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ARK brengt beweging

ARK

BRENGT BEWEGING
I N D E N AT U U R
Tjee, wat is ARK veelzijdig! Dat was
een van mijn indrukken toen ik in het
najaar van 2017 aan de slag mocht bij
ARK Natuurontwikkeling. Ruim 80
verschillende natuurontwikkelings
projecten. Van het Gulpdal tot de
Voordelta, van Noord-Holland tot
Drenthe. Van wisenten tot otters, van
veldlessen tot gebiedsvisies ontwikke
len. Nu, na 11 maanden, heb ik het idee
dat ik ARK zo’n beetje overzie. En dat
terwijl ik ARK Natuurontwikkeling
eigenlijk al sinds haar oprichting ken.
Ik werkte als pas afgestudeerde rivier
ecoloog aan de kleiwinplannen in de
Millingerwaard, toen ARK daar startte
met een van de allereerste natuurlijke
begrazingsprojecten.
“Top idee, zo’n stichting!”, riep ik
toen. En nu, 28 jaar later, werk ik er zelf.
Wie had dat gedacht! Het leven zit vol
verrassingen, net als de natuur, net als
ARK.
Ik voel me vereerd dat ik directeur
mag zijn van deze hechte club gedreven
mensen die nieuwe kansen willen
scheppen voor de natuur. Met grote

kennis van zaken, maar ook met het lef
om daarbij risico’s te nemen en onge
baande paden te bewandelen. Mensen
die durven te dromen, en doeners die
doorpakken en hun ervaringen continu
delen. Goeie ideeën bedenken, uitpro
beren in proefprojecten en de opgedane
kennis verspreiden. Ze durven de luis
in de pels te zijn, maar blijven altijd in
gesprek met andere partijen, omdat
ruimte maken voor natuur nu eenmaal
iets is wat je samen met anderen doet
en deelt. ‘Openheid’ is voor mij dan ook
– naast lef en professionaliteit – een van
de belangrijkste vaardigheden van ARK
en haar medewerkers. Vrije, creatieve,
deskundige, nieuwsgierige mensen die
hun omgeving weten te inspireren en
te betrekken.
Dit jaarverslag van 2017 is weer een feest
van fraaie voorbeelden en successen van
ARK. Tien jaar wisenten in Nederland,
een uitdagende natuurvisie voor NoordHolland, honderden hectares nieuwe
natuur in Limburg. En natuurlijk ook
tegenvallers en weerstand. Bijvoorbeeld
het ‘nee’ van de provinciale staten van

Limburg tegen het uitzetten van otters.
Of de terughoudendheid jegens de
wisenten op de Maashorst bij een deel
van de omgeving. Leerzame ervaringen,
die laten zien dat wie voor de troepen
uitloopt, ook de kunst moet beheersen
om met weerstand om te kunnen gaan
en anderen met respect te blijven
benaderen.
En als ik de afgelopen maanden nog
iets heb geleerd, dan is het wel dat ARK
ertoe doet! Onze ambitie is van wezen
lijk belang. Misschien wel juist nu, nu
de natuur harder verandert dan ooit,
ons leven steeds stedelijker en digitaler
wordt én wij steeds meer beseffen dat
de aarde kwetsbaar is. En er dus nieuwe
oplossingen nodig zijn. ARK is opgericht
om deze te zoeken en uit te proberen.
Om met lef, nieuwsgierigheid, deskun
digheid en respect grenzen te verleggen
voor een wildere natuur. In Nederland
en omstreken.
Jos Rademakers
Directeur ARK Natuurontwikkeling,
sinds september 2017
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ARK verlegt grenzen

ARK VERLEGT GRENZEN
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... door onze ideeën
uit te proberen in
voorbeeldprojecten
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... door grensverleggende
visies en plannen te ontwerpen
over kansen voor natuur

ARK verlegt grenzen

VOOR WILDE NATUUR
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... door mensen de ruimte te
geven om de natuur te ervaren,
ervan te genieten en erbij
betrokken te zijn
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... door vele nieuwe hectares
natuur te realiseren als
doortastend ontwikkelaar
... door samen te werken met
vele partners die ook willen
investeren in natuur
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Gulpdal Twan Teunissen

GEULDAL

K E M P E N-B R O E K

2017

4 N I E U W E I N F O PA N E L E N

15 nieuwe laagtes voor
amfibie en zwarte ooievaar
2 D O O R WA A D B A R E P L A AT S E N
A A N K O O P 1 0 G A L LO WAY S
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1
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2 K AV E L R U I L E N
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7
G R O N DT R A N S A C T I E S
63 H E C TA R E
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MAASHORST

2 cursusdagen
vissen van de Geul

28

veldlessen
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16

34

Wisenten (+5)
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Tauros (+24)

70

4

excursies

open dagen

1.000

300

deelnemers

deelnemers

20 N AT U U R L E S S E N
IN DE KLAS
17 V E L D L E S S E N M E T
400 K I N D E R E N

D R I E L A N D E N PA R K

A A N K O O P 6,5 H E C TA R E

INRICHTING
10 H E C TA R E N AT U U R

INRICHTING
42,5 H EC TA R E N AT U U R

1 K AV E L R U I L
6 H E C TA R E

VA N 11 N A A R 25
MAASHORSTRANGERS
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Gulpdal

BEKEN & ZANDGRONDEN

Enkele jaren geleden raakte ARK betrokken bij het
Gulpdal, waar waterveiligheid en waterberging –
ARK-thema’s bij uitstek – de gemoederen volop
bezighouden. Dankzij een bijdrage van de Nationale
Postcode Loterij en de EU kunnen ARK en partners
hier nu aan de slag met een beekdalbrede aanpak voor
waterberging, van bron tot monding. ‘Er is echt een
beweging op gang gekomen om grensoverschrijdend
samen te werken aan groene oplossingen voor water
overlast,’ zegt Hettie Meertens van ARK.

Gulpdal:
van zijrivier
tot voorbeeldgebied
Het Gulpdal is een mooi voorbeeld van hoe de
natuur ons de weg wijst. En ARK maakt daar
graag ruimte voor. ‘Het Gulpdal kwam in ons
vizier als zijrivier van de Geul. Langs de Geul
werkten we aan het beschermen en ontwikkelen
van een natuurlijk beeksysteem,’ vertelt Hettie.
‘Ineens kregen we er de kans om een strategisch
stuk bos- en weidegrond langs de Gulp in België
aan te kopen. We konden het gebied natuurlijker
inrichten en zo een eerste bijdrage leveren aan
meer natuurlijke waterberging.’
BERGEN BIJ DE BRON

In antwoord op een rampzalige overstroming in
het Gulpdal in 2012 had de overheid een meters
hoge dam gepland. ‘Daar waren natuurorganisa
ties en veel bewoners het niet mee eens: zo’n dam
zou het prachtige heuvellandschap aantasten’,
gaat Hettie verder. ‘Ze zagen meer in onder
8

andere waterberging bij de bron. Dat wil zeggen:
met de aanplant van bos, struikgewas en ruig
grasland zorgen we ervoor dat grondwater uit
talloze bronnetjes langzamer zijn weg naar
beneden vindt, via ondiepe stroompjes en door
natte natuurgebieden. Die aanplant zorgt er ook
voor dat regenwater op de plek waar het valt diep
in de bodem dringt. Dit in tegenstelling tot grote
akkers en gedraineerde graslanden: bij een flinke
hoosbui komt het water met bakken tegelijk naar
beneden en zorgt het voor overstromingen en
modderstromen. Dus door het natuurlijke land
schap zijn werk te laten doen, voorkom je veel
overlast en economische schade.’
WAT E R B I J D R O O G T E

Dat niet alleen: watervoorraden in de natuur zijn
ook belangrijk voor landbouw en natuur in droge
tijden – en door de klimaatverandering zullen

Gulpdal

‘Het Gulpdal is een van
de levensaderen van het
Drielandenpark: de zone
in Zuid-Limburg tussen
België, Duitsland en
Nederland’

Gulpdal Jeroen Helmer

we vaker met droogte te maken krijgen. ‘Boven
dien levert onze aanpak ook nog eens waarde
volle natuur op. We weten zeker dat we met deze
maatregelen kansen scheppen voor de hazelmuis,
de zalm en de zwarte ooievaar,’ legt Hettie uit.
‘Bovendien is het Gulpdal een van de levens
aderen van het Drielandenpark: de zone in ZuidLimburg tussen België, Duitsland en Nederland,
en de verbinding tussen Ardennen en de Eifel.
Dus wie weet kunnen we in het Gulpdal zelfs de
lynx weer eens begroeten?’

FINANCIERS EN
PA R T N E R S
› Nationale
Postcode Loterij
› Natagora
› Regionaal Landschap
Haspengouw en
Voeren
› Staatsbosbeheer
› Stichting Instand
houding Kleine
Landschapselementen

N E D E R L A N D, V L A A N D E R E N E N WA L LO N I Ë

De Gulp heeft zijn diepste wortels in het Waalse
deel van België. ‘De problemen bij de Gulp
kunnen we alleen aanpakken als de twee landen
samenwerken. Niet alleen de overheden, maar
ook natuurorganisaties en agrariërs uit België
en Nederland,’ legt Hettie uit. ‘In 2017 zijn al

diverse grensoverschrijdende partnerschappen
beklonken. Een aantal daarvan op initiatief van
ARK. ‘Er begint nu een internationale beweging
te ontstaan van overheden, natuurbeheerders en
andere terreineigenaren om samen aan water
veiligheid te werken!’
N AT I O N A L E P O S T C O D E LO T E R I J

Voor natuurlijke waterberging is veel grond
– en daarmee geld – nodig. Daarom diende ARK
in 2017 het voorstel Grenzenloos Gulpdal in bij
de Nationale Postcode Loterij voor financiering.
Begin 2018 is deze aanvraag toegekend. ‘Samen
met een POP water-subsidie (Plattelandontwik
kelingsprogramma) van de EU hebben we nu een
goede basis om de plannen ook daadwerkelijk uit
te gaan voeren. Want daar gaat het ons natuurlijk
uiteindelijk om: van goede ideeën en voorbeelden,
naar plannen en uitvoering!’
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Drielandenpark

BEKEN & ZANDGRONDEN
Wilde kat Ronald Messemaker

W I L D E - K AT T E N PA R A D I J S I N
D R I E L A N D E N PA R K
Het Drielandenpark in Limburg: veel
internationaler dan dat krijg je het niet
in Nederland. De wilde kat heeft dat
goed begrepen, en heeft enkele bossen
in de heuvels van Zuid-Limburg inmiddels gekoloniseerd vanuit de Duitse
Eifel en de Belgische Ardennen.
De eerste sporen van zijn aanwezigheid
dateren alweer van enkele jaren geleden.
Maar afgelopen jaar telden we, dankzij
onderzoek met behulp van cameravallen,
minstens 14 wilde katten in en rond het
Vijlenerbos nabij Vaals. En we veronderstellen twee, mogelijk drie nesten met
jongen. Vijf pluizige kittens lieten zich
zelfs op camera vastleggen.
KROON OP HET WERK

Dat is de kroon op ARK’s minutieuze
speurwerk met zo’n 100 cameravallen
10

F I N A N C I E R S E N PA R T N E R S
› Nationale Postcode Loterij
› Staatsbosbeheer
› Natuurmonumenten
› Provincie Limburg

in de zuidoosthoek van Zuid-Limburg.
Zonder die camera’s waren de schuwe
wilde katten en kittens ongetwijfeld
onopgemerkt gebleven. Het is ook de
kroon op de succesvolle beschermende
Europese wetgeving voor de wilde kat.
Daar hebben vooral de katten in de Eifel
en Ardennen van geprofiteerd.
En dat de wilde kat zich nu ook in
Nederland heeft gevestigd, is het prach
tige resultaat van het natuurherstel en
-beschermingswerk van Duitse, Belgische
en Nederlandse partners – waaronder
ARK – in het Drielandenpark. Wilde katten

houden van grote en kleine bossen,
brede struweelrijke bosranden, ruige
graslanden en groene, veilige verbin
dingen van bos naar bos. ARK heeft
zulk leefgebied gerealiseerd aan de
randen van het Vijlenerbos, in het
Geuldal en bij het Schweibergerbos.
N AT U U R L I J K E WAT E R V E I L I G H E I D

Dit wilde-kattenparadijs is het resultaat
van onze inzet voor robuuste natuur met
een veerkrachtig en veilig watersysteem
in het stroomgebied van Geul en Gulp.
We creëren in één klap een landschap dat
bescherming biedt tegen overstroming
én rijke overgangen bevat tussen grasland
en bos, en tussen droog en nat. Zo kunnen we laten zien dat wilde natuur een
mooie oplossing biedt voor een menselijk
probleem. Met als bonus: een prachtplek
voor mens en dier!

Kempen~Broek

D R O M E N, D O E N E N LO S L AT E N
IN KEMPEN~BROEK
Kleine zonnedauw Twan Teunissen

Kempen~Broek is de ARK-werkwijze
ten voeten uit: samen met partners
voorbeeld- en testgebieden voor wilde
natuur inrichten. En als alles op de rails
staat het beheer weer overdragen aan
Natuurmonumenten en particulieren
die natuur willen beheren. Afgelopen
jaar zaten veel projecten in GrensPark
Kempen~Broek ruim in die laatste,
afrondende fase.
Een kleurrijk, aaneengesloten, waterrijk
natuurgebied waar het voor mens en
dier goed toeven is, en dat met zijn
natuurlijke waterbufferfunctie bijdraagt
aan klimaatbestendigheid. Dat is wat
provincies, agrariërs en natuurorganisaties, waaronder ARK, voor ogen hadden
voor het gebied tussen Noord-Brabant
en Belgisch en Nederlands Limburg.
Twintig jaar later is het een sprankelend
natuurgebied, waar grote grazers
grotendeels het beheer voeren, bio
diversiteit floreert, het landschap op
natuurlijke wijze het water reguleert en
waar ondernemers en omwonenden
mee verbonden zijn.

F I N A N C I E R S E N PA R T N E R S

OVERDRAGEN

› Gemeente Weert

En zoals ARK het liefste werkt: we zijn
slechts tijdelijk eigenaar. Zodra alles
loopt, dragen we het beheer weer over
aan eigenaren. Zo gingen afgelopen jaar
de taurossen terug naar Stichting Taurus
en hebben we de begrazingsgebieden
overgedragen aan Natuurmonumenten.
Job well done, want inventarisaties laten
zien dat er bijzondere moerasnatuur
ontstaat in de nieuwe gebieden. En dat
zich er weer bijzondere soorten als de
boomkikker, porseleinhoen, en maar liefst
322 insecten en andere kleine beestjes
hebben gesetteld in Kempen~Broek.

› Natuurmonumenten
› Provincie Limburg

KO P E N , R U I L E N , I N R I C H T E N

Dat vergde kavelruil, samenwerking met
agrariërs, herinrichting van akkerland
en terugbrengen van grote grazers naar
het gebied. Stuk voor stuk zaken waar
ARK de nodige expertise in heeft opgebouwd en nauw bij betrokken was in de
afgelopen jaren. Tot en met 2017 werd in
totaal 365 hectare aangekocht, ingericht
als natuurlijke klimaatbuffer en toegankelijk gemaakt voor publiek. Ook werden vijf
gebieden (in totaal 40 hectare) geruild en
zijn niet-strategische (landbouw)gronden
verkocht. Samen met partners hebben
we de inrichting van de aangrenzende
Natte Natuur Parel Vuilbemden afgerond
en de sanering en herinrichting van een
aantal percelen voorbereid en afgestemd
met provincie, gemeente en belang
hebbenden.

OP EEN HAAR NA KLAAR

Het project is op een haar na klaar.
Voor een aantal cruciale gebieden die
nu buiten het Limburgse Natuurnetwerk
(voorheen EHS) liggen, zoeken we nog
een oplossing. En ook in 2018 gaan we
door met herinrichting. Bijvoorbeeld van
het voormalige Cuypers-terrein, een
bijzondere plek midden in het natuur
netwerk. Want ook dat is ARK: doorgaan
tot de laatste droom op z’n minst op
realisatie is verkend.
11
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Geuldal

BEKEN & ZANDGRONDEN

Geuldal

GROEIT EN BLOEIT DOOR
Zinkviooltje bloeide volop langs de Geul Twan Teunissen

De ‘catwalk voor Europese top
natuur’ nadert zijn voltooiing. Het
Limburgse Geuldal is met recht een
internationaal voorbeeld voor hoe
natuurherstel, economische ontwik
keling en waterveiligheid uitstekend
samengaan. De zalm en de wilde
narcis blijken zich er alvast prima
thuis te voelen!

Vier jaar geleden startten we, dankzij financiële
steun van de Nationale Postcode Loterij, een
grensoverschrijdend project om de verbinding
tussen het fraaie Zuid-Limburgse Geuldal en de
Duitse Eifel en de Belgische Ardennen veilig te
stellen en te versterken. Samen met partners
over de grens konden we landbouwgronden in
Belgische deel van de Geul verwerven, beheren
en herinrichten tot wilde natuur.
WILDE NARCIS

Daarmee ontstaat er één aaneengesloten, grens
overschrijdend natuurgebied waar planten- en
diersoorten goed gedijen en terug kunnen keren.
Zo heeft de grauwe klauwier zich er weer geves
tigd. En dit jaar werden we op nog een andere
verrassing getrakteerd. De wilde narcis, waarvan
we tot dan toe alleen maar blaadjes aantroffen,
bloeide voor het eerst. Als dat geen fraai compli
ment voor succesvol natuurherstel is…
ZALM IN DE GEUL

Maar natuurlijk richt ARK zijn blik ook graag
voorbij de wilde natuur van vandaag. Op de
12

Geuldal

Ook hebben we afgelopen jaar maar
liefst 28 veldlessen in het Geuldal gegeven,
waardoor meer dan 500 kinderen – de
beslissers van morgen – de waterrijke,
wilde natuur in het Limburgse heuvellandschap konden beleven en begrijpen.

terugkeer van de zalm in de Geul, bijvoorbeeld.
Daarom hebben we een bijzonder initiatief van
de Visstandbeheercommissie Geul & Zijbeken
ondersteund. In mei 2017 hebben we samen de
eerste jonge Atlantische zalmpjes experimenteel
uitgezet om te kijken of de vis zich kan hand
haven in de Limburgse rivier. Onderzoek in
september wees uit dat de vissen het boven
verwachting goed deden. Een teken dat het met
de waterkwaliteit en het voedselaanbod voor de
zalm in de Geul wel goed zit! Maar voordat deze
trekvis zich weer blijvend kan vestigen, zijn nog
enkele barrières in de vorm van stuwen bij water
molens, te slechten. Dankzij ARK-financiering
is het knelpunt bij Sippenaeken al goed in kaart
gebracht, zodat we daar snel maatregelen kunnen
nemen.

Weidebeekjuffer Twan Teunissen

VOOR JONG EN OUD

Waar de natuur bloeit, geniet de mens – en
profiteert de lokale economie. Niet voor niets is
het Geuldal een populaire toeristische bestem
ming. De vraag naar de wandelkaart is nog
onverminderd groot, en afgelopen jaar hebben
we naast een Nederlandse en Franse versie ook
een Duitse gemaakt.
Ook hebben we afgelopen jaar maar liefst
28 veldlessen in het Geuldal gegeven, waardoor
meer dan 500 kinderen – de beslissers van
morgen – de waterrijke, wilde natuur in het
Limburgse heuvellandschap konden beleven
en begrijpen. We hebben speciaal hiervoor
leskaarten gemaakt die voor het onderwijs in
het hele Geuldal beschikbaar zijn.

Geuldal Twan Teunissen

PA R T N E R S
› IVN Heuvelland
› Natagora
› Nationale
Postcode Loterij
› Visstandbeheer

N I E U W E I N I T I AT I E V E N

Herstelmaatregelen in het Geuldal gingen ook in
2017 volop door. Zo hebben we met de aanplant
van meer dan 10.000 struiken een vier kilometer
lange corridor hersteld. Dat komt soorten als de
hazelmuis, de grauwe klauwier en tal van vlinders
ten goede, maar ook de waterhuishouding.

commissie Geul &
Zijbeken
› Waterschap Limburg

Daarnaast hebben we laagtes gegraven op de
Geuloevers, waarmee nieuwe kansen voor
amfibieën en libellen ontstaan. De aankoop van
de laatste paar sleutelhectaren staat op de rol
voor 2018.
Maar misschien wel de mooiste oogst van
dit project is de vele nieuwe initiatieven die het
project genereert. Het einde van het project is in
zicht, maar dankzij het gegroeide enthousiasme
bij met name onze Waalse partner kunnen we
nog jarenlang nieuwe ontwikkelingen in het
Geuldal verwachten. En zo zien we het bij ARK
graag!
13
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Maashorst

BEKEN & ZANDGRONDEN

DE MA A S H O RS T:
G ROT ER EN W ILD ER
Veldlessen Maashorst Elma Duijndam

‘De Maashorst: hét oergebied in Brabant’, zo staat
De Maashorst sinds vorig jaar op de kaart. Een kroon
op ons werk, en niets teveel gezegd, want de wisenten
mogen blijven, de vogels blijken het enorm goed te
doen tussen de grote grazers, en we breiden het
gebied nog steeds uit. In die wilde natuur is er
natuurlijk een hoop te beleven voor de avontuurlijke
bezoeker. De Maashorstrangers die we vorig jaar
opleidden, wijzen de weg.

Sinds 2013 werkt ARK samen met partners aan de
aankoop van de laatste landbouwgronden en de
inrichting en beheer van het 3.500 hectare grote
natuurgebied de Maashorst. Met als doel hier in
2019 één groot, aaneengesloten natuurgebied
van te maken. Dat doen we door, in opdracht van
provincie en gemeenten, omliggende landbouw
gronden aan te kopen of te ruilen en als natuur
gebied in te richten. Die uitbreiding vordert,
maar te langzaam naar onze zin. Het zal niet
lukken om alle beoogde gronden voor 2019 aan
te kopen.
Wisenten blijven
Ondertussen bouwen we op andere manieren
verder aan de Brabantse ‘oernatuur’ in de
Maashorst. In maart 2016 introduceerden we
de wisent in een afgesloten ‘wengebied’, zoals
afgesproken in het Inrichting- en Beheerplan
De Maashorst. De komst van de wisenten gaf
nogal wat onrust onder een groep bezoekers.
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Maashorst

Sinds 2013 werkt ARK samen met
partners aan de aankoop van de laatste
landbouwgronden en de inrichting en
beheer van het 3.500 hectare grote
natuurgebied de Maashorst. Met als doel
hier in 2019 één groot, aaneengesloten
natuurgebied van te maken waar je nog
echte wildernis kunt ervaren.

Klokjesgentiaan Twan Teunissen

PA R T N E R S
› Provincie
Noord-Brabant
› Gemeenten Oss,
Uden, Bernheze
en Landerd
› Staatsbosbeheer
› Waterschap Aa en
Maas
› Stichting Maashorst
in Uitvoering

Daarom gingen we met hen in gesprek en gaven
voorlichting over de rol van deze Europese bizon
in de natuur. En we startten, samen met onder
wijsinstellingen, een onderzoek naar de inter
actie tussen wisent en mens.
De tussenevaluatie van het Bestuurlijk Regie
team van de Maashorst in het najaar van 2017
pakte alvast goed uit voor de wisent. Hij mag
blijven in zijn wengebied, en de Maashorst blijft
toegankelijk voor recreanten. In 2018 ronden we
het onderzoek naar de interactie tussen mens
en wisent af en stap voor stap gaan we excursies
onder toezicht naar het wisentgebied uitbreiden.
En natuurlijk blijven we in gesprek met bezoekers
die zich wellicht onveilig voelen door de komst
van deze indrukwekkende dieren.
De wisenten zelf lijken het intussen prima
naar hun zin te hebben op de Maashorst: voor
jaar 2017 beleefden we een ware babyboom met
de geboorte van maar liefst vijf jonge wisenten.
En dat is ook goed nieuws voor het voortbestaan
van deze bedreigde diersoort in Europa.
VOGELS GEDIJEN GOED

En er is meer goed nieuws: uit onderzoek van
Vogelwacht Uden e.o. bleek dat het aantal broed
vogels in de Maashorst flink is toegenomen.
Vooral de begraasde gebieden springen eruit.
In 12 vierkante kilometer in het zuiden van de
Maashorst telden de vrijwilligers maar liefst
42% meer territoria van broedvogels dan acht
jaar geleden. Ook het aantal soorten nam toe.

Twee paartjes van de grauwe klauwier broedden
in het begrazingsgebied en brachten hun jongen
groot. Ook verschenen in 2017 weer torenvalken,
na korte tijd afwezig te zijn geweest. Dat geeft
aan dat er genoeg muizen en insecten in de
Maashorst zijn.
In de agrarische gebieden en woonkernen
buiten het natuurgebied ging het met de vogels
juist minder goed dan acht jaar geleden. Dit
sterkt ons in de overtuiging dat het loont om
De Maashorst uit te breiden met nieuwe natuur.
En dat de grote grazers daarin vermoedelijk een
sleutelrol vervullen.
MAASHORSTRANGERS

De wisenten blijken echte publiekstrekkers.
Daarom leidden we in 2017 nog eens 11 nieuwe
Maashorstrangers op om de populaire wisent
excursies te begeleiden. Maar de Maashorst
rangers doen nog meer: ze controleren rasters,
letten op de gezondheid van de grote grazers en
werken mee aan onderzoek. Voor het derde jaar
verzorgde ARK in samenwerking met Natuur
centrum De Maashorst veldlessen in de Maas
horst. In 2017 deden 392 scholieren en 105
begeleiders mee. Daarnaast organiseerden we
vier open dagen in het wisentgebied die veel
publiek trokken.
Steeds meer bezoekers weten de weg te
vinden naar De Maashorst en genieten van de
natuur in dit grootste natuurgebied van NoordBrabant. Hoe mooi is dat!
15
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Terug van weggeweest

TERUG VAN
WEGGEWEEST
Ze zijn zeldzaam, worden in
hun voortbestaan bedreigd
en staan daarom vaak op de
Rode Lijst. Een feestje dus
als we een zeldzame plant of
dier zien. In 2017 zijn er in
verschillende gebieden waar
ARK actief is, bijzondere
soorten ontdekt; terug van
weggeweest of nieuwkomers.
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Wolfsmelkpijlstaart

Wilde narcis

Boomkikker

Als vlinder valt hij niet zo op, maar
de rups – met zijn roodzwarte
stekel achterop – des te meer: de
wolfsmelkpijlstaart. Voor het eerst
in 20 jaar zijn de rupsen van deze
zeer zeldzame vlinder weer gezien
in de Millingerwaard. De rupsen
leven op cipreswolfsmelk, een
plant die massaal voorkomt op
het dynamische rivierduin van de
Millingerwaard. In 2007 en 2015
werden de volwassen vlinders al
eens gezien, maar waar de rupsen
al die jaren waren is niet duidelijk.

Dé ultieme lentebode is gearriveerd: de wilde narcis. Begin april
werd hij voor het eerst bloeiend
aangetroffen in het Geuldal tussen
Sippenaken en Plombières. In
Nederland is het een zeer zeldzame
plant. Waarschijnlijk heeft de rivier
ooit een paar bollen aangevoerd
vanuit de Belgische kant van het
Geuldal, want daar komt de wilde
narcis her en der massaal voor.
De migranten hebben het aan de
voet van een hellingbos in het
begraasde natuurgebied in ieder
geval prima naar hun zin.

De Siëndonk in het Kempen~Broek
heeft er sinds mei weer een zomers
geluid bij: het gekwaak van de
boomkikker. Een paar jaar geleden
hebben we dit gebied opnieuw
ingericht. De komst van boom
kikkers is een kroon op ons werk.
In het Vlaamse deel van Grenspark
Kempen~Broek leefden al boomkikkers, maar ze zijn nu ook op
eigen kracht naar het Nederlandse
deel teruggekeerd. En ze zijn in
goed gezelschap, want in amfi
bieënparadijs Siëndonk leeft ook
de zeldzame knoflookpad.

Foto Twan Teunissen

Foto Bob Luijks

Foto Jan-Luc van Eijk - Buiten-beeld
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Zalm

Nachtzwaluw

Polei

Zalm in de Geul? Jawel! Als het aan
Visstand Beheercommissie Geul en
Gulp en ARK ligt, zwemmen ze over
een aantal jaren weer door de
Limburgse rivier. Daarom hebben
we in mei 2017 bijgedragen aan een
experimentele herintroductie van
de Atlantische zalm. Maar liefst
24.000 jonge zalmpjes kregen de
vrijheid en lieten zich vanuit de
Geul richting zee afzakken. Onderzoek in september toonde aan dat
de uitzetting succesvol is. Het uiteindelijke resultaat moet over een
aantal jaar blijken, als de zalmen
stroomopwaarts naar de Geul
terugkeren om voor nageslacht
te zorgen.

Het magische rollende geluid van
de nachtzwaluw is weer vaker te
horen in de Maashorst. Uit onderzoek blijkt dat deze vogel het, net
als de grauwe klauwier, goed doet
hier. Het is dan ook een geschikt
leefgebied voor deze vogels, met
voldoende voedsel in de vorm van
grote insecten. In de Maashorst,
een begraasd natuurgebied, steeg
het aantal soorten broedvogels en
het aantal territoria sowieso. Dit in
tegenstelling tot het omliggende
landbouwgebied, waar juist een
daling van het aantal soorten en
dichtheden te zien was.

Wie goed kijkt, ziet in augustus en
september weer de kleine paarse
bloemetjes van de polei langs de
Grensmaas bij Itteren bloeien.
Dit zeer zeldzame plantje groeit
op plekken die begraasd worden
én regelmatig overstromen. Dat is
precies de reden dat ze het zo goed
doen langs de Grensmaas. En nu
maar hopen dat het, in tegenstelling tot waarnemingen elders langs
de Grensmaas, blijvertjes zijn.
Foto Twan Teunissen

Foto Jelle van der Leij - Buiten-beeld

Foto Aron Nijs Fotografie
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Rivieren

RIVIEREN

RUIMTE

VOOR LEVENDE RIVIEREN
Waal bij de Millingerwaard Twan Teunissen

De grote rivieren zijn de bakermat van ARK
Natuurontwikkeling. Op de Ewijkse Plaat startten we in 1988 het eerste voorbeeldgebied om de
(veer)kracht van riviernatuur en de winst van natuurlijke begrazing te demonstreren. Bijna dertig
jaar later zijn we nog steeds nauw betrokken bij
riviernatuur. ‘In het licht van klimaatverandering
is ruimte voor natuurlijke processen actueler dan
ooit,’ aldus Jasper Hugtenburg van ARK.
Begin de jaren ’90 stonden onder meer het
Wereld Natuur Fonds (visie Levende Rivieren)
en ARK (de voorbeeldgebieden langs de Rijn) aan
de wieg van een baanbrekende rivierecologische
beweging in Nederland. Niet langer tégen de
natuur in werken, maar mét de natuur mee
bewegen, ook als het gaat om hoogwaterveilig
heid en de kwaliteit van de leefomgeving.
Die beweging vond zijn weg naar Den Haag
in de vorm de Nadere Uitwerking Rivierengebied
(NURG) van de Ecologische Hoofdstructuur. En
later ook het rijksprogramma Ruimte voor de
20

Rivier. De afgelopen 25 jaar is natuurontwikke
ling in samenwerking met delfstoffenwinning en
hoogwaterveiligheid zo’n beetje staande praktijk
geworden.
ANDERE TIJDEN

‘Natuurontwikkeling is weliswaar meer
mainstream geworden, maar dat de overheid
hierin het voortouw neemt, is niet langer vanzelf
sprekend,’ legt Jasper uit. Bovendien eisen andere
functies zoals hoogwaterveiligheid en scheep
vaart ook steeds meer ruimte in en langs de
rivieren op. De rivier is daardoor steeds krapper
in zijn jasje komen te zitten, waardoor de ruimte
voor natuurontwikkeling weer afneemt. Dat alles
noopt tot een herziening van de strategie om aan
natuurontwikkeling langs de rivier te werken.’
De aanzet voor een nieuwe koers wordt
gegeven door ‘Ruimte voor Levende Rivieren’.
ARK en vijf andere natuurorganisaties hebben
dit visiedocument het afgelopen jaar opgesteld.
We kijken hierin voorbij the usual suspects als

Rivieren

Veiligheid en natuur gaan samen in de Millingerwaard Fokko Erhart, Wildernisfoto

FINANCIERS EN
PA R T N E R S
› Landschappen.nl
› Natuur- en milieu
federaties
› Natuurmonumenten
› Vogelbescherming
› Wereld Natuur Fonds

overheden en terreinbeheerders en zoeken veel
nadrukkelijker dan voorheen de samenwerking
met de markt- en maatschappelijke partijen in
het rivierengebied. Samen met hen willen we de
komende 25 jaar gaan bouwen aan een robuust
en klimaatbestendig rivierenlandschap. We
bouwen daarbij voort op de succesvolle natuur
ontwikkeling van de afgelopen 25 jaar en willen
zo het areaal aan wilde riviernatuur minstens
verdubbelen.

altijd een kwestie van elkaars toegevoegde waarde
opzoeken. En ARK zit ten opzichte van terrein
beherende instanties minder vast aan de huidige
beheer- en beleidspraktijk waardoor we makke
lijker vernieuwende ideeën over het voetlicht
kunnen brengen,’ licht Jasper toe. ‘De grote kracht
van Ruimte voor Levende Rivieren is dat er nu
een gemeenschappelijke basis ligt van waaruit we
riviernatuur verder vorm kunnen geven.’
PERSPECTIEF

VERNIEUWENDE IDEEËN

Jasper vertelt: ‘Het sterke aan ARK is altijd de
combinatie van visievorming en praktijk
voorbeelden op het gebied van robuuste, zelf
redzame natuur geweest. Denk aan ruimte voor
erosie en sedimentatie, cyclisch uiterwaarden
beheer, natuurlijke begrazing en grotere beheer
eenheden. Dat hebben we ook in Ruimte voor
Levende Rivieren ingebracht.’ Op dat punt onderscheidt ARK zich van bijvoorbeeld de gevestigde
terreinbeheerders. ‘Zo’n gezamenlijke visie is

Dat vormgeven mogen we wat Jasper betreft best
letterlijk nemen: ‘We moeten samen met al die
andere partijen bedenken wat voor rivieren we
over 25 jaar willen hebben. De afgelopen 25 jaar
hebben we met zelfredzame riviernatuur een plek
tussen deze partijen veroverd. Nu is het zaak om
met hen naar synergie te zoeken. ARK kan daarin
wederom het voortouw nemen, door nieuwe
perspectieven te schetsen en te laten zien dat het
werkt. Dat is een enorme uitdaging, maar dat was
het dertig jaar geleden ook!’
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Otter

RIVIEREN
Otter Yves Adams

OT T E R ZO E K T PA R T N E R
Het gaat goed met de otter, maar niet
goed genoeg. Inteelt dreigt en het
wegennetwerk zorgt voor veel slachtoffers. Daarom werken we met partners
aan ontsnippering van leefgebieden en
plaatsen we waar mogelijk niet-verwante
dieren bij. Kansrijke plekken genoeg,
maar niet overal kan of mag het. Wat dat
betreft was 2017 een jaar van successen
en teleurstellingen.

F I N A N C I E R S E N PA R T N E R S
› Wereld Natuur Fonds
› Staatsbosbeheer
› Natuurmonumenten
› Limburgs Landschap
› Provincie Gelderland
› Provincie Limburg
› Zoogdiervereniging CaLutra
› Gaia ZOO, Kerkrade

GELDERSE RIVIEREN

› Sportvisserij Limburg

ARK is sinds 2010 de stuwende kracht
achter de terugkeer van otters in het
rivierengebied. Samen met partners
monitoren we continu de ontwikkelingen,
en studentonderzoekers brachten potentiële verkeersknelpunten in kaart. We
vierden een feestje toen uit cameravalbeelden bleek dat voor het eerst sinds
60 jaar een otterjong was geboren in
de Gelderse Poort. Hierop volgde een
domper toen kort daarna een vrouwtjesotter – waarschijnlijk de ottermoeder –
werd doodgereden op een plek waar we
dat niet verwachtten, en waar het ook
niet voorkomen had kunnen worden.
In 2018 blijven we ons inzetten voor een
veilige terugkeer van de otter en gaan
we meerdere otters bijplaatsen langs de
Gelderse rivieren. Nieuwe genen, nieuwe
aanwas!

› Alterra, Wageningen Environmental Research

De otter is bezig met een voorzichtige
terugkeer in Nederland. In de jaren tachtig van de vorige eeuw stierf hij uit in ons
land. Niet veel later is in de Wieden en
Weerribben gestart met de herintroductie,
en met succes. Vanuit het uitzetgebied
verspreidde de otter zich naar nieuwe
leefgebieden: Flevoland, het Groene Hart,
de Gelderse rivieren,en er zijn zwervers
gezien in Brabant en Limburg. Naar
schatting zwemmen er nu 200 dieren
in Nederlandse wateren.
Maar de otterpopulatie heeft een
smalle genetische basis. De kans op
inteelt wordt groter, blijkt uit de jaarlijkse
monitoringsronde van Wageningen
Environmental Research. Hun advies:
niet-verwante otters bijplaatsen. Dat
22

wegen. En we wisten anderen enthou
siast te krijgen voor het plan – van sportvissers tot GaiaZOO. Dat gold helaas niet
voor de Limburgse provinciale staten;
een meerderheid stemde in 2017 tégen
het uitzetten van de otter. Een flinke
tegenvaller.

› Waterschap Limburg
› Rijkswaterstaat

hebben we gedaan in de Gelderse Poort
langs en langs de IJssel.
L I M B U R G O P S LO T

Het Limburgs Maasgebied is dé plek voor
een nieuwe otterpopulatie. Samen met
onze partners Rijkswaterstaat, provincie,
gemeenten, Waterschap Limburg en
natuurorganisaties bereiden we al jaren
de komst van de otter voor. Met een
managementplan voor de terugkeer van
de otter en veilige passages bij gevaarlijke

Groen Blauwe Rijn Alliantie

Atlantische zalm Blikonderwater

G R E N Z E N LOZ E R I V I E R N AT U U R
Natuur kent geen grenzen. En dat
geldt zeker voor een rivier, die zonder
pardon over landsgrenzen heen
stroomt. In een ideale situatie sluit het
beheer van riviergebieden aan weers
zijden van een grens naadloos op elkaar
aan. De praktijk blijkt echter vaak weerbarstiger. Voor de Rijn tussen Nijmegen
en Düsseldorf gaan daarom tien partners
grensoverschrijdend samenwerken
binnen de Groen Blauwe Rijn Alliantie,
onder leiding van ARK.

F I N A N C I E R S E N PA R T N E R S
› Bezirksregierung Düsseldorf
› Biologische Station im Kreis Wesel
› De Bastei
› INTERREG Deutschland-Nederland /
Euregio Rijn-Waal / Europese Unie
› Landesregierung Nordrhein-Westfalen
› NABU Naturschutzstation Niederrhein

OTTERS EN VISSEN

› Sportvisserij Nederland

Een van de manieren om de grensnatuur
te versterken is het oplossen van barrières
voor otters in het grensgebied. We onderzoeken hiervoor de knelpunten en strategische plekken én bedenken oplossingen,
bijvoorbeeld in de vorm van faunatunnels
of loopplanken onder een brug. Ook zetten we een grensoverschrijdend onderzoeksnetwerk op voor trekvissen. We
monitoren de populaties om zo beheermaatregelen te kunnen verbeteren.

› Naturschutzcentrum Kreis Kleve
› Provincie Gelderland
› Rijkswaterstaat
› Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Met een lengte van ruim 1200 kilometer
is de Rijn een echte verbinder. Het is
een van de grootste logistieke aderen in
Europa. Maar ook in ecologisch opzicht
een hoofdader; de rivier is van groot
belang voor trekvissen, waaronder zeldzame soorten als zalm, aal en fint. Helaas
functioneert het Rijngebied, de rivier en
haar uiterwaarden tussen Nijmegen en
Düsseldorf niet als één natuurlijk geheel.
Vier Duitse en zes Nederlandse partners
hebben, op initiatief van ARK en het
Wereld Natuur Fonds, de handen ineengeslagen in het project ‘Groen Blauwe
Rijn Alliantie’, dat op 1 mei 2017 van
start ging.

Met een lengte van ruim 1200
kilometer is de Rijn een echte
verbinder.

› Waterschap Rijn en IJssel

KENNIS EN KUNDE

De verschillende natuurgebieden met
elkaar verbinden tot een krachtig, eco
logisch goed functionerend netwerk, dat
is wat we met elkaar voor ogen hebben.
Daarvoor gaan we in de Alliantie de
komende tijd kennis uitwisselen en
kansen in kaart brengen vanuit de Duitse
en de Nederlandse praktijk. De onmisbare
voorbereiding op een effectieve samenwerking als later de spades in de grond
gaan voor grenzenloze natuur langs de
rivier.

COÖRDINEREN EN COMMUNICEREN

Als projectleider coördineert ARK de
workshops, excursies, monitoring- en
inventarisatieactiviteiten. En uiteraard
betrekken we mensen met veldlessen
voor Nederlandse en Duitse school
kinderen en met excursies voor de
omwonenden bij de grenzenloze Rijn
natuur.
23
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Grensmaas Borgharen Twan Teunissen

Grensmaas

RIVIEREN

Grensmaas:

groots en grenzenloos
Brede, natuurlijke oevers langs de Limburgse Maas, die veiligheid bij
hoog water bieden, en waar grote grazers heen en weer zwemmen tussen
Nederland en België. ‘Heel mooi dat ARK met zijn inzet voor natuur en
natuurbeleving een bijdrage kan leveren aan dit grote project,’ zegt Hettie
Meertens van ARK. ‘Nu nog zorgen dat er binnen de juridische kaders ook
ruimte gaat komen voor het natuurlijke grenzenloze gedrag van de kuddes.’

Het is het grootste rivierproject van Nederland:
het project Grensmaas. In de 43 kilometer lange
zone langs de Maas tussen Maastricht en EchtSusteren maakt commerciële grindwinning de
herinrichting naar natuurlijke, waterveilige
oevers mogelijk. ‘Het is een goed voorbeeld van
hoe waterveiligheid, economische ontwikkeling
en natuur hand in hand kunnen gaan,’ vertelt
Hettie Meertens van ARK. Het Consortium
Grensmaas, dat hiervoor aan de lat staat, is de
omvangrijkste publiek-private samenwerking
ooit in Nederland. ‘Vóór 2025 moet hun werk
klaar zijn. Dan is er bijna twintig jaar gewerkt.
In alle opzichten een bijzonder project, dus.’
‘Vijfentwintig jaar geleden begon ARK met de
eerste voorbeeldprojecten voor natuurontwikke
ling langs de Grensmaas. Nu krijgt dat in het
Grensmaasproject op grote schaal vorm en
kunnen wij onze ervaring met publiek, jeugd
educatie, veranderende landschappen en grote
grazers inzetten bij de huidige ontwikkeling.’
24

LEVEN OP KALE GRINDVLAKTES

‘Zo’n afgegraven uiterwaard is aanvankelijk een
kale bedoening. Maar planten en dieren keren
snel en spontaan terug,’ legt Hettie uit. ‘Dat laten
we zien tijdens onze struintochten en zo brengen
we de natuurontwikkeling onmiddellijk tot leven.
We nemen vooral streekbewoners én lokale school
kinderen mee, want het is hún achtertuin. Het
project is in onze ogen geslaagd als niet alleen
natuur en veiligheid er wel bij varen, maar ook
de nieuwe economie die op eco-toerisme drijft.
Daarvoor is het belangrijk dat bewoners trots
zijn op het nieuwe natuurlandschap. Kinderen
die in hun jeugd het gebied op een leuke manier
hebben leren kennen, zullen straks goede gast
heren zijn. Ze zullen ‘RivierPark Maasvallei’
waar de Grensmaas-natuur deel van uit maakt,
koesteren en uitdragen’.
Hettie vervolgt: ‘Met excursies en voor
lichting brengen we ook de rol van de vrij
rondtrekkende paarden en runderen in beeld.
Het is belangrijk dat mensen leren dat ze de

Grensmaas

Rivierfonteinkruid in de Grensmaas Twan Teunissen

grote grazers altijd met rust moeten laten,
want dan laten zij ons op hun beurt ook met
rust en vertonen ze hun spectaculaire, natuurlijke gedrag.’

FINANCIERS EN
PA R T N E R S
› Consortium
Grensmaas
› CNME Maastricht

VEILIG EN WEL

› FREE Nature

Afgelopen jaar heeft Consortium Grensmaas
de doelstelling voor hoogwaterveiligheid van
het Grensmaasproject bereikt. Daarvoor zijn
honderden hectare weerden afgegraven en
heringericht tot prachtige natuurgebieden. Eén
van de indrukwekkendste is het gebied bij de
monding van de Geul bij Itteren. In de zuidelijke
helft van de Grensmaas zit het meeste graafwerk
er nu op. Maar noordwaarts gaat de afgraving
nog zeven jaar door. Het nieuwe natuuroppervlak
groeit dus nog een tijd aan.
‘De natuur in de eerst afgegraven gebieden
is nu zo’n drie tot vijf jaar in ontwikkeling. We
zien een enorme veerkracht van de natuur op de
oevers. Nu hopen dat dat voor de onderwaterna
tuur ook gaat gelden,’ vertelt Hettie.

› Limburgs Landschap

GRAZEN OVER DE GRENS

Ook met de grote grazers gaat het goed. ‘In 1989
brachten we de eerste konikpaarden en galloway
runderen naar de Grensmaas’ vertelt Hettie. ‘De
wilde dieren riepen indertijd nogal wat scepsis
op. Maar we hebben het gewoon geprobeerd en

vzw
› Natuurmonumenten
› Staatsbosbeheer

veel positieve ervaringen opgedaan. Die delen we
nog steeds met bezoekers, bewoners en colleganatuurorganisaties. Ook al zijn we zelf geen
kuddebeheerders meer, we volgen de kuddes en
hun effect op de natuur nog steeds op de voet.’
I N T E R N AT I O N A L E K U D D E S

Maar er ligt meteen ook een uitdaging, want de
dieren vallen onder landbouwregelgeving en
mogen juridisch gezien niet zomaar van het ene
naar het andere land overlopen of -zwemmen.
‘Maar ja, vertel dat zo’n paard maar eens,’ Hettie
kijkt er veelbetekenend bij. Bij runderen ligt een
oversteek nog veel gevoeliger. Dat heeft te maken
met de verspreiding van (onschuldige) runder
ziektes, hetgeen in landbouwkringen doorgaans
toch als ernstig wordt ervaren. ‘En een hek zetten
midden in de Maas kan natuurlijk ook niet. Dus
onderzoeken we of en hoe bestaande regelgeving
is aan te passen aan de wetten van de natuur,’ legt
Hettie uit. ‘Dat doen we samen met Nederlandse
en Belgische natuurorganisaties. Hier komt onze
gebiedskennis en de ervaring met natuurlijke
kuddes goed van pas.’
‘Het zou fantastisch zijn als de Grensmaas
uiteindelijk één internationaal natuurgebied
wordt waarbinnen de kuddes vrij leven, en de
betrokken natuurorganisaties nauw samen
werken!’ schetst Hettie de stip aan de horizon.
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R I V I E R A L S G E T I J D E N PA R K

SCHELPDIERBANKEN

2017

BUITENBIOSCOOP
op Eiland van Brienenoord

120 L E E R L I N G E N
mee het veld in op Eiland van Brienenoord

40
H E C TA R E
OESTERBANK

5 SPECIALS IN DAGBLAD METRO
1 K M K R I B VA K G R O E N E P O O R T G E R E E D
2 1 .0 0 0 T O N B E T O N H E R G E B R U I K T

BIODIVERSITEIT
S C H E L P D I E R B A N K 60% H O G E R

HARINGVLIET

STEUR

1 ontwerpsessie met kinderen
voor Natuurspeelplaats Middelharnis

EEN 10 METER LANGE
SPEELSTEUR

1 gratis uitgave doeboekje
“Ontdek het Haringvliet”
21 ondernemers gediplomeerd
Gastheer van het Haringvliet
S T R O O M T V-S E R I E O V E R H A R I N G V L I E T

5 STEUREN GEMELD EN
TERUGGEZET DOOR
NOORDZEEVISSERS
3D Steurenexpositie in het
Oceanium van Diergaarde Blijdorp

12 veldlessen met 283 kinderen
70 SNOEKBAARZEN
U I TG E Z E T O M N I E U W
STEURENZENDERSYSTEEM
TE TESTEN

D E LTA TA L E N T

270

studenten deelgenomen aan activiteiten
en 28 partijen uit het werkveld

1 ONDERZOEK NAAR
PA A I G E B I E D S T E U R

13 opleidingen | 20 studierichtingen

5

1

themadagen

workshop

1 EVENEMENT MET EXPERTS

D E LTA

2 DUIKDAGEN
VOOR
SOORTENONDERZOEK
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Rivier als getijdenpark

Eiland van Brienenoord Etienne Oldeman Photography

D E LTA & K U S T

OP WEG NAAR
G E T I J D E N PA R K
ROT TERDAM
Rotterdam Maasstad, dan denk je al gauw aan havens,
overslag en scheepvaart. Maar nu steeds meer haven
activiteiten naar de randen van de stad verschuiven,
komen de oude havens vrij voor… getijdennatuur!
‘Rivier als Getijdenpark’ is een programma van de
lange adem, maar stap voor stap helpt ARK de geesten
rijp temaken voor wilde natuur in de stad.
Als het aan ARK ligt, wordt de Maas de groen
blauwe long van metropool Rotterdam. Een plek
waar de riviermonding weer zijn eb en vloed
kwijt kan, waar planten en dieren op de grens
van zoet en zout water met de rivier kunnen mee
bewegen. En waar de stadsbewoner de drukte van
de stad kan ontvluchten.
R I V I E R A L S G E T I J D E N PA R K

Gelukkig zijn we niet de enigen die er zo over
denken. Het programma ‘Rivier als Getijdenpark’
28

kan rekenen op een brede coalitie van gemeente
Rotterdam, overheden, Havenbedrijf Rotterdam,
natuurorganisaties en kennisinstellingen. Samen
zetten we ons in om de Maasoevers weer groen
te maken en oude stadshavens om te vormen
naar een lint van natuurparken dwars door
Rotterdam.
De ideeën zijn er, maar zulke omvangrijke
projecten met zoveel partijen en belangen vergen
altijd veel geduld en lobbywerk. En draagvlak is
daarin cruciaal. Daarom steken we veel tijd in
overleggen met omwonenden, veldlessen voor
kinderen, deelname aan ontwerpsessies en
media-aandacht voor natuur in de stad.
E I L A N D VA N B R I E N E N O O R D

Neem het Eiland van Brienenoord aan de voet
van de gelijknamige brug en in de buurt van het
Feyenoordstadion. Samen met partner Wereld
Natuur Fonds pleiten we hier in de ontwerp
sessies voor echt wilde natuur, met ruimte voor
natuurlijke dynamiek, grote grazers en bevers.
We hebben de mogelijke natuurwinst hiervan in

Rivier als getijdenpark

Veldles in de Groene Poort Paul Grootenboer

Nu steeds meer havenactiviteiten naar de randen van de stad verschuiven,
komen de oude havens vrij voor… getijdennatuur!
FINANCIERS EN
PA R T N E R S
› EcoShape
› Havenbedrijf
Rotterdam
› Hoogheemraadschap
van Delfland
› Hoogheemraadschap
van Schieland en de
Krimpenerwaard

kaart gebracht. Het plan voor het eiland wordt
in 2018 vastgesteld, zodat als het goed is in
2019 de spaden in de grond kunnen. Samen met
basisschoolkinderen uit Rotterdam maakten
we een wildernisfilm over het eiland, die tijdens
het Wildlife Film Festival Rotterdam werd ver
toond. In dagblad Metro Rotterdam verschenen
artikelen over het eiland en andere getijden
parken en we organiseerden excursies en veld
lessen.

› Gemeenten Ridderkerk,
Rotterdam, Schiedam
› Provincie Zuid-Holland
› Rijkswaterstaat
› RiverArt
› TAUW Advies- en
ingenieursbureau
› Waterschap Hollandse
Delta
› Wereld Natuur Fonds
› Zuid-Hollands
Landschap

GROENE POORT

In Polder de Esch aan de Nesserdijk, noord
oever van de Nieuwe Maas, ligt het werk stil,
nu er te weinig draagvlak blijkt voor drastische
ingrepen en alternatieve plannen te weinig
natuurwaarde hebben. Maar in de Groene Poort,
oostelijk deel van de landtong Rozenburg, is
het eerste natuurlijke kribvlak afgelopen jaar
gereed gekomen. Een gezamenlijk inspanning
van gemeente Rotterdam, Havenbedrijf
Rotterdam, Rijkswaterstaat en het Wereld
Natuur Fonds, waarbij ARK het WNF vertegen

woordigd heeft. Daarmee is ruimte ontstaan
voor bijna een kilometer getijdenoever en is
21.000 ton beton duurzaam hergebruikt. En
ook hier werkten we aan draagvlak met een
excursie, acht veldlessen en twee evenementen
voor bewoners.
En natuurlijk roeren we ons bij de plan
ontwikkeling voor de Maashaven, Schiehaven
en Wilhelminahaven. Onder andere door
onder belanghebbenden draagvlak te creëren
voor de dynamische getijdennatuur. Net
zoals we dat bij de Nassauhaven, Eiland van
Brienenoord en het Mallegat doen. En in
opdracht van ARK heeft een student groene
plannen uitgewerkt voor het gebied rond het
nieuwe Feyenoordstadion.
Getijdenpark Rotterdam is niet in één dag
gebouwd, maar het begint bij piketpaaltjes
slaan, met lef laten zien wat er mogelijk is,
en enthousiasme creëren – samen met
anderen.
29
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Haringvliet en steur

Boegbeeld steur Jeroen Helmer

D E LTA & K U S T

Droom deltanatuur
Haringvliet dichterbij
In 2017 lieten we het publiek op tal van manieren kennis
maken met de dynamische natuur van het Haringvliet.
En met de steur, hét symbool van de delta. Ondertussen
werkten we gestaag verder aan de terugkeer van de steur
en andere trekvissen in de Nederlandse wateren. Want die
hebben wel een zetje nodig.
D R O O M F O N D S

In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op
een kier. Wereld Natuur Fonds, Natuur
monumenten, Sportvisserij Nederland,
Staatsbosbeheer, Vogelbescherming
Nederland en ARK Natuurontwikkeling
grepen dit aan om de ooit zo unieke
deltanatuur van het Haringvliet nieuw
30

leven in te blazen. De onmisbare
financiële impuls kwam in 2015 van
het Droomfonds van de Nationale
Postcode Loterij.
PUBLIEK BETREKKEN

In 2017 brachten we onze droom verder
onder de aandacht bij het grote publiek.
We maakten het doe-boekje ‘Ontdek
het Haringvliet’, boordevol wandel- en
fietsroutes en tips voor een echte delta
natuur-ervaring. Het boekje ligt bij de
VVV’s en toeristische hotspots in de
regio én op de Waterbus die vanuit
Rotterdam en Dordrecht naar het
Haringvliet vaart. De fiets mag gratis
mee op de Waterbus en de routes sluiten
aan op de haltes, perfect dus voor dag

Haringvliet en steur

Ingebruikname Speelsteur Stellendam René Zoetemelk

recreanten. De bezoekers willen we
goed ontvangen en ook iets meegeven
aan kennis. Daarom organiseerden we
in 2017 de cursus Gastheer van het Land
schap, waar 21 recreatieondernemers
voor slaagden.

Expo Diergaarde Blijdorp Karsten Reiniers

F I N A N C I E R S E N PA R T N E R S

T E R U G K E E R N A A R D E D E LTA

› Diergaarde Blijdorp

Er is ook hard gewerkt om dit indruk
wekkende deltadier zelf weer terug te
krijgen in het Haringvliet. Goed nieuws:
onderzoek dat we in het Duitse deel van
de Rijn hebben laten uitvoeren, toonde
aan dat verder stroomopwaarts in ieder
geval nog voldoende geschikt paaigebied
is. Van de steuren die zijn uitgezet in
Nederland, zijn enkele teruggevangen
voor de Nederlandse Noordzeekust.
Dit is een belangrijk leefgebied voor
de steur, zeker de rijke ondiepere delen
als de voordelta en de Waddenzee. Hier
wordt ook veel gevist, dus samenwerking
met de vissector is belangrijk voor het
slagen van dit project. De steuren moe
ten altijd levend teruggezet te worden.
En daarom zetten we een gezamenlijke
voorlichtingscampagne op met deze
sector.
De droom is een nieuwe generatie
steuren met de Rijn als geboortegrond,
die straks via de Nederlandse wateren
de Noordzee bereikt. In september 2018
is het zo ver: de Haringvlietsluizen op
een kier. Uiteraard gaan we dat vieren.
Wordt vervolgd!

› Droomfondsproject Haringvliet
› Nationale Postcode Loterij
› Gemeente Goeree-Overflakkee
› Gemeente Hellevoetsluis
› Gemeente Nissewaard

BASISSCHOLEN OP BEZOEK

Uiteraard verzorgde ARK veldlessen. In
2017 zijn 283 kinderen van basisscholen
uit Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee
en de Hoekse Waard op avontuur ge
weest in de natuur van het Haringvliet.
Na een voorbereidende les in de klas
gingen de kinderen uit groep 6, 7 en 8
het veld in om deze natuur zelf te erva
ren en onderzoeken.

› Landschapstafel Natuur en Recreatie
Haringvliet
› LIFE Nature
› Menheerse Werf, Middelharnis
› Natuurmonumenten
› Provincie Zuid-Holland
› Restaurant Zoet of Zout
› Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard
› Staatsbosbeheer
› Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke
Delta

STEUR ALS BOEGBEELD

› Sportvisserij Nederland

In 2017 stond de steur als boegbeeld van
16 trekvissen centraal. De bijzondere en
bijna uitgestorven ‘oervis’ staat symbool
voor vele trekvissen die voor hun voort
planting moeten kunnen zwemmen
tussen zoet en zout water. Bij de
Haringvlietsluizen in Stellendam ver
rees een ‘speelsteur’ van 10 meter lang.
Het houten speeltoestel werd – toepas
selijk – gedoopt met zout en zoet water.
In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam

› Vogelbescherming Nederland
› Wereld Natuur Fonds

opende een steurenexpositie. Nog
mooier: bezoekers van de dierentuin
kunnen de steur met eigen ogen zien.
Ze maken deel uit van het kweekpro
gramma om de steur weer terug te
krijgen in de Europese wateren.
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Schelpdierbanken

D E LTA & K U S T
Platte oester onderwaterbeelden.nl

Schelpdierbanken

hebben de toekomst
Leven terugbrengen in de zuidwestelijke Nederlandse delta, dat is het
doel van het Droomfonds Haringvliet-project waarin ARK een van de
partners is. Bij gezond zeeleven horen schelpdierbanken. Daarom zetten
we ons in voor de terugkeer van deze biodiversiteitshotspots. En dat gaat
goed, blijkt uit onderzoek van 2016.
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Schelpdierbanken

Schelpdierbank Jeroen Helmer

Sinds 2015 werken het Wereld Natuur Fonds
en ARK binnen het Droomfonds samen aan de
terugkeer van schelpenbanken in de Voordelta,
ten westen van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse
eilanden. Daarmee sorteren we voor op de
gedeeltelijke opening van de Haringvlietsluizen
in 2018 en daarmee de terugkeer van deltanatuur
in het Haringvliet. We richten proeflocaties in
voor de inrichting van schelpdierbanken en
volgen de ontwikkeling ervan. Zodat we leren
wat er nodig is om dit ‘koraalrif ’ van de Noord
zee weer terug te krijgen. Want ooit bestond de
Noordzeebodem voor 20 procent uit schelpdier
banken, maar door overbevissing, vernietiging
van de leefomgeving en door ziektes, verdwenen
deze kraamkamers van de zee.
SUCCES BIJ DE BROUWERSDAM

Dat schelpdierbanken biodiversiteitshotspots
zijn, wisten we. Maar het is altijd weer bijzonder
om dat in de praktijk terug te zien. Bijvoorbeeld

FINANCIERS EN
PA R T N E R S
› Droomfondsproject
Haringvliet
› Nationale Postcode
Loterij
› Havenbedrijf
Rotterdam
› LIFE IP
› Ministerie van
Economische Zaken
› Ministerie van Infrastructuur en Milieu

bij de schelpdierbank nabij de Brouwersdam;
een wilde oester- en mosselbank die in 2016 aan
het licht kwam bij de zoektocht naar proeflocaties.
Onderzoek van vorig jaar toonde aan dat deze
schelpdierbank maar liefst 60% meer soorten
telt dan de omliggende zandbodem. Bovendien
plant deze schelpdierbank zich zelfstandig voort,
zo bewijst de vondst van larfjes van de platte
oester. En dat is een unieke vondst in de Noord
zee! Wellicht de grootste verrassing betrof de
omvang: de schelpdierbank blijkt maar liefst
vier keer groter dan geschat; in totaal ongeveer
40 hectare.

› Provincie
Zuid-Holland
› Wereld Natuur Fonds

G E Z O N D E D E LTA

We leren niet alleen heel veel van deze schelp
dierbank, maar we weten nu ook zeker dat
oesters en mosselen een toekomst hebben in
de (Voor)delta. En dat we daarmee een goede
basis voor een gezonde delta kunnen leggen.
Daar bouwen we in 2018 op voort.
33
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Delta Talent Haringvliet Elma Duijndam

Deltatalent

D E LTA & K U S T

I N V E S T E R E N I N D E TO E KO M S T
Nederland Waterland heeft delta
professionals nodig. En vooral: ‘natuurbouwers’ die begrijpen dat ecologie,
economie en veiligheid elkaar ver
sterken. ARK en partners brengen met
Delta Talent studenten in contact met
bevlogen experts op het gebied van
‘bouwen met de natuur’, en leggen de
verbinding tussen theorie en praktijk.

F I N A N C I E R S E N PA R T N E R S
› Centre of Expertise Delta Technology
› Droomfondsproject Haringvliet
› Hogeschool van Hall Larenstein
› Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier
› Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
› Nationale Postcode Loterij
› Staatsbosbeheer
› Sweco

Delta Talent is een initiatief van ARK en
is inmiddels uitgegroeid tot een samenwerking van acht partners. We brengen
een kennisnetwerk tot stand van aan
komende en ervaren professionals in de
wereld van water, natuurontwikkeling en
klimaatverandering. We leren studenten
in te spelen op toekomstige uitdagingen
op het gebied van deltamanagement,
water, klimaatverandering en bouwen met
natuur. Partnerorganisaties en opdrachtgevers krijgen op hun beurt toegang tot
de professionals van de toekomst en hun
huidige ideeën. Aan beide kanten winst.

de activiteiten van Delta Talent. Tijdens
workshops, veldbezoeken en ontmoe
tingen lieten we studenten en pas afgestudeerden kennismaken met de kracht
van natuurlijke processen. Zo waren
we partner in het grootse evenement
“Making Waves” waarin internationale
professionals en studenten zich over
Nederlandse Delta-innovaties bogen.
THEMADAGEN

THEORIE ONTMOET PRAKTIJK

Bijna 300 studenten van verschillende
opleidingen namen in 2017 deel aan
34

En we organiseerden themadagen,
waaronder “Let’s make Holwerd great
again”. Zo’n zeventig studenten,

docenten, experts en betrokken inwoners
bogen zich over het bewonersinitiatief
om de dijken door te breken en kansen
te creëren voor mens en natuur.
Een groot succes was de themadag
die we samen met Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier (HHNK) op Texel
organiseerden: “Klimaatverandering op
Texel: de toekomst zichtbaar?” Studenten
bezochten kansrijke plekken voor duurzame ontwikkeling, brainstormden over
oplossingen en gaven feedback aan
HHNK. Wat hen betreft zou Texel één
grote proeftuin voor klimaatadaptatie
mogen worden.
VAN BRIENENOORD NAAR AFSLUITDIJK

Andere themadagen in 2017 waren bijvoorbeeld: “Brienenoord Beach”, over de
vraag hoe (getijden)natuur en omgeving
kunnen profiteren van de ontwikkelingen
rondom het nieuwe Feyenoord stadion,
en een themadag over de vismigratierivier
in de Afsluitdijk.
Delta Talent bouwt ook in 2018
verder aan een netwerk van professionals
die bouwen met de natuur in hun DNA
hebben.
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BUI T EN GEWOON

Rotterdamse getijdennatuur door de ogen van basisschoolleerlingen.

ARK’ers Johan Bekhuis en Twan Teunissen trekken met Harm Edens

De film was een grote hit op het Wildlife Film Festival Rotterdam in de

de Millingerwaard in om te laten zien wat 25 jaar natuurherstel langs

herfst van 2017. www.ark.eu/wildlifefilmfestival

de rivier heeft gebracht. www.ark.eu/buitengewoonklompenwaard

S C H EL P D I ER B AN K EN

EDEL HER T GR OEN E WOUD

We werken aan de terugkeer van schelpdierbanken in de Noordzee

Samen met partners maakten we een film over de terugkeer van het

samen met onze partners. Dit filmpje laat je zien waarom dit zo

edelhert in het Brabantse Groene Woud. Zie je meteen waarom de

belangrijk is. www.ark.eu/schelpdierbanken

bronstexcursies afgelopen jaar zo populair waren!
www.ark.eu/edelhertgroenewoud

V R O EGE VO G EL S W I SEN T EN K R AAN SVL A K

S TAT US WI L D F I L M

Wil je weten hoe het onderzoek naar wisent-mens interactie gaat?

De status ‘wild’ maakt een groot verschil voor de Poolse konikpaarden

Kijk dan dit filmpje! www.ark.eu/vroegevogelskraansvlak

in de Oostelijke Rhodopen in Bulgarije. Deze film, gemaakt door
hogeschool-studenten, legt uit waarom. www.ark.eu/statuswildfilm

WI LDER N I S O N D ER WAT ER

S T R OOM, HA R I N GVL I ET DOCU REEKS

NPO 2 zond afgelopen jaar de zesdelige serie ‘Wildernis onder water’

Van stern tot steur; alle natuur in het Haringvliet komt voorbij in

uit. Met daarin een uitgebreide blik op de Rotterdamse getijdennatuur.

de tv-serie STROOM, die RTV Rijnmond vorig jaar uitzond.

www.ark.eu/wildernisonderwateroptv

www.ark.eu/stroom
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Insect onder de loep Francis van Rooij

Veldlessen

D E LTA & K U S T

VELDLESSEN
M E E R D A N E D U C AT I E
ARK en veldlessen voor schoolkinderen zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Al sinds de oprichting van
ARK brengen we mens en natuur bij
elkaar, en richten we ons vooral op
kinderen. En met een reden: veldlessen
dragen bij aan steun voor een natuurlijke omgeving. Ook in 2017 konden we
met schoolkinderen support genereren
voor onze projecten.
Met een schepnetje langs de oevers
banjeren, indrukwekkende taurossen
op gepaste afstand observeren, insecten
onder de loep nemen… Schoolkinderen
die veldlessen van ARK hebben gevolgd
weten hoe spannend en boeiend de
natuur in hun eigen woonomgeving is.
Ze leren met eigen ogen, handen en
hoofd hoe die natuur in elkaar steekt,
36

en wat de redenen voor en gevolgen
zijn van natuurontwikkelingsprojecten.
KENNIS EN SUPPORT

Bekend maakt bemind, want de kinderen
raken daardoor verbonden met hun
eigen natuurlijke leefomgeving. En dat
niet alleen, ze nemen ook hun ouders
mee in hun avontuurlijke leerproces.
Ze geven hun ouders zelfs les, als onderdeel van het programma.
Daarmee ontstaat er niet alleen een
grote groep jonge natuurliefhebbers
– de beslissers van morgen – maar
creëren we ook support voor ons werk
onder ouders – de beslissers van vandaag. Zo hebben de veldlessen in de
Maashorst eraan bijgedragen dat de
taurossen mochten blijven. En zetten

de veldlessen in Rotterdam de Groene
Poort met haar bijzondere getijdennatuur
op de kaart. Ook in Limburg, langs de
Grensmaas, zijn de veldlessen sinds jaar
en dag een populair schooluitje. Net als
de veldlessen in de Leeuwense Waard,
verderop langs de rivier.
BREDE STEUN

ARK is niet de enige die het belang van
veldlessen inziet. De Postcode Loterij
ondersteunt al jaren de veldlessen in
Limburg en de Provincie Brabant doet
mee in de Maashorst. Maar ook bedrijven
als K3Delta, het Havenbedrijf Rotterdam
en fondsen als het Prins Bernard Cultuurfonds dragen lokaal en projectgebonden
financieel bij aan deze spannende natuurexpedities voor de jeugd. Veldlessen waar
iedereen profijt van heeft.

DEELNEMERS VELDLESGEBIEDEN 2017
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‘Zijn dieren niet bang om te vallen als ze
over de natuurbrug lopen?’

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS

‘Wat gebeurt er als je je vinger in de
zonnedauw – een vleesetend plantje – steekt?’

150.000
ruimin de
‘Kun je •deRuim
stenen,
die kinderen
de Maas en
hier
tijd van de
mammoeten
heeft
neergelegd,
ook
36.000 begeleiders met ARK de
verkopen?’
natuur in vanaf 1993
kinderen
1.221 begeleiders
‘Als die• 5.292
wisenten
zo en
zeldzaam
en bijzonder
zijn, worden
ze daninniet
gestolen?’
de natuur
met ARK
in 2017

D E B EL A N G R IJ K S T E CIJ FER S
•

150.000 kinderen en 35.000 begeleiders met ARK de natuur in vanaf 1993

•

5.500 kinderen en 1.250 begeleiders
met ARK de natuur in in 2016
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KRAANSVLAK

GROENE WOUD

2017

5

13 EDELHERTEN
U I TG E Z E T

RUITEREXCURSIES

9 HINDES EN 4 HERTEN

8

3

PROEVEN
MET RUITERS
VOOR ONDERZOEK
S P E C I A L VA K B L A D
N AT U U R B O S E N
LANDSCHAP
2 DAGEN CONGRES
WOLF

SINDS SEPTEMBER
C O N T I N U W O LV E N
IN NEDERLAND

E D E L H E R T K A L FJ E S
GEBOREN
20
EDELHERTEN
EXCURSIES

14
VELDLESSEN MET
374 K I N D E R E N
VLINDER

1 HERSTELPLAN
VOOR DAGVLINDERS

VELUWE

2

WISENTEN
TOEGEVOEGD,
NU SOCIALE GROEP
VAN 5 DIEREN

1 FOLDER
W I L D VA N V L I N D E R S

1
G R AT I S P O S T E R
W I L D VA N V L I N D E R S
1 inventarisatie
bruine eikenpage in de Maashorst
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Wisenten

WILDER NL

TIEN JAAR
WISENTEN IN
NEDERLAND
Sinds tien jaar zijn de wisenten terug in Nederland. Tegenwoordig vind je
ze in drie natuurgebieden. ARK nam hiervoor het initiatief en is vanaf het
prille begin nauw betrokken bij de plannen, voorbereidingen, het uitzetten
en monitoren van deze indrukwekkende Europese bizon. Onschatbare kennis
en ervaring die we gebruiken om deze bedreigde dieren toekomst te geven in
Nederland en daarbuiten.

Wisent en mens Leo Linnartz
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Wisenten

We schrijven 2007. PWN, ARK Natuur
ontwikkeling, Stichting Kritisch Bosbeheer,
Stichting Duinbehoud en FREE Nature starten
het ambitieuze project om de wisent terug te
brengen in Nederland, na eeuwen van afwezig
heid. Te beginnen met drie wisenten in Kraans
vlak, nabij de Kennemerduinen. We denken dat
deze grote grazers een belangrijke rol kunnen
spelen in het natuurlijk beheer van het half open
duinlandschap. Maar hoe, dat wordt onderwerp
van onderzoek, want tot dan toe is in Europa
vooral ervaring opgedaan met wisenten in bos
gebied.
FINANCIERS EN

O N B E K E N D E W E G E N B E WA N D E L E N

PA R T N E R S

Het project past ARK als een handschoen, want
het sluit naadloos aan op ons doel om ruimte
te creëren voor wilde natuur: landschapsbeheer
door natuurlijke processen. En bij onze drive
om hiervoor onbekende wegen te bewandelen
en daarvan te leren. Dus startten we een pilot
in een afgesloten terrein en volgden met weten
schappelijk onderzoek het graasgedrag, de voed
selvoorkeuren, trekroutes van de wisenten, en
de effecten daarvan op het landschap. En we
bestudeerden de interactie met de andere grote
grazers in het gebied.

› Ekogrön
› FREE Nature
› Natuurgebied
De Maashorst
› Maashorstgemeenten
(Oss, Landerd,
Bernheze, Uden)
› PWN
› Rewilding Europe
› Staatsbosbeheer
› Stichting Duinbehoud
› Stichting Kritisch
Bosbeheer
› Stichting Wisent op
de Veluwe

NIEUWE INZICHTEN

En wat bleek: wisenten zorgen met hun eetgedrag voor natuurlijke, geleidelijkere over
gangen tussen bos en open terrein, op een andere
manier dan de andere grote grazers. Zo eten bij
voorbeeld Schotse hooglanders de twijgjes, en
wisenten juist de bast van bomen. Ze lijken
elkaar daarmee niet te beconcurreren, maar
vullen elkaar juist aan als het gaat om het open
houden en verjongen van het landschap en het
verspreiden van plantensoorten.
Wisenten blijken in dit halfopen landschap
bovendien prima zonder bijvoeren te kunnen
overleven. Iets wat tot dusverre nog niet eerder
in Europa was aangetoond.

Wisenten zorgen met hun eetgedrag
voor natuurlijke, geleidelijkere overgangen tussen bos en open terrein,
op een andere manier dan de andere
grote grazers.

we bijvoorbeeld dat mens en wisent op 50 meter
afstand van elkaar moeten blijven. Dat geeft de
kans om de dieren in hun natuurlijke gedrag te
zien zonder ze te verstoren.
KENNIS DELEN

In 2017 is het tienjarige onderzoeksproject in
Kraansvlak afgerond. Dat vierden we met goed
bezochte extra excursies en een wisentendag in
het bezoekerscentrum bij de Kennemerduinen.
Alle waardevolle onderzoeksgegevens zijn
gebundeld in een speciale uitgave van het vak
blad Natuur, Bos en Landschap, en onder grote
belangstelling gepresenteerd op een nationaal
en internationaal symposium. Kennis die helpt
om ook elders in Europa wisenten terug te
brengen – een belangrijke stap in het voort
bestaan van deze bedreigde diersoort.
VELUWE EN MAASHORST

In Nederland heeft alle kennis al een spin off
gehad met de introductie van wisenten op de
Veluwe (2016) en in de Maashorst in (2017). Op
de Veluwe lopen inmiddels vijf dieren rond. De
excursies, onder begeleiding van door ARK opge
leide vrijwilligers, zijn een groot succes. In de
Maashorst is de wisent zelfs tot symbool van de
‘Brabantse oernatuur’ gekozen, en zijn de excur
sies en open dagen drukbezocht.

MENS EN WISENT

En we waren ook benieuwd naar de interactie
tussen mens en wisent. Want als het aan ARK ligt,
is wilde natuur er ook voor mensen om van te
genieten. Gefaseerd hebben terreinbeheerder
PWN en ARK in de loop der jaren excursies geor
ganiseerd, een wisentpad geopend waar mensen
zonder begeleiding het gebied in kunnen, en
ruiterexcursies georganiseerd. Dat alles onder
zorgvuldige begeleiding en onderzoek. Zo leerden

Z O N N I G E T O E KO M S T

In Kraansvlak heeft de wisent zijn toegevoegde
waarde inmiddels glansrijk bewezen. Ook op de
Veluwe en in de Maashorst blijven we ons inzet
ten om de Europese bizon als voorwaardig onder
deel van de natuur op te nemen. Lessons learned
uit onze projecten zijn daarbij de basis – ook
voor een zonnige toekomst voor deze belangrijke
diersoort in de rest van Europa.
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Edelherten Groene Woud

WILDER NL

Welkom terug edelhert!
Edelherten Groene Woud James van Leuven/Brabants Landschap

Anderhalve eeuw was hij weg uit Brabant, maar op
6 maart 2017 keerde de ‘koning van het woud’ terug.
ARK zette die dag samen met Brabants Landschap
13 edelherten uit in Het Groene Woud. De dieren
trokken veel bekijks. De eerste bronst, de eerste
kalfjes, het was genieten voor de bezoekers. En voor
de media: de wilde Brabantse natuur stond volop in
de schijnwerpers.
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Jaren voorbereiding gingen er aan de komst
van de edelherten vooraf. Maar begin 2017
waren de laatste hobbels genomen en konden
we 13 herten loslaten in een 300 hectare groot
afgerasterd gebied in het hart van Het Groene
Woud. Om precies te zijn: in de Scheeken
tussen Best en Liempde. Hun nieuwe thuis.
ENTHOUSIAST ONTHAAL

Het edelhert hoort oorspronkelijk thuis in de
Brabantse natuur, maar kwam er al anderhalve
eeuw niet meer voor. Terreinbeheerder Brabants
Landschap wilde de dieren terugbrengen in zijn
gebieden. ARK was daarvoor de aangewezen
partner; we hebben ruime ervaring met her

Edelherten Groene Woud

introducties van dieren, als onderdeel van het
herstellen of creëren van wilde natuur.

FINANCIERS EN

EEN NIEUW GEZICHT

PA R T N E R S

De edelherten geven Het Groene Woud een
nieuw gezicht. Vooral de mannetjesherten met
hun majestueuze geweien zijn een imposante
verschijning. Honderden mensen en veel
media genoten van de eerste edelhertenbronst
in Brabant tijdens de 10 bronstexcursies die
Brabants Landschap en ARK organiseerden.
En natuurlijk organiseerden we veldlessen.
Inmiddels zijn ook de eerste kalfjes geboren.
Het komende jaar gaan we verder met de
voorbereidingen en de inrichting van een extra
leefgebied van zo’n 100 hectare. Dat past bij de
ruimte voor wilde natuur waar wij voor staan.

› Brabants Landschap
SCHAKEL IN HET LANDSHAP

Edelherten zijn door hun rol als grote planten
eter een onmisbare schakel in de natuur. Ze
grazen namelijk graag in de overgangen van
bos naar open gebied. Daardoor ontstaan
bredere, halfopen zones en daarvan profiteren
weer allerlei dieren en planten. Welke impact
de herten in Het Groene Woud gaan hebben,
wordt de komende jaren duidelijk. We doen
namelijk onderzoek met behulp van zenders,
zodat we kunnen zien waar de dieren lopen
en grazen.

› Streekorganisatie
Het Groene Woud
› Nationale
Postcode Loterij
› Prins Bernhard
Cultuurfonds
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Dood doet leven

WILDER NL
Grote kadavers Jeroen Helmer

D E E E N Z ’ N D O O D… .
Dode dieren in de natuur zijn nog
steeds niet breed geaccepteerd.
ARK wil dat ‘taboe’ met voorlichting
en praktijkvoorbeelden doorbreken,
zodat de bijzondere aaseters weer
een plek in de natuur krijgen.

F I N A N C I E R S E N PA R T N E R S
› Brabants Landschap
› EIS Aaskeverwerkgroep
› Ekogrön
› Herds and Homelands
› Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit

Dood doet leven, een natuurlijk
gegeven. Toch heeft de mens over het
algemeen een ongemakkelijke relatie
met ‘dood’ in de natuur. Mede daarom
worden in de meeste natuurgebieden
kadavers van grote grazers (paarden
en runderen) geruimd.
K A D AV E R S VA N G R O T E G R A Z E R S

Maar daarmee missen we een belangrijke
schakel in de voedselketen: de kleurrijke
en diverse groep van aaseters. Van kevers
en vliegen tot zeearenden en vossen, ze
pikken graag een graantje mee van het
kadaver-buffet. En trekken op hun beurt
ook weer dieren aan die van de aaseters
leven.
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paarden onder voorwaarden mogen
blijven liggen. Zo kunnen we met voorbeelden het belang van grote kadavers
voor een rijke voedselketen laten zien.

› Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
› PWN
› Rewilding Europe
› Staatsbosbeheer

ARK breekt een lans voor natuurlijke
processen. Zelfs als dat soms een lastige
boodschap is. We werken, samen met
partners, binnen het project Dood doet
Leven aan ruimte voor dode dieren in de
natuur. Met voorlichting en onderzoek
vragen we aandacht voor de waardevolle
rol van aaseters in de natuur. In drie
gebieden (Hellegatsplaten, Slikken van
Flakkee en Kennemerduinen) doen we
een tweejarige ‘Praktijktoets Kringloop
kadavers’ waarbij dode runderen en

DOOD DOET LEVEN GOES EUROPE

Jeroen Helmer heeft de sleutelrol van
grote kadavers in de natuur verhelderend verbeeld in een tekening die veel
media-aandacht genereerde. En lezers
van De Boerderij konden in een artikel
kennismaken met Dood doet Leven.
De brochure die we in 2016 maakten
voor terreinbeheerders is wegens
succes herdrukt. En in samenwerking
met Rewilding Europe hebben we ook
een Engelse versie (Circle of Life) gelanceerd, zodat we kadavers ook inter
nationaal op de kaart kunnen zetten.
Zien is begrijpen, dus ook komend
jaar gaan we door met de praktijktoets
en voorlichting. We blijven uitleggen en
aantonen dat dood een levendige natuur
oplevert.

Wolf

Dravende wolf Lars Soerink

RUIMTE VOOR DE WOLF
Wolven hebben ons land weer ontdekt,
na anderhalve eeuw afwezigheid. Een
succesvol natuurbeschermingsverhaal.
Maar nu moeten we kijken hoe we als
mens met deze nuttige jager omgaan.
Dat doen we binnen de – mede door
ARK opgezette – coalitie Wolven in
Nederland.

F I N A N C I E R S E N PA R T N E R S
› FREE Nature
› IFAW
› IVN
› Koninklijke Jagersvereniging
› Natuurmonumenten
› Rewilding Foundation
› Studio Wolverine
› Van Bommel Faunawerk

De wolf is onmiskenbaar bezig aan een
opmars in Nederland. Minimaal vijf wolven
deden afgelopen jaar ons land op verschillende plekken aan; van Dollard en Veluwe,
tot Limburg. Dat is fors meer dan in 2016.
En naar verwachting zullen er in 2018
opnieuw meer wolven de grens passeren,
want de Duitse roedels breiden zich steeds
verder westwaarts uit.
C O N F L I C T LO O S S A M E N L E V E N

Dat gaat niet zonder slag of stoot. Waarnemingen gaan niet alleen over de wolven
zelf, maar ook over doodgebeten schapen.
We zullen met zijn allen moeten onder-

› Wereld Natuur Fonds
› Zoogdiervereniging
› BIJ12/Faunafonds

zoeken of en hoe we als mens en dier
zo conflictloos mogelijk samen kunnen
leven.
Daarvoor is Wolven in Nederland
alweer bijna 10 jaar geleden van start
gegaan. Samen met partners geven
we voorlichting (interviews, lezingen,
artikelen, et cetera) over nut en risico
van wolven, scheiden we feiten van fictie
en zijn we een succesvol wolvenmeld-

punt gestart waar we samen met vrij
willigers wolvenwaarnemingen beoor
delen. En we zijn met schapenhouders en
overheden in gesprek over preventieve
maatregelen om schade te voorkomen.
Zo hebben we een voorbeeldproject gestart met kuddewaakhonden, maakten
we een folder over preventieve maat
regelen en gaven we trainingen aan
schapenhouders. Dit alles met als doel
om op termijn alle schapen effectief
beschermd te krijgen en zo de overlast
van wolven tot een minimum te beperken.
RUIMTE VOOR WILD

De terugkeer van de wolf is een prachtig
succesverhaal van effectieve Europese
natuurbeschermingsmaatregelen: het
Europese verbod op het doden van
wolven heeft de Europese roedels weer
een kans gegeven. We onderzoeken en
maken graag ruimte voor deze wilde toppredator in ons midden. Zo conflictloos
mogelijk als kan.
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Beverbeheer

WILDER NL

Bever Karsten Reiniers

SAMENLEVEN
MET BEVERS
Het gaat goed met de bever in Nederland. De Limburgse populatie is zelfs zo
sterk gegroeid dat bevers steeds vaker buiten de natuurgebieden te vinden zijn
en links en rechts overlast kunnen veroorzaken. Daarom nam de Faunabeheer
eenheid Limburg in 2017 in het provinciale Faunabeheerplan een hoofdstuk op
over beverbeheer. Al in 2000 dachten we na over toekomstig populatiebeheer.
Maar die toekomst werd sneller dan gedacht actueel!
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Beverbeheer

Wie had ooit gedacht dat de bevers zich zo
voortvarend in Limburg zouden vestigen?
Nadat bevers uit de Eifel en Ardennen zich in
Limburg vestigden, plaatsten ARK en partners
tussen 2002 en 2004 veertig bevers bij om tot
een gezonde populatie te komen. De populatie
groeide verrassend snel naar meer dan 700
exemplaren in 2017. De snelle groei komt vooral
doordat het leefgebied weer geschikt was gemaakt
en doordat de in Limburg geïntroduceerde
Elbe- bevers zich mengden met de dieren uit de
Ardennen en de Eifel. Er ontstond zo een vrucht
bare genetische mix. Dat is prachtig vanuit
natuurbeschermingsoogpunt: een gezonde
beverpopulatie, die bovendien met hun natuur
lijke knaag- en bouwgedrag meer gezonde, water
rijke natuur creëert. Maar daar waar de bevers
zich buiten de natuurgebieden begeven, ontstaat
soms overlast voor mensen. Bevers kunnen met
hun dammenbouw, gegraaf en geknaag water
overlast veroorzaken en schade toebrengen aan
wegen, dijken of landbouwgebieden.

Bever in Millingerwaard Bart Beekers

FINANCIERS EN
M A AT W E R K E N V O O R L I C H T I N G

PA R T N E R S

Gelukkig is het met maatwerk en voorlichting
vaak goed mogelijk om schade door bever
activiteiten te voorkomen, te beperken, of tot op
zekere hoogte te accepteren. Maar als er sprake
is van ernstige schade die niet op korte termijn
met gangbare maatregelen te verhelpen is, dan
kan het doden van bevers door een bevoegde
instantie een toegestane, uiterste maatregel zijn.
Zelfs al is de bever een beschermde soort. Zo is
het afgesproken in het Limburgse Beverbeheer
plan, dat in 2017 formeel in werking is getreden.
Het plan is het resultaat van de samenwerking
tussen de provincie Limburg, Waterschap
Limburg, Rijkswaterstaat, Limburgse natuur
organisaties – waaronder ARK – en de Limburgse
Land- en Tuinbouwbond. In 2017 zijn er geen
bevers gedood.

› Gijs Kurstjens

BEVER ALS BONDGENOOT

In 2017 hebben wij diverse keren de publiciteit
gezocht om uitleg te geven over het bever
management. We vinden het belangrijk dat het
draagvlak voor de bever blijft bestaan. Zijn be
langrijke rol voor natuur- en waterbeheer mag
niet ondergesneeuwd raken door alleen maar
negatieve publiciteit over schade. De bever is
óók bondgenoot van de mens. Hij helpt namelijk
om de gevolgen van klimaatverandering, zoals
extreme droogte en extreme nattigheid, beter
op te vangen door grote hoeveelheden water in
de natuur bufferen. Daarom besteden we ook

Ecologisch
Adviesbureau
› Provincie Limburg
› Waterschap Limburg
› Rijkswaterstaat
› Limburgse natuur
organisaties
› Limburgse Landen Tuinbouwbond

tijdens excursies, lezingen en veldlessen in
‘bevergebied’ aandacht aan de bever en zijn rol
voor natuur en mens.
En op twee plekken hebben we samen met
Staatsbosbeheer en de provincie Limburg de
ontwikkeling van verdroogde natuur naar natte
natuur, die de bever in gang had gezet, acceptabel
kunnen maken voor de omgeving. Zo hebben we
ongerustheid en onvrede weg kunnen nemen
door langs de Hemelbeek bij het Bunderbos iets
extra’s te doen voor de natuur- en wandelbeleving
(een infobord over de bever bij een nieuw
vlonderpad), en in de Vuilbemden aan de Maas
bij Roermond hebben we er na grondaankoop en
herinrichting van dit gebied voor gezorgd dat de
bever nu wél welkom was.
B E V E R WA C H T E R S

ARK pakt haar rol ook op met de training van
‘Beverwachters’. Dat zijn vrijwilligers die in het
natuur- en bevergebied Schuitwater bij Lottum
het waterpeil monitoren en rapporteren, en
beverdammen verlagen als het waterpeil te hoog
wordt voor de agrarische omgeving. Het gaat
hier om een pilotproject van het Waterschap
en Staatsbosbeheer. Wij hebben ons hierbij
aangesloten, omdat we de doelstelling volledig
onderschrijven: Samenleven met Bevers.
Bevers beschermen is bevers beheren. Met de
aanpak in Limburg kunnen we een voorbeeld
zijn voor de rest van Nederland. Want daar is de
bever ondertussen ook aan een gestage opmars
bezig.
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Wild van vlinders

WILDER NL

VLINDERS:
NUTTIGE
KLEURENPRACHT
Op 1 september 2017 presenteerden de Vlinderstichting en ARK het vlinder-herstelplan
Wild van Vlinders. Daarin werken we aan herstel van natuurlijke processen in ZuidoostNederland, zodat dagvlinderpopulaties zich hier kunnen herstellen. Goed voor vlinders
en andere dieren, voor planten én voor klimaatbestendige natuur.

Vlinders Jeroen Helmer
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Wild van vlinders
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En wat dat betreft is er een wereld te winnen,
want het gaat niet goed met de vlinders in
Nederland. Van de 53 soorten dagvlinders die
momenteel in Nederland voorkomen, zijn er
maar liefst 31 bedreigd. En ondanks alle natuur
bescherming en -ontwikkeling in de afgelopen
jaren, waar veel soorten planten, sprinkhanen,
libellen en broedvogels van profiteren, blijven
de dagvlinders achter. Zelfs in het traditioneel
vlinderrijke zuidoosten van Nederland.
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Daarom hebben ARK en de Vlinderstichting
de handen ineengeslagen en het afgelopen jaar
een herstelplan opgesteld voor dagvlinder in
Zuidoost-Nederland. Met verbindingen en
struweel-overgangen tussen velden en bossen
zorgen we ervoor dat het er voor dagvlinders
– van eitje tot vlinder – goed toeven is, en de
populaties zich weer kunnen herstellen.
Enkele soorten die niet spontaan zullen terug
keren brengt de Vlinderstichting actief terug.
Het mooie is: we geven vlinders weer de ruimte
door natuurlijke processen terug te brengen.
Onder andere door runderen en edelherten in
te zetten. Met hun gegraas zorgen ze voor ruimte
en variatie in bossen en bosranden. En maken ze
de terugkeer mogelijk van belangrijke waard
planten voor vlinders, zoals viooltjes.
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› Provincie
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› De Vlinderstichting

Vlinders zijn iedere lente de kleurrijke aan
kondigers van warmere tijden. Maar ze zijn ook
graadmeters van de kwaliteit van natuurgebieden
en van complete ecosystemen. Ze stellen in hun
verschillende levensfasen (van eitje tot rups, en
van pop tot vlinder) steeds andere en specifieke
eisen aan hun omgeving.
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We werken samen met eigenaren en beheerders
van natuurgebieden en aangrenzende steden in
Brabant, Limburg en Zuid-Gelderland aan de
toekomst van de vlinder. En daarmee ook aan
ook aan natuurlijke, klimaatbestendige gebieden
die minder intensief beheer vergen en waar ook
andere planten en dieren kunnen leven.
De provincie Noord-Brabant steunt het plan,
zodat we in 2018 kunnen starten met de werk
zaamheden.
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Dromen bouwen

WILDER NL
Noord Hiolland Jeroen Helmer

Dromen bouwen
Vrij rondtrekkende otters, moerassen en edelherten
in Noord-Holland? Als het aan ons ligt wel. De
‘Natuurdroom Noord-Holland 2050’ is een van de
visiedocumenten waar ARK steeds vaker voor wordt
gevraagd. ‘Mooi om te zien hoe ARK’s kennis, ervaring en vrije denken hierin samenkomen,’ zegt
Esther Blom van ARK.
Soms is het niet meer dan een kleurrijke,
inspirerende tekening van ‘huistekenaar’ Jeroen
Helmer, soms is het een uitgewerkt plan; feit is
dat ARK steeds vaker gevraagd wordt om een
landschapsvisie te ontwikkelen of uit te werken.
‘ARK is onafhankelijk en bezit in principe geen
gronden. Ik denk dat we daarom goed zijn in vrij
denken en nieuwe ideeën wervend neerzetten,’
zegt Esther Blom, adjunct-directeur van ARK
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Natuurontwikkeling. Afgelopen jaar was ze
betrokken bij onder andere ‘Natuurdroom
Noord-Holland’, een inspiratiedocument
voor natuurontwikkeling in Noord-Holland,
in samenwerking met de provincie. Esther:
‘Soms is het goed om reality checks even voor
later te bewaren en grootschalig te dromen.
Dan kom je voorbij de focus op behoud van
individuele gebieden of soorten, en kun je de
natuurlijke processen centraal stellen en ver
kennen hoe je die weer tot leven kunt wekken.’
N AT U U R D R O O M N O O R D -H O L L A N D

Zo kwam ook de Noord-Hollandse Natuurdroom
tot stand. Daarin krijgen kenmerkende landschaps
typen als duinen, en moerassen, hoog- en laag
veen weer de ruimte, en zelfs de eland en de wolf
spelen er een rol in. Gewaagd? ‘Zeker, maar vergis
je niet,’ legt Esther uit. ‘In die visie zit veel meer
inhoudelijke, ecologische kennis en ervaring dan

Dromen bouwen

ARK wordt steeds
vaker gevraagd om
een landschapsvisie te
ontwikkelen of uit te
werken.

Wieringerdelta Jeroen Helmer

je op het eerste gezicht ziet. Die wolf en eland
kwamen bijvoorbeeld vroeger gewoon voor in
Noord-Holland. Ze spelen een cruciale rol in de
ecosystemen van deze landschappen. En natuur
lijk zijn het ook goeie ambassadeurs voor het
ecologische verhaal.’
Geen luchtfietserij dus, maar kennis en
ervaring in binnen- en buitenland als basis voor
inspirerende vergezichten. ‘En we kijken in onze
voorstellen niet alleen naar wat de natuur ermee
opschiet, maar ook naar bijvoorbeeld water
kwaliteit en -veiligheid, recreatie en toerisme, en
kwaliteit van leefomgeving,’ aldus Esther. ‘Daar
voor gaan we ook altijd om tafel met belang
hebbenden en collega-organisaties. Dat is ook
een voorwaarde voor betrokkenheid. Ik denk dat
we als ARK door de jaren heen aardig bedreven
zijn geraakt in het zoeken naar medekrachten.
Zelfs als we misschien niet hetzelfde einddoel
hebben, kunnen we elkaar wel versterken in onze
respectievelijke doelen.’
W I L D E N AT U U R D R E N T S -F R I E S E W O L D

Mede om die reden is ARK sinds afgelopen jaar
aangehaakt om samen met Communicatiebureau
De Lynx in Nationaal Park Drents-Friese Wold
de ideeën voor ‘wilde natuur’ vorm te geven.
Basis daarvoor is onder andere het herstel van de
grondwaterstand, die door ontwatering, vervening,
waterwinning en verdamping in de afgelopen
100 jaar sterk is gedaald. Met een natuurlijke
grondwaterstand kan er een gezonde, klimaat
bestendige bodem ontstaan, en krijgen natuurlijke,
gevarieerde bossen die bij ons klimaat horen

FINANCIERS EN
PA R T N E R S
› Partners en financiers
› Provincie
Noord-Holland
› Regionaal Landschap
Drents-Friese
Grensstreek
› Communicatiebureau
de Lynx

weer de ruimte. De paden van grote stukken bos
worden straks niet meer onderhouden, zodat je
er vooral goed kunt struinen. Ook inventariseren
we welke rasters binnen het gebied weggehaald
kunnen worden. ‘We kijken daarvoor naar de
Poolse en Duitse oerbossen en gebruiken onze
ervaringen in bijvoorbeeld de Gelderse Poort,’
vertelt Esther. In de Gelderse Poort werkte ARK
vanaf 1991 samen met Staatsbosbeheer, Wereld
Natuur Fonds, overheden en kleiwinners aan de
succesvolle transformatie van landbouwgrond
naar natuurgebied, waar inmiddels veel mensen
van kunnen genieten.
VA N D R O M E N N A A R D O E N

‘Dat is een mooi voorbeeld van hoe we vernieu
wende plannen naar daadwerkelijke uitvoering
helpen,’ legt Esther uit. ‘Want dat is een ander
kenmerk van ARK: we stoppen niet bij plannen
maken, maar pakken als het even kan door om
al die vergezichten te realiseren. Door krachten
te bundelen, slimme financiering en draagvlak
te organiseren. En wat vandaag niet kan, daar
komen we morgen weer op terug, als de tijd rijp
is. Die volharding kenmerkt ARK. Want wie had
er 20 jaar geleden nou gedacht dat er ooit weer
wisenten door het Kraansvlak en in de Maashorst
zouden draven?’.
‘Dankzij projecten als Natuurdroom NoordHolland en Wilde Natuur in Drents-Friese Wold
realiseer ik me hoe mooi het is dat we als ARK
onze kennis en ervaring kunnen gebruiken om
anderen te inspireren en wilde natuur ook voor
de toekomst op de kaart te zetten,’ besluit Esther.
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Rewilding Europe

WILDER NL

Rewilding Europe
B L A A S T P L AT T E L A N D N I E U W L E V E N I N
Het Europese platteland loopt leeg; in 2020 wonen 4 op de 5 Europeanen
in stedelijk gebied. Naar verwachting komt tot 2030 nog zo’n 18 miljoen
hectare landbouwgrond vrij. Dat schept kansen voor spectaculaire
wildernis in Europa die bovendien bijdraagt aan de leefbaarheid voor
mens en dier. ARK doet mee, natuurlijk.

Koniks in Sbor Leo Linnartz
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Rewilding Europe

Neem de Oostelijke Rhodopen in Bulgarije.
Daar leven kuddes konikpaarden, wisenten,
edelherten en damherten. ARK heeft die, samen
met de ‘Friends of the Rhodope Cows’ (FRC),
vanaf 2011 uitgezet in het natuurgebied. De
lokale autoriteiten en bevolking plukken er de
vruchten van, want steeds meer toeristen weten
het gebied te vinden. Er kwamen B&B’s, kano
verhuurbedrijven, fietsroutes, wildobservatie
hutten, kaarten en reisgidsen. De Oostelijke
Rhodopen is inmiddels één van de natuurschat
kamers van Europa; duizenden soorten planten
en dieren in een adembenemend landschap.
Natuur helpt zo economie.

De rewilding-beweging blaast
nieuw leven in het Europese platte
land door natuurontwikkeling te
koppelen aan economisch perspectief.
De (her)introductie van grote grazers
is een goedkope en duurzame manier
om landbouwgronden die in ontvolkte
regio’s braak zijn komen te liggen,
aantrekkelijk te houden.

W I L D, W I L D E R , W I L D S T

FINANCIERS EN
PA R T N E R S
› Rewilding Europe
› Nationale
Postcode Loterij

In juli 2017 ging de film Status Wild in première.
De film illustreert het belang van een wildstatus
voor de konikpaarden in de Oostelijke Rhodopen.
ARK deed een formeel verzoek aan de Bulgaarse
overheid om de paarden te erkennen als wilde
dieren, net als herten, zwijnen, beren en wisenten.
Voor de wet zijn de koniks ‘gewoon’ landbouw
dieren. Krijgen ze de status ‘wild’, dan hoeven
ze niet meer gechipt en jaarlijks bemonsterd te
worden. Dan kunnen ze ook na hun dood in het
gebied blijven, net als andere wilde dieren, en
vormen ze zo belangrijk voedsel voor aaseters.
Ook mag dan de draad waar ze nu nog achter
leven, verdwijnen. Lukt het de erkenning te
krijgen, dan is Bulgarije het eerste land in
Europa waar écht weer wilde paarden leven.
Bulgarije zou daarmee een voortrekkersrol
vervullen in Europa.

grote grazers als wisenten, taurossen, koniks
en Exmoorpony’s. Dat bewijst zijn nut bij het
beheer van Europese rewildinggebieden.

REWILDING EUROPE

Oostelijke Rhodopen is een projectgebied
binnen Rewilding Europe. In 2010 startte ARK
samen met het Wereld Natuur Fonds, Wild
Wonders of Europe en Conservation Capital
het project ‘Rewilding Europe’. Een ambitieus,
internationaal project met uiteindelijke tien
voorbeeldgebieden over heel Europa. Momenteel wordt er gewerkt in negen Europese landen:
Portugal, Italië, Kroatië, Roemenië, Oekraïne,
Polen, Duitsland, Bulgarije en Zweden. De
rewilding-beweging blaast nieuw leven in het
Europese platteland door natuurontwikkeling
te koppelen aan economisch perspectief. De
(her)introductie van grote grazers is een goed
kope en duurzame manier om landbouwgronden
die in ontvolkte regio’s braak zijn komen te
liggen, aantrekkelijk te houden. ARK heeft in
Nederland een schat aan ervaring opgedaan met

KENNIS OVER DE GRENS

We deelden in 2017 via webinars onze kennis
over natuurontwikkeling en support creëren
in het European Rewilding Network, en we
verzorgden een intensieve cursus over natuur
educatie. Ook adviseerden we het Oekraïense
Network-lid over inrichting en management
van hun natuurreservaat.
En natuurlijk hebben we het afgelopen jaar
weer een aantal grote grazers een nieuw
leefgebied bezorgd; zes konikpaarden zijn
getransporteerd van Letland naar Oekraine
en de Oostelijke Rhodopen kregen er edelen damherten bij. En wie weet welke nieuwe
gebieden er nog in het verschiet liggen. Want
die trek van het platteland naar de stad, die
gaat onverminderd door.
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ARK in cijfers
FINANCIEEL JAARVERSLAG

OVER DE BALANS

Over 2017 is een resultaat behaald van € 54.151.
Dit bedrag wordt in zijn geheel toegevoegd aan
de continuïteitsreserve.

Baten die in 2017 zijn ontvangen voor projecten
die doorlopen in 2018, zijn vanwege de grond
slagen voor resultaatbepaling volledig in 2017 als
baat verantwoord. De resterende gelden worden
via het bestemmingsfonds in het volgend jaar ter
beschikking gesteld voor uitvoering van de des
betreffende projecten. Gerealiseerde kosten worden
in het jaar van uitvoering als lasten verantwoord.

In de begroting 2017 was een totaal van € 10,5
miljoen opgenomen aan kosten voor projecten
en € 0,1 miljoen voor communicatiekosten niet
projectgebonden. Daadwerkelijk is € 4,4 miljoen
aan kosten voor projecten gerealiseerd en € 0,1
miljoen aan communicatiekosten niet project
gebonden. Verklaring dat er minder kosten op
projecten gerealiseerd zijn komt door minder
grondaankopen in de Maashorst en Eiland van
Weert, alsmede verschuiving van kosten naar
2018, doordat werkzaamheden niet in 2017
konden worden uitgevoerd.
In 2017 is € 4,7 miljoen daadwerkelijk ontvangen,
terwijl € 7,5 miljoen baten begroot waren. Verklaring hiervan is dat door het uitblijven van grond
aankopen en verschuiving van uitvoeringskosten
naar 2018 er geen extra voorschotten diende te
worden aangevraagd bij de subsidieverstrekkers.
De ontvangen maar niet in 2017 toegerekende
opbrengsten worden in het bestemmingsfonds
opgenomen en na het boekjaar besteed.
Het eigen vermogen is in 2017 afgenomen met
€ 3,0 miljoen. De omvang van het bestemmingsfonds is € 0,2 miljoen afgenomen. Dit fonds bestaat uit gelden die in of voor 2017 zijn ontvangen
en verantwoord voor het uitvoeren van (door
lopende) projecten. De middelen in het bestemmingsfonds komen ten goede aan uitvoering van
doorlopende projecten in 2018 en volgende jaren.
De afname van het grondfonds bedraagt € 2,8
miljoen dit is grotendeels te verklaren door
verkoop van gronden in Limburg.
De Afname in de materiële vaste activa van
€ 20,5 miljoen naar € 17,6 miljoen is grotendeels
te verklaren door verkopen van gronden.
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Bij dit jaarverslag is door Konings & Meeuwissen
Accountants een goedkeurende controleverklaring
verstrekt conform voor de jaarverslaglegging en in
overeenstemming met artikel 17/b van het reglement van het CBF/keur en richtlijnen voor de jaarverslaglegging (640).
Hiernaast staande cijfers zijn ontleend aan de jaar
rekening 2017. Het volledige jaarverslag is te lezen
op www.ark.eu/jaarverslag.

ARK in cijfers

GECONSOLIDEERDE BALANS
		
12-31-2017		
12-31-2016			
A C T I VA
€		
€ 				
Materiële vaste activa
17.632.928		
20.489.451 				
Financiële vaste activa
1.097.503		
1.143.815 				
Voorraden en onderhanden werk
151.618 		
23.892 				
Vorderingen
225.917		 269.329 				
Liquide middelen
10.128.542		
10.256.043 				
Totaal activa
29.236.508		
32.182.530 				
			
PA S S I VA 							
Eigen vermogen
27.914.042		
30.870.011 				
Langlopende schulden
822.705		
836.602 				
Kortlopende schulden
499.76		
475.917 				
Totaal passiva
29.236.508		
32.182.530 				
			
G E C O N S O L I D E E R D E S TA AT VA N B AT E N E N L A S T E N 			
		
		
2017
Begroting 2017
2016 				
B AT E N
€
€
€ 				
Financiering derden
3.056.492
6.033.761
1.960.417 				
Giften
25.000
25.000
25.000 				
Baten Nationale Postcode Loterij
900.000
900.000
900.000 				
Subsidies
681.375
521.107
4.219.346 				
Overige baten
–
–
–			
Financiële baten
11.034
60.92
48.637 				
Totaal
4.673.901
7.540.788
7.153.400 			
			
L A S T E N 							
Bureau
312.762
335.486
320.188 				
Communicatiekosten niet project gebonden
82.803
81.360
89.602 				
Afschrijvingen en overige kosten
14.080
27.500
12.287 				
Projectkosten
4.381.532
10.532.086
9.242.297 				
Totaal
4.791.177
10.976.432
9.664.374 			
					
OVERSCHOT
–117.276
–3.435.644
–2.510.974				
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
3.420
–
– 		
Verdeling overschot
–113.856
–3.435.644
–2.510.974				
						
Mutatie bestemmingsfonds
–168.007
–2.490.502
–				
Mutatie projectenfonds
–
–25.500
–				
Mutatie grondfonds
–
–
–				
Toegevoegd aan het vrij beschikbare vermogen uit hoofde:							
Continuiteitsreserve
€ 54.151		
– 				
Algemene reserve
–		
€ 5.028 				
		
–113.856		–2.510.974				

								
55
					

ARK jaarverslag 2017

Ondertussen bij ARK

ONDERTUSSEN BIJ ARK ...
M I S S K L I M A AT B U F F E R N E E M T

M A R I E K E G A AT V O O R

AFSCHEID

DUURZAME VIS

Marjolein Sterk zette zich bij ARK
jarenlang in op diverse fronten,
maar was vooral de trekker van de
coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers.
Tussentijds promoveerde ze in
Wageningen op onderzoek naar
de veerkracht van ecosystemen.
Dat onderzoek zet ze voort bij
Wageningen University and
Research.

Ze kwam binnen als medewerker
van het Wilderniscafé in Kekerdom,
maar met een communicatie
opleiding op zak ontwikkelde ze
zich tot communicatieprofessional
van ARK: Marieke Reisinger. Ze
heeft ons verlaten om bij Marine
Stewardship Council haar kwali
teiten in te zetten. Heeft MSC
even geluk…!

Foto Twan Teunissen

NAAR LIMBURG

Vijf jaar lang werkte Denis Frissen
aan natuurontwikkeling in het
Kempen~Broek. De resultaten zijn
spectaculair. Denis zet zich ook in
zijn nieuwe baan bij de provincie
Limburg in voor natuur. Daar
komen we hem dan ook zeker
weer tegen.

Foto Twan Teunissen

DAG PETRA

Sinds 2012 was Petra Souwerbren
directeur van ARK. Ze verstevigde
de basis van ARK, zowel op het organisatorische als op het financiële
vlak. ARK groeide verder uit onder
haar professionele leiding. Nu vindt
ze het tijd voor een nieuwe stap in
haar carrière.
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Foto Thomas Seegers

H A L LO J O S

In september volgde Jos Rademakers
Petra Souwerbren op als directeur.
Jos is een gedreven en ervaren ecoloog, die heeft laten zien inhoudelijke
ambitie in concrete natuurresultaten
om te kunnen zetten. Samen met
het kritische, eigenzinnige en eigenstandige ARK wil hij verder ruimte
maken voor wilde natuur.

Ondertussen bij ARK

TERUG NA AR DEN BOSCH

Rob Brinkhof is teruggekeerd bij
de gemeente ’s-Hertogenbosch
als stadsecoloog. Rob heeft zich
afgelopen jaar ingezet voor ARK.
We blijven elkaar zien tijdens de
verkenning van natuurprojecten
rond Den Bosch.
Foto Twan Teunissen

W E L KO M A A N B O O R D

Melanie Pekel volgde een stage
bij ARK en dat resulteerde na haar
afstuderen in een baan bij ons.
Melanie werkt onder andere voor
projecten over otters en wolven.
Ernst Schrijver versterkt het team
in de Delta en houdt zich met
name bezig met de terugkeer van
de steur en van schelpdierbanken.
Esthér Rodriguez kennen we al
jaren uit het Kraansvlak van PWN,
waar ze in het wisentenproject
werkt. In 2017 startte ze bij ARK als
onderzoeker naar de interacties
tussen mensen en wisenten.
Rebecca Reurslag verruilde
Naturalis voor ARK. Als ervaren
communicatiespecialist gaat ze
het communicatieteam van ARK
versterken.
Jasper Hugtenburg was landschapsarchitect bij H+N+S en
alsA A
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Foto achterzijde: Koninginnepage Twan Teunissen

58

Vogelwikke Twan Teunissen

