
MEER INFORMATIE
Wilt u meer weten over de gebiedsontwikkeling
in Het Groene Woud? Neem dan een kijkje op 
www.brabantsgoudinhetgroenewoud.nl. Of neem contact op 
met ARK-projectleider Ger van den Oetelaar in Liempde, 
e-mail: ger.vandenoetelaar@ark.eu, telefoon: 06-20 447 518.

Bent u grondeigenaar en wilt u de (nabije) toekomst 
van uw perceel bespreken? Neem dan contact op met 
Rentmeester Dirk Meijs in Lennisheuvel, 
e-mail: dirk@meijs-rentmeesterskantoor.nl, 
telefoon: 06-20 038 155.

SNEL ZICHTBAAR RESULTAAT
ARK combineert een persoonlijke aanpak 
met voortvarendheid. We inventariseren 
de wensen van eigenaren en agrariërs en 
kunnen stap voor stap werken waardoor 
snel resultaten zichtbaar worden in het veld. 
Omdat geen enkele aankoop of grondruil 
hetzelfde is, is elke actie die we ondernemen 
maatwerk. We onderhouden intensief contact 
met alle betrokkenen en zorgen voor een 
goede prijs voor grondeigenaren. 

TIJDELIJK TE GAST
ARK is vijf jaar lang te gast in Het Groene 
Woud. In die periode werken we in en ten 
dienste van het gebied aan natuur. Dat 
doen we nadrukkelijk samen met de streek. 
Zo zorgen we ervoor dat de natuurdoelen 
ook op de lange termijn geborgd zijn bij 
lokale overheden, terreinbeheerders, 
boeren en andere belanghebbenden in 
het gebied. Ook contact met lokale terrein-
beheerders hoort erbij: aan deze partijen 
dragen we de gronden na afloop over.

WINST OP ALLE FRONTEN
ARK koppelt ‘natuur’ tevens aan maatschappelijke belangen. Met een integrale aanpak 
kijken we of de problemen van de ene partij door de andere kunnen worden opgelost. 
Of het nu gaat om duurzaam waterbeheer, betere landbouwkavels, recreatieve toegankelijk-
heid of aaneensluiting van natuurgebieden. 
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HET GROENE WOUD
Nationaal Landschap Het Groene Woud 
(7.500 hectare) ligt tussen Tilburg, Eindhoven 
en ’s-Hertogenbosch. Het bestaat uit heiden, 
moerassen, vennen en bovenal bijzondere 
natte bossen op leemgrond. ARK Natuur-
ontwikkeling is al enkele jaren actief in Het 
Groene Woud. Samen met Brabants Landschap 
brachten we hier in 2017 het edelhert terug 
na ruim anderhalve eeuw afwezigheid.

ARK IN HET GROENE WOUD
ARK werkt in Het Groene Woud aan het 
realiseren van het Natuurnetwerk Brabant. 
Hierin zijn natuurgebieden met elkaar 
verbonden. In dit netwerk ontbreken nog 
gebieden en verbindingen die belangrijk zijn 
voor dieren en planten. Deze percelen zijn 
vaak nog in agrarisch gebruik of eigendom 
van particulieren of bedrijven. ARK spant 
zich in om deze aan te kopen, om te zetten 
naar natuur en tijdelijk te beheren. Via 
vrijwillige kavelruilingen wordt ook de agrari-
sche structuur versterkt. Samenwerking 
met grondeigenaren, overheden, boeren en 
landschapsorganisaties is hierbij troef.

NATUUR BIEDT ZEKERHEID VOOR DE 
TOEKOMST
Nieuwe verbindingen verbeteren de leef-
omstandigheden van planten en dieren. Zo 
kunnen dieren zich gemakkelijker verplaatsen 
en dat is goed om genoeg voedsel te kunnen 
blijven vinden en de voortplanting. Maar het 
Natuurnetwerk Brabant is er niet alleen voor 
planten en dieren, ze is er ook voor mensen. 
Natuur biedt mogelijkheden voor leuke 
activiteiten, draagt bij aan onze gezondheid 
en helpt tegen de gevolgen van klimaatver-
andering. Ook ondernemers die natuur en 
hun bedrijf willen combineren, profiteren 
van een robuust natuurnetwerk.

VIER GEBIEDEN
In Het Groene Woud richten we ons 
op de volgende gebieden:
1. Grote Beerze (Kampina-Zuid)
2. De Geelders 
3. Dommeldal tussen Boxtel-Oost en 
 Sint-Oedenrode
4. Dommeldal tussen Son en Breugel 
 en Sint-Oedenrode
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