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Vijf jaar gebiedsontwikkeling in Limburg
Een groen hart voor De Maashorst
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ARK verlegt grenzen voor wilde natuur met als
resultaat robuuste natuurgebieden waar natuurlijke
processen hun gang mogen gaan. Dat levert een
grote rijkdom aan landschappen, planten en dieren
op. Bovendien genereert die natuur inkomsten
voor bijvoorbeeld recreatie, delfstoffenwinning en
gezondheid. Vrij toegankelijke natuur is spannend
én voorwaarde voor de betrokkenheid van mensen.
ARK leidt gebiedsontwikkelingen in het Kempen~Broek, het Drielandenpark en De Maashorst,
realiseert nieuwe natuur in Rotterdam en rond het
Haringvliet en werkt aan een duurzame toekomst
voor otter, wisent, steur, bever en vele andere
sleutelsoorten.
We betrekken omwonenden bij de toekomst van
hun gebied in schetssessies, discussieavonden of
in klankbordgroepen. Voor recreanten en bewoners organiseren we struintochten, basisscholieren
gaan met ons op natuurexpeditie. Zo enthousias-meren we de omgeving voor de zich ontwikkelende, nieuwe natuur. Via Delta Talent verbreden
en verrijken we ons gedachtengoed. Visieschetsen
van Jeroen Helmer en filmbeeldproducties zoals
De Levende Rivier en dwaalfilm.eu enthousiasmeren een breder publiek over de veerkracht van
spontane natuur.
www.ark.eu
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Draagvlak

DR A AGVL AK
Het is belangrijk, natuurlijk, om draagvlak te hebben voor de uitvoering van
ons werk. Hier niet zozeer bedoeld als draagvlak in de ecologische betekenis
van voldoende voedsel en geschikt leefgebied, want dat is vanzelfsprekend
een randvoorwaarde voor alle natuurontwikkeling rond diersoorten. Hier
heb ik het over draagvlak in de betekenis van ‘de streek’ of ‘de buurvrouw’
die zegt ‘Doe maar’. Of tenminste een streek en buurvrouw die stilzwijgend
instemmen. Maar zodra de streek of buurvrouw ‘Doe niet’ roepen, dan kunnen verwarrende situaties ontstaan. ‘Doe niet’ kan democratisch vastgesteld
beleid doorkruisen maar toch stevige impact hebben. De bezorgde burger is
een achilleshiel voor bestuurders, en zeker in het snelle digitale communicatietijdperk wil je dat zo snel mogelijk oplossen.
4

Draagvlak

terugtrekken en minder als initiatiefnemer optreden. Overheden willen initiatief van burgers
en bedrijven bevorderen voor het realiseren van
natuur en landschap. De onderzoekers constateren dat natuurorganisaties vaker bottum-up
werken. ARK is een van de vier vernieuwende
organisaties die onder de loep zijn genomen. Wij
zijn actief aan het werk om aansluiting bij maatschappelijke behoeften te maken en om lokale
landschapsdoelen in de uitvoering te betrekken.
Meer gesprek met omwonenden en belanghebbenden persoonlijk. De onderzoekers stellen vast
dat een dergelijke ‘intermediaire rol’ zich in de
toekomst verder moet ontwikkelen. Aansluiten
bij private initiatieven biedt meerwaarde omdat
de kennis, passie en inzet van lokale mensen
niet door publieke partijen valt te overtreffen. De
meerwaarde, zo schrijven de onderzoekers, ligt
niet zozeer op het vlak van natuur, maar in sociale cohesie, gezondheid en leefbaarheid. Belangrijk. Maar als natuurorganisaties zich meer gaan
richten op het faciliteren en organiseren van
bottum-up initiatieven, wie brengt dan inhoudelijke kennis over veerkrachtige natuur?

Aansluiten bij andere initiatieven biedt meerwaarde omdat de
kennis, passie en inzet van lokale mensen niet door publieke
partijen valt te overtreffen.

Dat geldt ook voor ’s Rijks grootste natuurbeheerder. Bezorgde buren zijn kritisch over de
gevolgen van ondernemerschap van dit bedrijf.
En zo dreigde de komst van wisenten naar de
Veluwe, nota bene een initiatief van de streek
zelf, alsnog te stranden. Te elfder ure werd een
draagvlakpeiling gehouden onder de omwonenden. De wisenten mogen nu komen, want
de buren maken zich vooral bezorgd over de
verkeersafwikkeling rond Radio Kootwijk, niet
zozeer over de wisent.

Niet overal kiest een overheid ervoor om bottum-up te werken. Ook dat geeft te denken. We
zitten aan de andere kant nu wij met vele partners een plan maken voor de Huissensche Waarden. Een uniek overleg tussen publieke, private
en maatschappelijke partijen. Ondanks belangentegenstellingen lukt het om te zoeken naar
de grootste gemene deler en een integraal plan
te schetsen voor de ontwikkeling van het gebied
met waterveiligheid, natuur, landschapshistorie,
infrastructuur en bedrijvigheid. Omwonenden
hebben de ideeën tijdens een drukbezochte informatieavond enthousiast ontvangen. Tot ieders
ontsteltenis zijn provinciebestuurders na vijf
maanden beraad tot het besluit gekomen dat dit
gebied voor hen geen prioriteit heeft, ondanks
alle beleidsdoelen die hier gerealiseerd kunnen
worden. Ik denk dat we maar een draagvlakpeiling moeten gaan organiseren…

Wageningen Universiteit en Planbureau voor de
Leefomgeving deden recent onderzoek naar de
rol van natuurorganisaties sinds overheden zich

Petra Souwerbren
Directeur ARK Natuurontwikkeling

Cartoon Jeroen Helmer
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Haringvliet

Vogels Haringvliet Jeroen Helmer

Van dromen naar doen
OP NA AR EEN DYNA MISCH HARINGVLIE T
In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. Die stap willen het
Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland,
Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en ARK Natuurontwikkeling
aangrijpen om de ooit zo unieke deltanatuur van het Haringvliet weer nieuw
leven in te blazen. De onmisbare financiële impuls om dit te doen kwam van
de Nationale Postcode Loterij. Op 27 januari 2015 ontving de coalitie op het
Goed Geld Gala 13,5 miljoen euro uit het Droomfonds van de Loterij.
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Haringvliet

Vissen Haringvliet Jeroen Helmer

A M B I T I E D RO O M FO N D S P RO J E C T

Vooruitlopend op de Kier werkt de coalitie aan
de ontwikkeling van getijdenlandschap rond het
Haringvliet. Landbouwgrond wordt opgekocht
en omgevormd tot natuur. Door oevers af te
graven komt een groter deel van de natuurgebieden onder invloed van het getij en nemen
slikken en platen in omvang toe. Daarvan profiteren steltlopers, vis- en zeearend, trekvissen
en zeehonden. Om de kansen voor trekvissen
ten volle te benutten, gaat de coalitie in gesprek
met de beroepsvisserij. Het doel? De visserij in
het gebied in balans brengen met de draagkracht
van het systeem. Door toerisme en recreatie aan
te wakkeren, krijgt de regio een economische en
maatschappelijke impuls. Iedereen kan straks
van de natuur van het Haringvliet genieten.
Veerboten brengen toeristen naar schilderachtige
dorpjes. Natuurliefhebbers kunnen struinroutes tot diep in de wildernis volgen, deelnemen
aan vis- en vogelexcursies en de natuur bekijken
vanaf uitkijktorens.

WAT E R B U S

Ook van het
Haringvliet
genieten? Vanaf
juni kun je vanuit
hartje Rotterdam
en Dordrecht
met de Waterbus naar het
Haringvliet. Zie
www.waterbus.nl.

A AN HET STUUR

ARK staat aan het stuur van twee projecten uit dit
Droomfonds: de terugkeer van de Europese steur
en de terugkeer van schelpdierbanken. Aan de
steur werkt ARK met het Wereld Natuur Fonds,
Sportvisserij Nederland en Diergaarde Blijdorp
sinds 2010. Twee experimentele uitzettingen
voor onderzoek van in totaal 100 steuren, brachten hen de kennis dat de Nederlandse Rijn weer
geschikt is als leef- en trekgebied voor de steur.

PA R T N E R S

Nationale Postcode
Loterij, Wereld

Om een duurzame terugkeer te kunnen bereiken, is het uitzetten van tienduizenden steurtjes
nodig. De Europese steur is zeldzaam en slechts
in beperkte aantallen uit kweek beschikbaar in
Frankrijk voor de rivier de Gironde. Door de
bijdrage uit het Droomfonds kan nu een extra
opkweekcentrum worden gerealiseerd, zodat
grotere aantallen ook daadwerkelijk beschikbaar
komen.
Schelpdierbanken zijn vrijwel verdwenen uit de
Noordzee, terwijl op plekken met mossel- en
oesterbanken de natuurlijke rijkdom twee keer
zo hoog is als op plekken zonder schelpdierbanken. Schelpdieren zijn voedsel voor vissen en
vogels. De schelpdierbanken bieden beschutting
en dienen als rustgebied en kraamkamer voor
kleine en grote waterdieren, geven houvast aan
onderwaterplanten, filteren het zeewater schoner en dragen bij aan kustbescherming. Door de
aanwezigheid van schelpdierbanken valt er onder
én boven water meer te genieten voor mens en
natuur. ARK werkt samen met het Wereld Natuur
Fonds en onder de vlag van het Droomfondsproject aan de terugkeer van schelpdierbanken in
de Voordelta. Praktische proeven resulteren in
kennis die bijdraagt aan een duurzaam herstel
van schelpdierbanken in de Noordzee.

Natuur Fonds,
Natuurmonumenten,
Sportvisserij Nederland,

De coalitie werkt tot en met 2018 aan het realiseren van haar droom.

Staatsbosbeheer,
Vogelbescherming

www.ark.eu/haringvliet
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Schelpdierbank Jeroen Helmer
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Schelpdierbanken

Schelpdierbanken
HOTSPOTS VAN
ONDERWATERLE VEN

De bodem van de Noordzee bestond
ooit voor zo’n 20% uit schelpdierbanken. Ziektes en overbevissing maakten
hieraan een einde. Met het verdwijnen
van die schelpdierbanken ging ook
een rijk onderwaterleven verloren.
De soortenrijkdom is namelijk twee
keer hoger op plekken met schelpdierbanken dan op zandige bodems.
ARK Natuurontwikkeling en het
Wereld Natuur Fonds werken vanuit
het Droomfondsproject Haringvliet
aan herstel van platte oester- en
mosselbanken.
De banken die schelpdieren vormen,
bieden een rustgebied en kraamkamer
voor vissen en andere waterdieren.
Schelpdieren, zoals mossel en platte oester, zijn voedsel voor vissen en
vogels. Ook dienen ze als houvast voor
planten en dieren om op te groeien en
filteren ze het water. Dit is goed voor
de waterkwaliteit en voor zichtjagers als
stern en roofvissen. Wereldwijd worden
schelpdierbanken ingezet als natuurlijke kustverdedigers. Ze filteren slib
en algen uit het water en scheiden dit
weer uit in de luwte van hun schelpen.
Zo hogen ze zandbanken op en beschermen de kustlijn tegen hoge golven en
stormvloed.
Ten westen van de Zuid-Hollandse en
Zeeuwse eilanden zetten ARK en het
Wereld Natuur Fonds in 2016, 2017 en
2018 meerdere malen mosselen en platte oesters uit om te onderzoeken hoe
deze zich ontwikkelen. Blijven ze in leven? Groeien ze? Gaan ze voortplanten?
De kennis en ervaring die de partners
zo opdoen, zijn de eerste stappen op
weg naar de duurzame terugkeer van
schelpdierbanken in de Noordzee.
www.ark.eu/schelpdierbanken

PA R T N E R S

Nationale Postcode Loterij, Wereld Natuur
Fonds, Ministerie van Economische Zaken,
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Imares,
Bureau Waardenburg, Sas Consultancy
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Delta

‘Wind, golven
en stroming
verspreiden het
zand langs de kust.
Zo groeit de kust
op een natuurlijke
manier.’

Jong duintje Twan Teunissen

DE Z ANDMOTOR
Sinds de aanleg van de Zandmotor in
2011 maakt ARK jaarlijks een verslag van
de natuurontwikkelingen daar. De vele
foto’s in het rapport laten goed zien hoe
snel de veranderingen zich in dit dynamische kustlandschap voltrekken.
De Zandmotor is een enorme berg zand
die in 2011 voor de kust van Ter Heijde
in zee werd gestort. Wind, golven en
stroming verspreiden het zand langs de
kust. Zo groeit de kust op een natuurlijke
manier. In 2015 resulteerde dit in nog
meer planten- en diersoorten dan in
voorgaande jaren. Geulen en strandmeren verschijnen, verdwijnen en verschijnen weer opnieuw. Op verschillende
plaatsen ontwikkelen zich duintjes. Ook
voor de bezoekers is er daardoor telkens
iets anders te beleven.
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RIVIER AL S
G E TIJDENPARK
Met ‘Rivier als Getijdenpark’ werken de
gemeente Rotterdam, het Wereld Natuur
Fonds en vele andere organisaties aan de
terugkeer van getijdennatuur in Rotterdam. Deze wereldstad heeft immers een
open verbinding naar zee en omringt
de monding van de grootste rivieren
van Noordwest-Europa: de Rijn. Eb en
vloed komen tot midden in de stad! Toch
merken bewoners en bezoekers daar
nauwelijks wat van. De oevers zijn recht
en hard en bieden weinig plek voor planten en dieren. Terwijl de open verbinding
tussen rivier en zee, de dynamiek van het
fluctuerende waterpeil en de wisselende
zoutgehaltes kansen bieden voor unieke
getijdennatuur.
In de Groene Poort, het Mallegatpark en
de Nassauhaven worden zogenaamde

‘getijdenparken’ gerealiseerd. Hier wordt
het getij weer zichtbaar en beleefbaar.
Harde begrenzingen maken plaats voor
geleidelijk aflopende oevers waar zich
planten, vissen en vogels thuis voelen
die op de grens van zoet en zout leven.
Het zuiverende vermogen van wateren oeverplanten zorgt voor een betere
waterkwaliteit. Getijdenparken dragen zo
bij aan een leefbare stad. Rotterdammers
kunnen naar hartenlust van die bijzondere getijdennatuur komen genieten. ARK
organiseerde daartoe in 2015 struintochten en veldlessen in onder andere de
Groene Poort.

DENK TANK VISMIG R ATIE
ZUIDERDIEP
In augustus organiseerde ARK in Stellendam een geslaagde deskundigenbijeenkomst over een mogelijke vispassage in de watergang Zuiderdiep op

Delta

Vispassage in het Haringvliet Bureau Stroming, in opdracht van Wereld Natuur Fonds

In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. Trekvissen kunnen dan weer
hun gebruikelijke weg tussen rivier en zee pendelen.

Goeree-Overflakkee. In 2018 gaan de
Haringvlietsluizen op een kier. Trekvissen kunnen dan weer hun gebruikelijke
weg tussen rivier en zee pendelen. Deze
doorgang is echter dynamisch, met
hoge stroomsnelheden. En de polders
van Goeree-Overflakkee worden door
de Kier niet beter bereikbaar, terwijl de
polderwateren juist belangrijk zijn voor
trekvissen. Het Zuiderdiep kan een goede
bypass zijn waarvan trekvissen het hele
jaar gebruik kunnen maken en die polders beter bereikbaar maakt.

risico’s van de passage. Klip en klaar werd
dat hier een prachtkans ligt voor herstel
van estuariene natuur. Iets waar trekvissen als aal, driedoornige stekelbaars en
spiering baat bij hebben. Er is veel kennis
uitgewisseld, maar ook werd duidelijk dat
nog informatie ontbreekt. Natuurmonumenten heeft inmiddels het stokje overgenomen en neemt de inzichten mee in
de uitwerking voor het Zuiderdiep binnen
het Droomfondsproject Haringvliet.

Tijdens de deskundigenbijeenkomst
lieten deelnemers hun licht schijnen op
de aandachtspunten, mogelijkheden en

In juni 2013 rondde ARK het project
Klimaatbuffer IJsselmonde – bestaande uit het natuurgebied Zuidpolder en

IJSSEL MONDE

Koedoodzone – officieel af. Eén onderdeel liep echter door tot in 2015. De
natuurexpedities voor basisscholen die
de afgelopen vijf jaar in de Zuidpolder en
Koedood werden georganiseerd, zijn in
de zomer van 2015 aan Natuurvereniging
IJsselmonde overgedragen. De vrijwilligers van deze vereniging werden door
ARK opgeleid en zullen het gedachtegoed over Klimaatbuffer IJsselmonde
verdere bekendheid geven.
In de natuur van de Klimaatbuffer zelf,
valt steeds meer te genieten. De veerkracht waarmee de natuur zich er ontwikkelt is enorm. Jaarlijks vestigen zich
nieuwe soorten planten en dieren. Dit
jaar zijn er zelfs Cetti’s zangers gehoord.
Bij de Schotse hooglanders in het gebied
zijn in 2015 twee kalfjes geboren. De
bewoners van de omringende Vinex wijken genieten volop van de kalfjes én de
nieuwe natuur in hun voortuin.
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Steur

K IN DER EN SPI J K
L ATEN STEU R EN LOS
10 juni 2015. Een bont gezelschap verzamelt zich op het Rijnstrand op de
grens met Duitsland. De setting is lounge-, bijna festivalachtig. Maar toch
zien we ook pakken en stropdassen. Vertegenwoordigers van de Nederlandse
en Duitse overheid, van beroeps- en sportvissers, natuurorganisaties en
landelijke en regionale media. Aanleiding voor dit feestje? Het Wereld
Natuur Fonds, Sportvisserij Nederland en ARK Natuurontwikkeling laten
opnieuw zeldzame steuren vrij in de Rijn.
12

Steur

Europese steur Jelger Herder

PA R T N E R S

Wereld Natuur Fonds,
Sportvisserij Nederland,
Diergaarde Blijdorp,
Nationale Postcode
Loterij

Met hulp van kinderen uit het nabijgelegen Spijk
werden 53 jonge steuren in het Rijnwater geplaatst.
De terugkeer van deze zeldzame trekvis, die ernstiger bedreigd is dan de panda, is onderdeel van
het Droomfondsproject Haringvliet. Een coalitie
van zes organisaties maakt daarin met steun van
de Nationale Postcode Loterij ruim baan voor
deltanatuur, trekvogels en -vissen. De steur is hét
icoon van een natuurlijker Haringvliet.
De steuren die op 10 juni werden losgelaten, zijn
voorzien van een zender. Het bijbehorende zenderonderzoek geeft inzicht in het gedrag van de
steur in de Nederlandse rivieren. Zo is duidelijk
geworden dat de vissen direct na de uitzetting
naar de monding van de rivier zijn gezwommen.
Hier hebben ze een tijdje rondgehangen, om
te wennen aan de overgang van zoet rivierwater

naar zout zeewater. Een aantal uitgezette steuren
werd later terug gemeld door beroeps- en sportvissers op de Noordzee. Omdat de zender op zee
niet werkt, zijn vangstmeldingen als deze erg
belangrijk voor het onderzoek. Gelukkig zijn de
gevangen steuren weer levend en wel teruggezet.
De steur staat symbool voor vele trekvissen zoals
zalm, zeeforel en paling. Voor al deze vissen geldt
dat ze een natuurlijke rivierdelta met zoet-zout
overgangen, getijdeverschillen en een open
verbinding naar zee nodig hebben. Een (gedeeltelijk) open Haringvliet is daarmee een belangrijke
voorwaarde voor een gezonde populatie trekvissen. Maar ook voor vogels als vis- en zeearend en
andere deltasoorten.
www.ark.eu/steur

EUROPESE STEUR

De Europese steur is de grootste vis die
thuishoort in onze rivieren. Hij kan meer
dan drie meter lang worden en daarbij
ruim 300 kilo wegen. Deze steurensoort
leefde duizenden jaren lang in Nederland, maar in de jaren vijftig van de vorige

eeuw werd de laatste steur gevangen
en gedood. In 2012 keerde de Europese
steur voor het eerst terug in de Nederlandse rivieren. 47 steuren werden in
mei van dat jaar voor onderzoek losgelaten in de Oude Maas bij Rotterdam
en in de Waal bij Nijmegen. Zij zijn naar

zee gezwommen en de verwachting is
dat zij pas rond 2018 uit zee terugkeren
om te paaien. In Diergaarde Blijdorp
bevindt zich in het Oceanium een aantal
Europese steuren. Een mooie kans om
dit indrukwekkende, zeldzame dier van
dichtbij te bekijken.

Foto Shody Careman / Sportvisserij Nederland
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‘Ik loop dit jaar
voor de 4e maal de
Geulwandelmarathon,
en velen met mij vinden
dat ook het Belgische
gedeelte van het
Geuldal bescherming
moet krijgen. Wederom
een bevestiging dat
mijn bijdrage aan de
Postcode Loterij goed
besteed wordt.’
Hans van de Winkel,
Weert
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Christoffelkruid Twan Teunissen
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SOORTEN
In het Drielandenpark en in het
Grenspark Kempen~Broek werkt
ARK sinds 2011 in opdracht van de
provincie Limburg aan een brede
gebiedsontwikkeling. Onderdeel
hiervan zijn soortbeschermingsprojecten. De resultaten hiervan
zijn gepresenteerd tijdens een
symposium in november 2015 en
opgenomen in elf rapportages.

G EELBU IK V U URPAD

TAUROS

Op steeds meer plekken in Zuid-Limburg keert de geelbuikvuurpad terug.
Nu al 800 dieren op negen locaties.
In gebieden van ARK zijn bronnen en
beken hersteld en met begrazing door
Schotse hooglanders ontstond geschikt
leefgebied. Hier zette ARK vele honderden geelbuikvuurpadlarven uit.

Het oerrund is uitgestorven, maar ARK,
Stichting Taurus en Rewilding Europe
werken samen in een fokproject aan
een nieuw rund dat zichzelf kan redden
in de Europese natuur. Eind 2015 leefen
er 100 Taurossen in het Kempen~Broek,
het begin van een groeiende kudde met
steeds meer eigenschappen van het
oerrund.

www.ark.eu/soortplannen

Foto Douwe Schut
Foto Twan Teunissen

WOLF

HA ZEL MU IS

WE S PEND IEF

150 jaar geleden viel voor de wolf in
Nederland het doek in Schinveld. Nu
rukt het dier vanuit Duitsland en Frankrijk op richting Limburg. ARK werkte
samen met een coalitie van organisaties
in Wolven in Nederland. Een wolvenplan werd opgesteld en miljoenen
mensen zijn voorzien van informatie via
radio, televisie en internet.

De hazelmuis komt alleen nog in het
diepe zuiden van Limburg voor. In
natuurgebieden van ARK zorgen grazers
daar voor nieuwe ruigtes en struwelen. In 2013 verschenen voor het eerst
hazelmuizen in dit nieuwe landschap, in
het aangrenzende agrarische landschap
werkt ARK aan verbindingen door aanplant van graften en hagen.

In het Kempen~Broek en het Groene
Woud werd onderzoek gedaan naar
het leefgebied van de wespendief.
Voorzien van een zender gaf een aantal
dieren waardevolle informatie over
hun gebruik van het landschap. ARK en
andere beheerders kunnen er lessen uit
trekken voor inrichting van natuur.

Foto Leo Linnartz

Foto Anke Brouns

Foto Stef van Rijn
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WILD E K AT

KN OFLO OKPAD

KR A AN VO G EL

De wilde kat is terug en blijkt zich zelfs
voort te planten in Zuid-Limburg. Door
wilde katten te zenderen is onderzocht
hoe de dieren het landschap gebruiken
om zich te verplaatsen en om voedsel
te zoeken. Op basis van deze informatie
werkt ARK met vele partners aan verbindingen naar andere natuurgebieden.

Het voormalige leefgebied in het
Kempen~Broek van de nu sterk
bedreigde knoflookpad is na natuurontwikkeling weer geschikt dankzij herstelde overgangen van kletsnat naar gortdroog en aanwezigheid van grazers die
zorgen voor kale plekken. Vervolgens
hebben ARK en Bureau Natuur Balans
1.700 knoflookpadlarven uitgezet.

Om de komst van de kraanvogel als
broedvogel in Limburg een handje te
helpen, heeft ARK onderzocht welke
Limburgse gebieden geschikt zijn of
geschikt gemaakt kunnen worden. Voor
de Peelvenen en verschillende delen
van het Kempen~Broek is dat nu het
geval. Het is nu alleen nog wachten op
een spontane vestiging.

Foto Douwe Schut

Foto Bob Luijks

Foto Karsten Reiniers

OT TER

A A S E TERS

O EH OE

Vijftig jaar geleden verdween de otter
uit Limburg. Dankzij herintroducties in
Noord-Nederland is de otter terug en
groeit de populatie. Om Limburg voor
te bereiden op de onafwendbare komst
van de otter, zijn op achttien locaties
wegen voorzien van otterpassages en
werkt ARK vanaf 2016 aan bijplaatsing
van otters.

Voor aaseters is gewerkt onder de vlag
van Dood doet Leven. In voorbeeldgebieden is onderzocht welke soorten
voorkomen op kadavers en tijdens
veldlessen werd letterlijk stilgestaan
bij dode dieren. In een brochure zijn
praktische manieren beschreven om als
natuur-, weg- of faunabeheerder aan
de slag te gaan voor aaseters.

In 1997 streek de eerste oehoe neer in
Limburg en zijn verspreiding groeide
naar 16 plekken in 2014. ARK onderzocht wat potentiële broedplaatsen zijn
en waar de dieren voldoende voedsel
kunnen vinden. Verwacht wordt dat de
oehoe zich verder zal verspreiden naar
de Maasuiterwaarden, fabrieksterreinen
en hellingbossen.

Foto Karsten Reiniers

Foto David Dohnal / Shutterstock

Foto Richard Whitcombe / Shutterstock
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Drielandenpark & Kempen~Broek

5 JA AR G EBIEDSONT WIKKELING IN

92
hectare waterbuffer
in Kempen~Broek
gerealiseerd

100

2500

Taurossen
in Kempen~Broek

kinderen en

300

46

volwassenen
deden mee aan
veldlessen

Schotse hooglanders
in Drielandenpark

209
hectare
landbouwgrond
verbeterd
18

twee geocaches,
twee struinkaarten,
drie ommetjes

venherstel met
vogels en planten
als profiteur

Drielandenpark & Kempen~Broek

DRIEL ANDENPARK & KEMPEN~BROEK

18

nieuwe
faunapassages
voor otterveiligheid
aangelegd
twee kilometer
herstel meanderende
beken in
Drielandenpark en
Kempen~Broek

100

excursies
en kanotochten
georganiseerd

twee boeken en
talloze brochures,
folders en artikelen
gepubliceerd

302

147

hectare
nieuwe natuur
in Kempen~Broek en
in Drielandenpark
gerealiseerd

erven verfraaid in
Kempen~Broek (103)
en in
Drielandenpark (44)

28
informatiepanelen
geplaatst
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Drielandenpark & Kempen~Broek

Straalbedrijf Cuijpers omringd door natuur Erwin Christis

VERPL A AT SING
INDUS TRIE IMPUL S VOOR
NAT UUR , RECRE ATIE EN
WERKG ELEG ENHEID
Straalbedrijf Cuijpers aan de Lozerweg
in Weert verhuist naar een nabijgelegen
industrieterrein om te moderniseren. De
verplaatsing van het bedrijf, dat midden
in de natuur van de Kruispeel ligt, maakt
dat de grond kan worden gesaneerd en
ingericht als natuurgebied. Daarnaast
ontstaat er ruimte voor waterberging
langs de Tungelroysche Beek. In het
nieuwe natuurgebied zijn bezoekers
straks van harte welkom.
Over de verplaatsing van de onderneming werd al ruim twintig jaar onderhandeld. Uiteindelijk heeft ARK, mede
namens de provincie Limburg, met
alle betrokken partijen een akkoord
voor een kavelruil bereikt. ARK werkt in
opdracht van de provincie Limburg aan
een bredere gebiedsontwikkeling in het
gebied.
De gebouwen van Cuijpers worden
gesloopt, de bodem gesaneerd. De
oude locatie van het straalbedrijf en de
aanpalende Centrale Zandwinning Weert
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Veldles Kempen~Broek Elma Duijndam

Meer dan 1.700 schoolkinderen en zo’n 400 begeleiders maakten de
afgelopen vijf jaar een bijzondere belevenis mee in de natuur van het
Kempen~Broek.
(CZW) worden als één geheel ingericht
voor recreatie en nieuwe natuur. Er vindt
kavelverbetering plaats op gronden ten
behoeve van het agrarisch bedrijf dat er
is gevestigd. De 180 arbeidsplaatsen bij
het bedrijf blijven behouden.
'Het was een heel ingewikkelde kwestie
met diverse belangen,' zegt gedeputeerde Patrick van der Broeck. 'Ik ben erg blij
dat we eruit zijn. Ik denk dat elke partij
tevreden kan zijn. Het straalbedrijf en het
landbouwbedrijf hebben weer ontwikkelingsmogelijkheden, we kunnen natuur
verder ontwikkelen en er komen nieuwe
recreatiemogelijkheden bij het Blauwe
Meertje en de IJzeren Man. Kortom, het
wordt nog mooier in de Groenste regio
van de Wereld.'

PA R T N E R S

Cuijpers BV, Rentmeester van Soest BV,
Provincie Limburg, Gemeente Weert

VERKENNERS
KEMPEN~BROEK NEMEN
VELDLE SS TOKJE OVER
Meer dan 1.700 schoolkinderen en zo’n
400 begeleiders maakten de afgelopen
vijf jaar een bijzondere belevenis mee in
de natuur van het Kempen~Broek. Een
les in de klas ging in op de natuur van het
gebied. Daarna konden de kinderen die
aan den lijve ondervinden in natuurgebied De Graus. Na vijf jaar geeft ARK het
stokje door aan goed getrainde verkenners van GrensPark Kempen~Broek. In
2016 kunnen schoolklassen met hen op
natuuravontuur.

DA S TERUG IN
KEMPEN~BROEK
Lange tijd was de das verdwenen in het
Kempen~Broek, maar in 2015 – het Jaar
van de Das – werden al meerdere dieren
gezien op cameravalbeelden en in het
veld. De das keert dus mondjesmaat

Drielandenpark & Kempen~Broek

Das Bob Luijks

terug, ondanks het feit dat landelijk één
op de vijf dassen sterft door aanrijdingen
in het verkeer. Das&Boom heeft elf
verweesde jonge dassen bijgeplaatst,
waarvoor een nieuw thuis werd gezocht.
ARK Natuurontwikkeling verleende
medewerking door haar natuurgebieden
beschikbaar te stellen.

Z WARTE O OIE VA ARS
VERKENNEN NIEUWE
MOER A SSEN
Vier jonge zwarte ooievaars bezochten
in september het natuurgebied Kettingdijk in het Kempen~Broek. In het gebied
werken ARK en Natuurmonumenten
aan de terugkeer van moerasnatuur. Tot
in de negentiende eeuw was het een
groot moerasgebied. Daarna werd het
ontwaterd om er landbouwgrond van
te maken. Inmiddels is er behoefte om
water langer vast te houden, met name
in de zogeheten doorstroom moerassen. In 2014 is het gebied opnieuw op de
schop gegaan en sindsdien onderging
het een ware metamorfose. Schoon
regen- en kwelwater uit zuidelijker
gelegen gebieden vormen nu de basis
voor nieuwe, nattere natuur. De zwarte
ooievaar was er als de kippen bij…

Vroedmeesterpad Bob Luijks

K AVELRUIL GULPEN
GOED VO OR NAT UUR ,
L ANDBOUW EN FIE T SERS
Tijdens een kavelruil op 16 oktober in
het Zuid-Limburgse Gulpen wisselde
46 hectare grond van eigenaar. Dankzij
deze kavelruil groeit het Nationaal Natuur
Netwerk in het Geuldal, kan de gemeente
Gulpen een fietspad aanleggen en komt
ruilgrond vrij om in het gebied Wolfhaag
natuurgebieden met elkaar te verbinden.
ARK werkt sinds 2011 in de gemeenten
Gulpen-Wittem en Vaals aan gebiedsontwikkeling in het kader van het provinciaal
meerjarenprogramma plattelandsontwikkeling van de provincie Limburg. Wie
de natuurresultaten wil zien is van harte
welkom, bijvoorbeeld in de begraasde
natuur langs de Geul bij Stokhem of op
de hellingen onder het Vijlenerbos bij
Wolfhaag.

CURSUS LEEFG EBIED
HA ZEL MUIS
Op 5 november 2015 verzorgden ARK en
Stichting IKL een cursus over het beheer
van bosranden, struwelen en hagen in
het leefgebied van de hazelmuis. Deze
leeft in Nederland alleen nog in het uiter-

ste zuiden van Limburg en heeft brede
bosranden met ruigten en struiken én
een netwerk van heggen en hagen nodig.
Zo’n landschap voorziet in voedsel,
beschutting en verbindingswegen. Voor
de zeldzame hazelmuis is het van belang
onderhouds- en beheerwerkzaamheden af te stemmen op zijn leefwijze en
jaarritme. De cursus voor betrokkenen
bij landschapsbeheer in het buitengebied
van Zuid-Limburg gaf richtlijnen: wat zijn
do’s en don’ts bij (snoei)beheer en waarom? De cursus werd druk bezocht, goed
nieuws voor de hazelmuis!

RIJKDOMMEN G EULDAL
ONTHULD
Van 12 tot en met 14 juni organiseerde
het Natuurhistorisch Genootschap Limburg haar jaarlijkse inventarisatieweekend. Dit keer in de nieuwe natuurgebieden van ARK in het Geuldal. Zowel de
Nederlandse als de Belgische gebieden
werden uitgeplozen, waarbij bijzondere
soorten als purperstreepparelmoervlinder, adderwortel, levendbarende hagedis, vroedmeesterpad, geelbuikvuurpad,
ringslang, rode en zwarte wouw, raaf,
grauwe klauwier en klein vliegend hert
werden gevonden.
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Dood doet Leven

Aan de slag
voor aaseters
Ruimte voor dode dieren in de natuur. Daar
streeft Dood doet Leven naar. Vanaf 2012 laat
ARK in verschillende voorbeeldgebieden zien
welke enorme natuurlijke rijkdom de aanwezigheid van dode dieren met zich meebrengt.
Dankzij intensieve monitoring van cameravalbeelden van dode dieren en hun bezoekers, is de kennis over het belang van dode dieren in de natuur
fors toegenomen. Deze kennis, maar vooral ook
praktische handreikingen voor beheerders staan
in de nieuwe brochure ’Aan de slag voor aaseters’.
De brochure gaat in op de historische en huidige
situatie van dode dieren in de natuur, de ecologische waarde van (grote) dode dieren voor onder
andere aaseters en beschrijft praktijksituaties uit
Nederland, België en Duitsland die bijdragen aan
herstel van de aasetergemeenschap. Opmerkelijk
diergedrag van aaseters komt overigens ook ter
sprake.

PA R T N E R S

Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer,
Stichting Het Limburgs
Landschap, GrensPark
Kempen~Broek,
Limburgs Landschap
vzw, Agentschap
voor Natuur en Bos,
Provincie Limburg, EIS,
PWN

De nieuwe brochure beschrijft bovenal mogelijkheden voor natuur-, fauna- en wegbeheerders
om de weg te banen voor aaseters. Praktische
maatregelen die zij kunnen treffen zijn bijvoorbeeld het terugbrengen van aangereden dieren
naar de natuur, het laten liggen van afgeschoten
dieren, het gebruik van loodvrije patronen zodat
aaseters niet vergiftigd worden en ruimte geven
aan natuurlijke sterfte en afbraak.
Niet alle maatregelen zijn overal toepasbaar of
gewenst, maar ook met kleine stappen valt een
(aaseter)wereld te winnen. Een volgende stap van
Dood doet Leven is dat zij samen met de autoriteiten werkt aan een proef om duidelijke richtlijnen te realiseren voor het al dan niet achterlaten
van dode paarden en runderen in natuurgebieden.
Samen aan de slag voor aaseters!
De brochure ‘Samen aan de slag voor aaseters’ is
te downloaden op www.dooddoetleven.nl
www.dooddoetleven.nl
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Dood doet Leven Jeroen Helmer

Dood doet Leven

DOOD DOET LEVEN
Dood doet Leven streeft naar
natuur waarin aas en aaseters
weer een volwaardige rol spelen.
Dode dieren dienen als voedsel
voor bijvoorbeeld raaf, zeearend
en (zwervende) gieren, maar ook
voor ruim duizend soorten kevers,
vliegen en andere ongewervelden.
Deze aaseters hebben kadavers
van een zekere omvang nodig:
ree, wild zwijn, edelhert, wildlevend paard en rund. Momenteel
is maar weinig groot aas in de
Nederlandse natuur aanwezig. Dat
kan anders.

V L I EG E N E N K E V E R S
Meer dan 150 soorten vliegen en 750
soorten kevers profiteren van kadavers.
Foto Karsten Reiniers

37 S O O R T E N
Dood doet Leven vond 37 soorten
vogels en zoogdieren op kadavers.
Foto Bildagentur Zoonar / Shutterstock
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Terugkeer wilde kat

Jonge wilde kat Karsten Reiniers

TERUGKEER VAN DE WILDE K AT
In Zuid-Limburg leven sinds enkele jaren weer
wilde katten. Dat is bijzonder, want vanaf de
Middeleeuwen was het dier in ons land uitgestorven. Dankzij bescherming en natuurontwikkeling
keerde de wilde kat terug vanuit de Eifel en de
Ardennen. In 2015 rondde ARK een onderzoek
naar de wilde kat af dat aantoont dat er minimaal
tien wilde katten in en om het Vijlenerbos leven.
Tijdens het onderzoek werden wilde katten
voorzien van een halsbandzender. Analyse van de
hieruit voortvloeiende data leert dat een gevarieerd, structuurrijk bos met veel schuilplekken,
dekking en een natuurlijke bosrand aantrekkelijk
is voor wilde katten. Buiten het bos hebben ze een
voorkeur voor graslanden met struiken en ruigere
hoekjes waar ze zich goed kunnen verstoppen en
veel prooidieren leven. Lange afstanden leggen
ze liefst in het bos af. Verlaten ze het bos, dan
gebruiken ze struwelen en houtwallen.
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Dankzij bescherming en natuurontwikkeling keerde de wilde kat
terug vanuit de Eifel en de Ardennen.
Deze en andere resultaten gebruikt ARK voor de
ontwikkeling van natuurlijke verbindingen naar
potentiele nieuwe leefgebieden. Zo werkt ARK
toe naar een robuuste wilde kattenpopulatie in
Limburg. De afgelopen vijf jaar resulteerde dat al
in de omvorming van 75 hectare landbouwgrond
naar natuurlijke, ruige graslanden met voldoende
dekking en voedsel. Van die natuurontwikkeling
profiteren ook vele andere soorten zoals das,
grauwe klauwier en hazelmuis. In 2016 mikt ARK
op de ontwikkeling van verbindingen naar het
Schweibergerbos en de Platte Bossen, essentieel
voor wilde kat én hazelmuis.

PA R T N E R S

Provincie Limburg
Nationale Postcode
Loterij, Europees
Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling,
Jasja Dekker
Dierecologie, Bionet
Natuuronderzoek,
Natuurmonumenten,
Rentmeesterkantoor van
Soest, Jagersvereniging,
Bureau Muldernatuurlijk, Omniverde,

www.ark.eu/wildekat

Staatsbosbeheer.

Wolf doorkruist Drenthe en Groningen

Wolf Bob Luijks

WOLF DOORKRUIS T
DRENTHE EN GRONINGEN
ARK is mede-initiator van het samenwerkingsverband Wolven in Nederland,
dat zich inzet voor een conflictarm
samenleven met wolven. ARK heeft in
opdracht van het Faunafonds en samen
met Van Bommel Faunawerk een advies
uitgebracht over maatregelen ter voorkoming van het buitmaken van vee door
wolven. Wolven in Nederland houdt
zich onder andere bezig met voorlichting, perswoordvoering en registratie
van waarnemingen van (vermeende)
wolven. Wekelijks komen meldingen
binnen, maar helaas zelden met foto’s
of ander bewijs.

Op zaterdag 7 maart 2015 verscheen de
eerste wilde wolf in meer dan 150 jaar
tijd in Nederland. Het dier was vier
dagen lang opvallend aanwezig en werd
talloze malen gefilmd en gefotografeerd
in Drenthe en Groningen. Op 11 maart
keerde de wolf terug naar Duitsland
waar hij na een lange omzwerving op 15
april werd doodgereden.
Onderzoek toonde aan dat het dier
afkomstig was van een roedel uit
Münster. Dieren van dit roedel zijn
vaker opvallend aanwezig. Dit doet vermoeden dat ze door voedering gewend
zijn geraakt aan mensen. Het aantal
wolven in Duitsland neemt toe en jonge
dieren gaan zwerven op zoek naar een
eigen territorium en een partner. Deze
wolf toont aan dat we de komende jaren
vaker wolven in Nederland kunnen
verwachten.

PA R T N E R S

Natuurmonumenten, IVN, IFAW, Rewilding
Foundation, FREE Nature, Zoogdiervereniging,

In 2015 verscheen het boek
De Wolf Terug, met ARKer Leo Linnartz
als co-auteur. Een nieuwe website van
Wolven in Nederland ging online.

Jagersvereniging, Nationale Postcode Loterij,
Studio Wolverine

www.wolveninnederland.nl
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Grote grazers, nieuwe buren

GROTE GR A ZER S ,
N IEU W E BU R EN
OVER DE DYNA MIEK VAN
NATUURLIJKE BEG R A ZING
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Grote grazers, nieuwe buren

WA A R O M O O K W E E R?

Toen ARK 26 jaar geleden de schouders zette
onder natuurontwikkeling in rivieruiterwaarden,
koos ze ervoor om die nieuwe natuur zich zo
oorspronkelijk mogelijk te laten ontwikkelen. De
rivier met haar dynamiek van overstromingen en
drogere periodes mocht de scepter zwaaien. Grote
grazers zoals Galloway, Konik en bever werden
geïntroduceerd en bepaalden het aanzien van de
nieuwe natuur.
Elk type grazer heeft immers zijn eigen niche,
graasgedrag, omvang en gereedschap om het
groen te lijf te gaan. En de diverse planten wenden
hun eigen trucjes aan om zich tegen dat snoepen, bijten, kauwen, knagen, rammen en rukken
te verdedigen. In onderlinge wisselwerking vormen de grazers het landschap: een mozaïek van
grasland, ruigte, struweel en bos. De begroeiingen
vloeien in elkaar over, zonder scherpe overgangen.
De grazers vreten in de winter meer aan houtige
gewasdelen, want sappig gras is dan niet voorradig.
In de zomer kunnen vele kruiden en grassen tot
bloei komen omdat het aantal dieren in het gebied
beperkt blijft. Insecten, vogels en kleine zoogdieren
profiteren daarvan. Er is immers volop te eten voor
alles en iedereen. En ongelooflijk veel beschutting.

Omwonenden en natuurgenieters moeten
in het begin best wennen aan hun nieuwe
buren.

Grote grazers zijn dan ook een onmisbaar onderdeel van complete natuur. Tot op de dag van
vandaag zet ARK natuurlijke begrazing in haar
projecten en gebieden in. Recent introduceerde ze Galloways en Koniks langs de Grensmaas,
Exmoorpony’s en Taurossen in het Kempen~Broek
en in 2016 volgen wisenten op De Maashorst en
Veluwe en edelherten in het Groene Woud.

vermagering van grazers in de winter juist hoort bij
de cyclus der seizoenen en dat dit voor paarden
en runderen net zozeer geldt als voor hazen, reeën
of herten, is niet bij iedereen bekend. Hoogwater
is ook zo’n item. Mensen (en media) kunnen erop
vertrouwen dat wildlevende grazers, georganiseerd
in hechte sociale groepen, doorgaans goed weten
welke plekken hoog en droog blijven. Wel moeten
we zorgen dat dergelijke hoogwatervluchtplaatsen beschikbaar zijn. Moeilijk te voorkomen is de
neiging van sommige bezoekers om de grazers
als makke dieren te beschouwen en te aaien of te
voeren. Met als gevolg dat de dieren opdringerig
worden naar recreanten en – in het ergste geval –
moeten worden afgemaakt.
ONRUST

In 2015 ontwikkelde zich een al langer sudderende onrust bij een aantal bewoners van het
Kempen~Broek over de aanwezige Taurossen. In
overleg is vervolgens gekozen voor een objectief
advies over de begrazing met het rund Tauros in
de natuurgebieden daar. Dit leidde tot het instellen
van een Commissie Verbetering Begrazingsbeheer.
De commissie formuleerde voorstellen die ARK,
gemeente en Natuurmonumenten als een zwaarwegend advies hebben beschouwd en in 2016 tot
uitvoering brengen.
Sinds 2014 werkt ARK met Staatsbosbeheer en
Stichting Wisent op de Veluwe aan de introductie
van wisenten op de Midden Veluwe. Een wens die
vanuit de samenleving zelf kwam: de komst van
de wisenten moet leiden tot een recreatieve en
economische impuls voor het gebied. Desondanks
ontstond ook hier onrust. Niet zozeer over de aanwezigheid van de dieren zelf, wel over zorgen van
bewoners omtrent toekomstige parkeeroverlast
rond het dorp. Intensief overleg leidde tot afspraken waar alle partijen zich achter konden scharen.
Er worden verkeersmaatregelen getroffen en de
dieren komen wat later naar de Veluwe dan aanvankelijk gepland.
D R A AG V L A K

NIEUWE BUREN

Omwonenden en natuurgenieters moeten in het
begin best wennen aan hun nieuwe buren. Hen
betrekken bij de veranderingen in ‘hun’ gebied, is
daarom van groot belang. Sommige thema’s keren
vaak terug: zorg over de kwaliteit en de hoeveelheid voedsel die de natuur ‘s winters biedt. Dat

Voor ARK en andere natuurorganisaties vergt het
werken met grote grazers dus ruime expertise
op het vlak van grazers en begrazing, maar nog
veel meer voor communicatie met de omgeving.
Gelukkig leert 26 jaar ervaring met begrazing, dat
de grootste tegenstanders uiteindelijk enthousiaste
ambassadeurs kunnen worden.

Tauros Twan Teunissen
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Edelhert

Edelhert keert
terug in Brabant
Aan het eind van de 19e eeuw verdween het edelhert uit de Brabantse natuur. In 2016 keert de
‘Koning van het Woud’ hier terug. Afgelopen jaar
hebben Brabants Landschap en ARK de eerste
voorbereidingen getroffen voor zijn uitzetting in
het Groene Woud tussen Tilburg, Eindhoven en
’s-Hertogenbosch. Dit bijzondere natuurgebied
bestaat uit heiden, moerassen, vennen en bijzondere natte bossen op leemgrond.
Het Groene Woud is van nature een vruchtbare
streek, die zeer aantrekkelijk is voor edelherten.
In eerste instantie zullen 12 tot 15 edelherten
terugkeren in een omheind gebied van 300
hectare. Dit is de natuurlijke omvang van een
kleine groep edelherten in het wild. Deze groep
gaat door de geboorte van kalfjes verder groeien.
Voorlopig is er voldoende ruimte om dat in het
huidige gebied op te vangen. In de toekomst
overleggen ARK en Brabants Landschap met de
streek hoe de edelherten meer ruimte kunnen
krijgen in grotere delen van het Groene Woud.
De terugkeer van het edelhert gaat gepaard met
een intensief communicatie- en educatietraject.
Edelherten horen oorspronkelijk thuis in de
Brabantse natuur en zijn daar zelfs een onmisbare schakel in hun rol als planteneter. Met hun
specifieke gedrag en graasgewoonten zorgen
edelherten voor meer leven in het landschap.
Doordat ze graag rollen in modderbaden en met
hun gewei langs bomen ‘vegen’, maken ze letterlijk plaats voor andere dier- en plantensoorten.
Eind 2015 is begonnen met het voorwerk voor het
plaatsen van afrastering in het toekomstige edelhertengebied. De herten zelf zullen waarschijnlijk in het najaar van 2016 arriveren. Vanaf dat
moment hebben ook bezoekers de mogelijkheid
om van de ‘Koning van het Woud’ te genieten.
www.ark.eu/groenewoud
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PA R T N E R S

Brabants Landschap,
Streekorganisatie Het
Groene Woud

Edelhert

'Edelherten horen
oorspronkelijk thuis
in de Brabantse
natuur en zijn daar
zelfs een onmisbare
schakel in hun rol
als planteneter.'

Edelherten Bob Luijks
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Wisent

Sleutelrol Wisent in de natuur Jeroen Helmer

Wisent stoomt op in Nederland
In 2007 kwam de wisent naar
het Kraansvlak, in de duinen van
Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Waterleidingbedrijf en natuurbeheerder PWN is gastheer en toezichthouder van de dieren, ARK verzorgt
de (ecologische) begeleiding van het
wisentenproject.

N AT U U R E N I N S TA N D H O U D I N G

De wisenten zorgen voor klinkende natuurresultaten in het Kraansvlak. Zo worden de wisentpaadjes als snelweg door hagedissen gebruikt en
groeien bijzondere duinplanten in de begraasde
weitjes. Tegelijkertijd levert het wisentproject
een bijdrage aan de instandhouding van deze
zeldzame soort. Wereldwijd leven 5500 wisenten,
waarvan ongeveer 3500 in de (semi)vrije natuur.
22 van hen leven in het Kraansvlak.
Van de 22 wisenten zijn er 18 in het Kraansvlak
geboren. Per 31 december 2015 groeide de kudde
van 19 naar 22 dieren. In het Kraansvlak is ruimte
voor ongeveer 20 wisenten, die daar samenleven
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IN 2016 WISENTEN NA AR DE
VELUWE EN DE MA ASHORST

In 2015 werkte ARK aan de komst
van de wisent naar de Veluwe en
De Maashorst. Naar verwachting zal
in het voorjaar van 2016 een aantal
wisenten vanuit het Kraansvlak verhuizen naar De Maashorst, aangevuld met dieren uit Duitsland. Naar
de Veluwe zullen Duitse wisenten
komen.

Wisent Ruud Maaskant

De wisenten zorgen voor klinkende natuurresultaten in het
Kraansvlak

met reeën, Konikpaarden, damherten en vele
andere dieren. De aanwas onder de wisenten
maakte het mogelijk om dieren te verhuizen naar
nieuw leefgebied. Twee wisenten verhuisden in
augustus 2015 naar twee natuurgebieden in het
noorden van Spanje. Zulke verhuizingen zijn
belangrijk voor het ontwikkelen van een bredere
genetische basis onder de wisentenpopulatie
wereldwijd.

Tot slot vindt onderzoek naar het samengaan van
wisenten en recreanten plaats. In het Kraansvlak
gaat dit zeer succesvol. In 2015 bezochten enkele duizenden bezoekers de wisenten. Voor een
deel via begeleide excursies, maar ook op eigen
gelegenheid via het wisentenpad. Nieuw in 2015
waren begeleide ruiterexcursies. In de duinen
vindt immers veel ruiterrecreatie plaats en de
gewenste uitbreiding van het wisentengebied is
mede afhankelijk van de vraag of wisenten en
ruiters goed samengaan. De resultaten van deze
excursies zijn zeer positief.

O N D E R ZO E K

Onder begeleiding van ARK, PWN en universiteiten vindt intensieve studie plaats. We weten nog
niet zoveel over wild levende wisenten. De kudde
in het Kraansvlak is de enige onderzochte kudde
in Europa waar de dieren niet worden bijgevoerd
en vertoont daarom als een van de weinige echt
natuurlijk gedrag.

PA R T N E R S

Nationale Postcode

Een van de dieren is voorzien van een halsbandzender zodat bijgehouden wordt waar de dieren
grazen. Opvallend was bijvoorbeeld dat de wisenten vooral in open gebied grazen. Terwijl het dier
vooral bekend stond als bosgrazer. Deze onder-

zoeksresultaten zijn in diverse landen in Europa
gepubliceerd en gepresenteerd op internationale
symposia. Ook publiceerde ARK in 2015 een
artikel in het Vakblad voor Natuur Bos en Landschap
dat de ervaringen van acht jaar Kraansvlak op een
rij zet. De goede ervaringen met de wisenten motiveren andere natuurorganisaties om te onderzoeken of zij ook wisenten kunnen introduceren.
Het lijkt erop dat dit lukt (zie boven).

Loterij, Staatsbosbeheer,
De Maashorst, Stichting
Wisent op de Veluwe,

Voor bezoekers, maar ook voor beheerders en
andere professionals werd de tekening ‘De wisent
en zijn sleutelrol in de natuur’ door ARK tekenaar Jeroen Helmer getekend. Begin 2015 ging
een nieuwe, geheel tweetalige website, online.

Rewilding Europe, PWN,
Ekogrön, FREE Nature

www.ark.eu/wisent
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Geuldal

VA N SN I PPER NA A R LINT
C AT WALK VOOR EUROPESE TOPNATUUR L ANGS DE G EUL

Oranjetipje Twan Teunissen

Sinds 2014 werkt ARK dankzij een
extra projectbijdrage van de Nationale
Postcode Loterij aan het project Geuldal, catwalk voor Europese topnatuur.
Afgelopen jaar zijn flinke stappen gezet
met aankoop van grond en inrichting
van die gronden, en is een kudde Gallowayrunderen losgelaten die aan rijke
natuur op de Geuloevers werkt. Spectaculair in 2015 was de inkijk in het leven
van een wilde kat op de beboste flanken
van het Geuldal. In de Geul zélf gaven
paaiende forellen weer acte de présence.
Ook hebben ARK en haar Waalse partner Natagora een natuureducatieprogramma voor Belgische scholieren op
de rails gezet. Alle basisscholen in het
Waalse stroomgebied van de Geul zijn
benaderd met een Duits- en Franstalig
lesprogramma over het Geuldal. Vrijwilligers namen deel aan een bijscholingsprogramma over de wilde natuur rond
de Geul en over inventarisatiemethodieken. Vanaf nu volgen zij de natuurontwikkeling langs de Geul op de voet
en leggen deze systematisch vast. Het
filmwerk voor Dwaalfilm is van bron
tot monding voltooid. Voorjaar 2016
kan iedereen het resultaat bekijken op
www.dwaalfilm.eu.
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Tenslotte was ARK in het Geuldal
gastheer voor het jaarlijkse inventarisatieweekend van het Natuurhistorisch
Genootschap Limburg. Veldbiologen
uit Limburg en daarbuiten ontdekten
tijdens dat weekend een bijzondere
vlindersoort: de purperstreepparelmoervlinder. Een soort die veel baat
heeft bij de ontwikkeling van ruige,
natte oevernatuur. In Nederland is deze
fladderaar verdwenen, maar de ontwikkeling van natte natuur langs de grensoverschrijdende Geul baant de weg naar
ons land.
T W E E K I LO M E T E R N I E U W E
G E U L N AT U U R

ARK heeft langs de Geul in Wallonië
grond gekocht die bestaande natuurgebieden van onze Waalse partnerorganisatie Natagora met elkaar verbindt
en uitbreidt. In totaal vonden zeven
aankopen plaats met een oppervlak van
veertien hectare langs twee kilometer
Geuloever. De meest tijdrovende aankoop was een stuk grond van maar liefst
51 erfgenamen, die over de hele wereld
uitgewaaierd bleken te zijn. Het totale
natuurgebied volgt nu een lengte van
vijf kilometer Geuloever.

D E G EU L
Foto Twan Teunissen

B EG R A Z I N G M E T
G A L LOWAY R U N D E R E N

In juni bevrijdden ARK en Natagora
samen met vrijwilligers het Geuldal van
kilometers overbodig prikkeldraad. Zo
ontstond een aaneengesloten natuurgebied van 18 hectare. Een kudde Galloways van drie koeien, een stier en hun
kroost trekt hier nu rond op beide Geuloevers. De Galloways grazen niet alleen,
maar maken tijdens hun dagelijkse wandel door het riviertje met hun hoeven
het vastgekoekte grind los. Zo ontstaat
een ideaal paaibed voor forellen.
H E R S T E L PA A I B E D D E N F O R E L

Uitgerekend de paaibedden die ARK in
2014 heeft laten opschudden in de Geul,
zijn door de forellen uitgekozen als
‘beste paaiplek 2015’. Dat wil zeggen dat
de eerste paaiende forellen, die nog alle
keus hadden, precies op deze plekken
actief waren. ARK ondersteunt nu een

Maashorst
De Geul

nederl and

l e c a mping du v ieu x moul in

belgië

gol fclub mergel hof

G EU L DA L
Foto Twan Teunissen

sippenaeken

De Geul

Z I N K V I O O LTJ E
Foto Twan Teunissen

        L E G E N DA

		bestaand natuurgebied Natagora 2013
		natuurgebied 2014
		natuurgebied 2015

onderzoek naar de optrekbaarheid van
de Geul bij de vistrap van Sippenaeken.
Bureau Natuurbalans zorgt met medewerking van Visstand Beheercommissie
Geul en Gulp en de Waalse autoriteiten
dat passerende forellen daar vanaf 2016
automatisch worden geteld.

SA MENWERKEN L ANGS
DE G EUL BIJ S TOKHEM
In het sprookjesachtige landschap bij
Stokhem heeft ARK in 2015 versnipperde natuurgebiedjes aaneen gesloten.
Het ‘nieuwe’ natuurgebied van nu ruim
12 hectare wordt begraasd door Rode
Geuzen en is een belangrijke stapsteen
voor dieren en planten in het Geuldal.
Het riviertje verbindt immers de Eifel,

PA R T N E R S

Nationale Postcode Loterij, Natagora

de Ardennen en het Maasdal. Wandelaars zijn welkom om door het gebied te
struinen of te luieren op de oevers.
De Geul mag in het gebied zijn eigen
gang gaan. Er zijn steile oevers en
vlakke kiezelstrandjes. Beekforellen,
beekdonderpadden en riviergrondels
bevolken de beek. De bever zorgt met
zijn geknaag voor de nodige dynamiek.
Bosbeekjuffers gebruiken bevertakken als zitplek en in populieren op de
oevers broedt de boomvalk, een echte
libellenjager. In de ruige graslanden
komen levendbarende hagedissen en
het klein vliegend hert voor. In 2015 is
de herintroductie van de zeldzame geelbuikvuurpad voorbereid, die in 2016 zal
terugkeren in het Geuldal.

RO D E G EUZ E N
Foto Bob Luijks

PA R T N E R S

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten,
Waterschap Roer en Overmaas en
particulieren. Het beheer van de Rode Geuzen
is in handen van FREE Nature, bijgestaan door
een enthousiaste groep vrijwilligers.
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Brak is Beter!

D E LTA TA L E N T

Delta Talent inspireert toekomstige delta-, water- en natuurprofessionals. Studenten leren in
te spelen op uitdagingen op het
gebied van deltamanagement,
water, klimaatverandering en
bouwen met natuur. Delta Talent
is er voor studenten, (jonge) professionals, bedrijven en organisaties.
Veldbezoeken, workshops,
themadagen en ontmoetingen
met bevlogen experts, laten
studenten kennismaken met de
kracht van natuurlijke processen
en leggen de verbinding tussen
theorie en praktijk. Bedrijven
en organisaties krijgen via Delta
Talent toegang tot de professionals van de toekomst

Excursie Delta Talent Elma Duijndam

Brak is Beter!
DELTA TALENT ORG ANISEERT
INSPIRERENDE CHALLENGE

Op 15 juni koos een vakjury twee winnende studententeams in de finale van
de Brak is Beter! Challenge. Tijdens de eindstrijd in het Drijvend Paviljoen in
Rotterdam namen vier genomineerde teams van Hogeschool Inholland Delft
en Wageningen Universiteit het tegen elkaar op. De Brak is Beter! Challenge
was een nieuw initiatief van Delta Talent en ARK Natuurontwikkeling en riep
studenten op te laten zien hoe natuur, economie en recreatie elkaar kunnen
versterken in brakwatergebieden. De prijsvraag was een mooie kans voor jong
talent om zijn kwaliteiten te laten zien en kennis te maken met professionals
uit hun toekomstige werkveld.
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Brak is Beter!

Winnaars Brak is Beter!

Stagiair Madelon Richmond en torenvalk

Challenge
Karsten Reiniers

STUDENTEN BIJ ARK

INSPIREREND TR AJEC T

Voor het ontwikkelen van hun ideeën namen de
studenten deel aan een inspirerend traject. Naast
gastcolleges en een veldexcursie naar brakwatergebieden, werd een verbeterdag op het Eiland
van Brienenoord georganiseerd. Hier konden ze
hun concept-inzendingen bespreken met experts.
Verder kregen de finalisten een presentatietraining voor ze hun ideeën voorlegden aan een jury
van bestuurders en senior medewerkers van het
Wereld Natuur Fonds, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Roem van Yerseke, recron
Schouwen-Duiveland en ARK Natuurontwikkeling. De prijs voor de winnaars? Een weekend op
het eiland Tiengemeten in het Haringvliet.
AC T I V I T E I T E N E N O N TM O E T I N G E N

Naast de Brak is Beter! Challenge had Delta
Talent in 2015 nog veel meer op het programma
staan. Zo waren er opdrachten voor het Benedenrivierengebied en voor vogeleilanden in de
Millingerwaard, themadagen bij de Groene Poort
en Oude Maas, ontmoetingen op het EcoShape
Congres en het Zoet-zoutplatform en een excursie
naar de Hondsbossche en Pettemer Zeewering.
Het afgelopen jaar deden ruim 600 studenten
mee aan Delta Talent activiteiten. Naar verwachting sluiten zich in 2016 nieuwe partners aan en
realiseert Delta Talent een nieuw programma van
themadagen, ontmoetingen en de eerste editie
van de tweedaagse Delta Talent Academy.

In 2015 deden twaalf studenten onderzoek
bij ARK, onder andere naar de vragen: Welke
vogels en zoogdieren profiteren van de
proeflocaties van Dood doet Leven? Waar
komen otters voor in het Gelderse rivierengebied? Wat zijn verkeersknelpunten voor
otters in het Duitse grensgebied en de Betuwe? En hoe zit het met de muizenpopulatie
in graslanden in relatie tot voedselbeschikbaarheid voor muisetende roofvogels? Over
dat laatste onderzoek de volgende ervaring
van studente Madelon Richmond:
‘Om een torenvalk te kunnen vangen
gebruikten we een (tamme) opvangoehoe
en een groot vangnet. De oehoe werd op
een paaltje gezet met het net ervoor. De
torenvalk ziet de oehoe als een potentiële
bedreiging die het op de jonge torenvalken
gemunt heeft. De valk probeert de oehoe
te verjagen door erop te duiken. Wanneer
hij dat doet, vliegt hij in het net en raakt
verstrikt. De vangst van het – in dit geval –
mannetje was goed voor het onderzoek.
De valken hadden jongen. Het vrouwtje waakt bij het nest en het mannetje
zorgt voor voedsel. Het werken met de
gps-logger levert daarom interessanter
informatie op bij het mannetje. Na het
noteren van gewicht, het opmeten van de
rui van hand- en armpennen en het aanbrengen van het zendertje op de torenvalk,
mocht de vogel weer vrijuit. Het was een
fantastische ervaring.’
Madelon Richmond
Eco & Wildlife, Helicon Geldermalsen

PA R T N E R S

Enviu, LINKit consult

www.deltatalent.nl

www.ark.eu/stage
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Er op uit

ARK werkt aan nieuwe natuur. Niet op de
tekentafel, maar in het veld. Die nieuwe natuur
is vrijwel altijd vrij toegankelijk: je kunt er
struinen en mag van de paden af. Genieten van
de natuur kan ieder jaar tijdens kanosafari’s,
avontuurlijke struintochten, excursies over
wilde kat of wisent, bouwen van natuurhutten,
foto-excursies en zoeken naar diersporen.

P
O
R
E
UIT!

www.ark.eu/agenda

BEGELEID OF OP EIGEN HOUTJE
groene verbindingen

geul als verbinding

prettig slapen in de zuid-limburgse bossen

Om er voor te zorgen dat dieren zich van het ene
natuurgebied naar het andere kunnen verplaatsen, werkt ARK aan verbindingen ertussen. Dat
doen we door de aankoop en ruilen van gronden
en door het aanplanten van heggen, hagen en
graften. Bestaande verbindingen zoals de oevers
van de Geul versterken we bijvoorbeeld door
deze natuur te beheren met grote grazers. Het is
belangrijk dat de Zuid-Limburgse natuurgebieden
verbonden worden met de Eifel en de Ardennen,
zodat dieren zich nog beter over grotere afstanden kunnen verplaatsen.

Zuid-Limburg wordt doorsneden door kleine
en grotere beken. De Geul is er daar één van. Ze
ontspringt in België, vlak bij de Duitse grens,
en mondt in Nederland uit in de Maas. Daarmee
vormt de Geul een natuurlijke verbinding tussen
de uitlopers van de Eifel en het Maasdal. Dieren
en planten zoals wilde kat, beekforel en wilde
narcis kunnen zich langs deze route verplaatsen.
Langs de Geul werken verschillende organisaties
hard aan grote en kleinere natuurgebieden die
dienen als stapstenen. Dieren kunnen zich er vestigen of er tijdelijk verblijven op doortocht langs
de beek, maar ook voor wandelaars vormen deze
gebieden een groen lint. Cultuurhistorische elementen liggen er naast ruige, wilde natuur; er is
voor ieder wat wils.

De bossen van het Geuldal zijn de enige plek in
Nederland waar de hazelmuis voorkomt, een bijzonder diertje met een oranje vacht en een lange
pluimstaart. Met zijn grijpvingertjes is dit knaagdiertje zo behendig als een aapje. Razendsnel kan
hij over de takken rennen. Maar op de grond is de
hazelmuis heel onhandig. De hazelmuis behoort
tot de familie van de slaapmuizen. Hij slaapt van
november tot april, in een nestje onder struiken
of bomen. In voorjaar en zomer leeft de hazelmuis vooral in boomtoppen, waar hij knoppen
van bloemen en bladeren, insecten en besjes
eet. Hoog boven de grond bouwt hij verschillende nestjes, zo rond en groot als een tennisbal.
Overdag ligt hij hierin opgerold te slapen. Aan
het eind van de zomer verhuist de hazelmuis naar

graftenrijk walhalla
Boeren bewerkten de grond zo, dat boven elkaar
vlakkere terrassen met akkertjes ontstonden.
De steilere stukjes daartussen, de zogenaamde
graften, waren begroeid met struiken en bomen.
Die voorkwamen dat de aarde van de akkers bij
sterke regenval naar het dal stroomde. Ook voor
dieren zijn begroeide graften belangrijk: ze bieden beschutting en voedsel. In de gebieden van
ARK worden ze dan ook hersteld. Er ontstaat een
veilige verbindingsweg voor zoogdieren, vlinders en vele andere dieren. Het snoeien van de
graften is door de runderen overgenomen van
de mens. Vooral ’s winters, als ze trek hebben in
twijgen. Meidoorns, sleedoorns en wilde rozen
wapenen zich tegen deze vraat door extra veel
stekels te vormen. Zo ontstaat een dichte haag,
waarin dieren, maar ook struiken zonder doorns
bescherming vinden en kunnen opgroeien zonder
opgegeten te worden.

de bosrand. Hier worden de jonge hazelmuisjes
geboren. Er is veel voedsel te vinden, zoals hazelnoten en bramen. De stekels van braam, meidoorn
en sleedoorn beschermen de hazelmuis tegen
roofdieren. Bosranden met struiken en ruigten
zijn niet alleen belangrijk voor hazelmuizen, ook
andere zeldzame soorten als grauwe klauwier,
wilde kat en boommarter vinden hier voedsel en
beschutting. De ontwikkeling van soortenrijke,
brede bosranden komt in de gebieden van ARK
onder invloed van jaarrond begrazing spontaan
op gang. Om het verbinden van de verschillende leefgebieden van dieren te versnellen worden
oude graftelementen opnieuw ingeplant om verder te verwilderen.

van landbouwgrond naar natuur
Nadat ARK een nieuw gebied heeft gekocht,
verandert het in een natuurgebied. Bij grasland
kan het lang duren voordat er andere planten en
struiken gaan groeien, de grasmat is zo dicht dat
zaadjes zich moeilijk kunnen ontwikkelen. Voormalige akkers ontwikkelen zich juist heel snel;
er is veel kale bodem en zaadjes kiemen heel
makkelijk. Deze gebieden veranderen vaak in korte tijd in een walhalla voor vogels, kleine zoogdieren en insecten. ’s Winters vind je er grote
groepen kneutjes en geelgorzen, ’s zomers zingen er grasmus, bosrietzanger en roodborsttapuit. Ook de verschillen in voormalig gebruik van
nieuwe natuurgebieden dragen dus bij aan de
diversiteit van het geheel.

terug van weggeweest

G EO C AC H E S

In Nederland wordt hard gewerkt aan het behoud
van soortenrijkdom. ARK draagt daar aan bij. In
ons gebied in Wolfhaag is in 2013 de geelbuikvuurpad teruggebracht. Begin vorige eeuw ging
deze soort sterk achteruit en verdween in grote
delen van Zuid-Limburg. Herintroducties in groeves zorgden er voor dat dit bijzondere amfibie
behouden bleef. Met de uitzetting bij Wolfhaag
is de volgende stap gezet: de geelbuikvuurpad
terugbrengen in Zuid-Limburgse beekdalen.
Drassige, dynamische gebieden met grote grazers
en natuurlijke bronbeekjes vormen ideaal leefgebied voor de soort. Via beken kunnen de dieren
zich door het dal verplaatsen.

In 2014 maakte ARK haar eerste geocache ‘Beleef
de Delta: Steur’. In 2015 volgden er drie. Dus wil
je op pad door Zuid-Limburg in het leefgebied
van wilde kat, bever en hazelmuis? Wil je alles
weten over de begraasde natuur op de Loozerheide in het Kempen~Broek? Of heb je zin in een
stoere tocht door de duinen en over het strand
van de Kwade Hoek en te leren over de platte
oester en zijn rol in een rijk onderwaterleven?
Download de geocaches op je smartphone en ga
op pad! Tijdens een geocache verkrijg je door het
oplossen van raadsels en opdrachten bepaalde
coördinaten, die je uiteindelijk naar een schat
(cache) leiden.
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De wilde kat is ook zo’n soort die
we steeds vaker in Zuid-Limburg
zien. Goed ontwikkelde bossen,
bosranden en ruig, muizenrijk
grasland vormen ideaal leefgebied voor dit roofdier. Hoewel de
wilde kat al vanaf de Middeleeuwen verdwenen is uit Limburg,
overleefden exemplaren in de Eifel
en Ardennen. De soort neem toe,
dieren gaan zwerven en belanden
zo in Zuid-Limburg. ARK en andere
natuurorganisaties werken daar
aan een gespreid bedje voor deze
toppredator.

S T R U I N K A A R T Z W E RV E N D O O R Z U I D LIMBURG

‘Zwerven door Zuid-Limburg’ is bedoeld om met
de fiets of de auto naar ruige natuurgebieden rond
de loop van de Geul te gaan en daar dwars door
het landschap te struinen. Over door grote grazers
gemaakte paadjes of kris-kras door de velden. Op
de ene zijde van de kaart geeft een fraai getekende detailkaart aan hoe het landschap eruit ziet
en waar toegangspoortjes zijn. De andere zijde is
een topografische kaart van Zuid-Limburg waarop
fietsroutes staan. Verder staan er leuke weetjes op,
over de dieren die er leven, de cultuurhistorie van
het gebied en hoe de natuur hier weer meer zijn
eigen gang mag gaan.
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B L IJ D O R P CO L L EG E TO U R

Dit natuurprogramma van Omroep Gelderland maakte in 2015 drie

Tijdens de Blijdorp College Tour gaven ARKers college over de steur en

reportages over het werk van ARK: uitzetting van steuren in de Waal,

de wolf. De colleges stonden onder leiding van presentatrice Jet Sol en

kansen voor de wolf en over rivierhout.

zijn online terug te kijken.

www.ark.eu/buitengewoontv

www.ark.eu/collegetour

DWA A L FI L M

H O L L A N D – N AT U U R I N D E D ELTA

Lekker struinen vanuit je luie stoel kan nu ook met Dwaalfilm in de

Na het succes van de ‘Nieuwe Wildernis’ zetten de makers nu de Delta

Blauwe Verbinding Rotterdam, met drie korte filmverhalen over Dood

centraal in ‘Holland – Natuur in de Delta’. De film is deels opgenomen

doet Leven en met drie kersverse clips over deltanatuur rond Spuimon-

bij het Haringvliet waar ARK het Droomfondsproject Haringvliet uitvoert.

ding bij het Haringvliet. www.ark.eu/dwaalfilm

www.hollanddefilm.nl

H O L L A N D S G R O EN

D E L E V EN D E R I V I ER

Het tv-programma van Omroep West en RTV Rijnmond bezocht zomer

Op 18 december werd deze natuurdocumentaire uitgezonden op tele-

2015 alle natuurpareltjes in Zuid-Holland. Daarbij konden de Klimaatbuf-

visie. Natuurfilmer Ruben Smit volgt daarin de rivier van de Duitse grens

fer IJsselmonde, Klein Profijt en de Koedood natuurlijk niet ontbreken.

tot aan de Noordzee. ARK droeg financieel en inhoudelijk bij aan deze

www.ark.eu/hollandsgroentv

prachtige productie. www.ark.eu/levenderivier

V R O EG E VO G EL S

Z A P P W EEK J O U R N A A L

Vroege Vogels nam een kijkje op de Zandmotor bij Den Haag. ARKer

Zapp schonk aandacht aan het terugbrengen van diersoorten als otter,

Leo Linnartz vertelde over de winst voor kustnatuur én veiligheid na vijf

bever en wisent. Verslaggever Lucas keek mee hoe ARK met het Wereld

jaar Zandmotor.

Natuur Fonds werkt aan de terugkeer van de steur in de Nederlandse

www.ark.eu/vroegevogelstv

rivieren. www.ark.eu/zappweekjournaaltv
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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 dieren en planten die het niet
makkelijk hebben weer terug zijn. In
2015 zijn er in verschillende gebieden
waar ARK actief is, prachtige soorten
ontdekt die terug-van-weggeweest
zijn.

Jonge duinen Twan Teunissen
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Knoflookpad

Boommarter

Klein touwtjesmos

Op 14 juli werden 700
larven van knoflookpadden uitgezet in het
Kempen~Broek. Het is
de tweede keer dat dit
gebeurde. Nieuw ontwikkelde natte natuur zorgt
voor geschikt voortplantingsgebied voor de
zeldzame knoflookpad.
Droge begraasde delen
met open zand, zoals in
stierenkuilen, zijn perfect
leefgebied op land. In
2016 zal de laatste uitzetting plaatsvinden. Het
Kempen~Broek verbindt
Brabantse en MiddenLimburgse gebieden
waar de knoflookpad nog
voorkomt.

De boommarter is terug
in Zuid-Limburg! Op een
ARK-cameraval die deel
uitmaakt van onderzoek
naar wilde katten, werd
meerdere malen een
boommarter vastgelegd.
Het toch al soortenrijke
Zuid-Limburg is nu dus
weer een soort rijker.
Het vermoeden dat hier
boommarters zouden
leven bestond al langer,
maar waarnemingen en
foto’s bleven uit. Dit jaar
was het dus wel raak.
Het dier werd op verschillende plekken in het
Vijlenerbos vastgelegd.

In de Beuningse Uiterwaarden is het zeer
zeldzame klein touwtjesmos ontdekt door
mossenkenner Jurgen
Nieuwkoop. Dit mos
komt slechts op elf plaatsen in het rivierengebied
en op twee plaatsen in
Zuid-Limburg voor. Nergens in de hoeveelheden
als op de nieuw ontdekte
plek. In de uiterwaarden
bij Beuningen groeit klein
touwtjesmos in de oude
ooibossen. Dit mos toont
wederom het belang van
ontwikkeling van oude
ooibossen aan.

Foto Douwe Schut

Foto Karsten Reiniers

Foto Henk Siebel

Schoraas

Grijze wouw

Purperstreepparelmoervlinder

Nee, het was geen invasie en ook geen insectenplaag. Half augustus
waren velen in de ban
van een fenomeen dat
thuishoort langs onze
rivieren: zomersneeuw.
Eendagsvliegen die ’s
nachts uit het water
komen om een partner
te zoeken, te paren, eitjes
af te zetten en vervolgens te sterven. Dankzij schoner rivierwater
worden sinds 1991 weer
eendagsvliegen gezien.
In 2015 was het weer zo
massaal dat het lijkt of
het sneeuwt.

Op De Maashorst trok
in augustus een grijze
wouw veel bekijks. Deze
roofvogel werd nog maar
negen keer eerder in
Nederland gezien. Nog
niet zo lang geleden
broedden grijze wouwen
helemaal niet in Europa.
Vanuit Afrika koloniseerden ze Spanje, Portugal en inmiddels ook
Frankrijk. Grijze wouwen
eten onder andere grote
insecten en vogeltjes. In
de open natuurgebieden
van De Maashorst, waar
ARK aan een gebiedsontwikkeling werkt, zijn die
volop te vinden.

Tijdens een inventarisatieweekend in het
Geuldal, prijkte de
purperstreepparelmoervlinder op de streeplijst
van diverse deelnemers.
In Nederland komt deze
vlinder al ruim vijftig
jaar niet meer voor. De
purperstreepparelmoervlinder profiteert van
vernatting en natuurlijke
begrazing. De waarneming in het Belgische
deel van het Geuldal
wakkert de hoop aan dat
de vlinder de weg naar
Nederland weer gaat
vinden.

Foto Twan Teunissen

Foto Shutterstock

Foto Douwe Schut

Cetti’s zanger
In mei lieten twee Cetti’s
zangers van zich horen
in Klimaatbuffer IJsselmonde. Deze zeldzame
vogels broeden al een
aantal jaren in de wilgen
langs de Oude Maas,
maar hebben nu ook de
overstap gemaakt naar
binnendijks gebied. De
Cetti’s zanger profiteert
van een warmer wordend
klimaat. Hij is moeilijk te
zien en leeft verborgen in
ruigtes met wilgen. Maar
als hij zingt is dit eenvoudig ogende vogeltje niet
te missen.

Foto Martin Pelanek
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Maashorst

Een groen hart voor
De Maashorst

De Maashorst Twan Teunissen

In 2015 was ARK voor het tweede
jaar actief in De Maashorst. Over
drie jaar moet het hart van De
Maashorst een robuuste natuurkern
zijn. ARK neemt in samenwerking
met Stuurgroep De Maashorst het
voortouw in deze ontwikkeling.
Het project is een voorbeeld van
de vernieuwde Brabantse aanpak,
waarbij regio’s een eigen (financiële)
inbreng hebben in uitbreiding en
verbetering van het Nationale Natuur
Netwerk. Daarnaast ontvangt de
regio een bijdrage van de provincie.

De opdracht aan ARK is om in het hart van De
Maashorst 180 hectare landbouwgrond aan te
kopen of te ruilen en om te vormen tot natuur.
De afgelopen twee jaar is 37 hectare grond verworven. Hiervan ligt 28 hectare in het Nationaal
Natuur Netwerk. De overige grond wordt ingezet
als ruilgrond.
I N R I C H T I N G S- E N B E H E E R P L A N

In 2015 werd het Inrichtings- en Beheerplan De
Maashorst opgesteld en vastgesteld door de vier
Maashorstgemeenten en Staatsbosbeheer. Op
verzoek van de Stuurgroep Maashorst was ARK
procesontwerper en –trekker van dit cruciale
plan. Om de omgeving zoveel mogelijk te betrekken, heeft ARK twintig belanghebbenden geïnterviewd; van dorpsraad tot wielervereniging en van
Maashorstboeren tot ruitervereniging. Tevens zijn
informatieavonden en excursies georganiseerd.
Een belangrijk onderdeel van het Inrichtings- en
Beheerplan is de realisatie van een groot aaneengesloten begrazingsgebied in de kern van De
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Blauwvleugelsprinkhaan profiteert van kale plekken gemaakt door grote grazers
Foto Douwe Schut

VA N L A N D B O U W N A A R

De bandheidelibel is een nieuwkomer uit het zuiden

N AT U U R

Foto Douwe Schut

Onthekken van landbouwpercelen geeft de natuur de ruimte
Foto Twan Teunissen

Witte waterranonkel verschijnt op plekken waar weer water blijft staan
Foto Twan Teunissen

Maashorst. Dit gebied zal begraasd gaan
worden door wisenten, Taurossen en
Exmoorpony’s. De eerste dieren zullen
in 2016 arriveren.
SAMEN MET DE BUREN

ARK werkt op De Maashorst met veel
partners. Zo neemt ARK deel aan
het Inrichtingsoverleg Maashorst.
De agrarische natuurvereniging De
Maashorstboeren en de plaatselijke
ZLTO vormen een klankbordgroep voor
ARK. In deze klankbordgroep bespreekt
ARK de voortgang van grondaankoop

en realisatie van de Ondernemende
EHS (provinciaal doel voor natuur op
agrarische grond). Met bewoners van
Slabroek is nagedacht over natuurontwikkeling rondom dit buurtschap en
over maatregelen om verkeers- en parkeeroverlast te verminderen. Kinderen
betrekt ARK door ze mee te nemen naar
de Maashorstnatuur. Samen met Natuurcentrum De Maashorst werden in
2015 voor 250 leerlingen uit groep 7 en 8
veldlessen in de natuur georganiseerd.

In 2015 is onder andere grond
gekocht van de familie Vogels
Versteegden. Het perceel ligt op
een cruciale plek want het verbindt twee bestaande, begraasde
natuurgebieden. Tijdens een
feestelijke, warme julidag werd
deze grond door Vrijwillig Landschapsbeheer Uden, wethouders,
betrokkenen op De Maashorst en
ARK ontdaan van hekwerken.
Landbouwgrond van ARK buiten
de natuurkern van De Maashorst
werd verpacht aan de Stofvreters. Zij bewerken de grond met
oude landbouwwerktuigen en de
verbouwde spelt wordt afgenomen om streekproducten mee te
maken.

www.ark.eu/maashorst
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Maashorst

NA AR EEN WILDERE M A A SHORS T
VAN PL AN NA AR PR AK TIJK
VA N P L A N N A A R P R A K T I J K

In 2015 werd het Inrichtings- en
Beheerplan De Maashorst vastgesteld
door Staatsbosbeheer en de gemeenten Oss, Landerd, Uden en Bernheze.
ARK was trekker van het opstellen van
dit plan, maar de basis werd al eerder
gelegd. In 2009 legde de Stuurgroep
Maashorst haar visie vast in het Maashorst Manifest. Daarin staat beschreven
hoe het gebied er in 2020 uitziet. Specifiek voor de natuur liet de Stuurgroep
het Natuurplan De Maashorst opstellen
met een toekomstperspectief voor 2050.
Om dit toekomstperspectief te realiseren werd het Inrichtings- en Beheerplan De Maashorst opgesteld.
ARK heeft veel tijd besteed aan het
opstellen van dit plan. De vraag is
immers hoe ARK de natuurkern in De
Maashorst zo kan realiseren, dat recht
gedaan wordt aan belangen van natuur,
recreatie, bewoners en landbouw. Met
het vaststellen van dit plan is dit duidelijk. Het Inrichtings- en Beheerplan
loopt tot 2019 en hierin staat:
• hoe de drie kleine begrazingsgebieden omgevormd worden tot
een groot begrazingsgebied en de
landbouwgronden in het kerngebied
hier aan toegevoegd worden.
• welke soorten grote grazers in de
natuurkern komen.
• hoe de bosontwikkeling wordt
voortgezet.
• hoe het watersysteem hersteld
wordt.
• hoe de versnippering van de natuur
wordt opgelost, bijvoorbeeld door
wildroosters te plaatsen of wegen
verkeersluw te maken.
• hoe het faunabeleid wordt ingericht.
• hoe dit samen gaat met recreatie en
andere gebiedsfuncties zoals wonen
en landbouw.
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EXMOOR
Exmoor pony’s grazen vanaf 2016
in de bestaande begrazingsgebieden.
N AT U U R L I J K E B O S S E N
Om natuurlijke bossen te ontwikkelen worden open plekken
gemaakt en ontbrekende soorten
geplant.

Foto Bob Luijks

Foto Twan Teunissen

WIJST
Watersystemen worden hersteld.
Zo krijgt ook het bijzondere
verschijnsel wijst weer de ruimte.
Foto Twan Teunissen

R ECR E AT I E
Op De Maashorst blijft er volop
ruimte om te recreëren, te voet,
te fiets, te paard.
Foto Twan Teunissen

L E G E N DA

Donkergroen en lichtgroen: natuurgebied De Maashorst
Lichtgroen: toekomstig begrazingsgebied

Maashorst

A 50

HERPERDUIN
Exmoor ponys en Taurossen
grazen al op het Herperduin. In
de toekomst kunnen ze via het
ecoduct over de A50.

A 50

schaijk
WA N D E L I N G
Rondom De Maashorst komen
negen recreatieve entrees, de
startplekken voor een wandeling.

Foto Bob Luijks

N 3 29
A 59

Foto Bob Luijks

Munseheide

Schaijksche
Heide
Brobbelbies

nis telrode

Slabroeksche
Heide

TAU RO S
Taurossen vervangen vanaf 2016
de Schotse hooglanders.
Foto Twan Teunissen

A 50

Slabroeksche
Bergen
WI S E N T E N
Wisenten komen in het voorjaar
van 2016. Het startgebied zal 200
hectare groot zijn.

N 265

Foto Karsten Reiniers

uden
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Huissense Waarden

Riviernatuur in de Huissense
Waarden

Huissense Waarden Twan Teunissen

Nog niet zo lang geleden lag er voor de
Huissense Waarden, aan de noordkant
van de Gelderse Poort, een plan om
ruimte te maken voor de Nederrijn. De
waterstandsdaling zou worden bereikt
door het graven van grote en diepe
zandwinplassen. De initiatiefnemers van
dit plan trokken zich in 2014 terug. Rijkswaterstaat nam vervolgens de touwtjes
in handen om de beoogde waterstandsdaling zo snel mogelijk conform de
Planologische Kernbeslissing Ruimte
voor de Rivier te kunnen realiseren.
Rijkswaterstaat wil de zomerdijk Scherpekamp verlagen en later ook een
aantal rivierkribben. Hiermee wordt de
gewenste verlaging van het waterpeil
tijdens extreem hoogwater bereikt. Maar
de doelstelling voor ruimtelijke kwaliteit
uit Ruimte voor de Rivier wordt hiermee
niet ingevuld. Met dit plan winnen de
Huissense Waarden niet aan ecologische,
landschappelijke of recreatieve kwaliteit.
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Gebiedsschets Huissense Waarden

PA R T N E R S

GNMF, Staatsbosbeheer, Lingewaard
Natuurlijk, Provincie Gelderland,
K3Delta, Rijkswaterstaat i.s.m. Gemeente
Lingewaard, Van Dalen, VBI, Abe Veenstra

ling ontstaan die goed te combineren is
met natuurbeleving in deze uiterwaard.
Rijkswaterstaat heeft dit initiatief gefaciliteerd, waarbij zij zelf verantwoordelijk
blijven voor de waterveiligheid.

landschapsarchitect, Jos Rademakers Ecologie
en Ontwikkeling

ARK heeft de kans om die kwaliteit toe te
voegen bliksemsnel en in nauwe samenwerking met de Gelderse Natuur en
Milieufederatie, Staatsbosbeheer en Lingewaard Natuurlijk opgepakt. In afstemming met provincie Gelderland is een
voorstel gemaakt om hoogwaterdoelstellingen en natuurontwikkeling in de
Huissense Waarden te combineren. Door
twee Natura 2000 doelstellingen in te
vullen – ontwikkeling van hardhoutooibos en stroomdalgrasland – kan in dit tot
nu toe wat kaler gedeelte van de Gelderse Poort een geweldige natuurontwikke-

Daarnaast wil delfstofwinner K3Delta
samen met steenfabriek Caprice moerasnatuur realiseren, na kleiwinning ter
plekke. Combinatie van de drie plannen
levert meer natuur op en ook veel meer
recreatiemogelijkheden.
Op 4 november zijn de plannen gecombineerd gepresenteerd aan het publiek
tijdens een drukbezochte informatieavond in Huissen. Het overgrote deel
van de omwonenden reageerde lovend.
Begin 2016 worden de verschillende
ideeën voor gebiedsverbetering getoetst
op hun haalbaarheid en vervolgens geïntegreerd tot één masterplan.
www.ark.eu/huissen

Klimaatbuffer Beuningen

Natuur grijpt zijn kans en verovert
Klimaatbuffer Beuningen

Overdracht Klimaatbuffer Beuningen Twan Teunissen

Op donderdag 15 april 2015 leverde aannemer Martens en Van Oord
Klimaatbuffer Beuningen symbolisch op
aan ARK Natuurontwikkeling. Direct gaf
Petra Souwerbren, directeur van ARK,
het (bever)stokje door aan Harry Woesthuis van Staatsbosbeheer, wethouder
Piet de Klein van gemeente Beuningen
en Peter van de Kreeke van provincie
Gelderland. Deze organisaties werken
verder in de Beuningse Uiterwaarden,
waar natuur, water en recreanten nog
meer de ruimte krijgen.
Met een financiële bijdrage van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu
kwam in 2011 groen licht voor aanleg van
de klimaatbuffer. In nauwe samenwerking met provincie Gelderland (programma WaalWeelde), Dienst Landelijk
Gebied, gemeente Beuningen, Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland, Staats-

PA R T N E R S

Provincie Gelderland, WaalWeelde,
Staatsbosbeheer, Stroming, Rijkswaterstaat,
Martens en van Oord, Waterschap Rivierenland

bosbeheer en Bureau Stroming werd
een ontwerp gemaakt dat de ambities
natuurontwikkeling, hoogwaterveiligheid
en recreatie combineerde. Aanleg werd
gekoppeld aan de Stroomlijnopgave van
Rijkswaterstaat. Zo kon een groot deel
van het oude Beuningse ooibos gespaard
blijven. En ook de voorlichting rond de
ingrepen voor Stroomlijn en Klimaatbuffer is grotendeels samen uitgevoerd.
Efficiënt, kostenbesparend en maximale
duidelijkheid voor de lokale bevolking.
D E E E R S T E R E S U LTAT E N

Het resultaat is een ondiepe afgraving aan
de rand van het ooibos. Een aantrekkelijke
plas met prima leefomstandigheden voor

waterflora en -fauna, op de plek waar
tien jaar geleden nog maïs werd geteeld
en de laatste jaren een dicht wilgenwoud
gekiemd was. Het nieuw gegraven water
trok direct als een magneet libellen aan.
Bijzondere soorten zoals kanaaljuffer,
zuidelijke keizerlibel, zwervende heidelibel
en vuurlibel. En vogels als groenpootruiter
en lepelaar gebruikten de plas om voedsel
te zoeken. In de nazomer vielen omliggende plassen helemaal droog. Alleen de
Klimaatbuffer bevatte nog water.
OPSCHALING NA AR WEELDE IN DE
B E U N I N G S E U I T E RWA A R D E N

Het programma WaalWeelde van provincie Gelderland heeft het estafettestokje
overgenomen en zal de klimaatbuffer
inpassen bij de inrichting van omliggende
delen van de Beuningse Uiterwaarden.
www.ark.eu/beuningen

45

Exmoor pony's en Taurossen Karsten Reiniers

46

Grote aantallen vogels
profiteren van herstelde
vennen en begrazing door
Exmoor pony's en Taurossen
op de Loozerheide.
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RivierPark Maasvallei

RivierPark Maasvallei
groeit en bloeit
Met de oplevering van het natuurgebied Borgharen langs de
Grensmaas is een mooie mijlpaal in het Grensmaasproject bereikt.
125 hectare nieuwe riviernatuur én een betere bescherming
tegen hoogwater. Deze dubbele winst is het ‘nevenproduct’ van
grindwinning. Grote grazers en de grillen van de regenrivier zorgen
inmiddels voor de ontwikkeling van een spectaculair natuurgebied.
Borgharen is een waardevolle bouwsteen van het RivierPark
Maasvallei dat Nederland en België verbindt.
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PA R T N E R S

Consortium Grensmaas, Maaswerken, Staatsbosbeheer, Regionaal Landschap
Kempen en Maasland, CNME Maastricht

FEESTELIJKE OPENING

Op 5 juni opende gouverneur Bovens van de provincie Limburg natuurgebied Borgharen. ARK stond 25 jaar geleden mede aan de wieg van
het Grensmaasplan. Staatsbosbeheer, de beheerder van Borgharen, en
ARK gaven samen met schoolkinderen uit Borgharen tijdens het druk
bezochte openingsfeest korte rondleidingen door het kersverse natuuren waterbergingsgebied. Een dag later, tijdens de Open Grensmaasdag,
verzorgden ARK en Staatsbosbeheer samen met Grensmaasambassadeurs excursies.
WA N D E L K A A R T R I V I E R PA R K

Na de opening van Borgharen kon een toeristische kaart niet lang op
zich laten wachten. ARK, Regionaal Landschap Kempen en Maasland
en Staatsbosbeheer hebben een wandelkaart ontwikkeld, met daarop
Borgharen en het nieuwe natuurgebied van Geulle aan de Maas. De kaart
verschijnt aan de start van het toeristisch seizoen 2016.
G R E N S OV E R S C H R I J D E N D E G R A Z E R S

Drie jaar vóór de opening van natuurgebied Borgharen introduceerden
ARK en FREE Nature in opdracht van Staatsbosbeheer al wilde runderen
en later ook paarden. Door in de pionierfase te begrazen, kan onstuimige bosvorming worden afgeremd. Door de zeer lage zomerwaterstanden
hebben de Konikpaarden in 2015 voor het eerst kennisgemaakt met de
paarden van het Belgische gebied Hochter Bampd, aan de overkant van
de Grensmaas.
B E WO N E R S B E T R E K K E N

Nieuw in 2015 was de samenwerking met het Centrum voor Natuur en
Milieu Educatie (CNME) in Maastricht bij veldlessen voor de schooljeugd in Meers, Borgharen en Elba. Dit in opdracht van Consortium
Grensmaas en Maaswerken. Nu de kuddes steeds vaker grensoverschrijdend grazen werd voor het eerst de opleidingsdag ‘Natuurlijke begrazing, grensoverschrijdend’ georganiseerd. Natuurorganisaties en hun
vrijwilligers uit Vlaanderen en Nederland deden mee aan de cursus.
SCHONE MA AS

In het kader van het project Schone Maas van het IVN en in samenwerking met CNME Maastricht, Staatsbosbeheer en Consortium Grensmaas
heeft ARK met scholen uit Maastricht, de lokale voetbalclub, fanfare,
jeugdvereniging, natuurvereniging en buurtvereniging opgeruimd in
Borgharen en Geulle aan de Maas. Alleen al in deze twee gebieden zijn
ettelijke honderden vuilniszakken gevuld met drijfvuil.

Grensmaas Borgharen Twan Teunissen
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Rivieren

Sleutelrol van rivierhout in de natuur Jeroen Helmer
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Rivieren

Rivierhout
In 2016 zullen ARK en het Wereld Natuur
Fonds samen met Rijkswaterstaat dode
bomen terugbrengen in de Spiegelwaal,
de nieuwe nevengeul door Nijmegen.
Hoe onzichtbaar ook, rivierhout speelt
een sleutelrol onder én boven water.
Kleine planten en organismen vinden
voedingsbodem op het dode hout en zijn
een magneet voor weer andere soorten.
Samen met bovengenoemde partners
ontwikkelde ARK in 2015 al de illustratie
Rivierhout, de sleutelrol van dode bomen
in de natuur. Deze tekening is een van
de middelen om het publiek te informeren over het belang van rivierhout en de
reden waarom op meerdere plekken in
het land aan de terugkeer ervan gewerkt
wordt.
PA R T N E R S

Wereld Natuur Fonds, Rijkswaterstaat

E-learning
Hoe zorg je dat toeristische ondernemers in het Gelderse rivierengebied
meer te weten kunnen komen over
de fantastische riviernatuur die vlak bij
hun bedrijven ligt? Het antwoord op
deze vraag had Regionaal Bureau voor
Toerisme Knooppunt Arnhem Nijmegen.
Samen met hen heeft ARK een online
training ontwikkeld die deelnemers leert
over natuurlijke rivieren, hoogwaterbescherming, begrazing door kuddes
wild levende paarden en runderen, over
bijzondere soorten zoals steur en otter,
maar ook over de toeristische mogelijkheden van de ruige natuurgebieden langs Waal en Rijn. Nieuwsgierig?
Ga naar regioambassadeur.nl en je kunt
gelijk meedoen.
PA R T N E R S

Provincie Gelderland, De Bastei, IVN
Gelderland, Dijkmagazijn Beuningen,
Dijkmagazijn Bemmel, Regionaal Bureau voor
Toerisme Knooppunt Arnhem Nijmegen
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Rewilding Europe

Daniel Zupanc/ Wild Wonders of Europe

ARK EN REWILDING EUROPE
ZE T TEN SA MENWERKING VOORT
Natuurontwikkeling in Europa kreeg in 2011 een geweldige impuls door een
extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij voor het project ‘Groene
Schatkamers van Europa’. Het extra project werd toegekend aan ARK en werd
samen met partnerorganisatie Rewilding Europe uitgevoerd. ARK is medeinitiatiefnemer van Rewilding Europe. In 2015 is ‘Groene Schatkamers van
Europa’ succesvol afgesloten. Rewilding Europe en ARK werken verder aan de
ontwikkeling van tien grootse Europese natuurgebieden.
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Rhodopen Jeroen Helmer

Met de extra bijdrage kon in Westelijk Iberia
(op de grens van Spanje en Portugal), Oostelijke
Karpaten (op de grens van Polen en Slowakije),
Donau Delta (Roemenië), Zuidelijke Karpaten
(Roemenië) en Velebit (Kroatië) meer ruimte
gemaakt worden voor wilde natuur en een hierbij
behorende wildlife economie. In de afgelopen
jaren zijn daar nieuwe rewilding gebieden in de
Rhodopen (Bulgarije), Apennijnen (Italië), Oder
Delta (grens Polen en Duitsland) en Lapland
(Noorwegen en Zweden) aan toegevoegd.
Inmiddels worden tienduizenden hectare
natuurgebied begraasd door kuddes Taurossen,
wilde paarden, herten, wisenten en andere grazers. Hierdoor ontstaan afwisselende landschappen waar telkens andere planten- en diersoorten
een plek vinden. In juni 2015 werden 14 wisenten
uitgezet in de Roemeense Karpaten. ‘Rewilding’
is een begrip geworden met haar plannen om
ontvolkende plattelandsgebieden met onrendabele landbouw om te zetten in spectaculaire
natuurgebieden, met een eigen wildlife economie. Rewilding Europe heeft miljoenen mensen
bereikt via eigen publicaties, artikelen in kranten
en tijdschriften en programma’s op radio en
televisie.

‘De Nationale Postcode Loterij is trots dat we aan de wieg hebben gestaan van dit vernieuwende initiatief om Europa wilder te
maken. In de Rhodopen in Bulgarije heb ik zelf het belang gezien
van spectaculaire wildernissen, ook als bron van inkomen voor de
lokale bevolking.’
Margriet Schreuders
Hoofd Goede Doelen bij de Nationale Postcode Loterij

Met Rewilding Europe Capital is een nieuwe
leenfaciliteit opgezet voor startende natuurondernemingen. Aan 16 bedrijven zijn inmiddels
leningen verstrekt die bewoners helpen een
bedrijf op te zetten, gebaseerd op een natuurlijker omgeving. Onder hen de bed and breakfast
Casa de Cisterna in Spanje, een honingproducent uit Kroatië en een Buitensportbedrijf in de
Apennijnen. Om de uitwisseling van kennis en
ervaring tussen vele kleinere rewilding-initiatieven in Europa te bevorderen is het European
Rewilding Network opgericht. Dit netwerk
omvat inmiddels 42 leden, die een oppervlakte
natuurgebied van meer dan 2 miljoen hectare
vertegenwoordigen, verdeeld over 18 landen.
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Rewilding Europe

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

De European Wildlife Bank – voorheen het
kuddefonds van ARK – helpt partnerorganisaties bij het opzetten van natuurlijke begrazingsprojecten. De European Wildlife Bank blijft
groeien met nieuwe kuddes paarden, runderen
en wisenten en telt inmiddels bijna 600 dieren.
In januari 2016 wordt het beheer van de European Wildlife Bank overgedragen van ARK aan
Rewilding Europe.
ARK blijft de komende jaren een belangrijke
partner van Rewilding Europe om Europese
ambities waar te maken. Een belangrijk onderdeel van die samenwerking is Dood doet Leven.
De expertise die ARK de afgelopen jaren binnen
het Nederlandse Dood doet Leven heeft opgedaan, wordt ingezet in de Europese projecten.
Honderden aaseters, van kleine insecten tot grote
zoogdieren en vogels, gaan hiervan profiteren.
Daarnaast spannen de organisaties zich samen
in om een formele wildstatus te verkrijgen voor
vrij rondtrekkende paarden in Bulgarije, blijft
ARK studenten werven en begeleiden voor stages
en onderzoeksprojecten bij Rewilding Europe en
maakt tekenaar Jeroen Helmer artist impressions
van nieuwe rewilding-gebieden en sleutelsoorten.
www.ark.eu/rewildingeurope
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PA R T N E R S

Rewilding Europe,

R E W I L D I N G R H O D O P E S VA N S TA R T

Nationale Postcode
Loterij

Met het vrijlaten van 30 damherten ging
begin 2015 Rewilding Europe Rhodopes
van start, als vervolg op het succesvolle
ARK-project New Thracian Gold in hetzelfde
gebied. Het natuurontwikkelingsproject in de
Bulgaarse Rhodopen kon ARK met steun van
de Nationale Postcode Loterij tussen 2011 en
2014 fors uitbouwen. Een aantal activiteiten
uit dit project wordt nu onder de vlag van
Rewilding Europe voortgezet.
De vrijgelaten damherten leven in een
gebied waar al eerder 70 damherten waren
uitgezet. Ook leven er andere grazers; van
de kleine gevlekte soeslik tot de majestueuze wisent. Samen vormen en onderhouden
deze dieren een van de meest soortenrijke landschappen van Europa. In juni werd
het eerste wisentkalfje verwelkomd in de
Bulgaarse Rhodopen. Het dier werd geboren
tijdens een fikse onweersbui en is de eerste
nakomeling in de groep wisenten, die hier in
2013 is losgelaten. De populatie vale gieren in
het gebied bereikte in 2015 een recordaantal
van 75 broedparen.

Dviete

Letse kwartelkoning profiteert van
natuurlijke Dviete
Dviete ELM Media

PA R T N E R S

Lets Natuurfonds
(LDF), Nationale
Postcode Loterij,
Latvian Environmental
Foundation (LVAF),
ELM Media, Gemeente
Ilukste, IES (Institute
for Environmental
Solutions)

Vrijdag 25 september heeft ARK het LIFE+
project langs de rivier de Dviete in Letland
afgesloten. Het vijfjarige project heeft de leefomgeving van de kwartelkoning (Crex crex) in
het Natura2000 gebied Dviete verbeterd. Natuurpark Dviete is bijna 5.000 hectare groot en
omvat nagenoeg de gehele overstromingsvlakte
van de rivier. Het project wordt nu al als geslaagd
beschouwd. Het aantal broedparen van kwartelkoning en poelsnip is toegenomen en de rivier
kan weer haar natuurlijke gang gaan.
Om het leefgebied van de Rode lijstsoort kwartelkoning te verbeteren, is de loop van de Dviete
over een afstand van twee kilometer hersteld. De
oude loop van de rivier is uitgegraven en de in
de vorige eeuw gekanaliseerde loop afgedamd.
Tegelijkertijd zijn 300 hectare overwoekerde
uiterwaarden van hun begroeiing met bomen en
struiken ontdaan. Hiermee zijn dit weer natuurlijke, natte graslanden geworden. De kuddes wilde paarden en runderen zijn vergroot en zorgen
nu dat de overstromingsvlaktes van de Dviete

Het vijfjarige project heeft de leefomgeving
van de kwartelkoning in het Natura2000
gebied Dviete verbeterd.

open blijven. Hiermee is aan de belangrijkste
voorwaarden voor een betere omgeving voor de
kwartelkoning en vele andere moerasvogels zoals
waterral en poelsnip (bekend van ons oude 100
gulden biljet) voldaan.
Het Dviete hermeanderingsproject is gefinancierd door het Europese LIFE+ programma.
www.ark.eu/letland
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Maashorst

Schelpdierbanken
keren terug naar
de Delta dankzij
Droomfondsproject
Haringvliet. De
grijze zeehond
profiteert hiervan.
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Maashorst

Grijze zeehond Janny Bosman
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Tekenwerk Jeroen Helmer

DRIEDOORNIGE STEKELBA ARS

R U G S T R E E P PA D

BEVER

G R O E N E V L E E S V L I EG

ZEEAREND

G R AU W E K L AU W I E R

TEKENWERK JEROEN HELMER
ARK oprichter Wouter Helmer benadrukte het dit jaar toen hij de Groeneveldprijs
ontving: ‘Hoe gaaf is het als je een broer
hebt die kan tekenen wat je denkt! En
met dezelfde ambitie om uiteindelijk
te willen kunnen rondlopen in dat wat
je schetst.’ Die drijfveer was in 2015
weer goed te zien in het werk van ARK
tekenaar Jeroen Helmer. Zo voorzag hij
het boek ‘Koekoek! Delta vol leven’ van
Edo van Uchelen van ‘nieuwe schoolplaten’. Voor www.deltaindeklas.nl,
het educatieve project bij de film
Holland – Natuur in de Delta, maakte
Jeroen schetsen van onder meer de
hoofdrolspelers uit de film – zeearend,
bever, haas, pimpernelblauwtje en stekelbaars.
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De onschatbare waarde van het
Waddengebied tekende hij op een poster
die in vogelvlucht de relatie tussen de
Waddenzee en de internationale rivieren
en beken die erin uitmonden, laat zien.
De kaart, met een oplage van 100.000
exemplaren, is gratis verkrijgbaar bij
VVV kantoren en bezoekerscentra in
het Waddengebied. De toevoeging van
de Oder Delta als achtste Rewilding
Europe gebied, was aanleiding voor een
artist impression van deze delta aan de
Baltische kust. Van de nieuwe nevengeul
in de Waal bij Nijmegen, maakte hij een
bijzondere nachttekening. Zoals elk jaar
maakte hij ook tekeningen voor verschillende struinkaarten en veldlessen.

Maar echt uniek waren dit jaar de schitterende platen van sleutelsoorten in de
natuur. Niet eerder werd de rol die cruciale soorten of landschapselementen in de
natuur spelen, afgebeeld in één plaat. Dit
jaar waren dat van wisent, wild rund, wolf,
rivierhout en hazelmuis, in samenwerking
met experts binnen ARK en daarbuiten.
Internationaal is hiervoor ook belangstelling en inmiddels zijn de platen dan ook
in het Engels vertaald. Het resultaat is
voor iedereen gratis te downloaden.
www.ark.eu/zoekkaarten

Tekenwerk Jeroen Helmer

DE BIESBOSCH

D I S T E LV L I N D E R

VO S

I J S VO G E L
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Op avontuur in de natuur

OP
UR
AV O N T U
IN DE
N AT U U R

Sponswerking van Klimaatbuffer Kempen~Broek uitproberen Elma Duijndam

Van een veilig afstandje met de verrekijker de Taurossen bekijken. Wat doen
ze allemaal? Wie hoort bij wie? Een dierenpaadje volgen. Kikkertjes springen
voor je voeten weg. Durf je er eentje
vast te houden? Boven je een jubelende
veldleeuwerik.
Enthousiasme voor natuur ontstaat door
haar aan den lijve te ervaren. Terwijl je
struint, speelt, ontdekt en leert. Hier
draait het om bij jeugdactiviteiten van
ARK.


bij een bezoek in de klas. Daar geven we
uitleg en gaan in gesprek met kinderen.
Tijdens de hierop volgende les in het
veld, zijn in de opdrachten de belangrijkste thema’s van het bijbehorende
ARK-project verwerkt. Daar zien kinderen
zelf hoe bomen, veilig voor de vraat van
de grazers, opgroeien tussen stekelstruiken. Fantaseren hoe dat net toegevoegde stukje voormalige landbouwgrond
er over vijf jaar uit ziet. Of stekelbaarsjes
vangen (en weer terug zetten) die de
trek tussen zoet en zout moeten kunnen
maken.

G R OT E O N D E RW E R P E N B E L E E F B A A R
V E R TA A L D

TO EG A N G TOT E E N B R E D E G R O E P I N

Alle jeugdactiviteiten van ARK hebben
een directe relatie met ARK-projecten en
de thema’s die daar spelen: natuurlijke
begrazing, klimaatbuffers, een natuurlijker delta, ontsnippering van natuurgebieden, de Zandmotor. Grote onderwerpen
die we voor kinderen begrijpelijk en
beleefbaar maken. Veldlessen beginnen

DE SAMENLEVING
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Via veldlessen en andere jeugdactiviteiten bereiken we kinderen van allerlei
achtergronden: autochtoon, allochtoon,
stads of juist plattelands. Ook bereiken
we leerkrachten en opvoeders die een
veldles helpen begeleiden. Met hen raken
we vaak in gesprek over de veranderin-

gen in ‘hun achtertuin’. En we merken
dat hierdoor het begrip en enthousiasme
hiervoor groeit. Ook horen we vaak dat
kinderen later met hun ouders nog eens
terugkomen naar het gebied.
A A N S LU I T I N G O P O N D E RW I J S

De veldlesprogramma’s richten zich
op leerlingen van groep 7 en 8 van het
basisonderwijs. Ondanks het enorme
aanbod dat leerkrachten overspoelt, is
er enthousiasme voor de veldlessen van
ARK.
‘Goede opzet. Die vrijheid om opdrachten te kiezen vind ik belangrijk’, aldus
een leerkracht uit Uden over het nieuwe
veldlesproject in De Maashorst. Andere
leerkrachten merkten bijvoorbeeld op:
‘De voorbereidende les is heel waardevol.
De kinderen herkennen in het veld wat
in de klas is verteld.’ Of: ‘Ik heb ouders
horen zeggen dat dit de leukste activiteit
is waar ze bij waren.’

Op avontuur in de natuur

OV ER ZI CH T J EU G DAC T I V I T EI T EN A R K N AT U U R O N T W I K K EL I N G 201 5
K I N D ER EN

B EG EL EI D ER S

G R O EP EN

S CH O L EN

253
248
250
23
1010
1784

56
50
55
5
266
432

10
10
10
1
40
71

7
6
5
1
26
45

BR ABANT
Maashorst

201

40

8

4

G EL D ER L A N D
Leeuwense Waard

967

211

40

21

853
356
94
144
217
486
198
2348

174
67
18
31
49
109
41
489

35
13
4
6
8
20
8
94

25
10
4
2
3
9
8
61

GEBIED

LIMBURG
Groeve ‘t Rooth (Bemelen)
Kempen~Broek
Drielandenpark (bij Vaals)
Hompesche Molen
Meers, Elba en Borgharen
Totaal

ZU I D-H O L L A N D
Landtong Rozenburg
Groene Poort
Zeetoren (Hoek van Holland)
IJsselmonde Zuidpolder
IJsselmonde Koedood
Zandmotor
Haringvliet
Totaal

S A M E N W E R K E N M E T LO K A L E
O RG A N I S AT I E S

Na enkele jaren worden veldlesprojecten
van ARK vaak overgedragen aan lokale
organisaties. Bij voorkeur trekken we van
het begin af aan samen op. Dat gebeurt
nu bijvoorbeeld met Natuurcentrum
De Maashorst. Op veel plaatsen is
de inzet van enthousiaste vrijwilligers onmisbaar. ARK leidt ze dan op
om de veldlessen uit te voeren. In
Kempen~Broek, op IJsselmonde en op
Landtong Rozenburg zijn dit jaar vrijwilligers opgeleid. Zij zullen vanaf 2016
de uitvoering van de veldlesprojecten
op zich nemen. Bij de Grensmaas is dit
jaar een samenwerking met het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie in
Maastricht gestart. Zij verzorgen nu de
veldlessen in opdracht van ARK.

Veldles Kempen~Broek Elma Duijndam

N I E U W E O P D R AC H T E N

D O N AT I E V E R R E K I J K E R S

Dit jaar zijn nieuwe opdrachten ontwikkeld voor veldlessen in De Maashorst en
op de Zandmotor. Voor elk gebied geven
tien verschillende opdrachten een goede
indruk van de natuur(ontwikkeling). De
opdrachten zijn voorzien van aansprekende opdrachtkaarten.

Voor onze veldlesprojecten heeft ARK
een partij verrekijkers ontvangen van
www.secondlifeoptics.nl. Het zijn opgeknapte gebruikte verrekijkers. Het duurzame principe achter dit initiatief spreekt
ons erg aan.
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Over ARK

Over ARK

Wouter Helmer wint de Groeneveldprijs Karsten Reiniers

NIEUWE ARK MEDEWERKERS

Rob Brinkhof is op 15 juni begonnen als senior
projectleider/ leidinggevende. Rob is ecoloog
en enthousiast vogelaar met werkervaring onder
andere bij de provincie Noord-Brabant, Grontmij
en gemeente Den Bosch.
Arjan van der Zee is in 2015 vier maanden vanuit Staatsbosbeheer gedetacheerd bij ARK. Hij heeft
gewerkt aan de verkenning van nieuwe gebiedsontwikkelingen in Brabant en Limburg.
Karel van den Wijngaard is in mei als zzp-er gestart
met de leiding van het deelproject Schelpdierbanken. Hij heeft als projectleider gewerkt bij stichting
Reinwater, MWH en LINKit consult. We namen
afscheid van Joris van Baal die onze administratie
tijdelijk heeft versterkt.
WO U T E R H E L M E R W I N T D E
GROENEVELDPRIJS

De Groeneveldprijs is op 18 september 2015 uitgereikt aan ARK oprichter Wouter Helmer. Het juryrapport noemt hem een grondlegger van de moderne
ecologie, een briljant en verbindend denker en een
goed communicator. Sinds 2000 wordt de Groeneveldprijs uitgereikt aan een persoon of organisatie
die zich bijzonder heeft ingezet voor het debat
over de groene ruimte en die daarbij een afwijkend,
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kritisch geluid laat horen. Na de prijsuitreiking heeft
Wouter de Groeneveldlezing voorgedragen. Zijn
betoog is na te lezen op ark.eu/groeneveldprijs.
De jury van de Groeneveldprijs schrijft: ‘Wouter Helmer begrijpt het dynamische beeld van complexe
ecosystemen en herkent welke natuurlijke processen zich daarin afspelen en welke veranderingen
daardoor mogelijk zijn. Door de manier waarop
hij zijn inzichten deelt en toegankelijk maakt voor
een groot publiek tilt hij het vak naar een hoger
niveau en enthousiasmeert hij mensen. Helmer is
wars van prikkeldraad en bordjes met “verboden
toegang”. Zijn droom is natuur te laten ontstaan
die oases worden waarin het begrip “vertrouwen”
centraal staat. Vertrouwen in de natuur zelf die, als
de mens niet steeds ingrijpt, verrassende resultaten
laat zien. Doordat Helmer op basis van wederzijds
vertrouwen werkt, met inzichtelijke ecologie, sterke
communicatie en resultaten in het veld, kan hij zijn
omgeving laten zien dat zijn inzichten “kloppen” en
dat de beloften die hij doet, snel tot resultaat leiden.
De gerealiseerde successen, de ideevorming en de
aanpak met draagvlak en het feit dat Wouter Helmer
droomt en doet met durf, zijn voor de jury van de
Groeneveldprijs 2015 reden om Wouter Helmer en
zijn werk met deze prijs te eren.’

Over ARK

Cheque Roy Beusker
Margriet Schreuders Pascal Fielmich

VERNIEUWDE SAMENWERKING MET
N AT I O N A L E P O S TCO D E LOT E R I J

N AT I O N A L E P O S TCO D E LOT E R I J

In 2015 is de samenwerking tussen ARK en de
Nationale Postcode Loterij geëvalueerd en in oktober heeft de Raad van Commissarissen besloten
deze per 1 januari 2016 met vijf jaar te verlengen.
ARK is sinds 1996 een van de goede doelen van de
Nationale Postcode Loterij.

Margriet Schreuders, Hoofd Goede Doelen
van de Nationale Postcode Loterij

Volgens directeur Petra Souwerbren genereert de
samenwerking met de Nationale Postcode Loterij
innovaties: ‘Dankzij de vele deelnemers kunnen
goede doelen, waaronder ARK, nieuwe initiatieven
realiseren. De bijdrage van de Postcode Loterij
maakt echt het verschil. ARK kan met deze bijdrage
nieuwe projecten voorbereiden. Vaak werkt de bijdrage als een katalysator en kunnen we daardoor
ontwikkelingen van de grond krijgen. Ontwikkelingen waar de natuur in Nederland en Europa van
profiteert en mensen van kunnen genieten.’

‘ARK werkt op vernieuwende wijze aan
uitgestrekte en robuuste natuurgebieden in
Nederland en Europa. Dit doet de organisatie onder andere door aankoop van gronden, herstel van leefgebieden en herintroducties van belangrijke diersoorten. Zo ook
in Zuid-Limburg en het Waalse grensgebied
waar ARK werkt aan de ontwikkeling van
een aaneengesloten grensoverschrijdend
natuur- en landschapspark. Een gebied dat
weer ruimte geeft aan dieren zoals wilde
kat, zwarte ooievaar en in de nabije toekomst zelfs de otter. Wij zijn er trots op dat
ARK, dankzij onze 2,7 miljoen deelnemers
haar onafhankelijkheid kan behouden en
zelf prachtige projecten kan starten.’

Dankzij de bijdrage van de Postcode Loterij kan
ARK in binnen- en buitenland grenzen verleggen voor wilde natuur. In Letland meandert de
rivier de Dviete weer en hebben grazers hun
intrede gedaan. In Bulgarije ontwikkelt natuurgericht toerisme zich in combinatie met duurzame
landbouw. Tienduizenden kinderen in Nederland
hebben een ongekende wilderniservaring opgedaan. Sinds kort werkt ARK onder de vlag van het
Droomfondsproject Haringvliet aan de terugkeer
van steuren en schelpdierbanken.
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ARK in cijfers

ARK in cijfers
F I N A N C I E E L JA A RV E R S L AG

OV E R D E B A L A N S

Over 2015 is een resultaat behaald van € 43.757.
€ 21.185 wordt toegevoegd aan de continuïteitsreserve en € 22.572 wordt toegevoegd aan de
algemene reserve.

Baten die in 2015 zijn ontvangen voor projecten
die doorlopen in 2016, zijn vanwege de grondslagen voor resultaatbepaling volledig in 2015 als baat
verantwoord. De resterende gelden worden via het
bestemmingsfonds in het volgend jaar ter beschikking gesteld voor uitvoering van de desbetreffende
projecten. Gerealiseerde kosten worden in het jaar
van uitvoering als lasten verantwoord.

In de begroting 2015 was een totaal van € 14,8
miljoen opgenomen aan kosten voor projecten. In
2015 is € 9,2 miljoen aan kosten toegerekend aan
de projectresultaten 2015. Binnen cluster Robuuste
verbindingen is € 3,0 miljoen minder besteed. In
het cluster Wilder NL werd € 2,4 miljoen minder
besteed. Minder grondaankopen in Limburg en
op De Maashorst ten laste van het boekjaar, zijn
de reden hiervoor. In de overige clusters werd per
saldo voor 0,2 miljoen minder besteed.
In 2015 is € 4,4 miljoen daadwerkelijk ontvangen,
terwijl € 7,1 miljoen baten begroot waren. Binnen
het cluster Robuuste verbindingen werd per saldo
€ 1,2 miljoen minder ontvangen. In het cluster Wilder
NL werd per saldo € 2,2 miljoen minder ontvangen.
Dit betreft lagere voorschotten op de meerjarenprogramma’s. In het cluster Delta werd € 0,8 miljoen
meer ontvangen, gerelateerd aan de start van het
Droomproject Haringvliet. In de overige clusters
werd per saldo € 0,1 miljoen minder ontvangen.
De ontvangen maar niet in 2015 toegerekende
opbrengsten worden in het bestemmingsfonds
opgenomen en na het boekjaar besteed.
Het eigen vermogen is in 2015 afgenomen met
€ 0,8 miljoen. De omvang van het bestemmingsfonds is € 4,8 miljoen afgenomen. Dit fonds bestaat
uit gelden die in of voor 2015 zijn ontvangen en
verantwoord voor het uitvoeren van (doorlopende)
projecten. De middelen in het bestemmingsfonds
komen ten goede aan uitvoering van doorlopende
projecten in 2016 en volgende jaren. De aanwas
van het grondfonds bedraagt € 3,9 miljoen door
aankoop van gronden in Limburg en Maashorst.
De toename in de materiële vaste activa van
€ 12 miljoen naar € 15,6 miljoen is te verklaren door
aankopen van gronden.
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Bij dit jaarverslag is door Konings & Meeuwissen
Accountants een goedkeurende controleverklaring
verstrekt conform de richtlijnen van het CBF.
Hiernaast staande cijfers zijn ontleed aan de jaarrekening 2015. Het volledige jaarverslag is te lezen op
www.ark.eu/jaarverslag.

ARK in cijfers

G ECO N S O L I D EER D E B A L A N S
AC T I VA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Voorraden en onderhanden werk
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

31/12/2015
€
15.660.400
298.200
1.503
429.816
12.531.825
28.921.744

31/12/2014
€
12.087.684
307.600
438.099
419.182
16.466.217
29.718.782

PA S S I VA
Eigen vermogen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

27.410.512
865.146
646.086
28.921.744

28.246.326
878.335
594.121
29.718.782

G ECO N S O L I D EER D E S TA AT VA N B AT EN EN L A S T EN
B AT EN
Financiering derden
Giften
Baten Nationale Postcode Loterij
Subsidies
Financiële baten
Totaal

2015
€
1.867.934
25.500
925.000
1.452.097
161.163
4.431.694

Begroting 2015
€
911.150
–
900.000
5.155.359
105.000
7.071.509

2014
€
3.418.860
–
2.771.000
9.364.966
249.370
15.804.196

L A S T EN
Bureau
Projectkosten
Totaal

509.222
8.686.496
9.195.718

523.523
14.315.131
14.838.654

523.479
11.656.687
12.180.166

–4.764.024
–
– 4.764.024

– 7.767.145
–
–7.767.145

3.624.030
–
3.624.030

OV ER S CH OT
Belastingen
Verdeling overschot
Mutatie bestemmingsfonds
Mutatie projectenfonds
Mutatie grondfonds
Toegevoegd aan het vrij beschikbare vermogen uit hoofde:
Continuiteitsreserve
Algemene reserve

–4.833.281
25.500

3.048.290
815.375

21.185
22.572
–4.764.024

–239.635
3.624.030
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We komen
ook op
plekken
zonder
postcode.

In het Nederlandse deel van het Geuldal kunnen geelbuikvuurpadden
en honderden andere diersoorten al beschermd leven. En dankzij ARK
Natuurontwikkeling geldt dat binnenkort ook voor het Waalse
gedeelte. Door de aankoop van grond hebben planten en dieren
straks betere kansen om zich te vestigen en te verspreiden in een
grensoverschrijdend natuur- en landschapspark: het Geuldal.
Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt. U maakt steun aan ARK
Natuurontwikkeling en 91 andere organisaties mogelijk.

Dankzij de deelnemers groeide een Nederlandse loterij-initiatief uit tot
de grootste fondsenwerver ter wereld. De Postcode Loterijen geven
niet alleen veel prijzen weg, maar schonken ook al meer dan 6 miljard
euro aan goede doelen. ARK Natuurontwikkeling heeft sinds 1996 een
bijdrage ontvangen van € 19,1 miljoen. Met elkaar kunnen we het
verschil maken, ook in de komende jaren. Voor een betere, duurzame
en rechtvaardige wereld: postcodeloterij.nl

Dankzij u.
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