functies die daarvan afhankelijk zijn. Natuurlijke processen en systemen zoals laagveenvorming,
doorstroommoerassen, ooibossen en nevengeulen spelen
daarin een grote rol. Dat wordt door waterbeheerders
nog onvoldoende herkend, laat staan benut.
Technocratische en soms zelf eindige vormen van waterbeheer zoals harde keringen en het ontwateren van veenweidegebieden worden nog te pas en te onpas ingezet.
De rivierbeheerder beschouwt natuur nog teveel als een
te beheersen probleem, en nog niet als een partner voor
hoogwaterveiligheid. Ook hierin ziet ARK een uitdaging.
ARK zal de kansen verkennen om natuurlijke beddingverplaatsingen, cyclisch beheer, dynamisch peilbeheer,
laagdynamische overstromingsmoerassen en natuurlijke
begrazing tot strategische partners van een duurzaam
rivierbeheer te ontwikkelen.
Onze ambitie
Wij willen als ARK een uitdagende rol vervullen in het
veranderen van het waterbeheer - zowel van regionale
wateren als rivieren - naar een natuurgerichte benadering, waarin niet het beheersen, maar het meebewegen
met en het bieden van ruimte aan natuurlijke processen
centraal staan. Wij zien dit niet als een alternatief, maar
als een aanvulling op de Nederlandse waterbouwtraditie.
Ontwikkelopgave voor de komende jaren
De ontwikkelopgave voor de komende jaren is het waterbeheer middels innovatieve concepten (zoals WaalMaas connectie, Terrassenmaas etc.) en spraakmakende
voorbeeldprojecten (retentiecapaciteit beekdalen, door-

stroommoerassen, laagdynamisch overstromingsmoeras,
laagveenvorming) te inspireren om met ons te werken
aan meer natuurlijke vormen van waterbeheer. En daarmee te bewijzen dat natuur voor de waterbeheerder een
betrouwbare en leuke bondgenoot is.

4.6	Speerpunt: “A R K ademie”
Het delen van onze ideeën en ervaringen is en blijft een
van de kernpunten van onze aanpak. ARK gaat ook de
komende jaren aan de slag met educatie.
ARK focust daarbij in het bijzonder op de volgende generatie groene professionals. Dus studenten die een studie
hebben gekozen waarin de inrichting en het beheer van
de natuur en water centraal staan.
We halen de banden aan met voor ARK relevante opleidingen en zetten in op meer contact met studenten. Bij
een positieve kennismaking zijn zij onze ambassadeurs.
We geven inspirerende gastcolleges en excursies. Maar
ook bieden we afstudeeropdrachten en stageplaatsen aan
studenten van groene en watergerelateerde opleidingen
en bieden we een werkervaringsplaats voor net afgestudeerden. Zo kunnen jonge ecologen ervaring opdoen en
leren ze het werkveld, de uitdagingen, en onze aanpak
goed kennen. Daarnaast gaan we door met Delta Talent
en doelgroepgerichte activiteiten, zoals ontmoetingen
in het veld met studenten. Docenten en studenten faciliteren we met toegankelijk en op thema gesorteerd
informatiemateriaal, eventueel filmpjes.
Onze ambitie
Wij willen de groene professionals van de toekomst bereiken en inspireren. Onze ambitie is om een groot deel van
de studenten van groene MBO-, HBO- en universitaire
opleidingen kennis te laten maken met de laatste ideeën
over natuurontwikkeling en het werk van ARK.
Ontwikkelopgave voor de komende jaren
Opzetten van een netwerk met groene opleidingen en
ontwikkelen van een gevarieerd programma waarmee
een substantieel aandeel van de studenten kan worden
bereikt.

aanjag e rs van w i l de natuur

‘ARK wil voorbeeldprojecten ontwikkelen
waar de natuur zelf het werk opknapt en
de biodiversiteit door kringloopprocessen
en andere natuurlijke processen sterk
verbetert.’
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Een spontane
en robuuste
organisatie
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5.1		

ark als open netwerkorganisatie

ARK is altijd een platte organisatie geweest. Onze medewerkers werken vanuit huis en hebben zelf de regie over
de planning en aanpak van hun werk. Hun onafhankelijkheid maakt het mogelijk om flexibel en effectief te
werken. De verantwoordelijkheid voor ontwikkeling en
invulling van projecten, acquisitie, communicatie en het
beheren van (project)budgetten ligt laag in de organisatie.
De steeds wisselende teams hebben een hoge mate van
autonomie.
Na een periode van ‘professionalisering’ van het bedrijfsbureau en de organisatie, zullen wij ons de komende jaren focussen op het verder optimaliseren van het
‘gespreide leiderschap’ binnen ARK, waarin beslissingen
genomen kunnen worden door diegene die eigenaar is
van een onderwerp.
Het vraagt om een gezamenlijke set van uitgangspunten en waarden (referentiekaders), om een lichte, ondersteunende organisatie (alleen noodzakelijke procedures)
én een faciliterende grondhouding van bedrijfsbureau,
directie en bestuur (i.p.v. controlerend).
Onder meer zullen wij de interne werkafspraken en
regelingen waar mogelijk verlichten. Daarbij zullen wij
als team de onderliggende waarde (de bedoeling) onder
de diverse afspraken benoemen om deze voortaan als
uitgangspunt te nemen. Het betreft onder meer de afspraken rondom de arbeidsvoorwaarden, functieprofielen,
bereikbaarheid en werktijden.
Doeltreffend werken in een netwerkorganisatie als ARK
vraagt om een vlotte onderlinge interactie. Een sterke
onderlinge betrokkenheid is een voorwaarde voor ons
succes. Onderling debatteren, elkaar inspireren, informeren, helpen en corrigeren zijn van essentieel belang.
Dat gaat niet vanzelf. Wij zullen de komende jaren dan
ook verder investeren in het ontwikkelen en onderhouden van een open bedrijfscultuur. Onder meer door
volledige openheid als uitgangspunt te nemen, door alle

informatie beschikbaar te maken (uiteraard met uitzondering van privacygevoelige data), door meer ruimte voor
interne debatten, door de inzet van meer dynamische
overlegvormen en moderne communicatiemiddelen als
videobellen, blog-mogelijkheden, etc.. Uiteraard handhaven wij de onze periodieke themadagen, de jaarlijkse
ARK-meerdaagse en ARK-reis.
Ook de komende jaren blijft ARK een kleine, dynamische, efficiënte netwerkorganisatie met ongeveer 30 vaste
medewerkers. Extra capaciteit wordt opgebouwd door de
inzet van deskundigheid en ervaring vanuit een breed
en verder uit te bouwen netwerk van ‘vrienden van ARK’.

5.2		kernkwaliteiten van onze
medewerkers
ARK-medewerkers durven ongebaande wegen in te slaan
en grenzen te verleggen. Ze moeten risico’s moeten
durven nemen en met weerstand en onzekerheden om
kunnen gaan. Dit vraagt om drie kenmerkende kernkwaliteiten van onze medewerkers: lef, vakmanschap én
openheid.
• ARK’ers hebben lef. ARK-medewerkers nemen het
voortouw en durven zich als aanjager en pionier op
te stellen. Dit vraagt om een ondernemende, creatieve
grondhouding, en om denken in mogelijkheden en
kansen. Een ARK’er moet stevig in de schoenen staan
en goed om kunnen gaan met weerstand of negatieve
benadering op bestuurlijk niveau, in het veld of bijvoorbeeld op sociale media.
• ARK’ers tonen vakmanschap. Zij doorgronden de historie en potenties van een gebied, kennen de plant- en
diersoorten waarmee we werken kennen en overzien
de effecten van een ingreep. ARK’ers zijn nieuws- en
leergierig. Een ARK’er wil weten wat er speelt, kent
de belangen en waarden van zijn projectpartners en

aanjag e rs van w i l de natuur

Onze doelgerichte aanpak vraagt om een platte en slagvaardige organisatie waarin de medewerkers
flexibel, vrij en dynamisch kunnen werken. De organisatie faciliteert en ondersteunt medewerkers
daarbij. In de afgelopen jaren heeft ARK de organisatie verder geprofessionaliseerd en daar gaan we
mee door. De komende jaren wil ARK drie aspecten verder optimaliseren en versterken.
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heeft een goed maatschappelijk bewustzijn hebben.
• ARK’ers zijn open en toegankelijk. ARK-medewerkers
treden partners, omwonenden en anderen met respect
en openheid tegemoet. Zij durven zich kwetsbaar op
te stellen en staan open voor feedback en informatie.
ARK‘ers stellen zich coöperatief en ontwapenend op.
Keuzes van anderen worden niet veroordeeld. Een
ARK’er verstaat de “kunst van het opzij stappen”. Door
naast de ander te gaan staan, ontstaat er ruimte om
samen mogelijkheden te ontdekken, om te groeien
en te leren.
Wij willen deze kernkwaliteiten van onze medewerkers
de komende jaren onderhouden en verder ontwikkelen.
Meer nog dan in het verleden wil ARK haar medewerkers
een goede persoonlijke begeleiding bieden. Daarbij zal de
grondgedachte ‘veiligheid bieden en uitdagen’ centraal
staan. Dat betekent frequent contact, korte lijnen en direct opvolgen van signalen. Opleidingen en bijscholing
zullen zich focussen op de persoonlijke ontwikkeling
van medewerkers.

5.3		

duurzame bedrijfsvoering

ARK kiest voor een duurzame bedrijfsvoering. We werken
toe naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering. Dat past bij
onze missie en verantwoordelijkheid. ARK wil ook op dit
vlak een inspirerende voorbeeldfunctie vervullen en een
uitdager zijn voor onze partnerorganisaties.
We gaan onze eigen CO2-uitstoot compenseren door een
eigen project dat ook als voorbeeld kan dienen (bijvoorbeeld veenontwikkeling).
Wij kiezen daarbij nadrukkelijk voor een positieve, stimulerende aanpak, waarin wij onze medewerkers uitdagen
om steeds te blijven zoeken én kiezen voor een betere,
duurzamere keuze bij de uitvoering van het werk. We
leggen geen dwingende voorschriften op, maar zullen
elkaar wel inspireren, uitdagen en helpen.
Wij maken afspraken over zo efficiënt mogelijk reizen
en duurzaam inkopen. Wij kiezen zo mogelijk voor een
duurzamere huisvesting.

‘Onze doelgerichte aanpak vraagt om
een platte en slagvaardige organisatie
waarin de medewerkers flexibel, vrij en
dynamisch kunnen werken.’
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Meerjarenbegroting
2019-2022
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De meerjarenbegroting van ARK gaat uit van een zich
stabiliserende jaaromzet tussen de 6 tot 8 miljoen euro
(exclusief grondtransacties). Circa 2 miljoen euro daarvan wordt ingevuld door de eigen organisatie met een
naar verwachting stabiele omvang van 30 medewerkers
(± 25 FTE).
ARK kent zowel een stabiele inkomstenbasis als een grote
diversiteit aan samenwerkende partners. De jaarlijkse
bijdrage van de Nationale Postcode Loterij (0,9 miljoen
euro) geeft ARK een robuuste basis. In 2020 verwachten
we de samenwerkingsovereenkomst weer met 6 jaar te
kunnen verlengen.
ARK besteedt de bijdrage van de Nationale Postcode
Loterij geheel aan haar directe doelrealisatie. Ons uitgangspunt daarbij is om tenminste 2/3 deel van deze
gelden in te zetten als katalysator om meer geldstromen
van partners aan te trekken. Naast de jaarlijkse bijdrage
hopen wij ook de komende jaren weer geselecteerd te
worden voor extra projectbijdragen. In 2018 honoreerde
de Nationale Postcode Loterij ons nog lopende grensoverschrijdende project in het Gulpdal met 2,2 miljoen
euro.
In 2019 verwachten wij ook onze strategische samenwerking met het Wereld Natuur Fonds, weer met enkele
jaren voort te zetten (0,4 miljoen euro). ARK voert voor
het Wereld Natuur Fonds een deel van haar op Nederland
gerichte programma uit; met name in het rivierengebied,
de delta en de Noordzee.
Daarnaast verwachten wij ook de komende jaren weer
een stabiele inkomstenbron ( 0,4 miljoen euro) uit een
aantal door Europese subsidies gesteunde projecten
(LIFE-IP, INTERREG, POP).
Belangrijke nieuwe omzet wordt verwacht binnen de
gebiedsontwikkelingsprojecten in Brabant (0,5 miljoen
euro, exclusief grondtransacties).
Voor tenminste 1/6 van haar omzet streeft ARK naar
een jaarlijkse vernieuwing van onze portefeuille aan
opdrachtgevers en financiële partners.

6.2	Verbreden van de 			
financieringsbasis
ARK wil haar financieringsbasis verbreden. Enerzijds om
onze financiële stabiliteit te vergroten en waarborgen.
Anderzijds omdat - door afnemende publieke investeringen in de ontwikkeling (en beheer) van natuur - ook
private en particuliere bronnen nodig zullen zijn.
Wij gaan op zoek naar private investeerders en particuliere fondsen. De verwachting is dat het werk van ARK
bij een deel van deze spelers goed aansluit bij hun doelen en wensen. ARK zal vanwege de lage vaste kosten
en slagvaardigheid voor veel partijen een interessante
partner zijn.
Wij zoeken naar partners die naast financiering ook
expertise kunnen inbrengen of kunnen helpen bij het
ontwikkelen van draagvlak voor de werkzaamheden van
ARK.
Een verbreding van de financieringsbasis vraagt om een
gerichte investering in fondsenwerving vanuit ARK en
toewijding van haar medewerkers en onze Raad van Toezicht. Intern stelt het bovendien eisen aan de financiële
administratie. Daarom pakken we het verbreden van de
financieringsbasis stapsgewijs en weloverwogen aan. Wij
laten ons daarbij adviseren door ervaringsdeskundigen.
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6.1		Waarborgen continuïteit

Samenvatting ontvangen feedback
In de voorbereiding voor het meerjarenplan heeft ARK met verschillende
mensen buiten de organisatie gesproken over de sterke en zwakkere
punten van ARK. Ook hebben de teams binnen ARK een eigen analyse
gedaan. Hier volgen de belangrijkste observaties.
St e r ke p unten
• ARK is inspirerend, en ontwikkelt en deelt sterke, verbindende
verhalen. ARK durft te dromen.
• ARK brengt beweging in denken over natuurontwikkeling en
-beheer. ARK durft over grenzen heen te kijken. Dat verbreedt
het denkkader.
• ARK‘ers zijn echte aanpakkers en zorgen voor verschil in het
veld. ARK’ers zijn deskundig en professioneel en tonen grote
betrokkenheid.
• De positieve, wervende visies, ontwerpen en tekeningen zijn een
kracht van ARK. Je ziet het voor je, in de praktijk, op tekening of
in een verhaal. Het verbreedt het perspectief, het verbreedt de
discussie.
• ARK is proactief in de media, bijvoorbeeld over de verwildering
van Nederland (terugkeer wolven in Nederland en edelherten in
Het Groene Woud).
• Succesvolle gebiedsontwikkeling in Limburg. De samenwerking
tussen ARK als groene organisatie en twee commerciële partijen
heeft in Limburg geleid tot gebiedsontwikkeling die sneller en
goedkoper is dan de klassieke landinrichting.
• ARK heeft een doortastende, doelgerichte aanpak. Gebiedsontwikkeling, waar ARK de laatste jaren meer op heeft ingezet, heeft
langdurige impact.
• ARK weet samen te werken met een bont mengsel van andere
partijen. Daarin neemt ARK een verbindende, katalyserende rol.
Partijen worden uitgedaagd en bij elkaar gebracht.
• Veldlessen worden gewaardeerd door kinderen, leerkrachten,
collega-organisaties en vrijwilligers. Alle kinderen, ongeacht achtergrond en interesse van hun ouders, worden hiermee bereikt.
En indirect, op een plezierige manier, ook een groot deel van
hun ouders.
• Projectleiders merken dat in gebieden waar veldlessen zijn
gegeven meer en sneller draagvlak ontstaat en bewoners meer
betrokken zijn.
• In het buitenland is ARK vaak een positief, nieuw en inspirerend
voorbeeld voor natuurontwikkeling. Het verhaal wordt daar vaak
positiever onthaald dan in Nederland zelf.
• ARK staat voor een integrale benadering. Natuur & mens & stad
& water & veiligheid & proces & commercie.
• ARK is een kleine slagvaardige organisatie. Het heeft veel impact
ten opzichte van de grootte van de organisatie. Er zijn korte
lijntjes. ARK heeft een vrije rol en kan onderwerpen opbrengen
in het debat die voor andere organisaties gevoeliger liggen.
Ve r bet e r p u nten
• Het optimisme van ARK leidt soms tot ‘wensdenken’. De daadwerkelijke impact op natuur en de andere maatschappelijke
baten zijn niet altijd hard gemaakt. Sommige doelgroepen laten
zich niet overtuigen door ‘fotobewijs’ of wervende verhalen
(andere wel overigens). Waarom is zelfredzame, robuuste, wilde
natuur beter? Het verhaal hierover kan scherper en zou door alle
ARK’ers beter uitgedragen kunnen worden.
• ARK is niet meer de enige die over natuurontwikkeling nadenkt.
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Maak meer gebruik van de community van denkers over natuur.
ARK zou beter kunnen aanhaken bij de wetenschappelijke kennis
die is opgedaan de laatste jaren.
ARK werkt van project naar project en zou meer aandacht
kunnen besteden aan het grotere verhaal en het opschalen van
de aanpak. Opschaling behoeft een sterke communicatiestrategie, ook na het slagen van een individueel project, en vaak ook
beleidsbeïnvloeding.
Pas op met aantrekkingskracht van soorten(herintroductie). Het
is erg verleidelijk om leuke dingen te doen en tot hobbyisme
te vervallen. Soms helpen icoonsoorten, maar ze kunnen ook
tot last worden. De gebiedsontwikkelaars in het rivierengebied
hebben bijvoorbeeld veel last gehad van het idee om elanden
los te laten in het riviergebied. ARK moet opletten dat mensen
hen niet alleen kennen als ‘die club die soorten terugbrengt naar
Nederland’ – het gaat niet om de soorten, maar om de robuuste, zelfredzame (proces)natuur. Diersoorten kunnen daar een
(vermeende) sleutelrol in hebben of een mooi vlaggenschip voor
zijn maar zijn geen einddoel.
ARK’ers hebben een heel scherp beeld van ‘de juiste vorm’ van
natuurontwikkeling en natuurbeheer (onderling komen die
beelden overigens niet altijd overeen). ARK straalt daarmee soms
een zekere wijsneuzerigheid en dogmatisme uit. Dit kan de boel
opschudden maar kan ook weerstand opwekken.
ARK zit teveel op haar eigen groene eilandje. Dat is een heel
mooi eilandje, maar ARK zou wellicht nog meer bereiken als ze
investeert in het meenemen van andere groene organisaties,
omwonenden en een breder publiek. ARK projectleiders hebben
niet per definitie voldoende feeling met de omgeving. Er is veel
focus op eigen opvattingen en ideeën.
ARK als pionier betekent vaak dat het ook weer ergens vertrekt.
De overdracht is niet altijd succesvol en wat ARK ergens heeft
neergezet is dan aan erosie onderhevig. Het op vrijwilligers ‘even
overhevelen van de ARK ideeën’ is niet altijd een succes. Vinger
aan de pols blijkt vaak nodig.
Niet in elk gebied waar ARK werkt heeft het de rol als natuurontwikkelaar. In het Haringvliet bijvoorbeeld is ARK niet betrokken bij
de natuurontwikkeling aan de oevers maar meer gericht op beleving en recreatie. In het rivierengebied is het de laatste jaren ook
niet gelukt om een positie te verwerven voor gebiedsontwikkeling.
Het jeugdteam (educatie) wordt binnen ARK als apart eiland
ervaren.
Er is grote nadruk van het werk van ARK op de gebieden beneden de grote rivieren. Er is ook boven de rivieren veel behoefte
aan wilde natuurontwikkelaars.
ARK heeft vergeleken met diens grootte een heel grote projectportfolio, waaronder veel kleine projecten. Dit heeft als tot
gevolg gehad dat ARK’ers vaak dun uitgesmeerd zijn, er is sprake
van versnippering. Het waarom van de projecten is niet altijd
goed beargumenteerd. Wat is het grote verhaal?
ARK’ers zijn geen echte teamplayers. Er is veel aandacht voor
eigen projecten, minder interesse in of feedback op elkaars
projecten. Er vinden te weinig inhoudelijke debatten plaats. Veel
van de gesprekken gaan over operationele zaken.
ARK mag zich brutaler, stouter, gedurfder opstellen. Meer outof-the-box presenteren. ARK is nu te bescheiden, te reactief. ARK
nog meer als pionier manifesteren.
De nationale bekendheid van ARK is beperkt.

ARK Natuurontwikkeling
Molenveldlaan 43
6523 RJ Nijmegen
info@ark.eu

