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Buiten gebeurt het

Bezoeker fotografeert wisenten in het Kraansvlak Twan Teunissen

Buiten gebeurt het
Wat is het toch fijn om naar buiten te gaan.
ARK-projecten te bezoeken en te ervaren dat ons
werk resultaten oplevert. Verwondering ook, over
de veerkracht van natuur. Zo is het Geuldal bovenstrooms in Wallonië een onverwachte parel.
Langs deze karakteristieke beek heeft ARK over
een lengte van kilometers nieuwe natuur ontwikkeld. En daarmee de loper uitgelegd voor dieren
uit de Eifel en Ardennen. De hellinggraslanden
werken als spons en helpen zo de felle regenbuien in dit gebied op te vangen.
In andere gebieden is het spannend. Wanneer zal
de otter zich definitief hervestigen in de Gelderse
Poort? Zijn we op de goede weg om schelpdierbanken, met hun kleurenrijkdom en diversiteit,
na lange afwezigheid definitief te laten terugkeren in de Voordelta?
Natuur kent een enorme veerkracht. Ter gelegenheid van het afscheid van Johan Bekhuis, onze
collega ‘van het eerste uur’, is een aandenken
gemaakt in de Millingerwaard. Een totempaal,
met daarop een steur, konikpaard, bever en zeearend. Allemaal soorten waar we een kwart eeuw
geleden alleen van droomden. Ze zijn er weer!

Resultaten waar we trots op zijn, en met ons vele
anderen.
Daarop is één uitzondering. Zodra het gaat om
dieren met horens, weten we ons verzekerd van levendige discussies, publiciteit en fervente voor- en
tegenstanders. Dat geeft te denken. Grazers zijn
niet geïnteresseerd in mensen; zij zoeken lekker
voedsel en plekken om te rusten en te herkauwen.
Onze ervaring is dat grazers en mensen prima
samen gaan in gebieden, mits mensen gepaste
afstand bewaren. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige mensen willen natuur zonder
beperkingen kunnen gebruiken. En een deel van
de recreanten vindt grazers met horens eng.
Grote grazers als runderen, paarden, wisenten
en edelherten zijn een essentieel onderdeel van
gevarieerde landschappen, en dragen bij aan het
vergroten van de biodiversiteit. Als we ruimte
willen voor robuuste, rijke natuur moeten we dus
met het spanningsveld tussen mens en dier aan
de slag. ARK blijft dat doen. Buiten gebeurt het.
Petra Souwerbren
Directeur ARK Natuurontwikkeling
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ARK verlegt grenzen

ARK VERLEGT GRENZEN

… door sleutelsoorten die in
Nederland thuishoren weer
terug te brengen

… door mensen de ruimte te geven
om te genieten van die natuur en zo
te bouwen aan draagvlak

… door natuur te ontwikkelen in
het licht van maatschappelijke
belangen als delfstoffenwinning,
gezondheid en waterveiligheid
4

ARK verlegt grenzen

VOOR WILDE NATUUR …

… door frisse geesten van
toekomstige beslissers bij
ons werk te betrekken

… door een katalyserende rol in vernieuwende projecten te kiezen. Als het
initiatief is gerealiseerd dan dragen we
het project over

… door natuur de ruimte
te geven om haar eigen
gang te gaan

5
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Maashorst
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Tauros op de Loozerheide Bob Luijks

G EUMaashorst
LDA L

KEM PE N ~ B RO E K

2016

1 2,6 HEC TARE
NIEUWE NAT UUR

76 HEC TARE
NIEUWE NAT UUR

8 HEC TARE
NAT UUR INGERICHT

185 HEC TARE
NAT UUR INGERICHT

1

1

brug
hersteld

zendersysteem
voor visonderzoek
2 infoborden
geplaatst
30 cursisten

1 uitzending Koffietijd

886

op floracursus

Herplaatsing
Kerkebrökske
over Tungelroyse
Beek

143 hectare landbouwgrond verbeterd
1 advies Commissie Begrazingsbeheer
130 hectare Vlaams-Nederlands begraasd gebied

leerlingen op avontuur

38

17.000

CL I P S I N N I EUWE

KIJ KER S

DWA A L FI L M G EU L

DWA A L FI L M G EU L

Wandelkaart
en infobord
Altweerterheide

M A A S H O RS T

16 HEC TARE
NIEUWE NAT UUR
Grote grazers in het gebied gebracht:

D RIE L A N D E N PA RK

14 H EC TA R E AG R A R I SCH E
G RO N D V ER B E T ER D

11

11

21

Wisenten

Exmoors

Taurossen

1 onderzoek naar recreatie en grazers
6 hectare natuur ingericht
750 meter beekherstel Venloop

19

50

1.000

H EC TA R E

E XCU R S I E S N A A R

TO EH O O R D ER S

N I EUWE N AT U U R

D E WI S EN T EN

VA N L E ZI N G EN

250 m groene verbinding voor
hazelmuis, wilde kat, etc

Heel veel media-aandacht
Tentoonstelling natuurlijke natuur in bzc Maashorst

5 nestkastjes voor
hazelmuizen gerealiseerd

361 kids en 85 volwassenen
doen veldlessen
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Gulpdal

B E K E N & Z A N D G RO N D E N
Natuurlijke waterberging Jeroen Helmer

LIMBURGSE NATUUR LE VERT
VEILIGHEID IN HE T GULPDAL
De Gulp is een lieflijk meanderend
beekje in het pittoreske Limburgse
heuvelland. Maar soms treedt het woest
buiten zijn oevers. In 2012 bijvoorbeeld,
stonden in Slenaken kelders en keukens
blank, en de watersnood haalde het
landelijke nieuws. Het Waterschap Limburg opperde daarop om een vier meter
hoge dam te bouwen, die Slenaken in de
toekomst droog zou moeten houden.
Maar dat zagen bewoners, ondernemers
en natuurorganisaties lang niet allemaal
zitten. Zo’n dam zou het aangezicht
van het glooiende bekenlandschap en
het natuurlijke, drassige watersysteem
aantasten.
WAT E R B E RG I N G I N D E N AT U U R

Gelukkig is er een alternatief, geïnspireerd op de natuur: water verdelen over
het hele stroomgebied. Als het water bij

8

de bronbeekjes, -weiden en in het dal de
ruimte krijgt, kan overvloedig regenwater
verspreid opgevangen worden.
Langs de kant helpt de begroeiing om
het water af te remmen en in de stroom
doen natuurlijke barrières als boomstammen, (bever)dammetjes, en uitgekiende aangelegde obstakels dat. Mens
en natuur kunnen samen zorgen dat het
water niet onbelemmerd snel door de
beek racet. Zo voorkom je een overstroming als in 2012.
S A M E N W E R K E N VO O R D R O G E
VO E T E N

Dat vraagt wel om grensoverschrijdende
samenwerking tussen Nederland, Vlaanderen en Wallonië. Én om afstemming
met grondeigenaren, zoals overheden,
natuurorganisaties, boeren en particulieren. Maar dan heb je ook wat: niet alleen

droge voeten in Nederland én België,
maar ook struweelrijke, natte natuur met
bijzondere planten- en diersoorten als
sleutelbloem en hazelmuis. Waar het
bovendien goed toeven is voor de mens.
De steun voor deze aanpak groeit en de
eerste concrete stappen zijn gezet. Zo
heeft ARK afgelopen jaar samen met de
Waalse organisatie Natagora zes hectare grond langs de Gulp ingericht als
voorbeeldgebied. Ook organiseerden
we samen met Staatsbosbeheer een
studiedag voor alle betrokken partijen uit
Nederland en België, inclusief een (pers)
excursie naar het gebied. Hier presenteerde Royal HaskoningDHV een onderzoek naar de waterbergingscapaciteit in
het gebied.
Gewapend met kennis en inspiratie
bouwen we in 2017 gezamenlijk verder
aan een natuurrijk én veilig Gulpdal.

Drielandenpark

Schotse hooglanders Twan Teunissen

DRIEL ANDENPARK VERBINDT
EIFEL EN ARDENNEN
Het Drielandenpark in het meest zuidelijke puntje van Limburg: veel internationaler dan dat krijg je het niet in ons
land! Waar de mens tot voor kort nog
een paspoort nodig had om de grens
over te steken, trekt de natuur zich niets
aan van land-, taal-, en cultuurgrenzen. Het Drielandenpark is dan ook een
belangrijke schakel in het uitgestrekte
natuurgebied van de Duitse Eifel tot de
Belgische Ardennen.

PA R T N E R S
›› GaiaZoo
›› Gemeente Vaals
›› Gemeente Gulpen-Wittem

DR ASSIG HEUVELL AND

›› IKL

Samen met de ruim 100 hectare die we
al hadden, brengen we zo het drassige
heuvellandschap terug. De grote grazers
die er sinds 2011 rondlopen, houden met
hun gegraas het landschap langs de bosranden open; ideaal voor de hazelmuis
en de wilde kat. Die laatste heeft het
Drielandenparadijs overigens al ontdekt,
zo bleek uit onderzoek in 2014.
Het programma nadert inmiddels
zijn voltooiing. Als halverwege 2017 de
laatste gebieden zijn verbonden, dan
heeft dit karakteristieke stukje Nederland rijke natuur erbij gekregen en
kunnen we hier nog veel migranten en
passanten uit het planten- en dierenrijk
verwachten!

›› Limburgs Landschap
›› Natuurmonumenten
›› Provincie Limburg
›› Staatsbosbeheer
›› Waterschap Limburg

RUILEN EN VERBINDEN

Sinds 2011 werkt ARK hier samen met
partners aan natuurontwikkeling, in het
kader van het provinciaal meerjarenprogramma plattelandsontwikkeling van de
Provincie Limburg. Dat wil zeggen: we
creëren aaneengesloten, gezonde natuur
die de drie landen met elkaar verbindt.
Dat doen we soms door de aanleg van

hebben we er nieuw struweel aangeplant.

faunaverbindingen, maar ook door agrarisch land te ruilen en om te zetten in
natuurgebied.
Zo hebben we in 2016 op de Gulpenerberg 19 hectare grond verworven,
waar we het agrarische drainagesysteem
hebben weggehaald, zodat de natuurlijke
waterhuishouding terug kan keren. Ook
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De Geul

B E K E N & Z A N D G RO N D E N

De Geul

KLEINE RIVIER ME T GROTE IMPAC T
Galloways in de Geul Twan Teunissen

Het Limburgse Geuldal: een
van de fraaiste landschappen
van Nederland. Met zijn lieflijke
glooiingen en vriendelijk kabbelend
water is het een sprookjesachtige
omgeving, waar je het hele jaar
door kunt genieten. En waar je
met een beetje geluk een zeldzame
geelbuikvuurpad, hazelmuis of zelfs
een wilde kat tegen kunt komen.

G R E N Z E LOZ E N AT U U R

De Geul, een eigenzinnig riviertje van bijna
zestig kilometer lang, ontspringt in België, slingert door de heuvels van het Drielandenpark en
mondt uit in de Grensmaas bij Maastricht. Het
verbindt Zuid-Limburg ook met de Duitse Eifel
en de Belgische Ardennen. Met recht ‘grenzeloze
natuur’ dus. En dat vraagt om een internationale aanpak. ‘We werken al sinds de jaren ’90 aan
natuurontwikkeling in het Geuldal’ vertelt Hettie
Meertens, projectleider van ARK. ‘Zo ontstond in
de benedenloop van de Geul een aaneengesloten
gebied van goed beschermde natuur, waar de rivier weer z’n gang kon gaan en fraaie oevernatuur
kon ontstaan.’
B E LG I S C H E G E U L

Net over de grens, aan de Belgische kant, voerde
de Waalse partner Natagora de regie over een
aantal versnipperde natuurpercelen – in goede samenwerking met de tussenliggende agrarische bedrijven. Maar de schaalvergroting in de landbouw
trekt ook hier zijn sporen: veel boeren zien zich
genoodzaakt hun bedrijf te staken en de grond
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De Geul

Met zijn lieflijke glooiingen en vriendelijk
kabbelend water is het een sprookjesachtige
omgeving, waar je het hele jaar door kunt
genieten.

te verkopen. De kans bestaat dat die waardevolle
gebieden in handen van grote, moderne landbouwbedrijven vallen. Dat zou een dikke streep
zetten door de aaneengesloten beekdalnatuur en
de natuurverbinding tussen de drie landen.
I N T E R N AT I O N A L E A A N PA K

Daarom sloegen ARK en Natagora in 2014 de
handen ineen. Met steun van de Nationale
Postcode Loterij konden we in Wallonië een
flink aantal belangrijke gebieden verwerven. Met
als hoogtepunt in 2016 de uitbreiding van het
natuurgebied met bijna 1500 meter Geuloever in
het uiterste zuidpuntje van ons werkgebied, bij
Plombières. Dat was mede mogelijk dankzij de
inbreng van grond door particulieren.
‘Dat is nou het mooie,’ legt Hettie uit. ‘Dat er
in de afgelopen jaren bij grondeigenaren zoveel
waardering is ontstaan voor onze plannen dat ze
graag meewerken aan het project. En ook hebben
we elkaar als Waalse en Nederlandse samenwerkingspartners beter leren kennen en begrijpen.
Want de natuur kan nog zo grensoverschrijdend
zijn, culturen bleken verrassend grensgevoelig.
Maar we hebben veel van elkaar geleerd en nu
zijn de resultaten ook voor de omwonenden
zichtbaar.’

Grauwe klauwier Jeroen Helmer

Wilde kat Karsten Reiniers

VA N H A Z E L M U I S TOT A D D E RWO R T E L

PA R T N E R S

Voor de mens valt er veel te genieten, en ook de
natuur heeft het er naar z’n zin. Zo is dit jaar de
zeldzame hazelmuis gespot en broedde de grauwe klauwier met succes. ‘Een prachtig resultaat,
want dit zijn soorten waar we ons voor inzetten
en die hoge eisen stellen aan hun leefgebied. Het
gaat dus goed met de Geulnatuur!’ En dat geldt
ook voor het zinkviooltje en de adderwortel: ‘De
Gallowayrunderen die we in 2015 hebben geïntroduceerd, houden met hun gegraas het gras
in toom, en daardoor krijgen deze bijzondere
soorten nu weer de ruimte.’

›› FREE Nature

OT T E R E N LY N X O P D E C AT WA L K ?

En zo verandert het Geuldal langzamerhand in de

›› IVN Heuvelland
›› Natagora
›› Natuurbalans
Dit project is mede
mogelijk gemaakt door
de Nationale Postcode
Loterij

showcase voor Europese natuur, met natuur- en
landschapsbeheer waar natuur en mens van profiteren. Jaarlijks trekt het gebied vele bezoekers, zo
laten onder meer de verkoopcijfers van de nieuwe
wandelkaart zien. En de meertalige Dwaalfilm die
dit jaar online ging, is al door zo’n 17.000 bezoekers bekeken. Ook het tv-programma Koffietijd
stond stil bij het Geuldal. En met veldlessen voor
scholieren uit Nederland en België geniet ook de
jeugd mee van de natuurrijkdom.
Een onbekende parel is de monding van de Geul
in de Grensmaas. Als de tijd rijp is zal de otter
hier de Geul op zwemmen. En wie weet zwemt
hij de zwarte ooievaar, otter en zelfs de lynx
tegemoet...
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Kempen~Broek

B E K E N & Z A N D G RO N D E N

Kleurrijke lappendeken
dankzij doorlopende
natuurverbinding
Exmoor pony's op de Loozerheide

Moerassen, vennen, zandgronden en akkerlanden; deze kleurrijke lappendeken van landschappen vormt het GrensPark Kempen~Broek – een natuurgebied langs de linkerflank van Limburg.
Samen met de provincie, agrariërs en natuurorganisaties werkt ARK al jaren aan optimale verbindingen tussen deze verschillende gebieden, zodat er een aaneengesloten natuurgebied van
natte en droge gebieden ontstaat. Wandelaars en fietsers kunnen er genieten van afwisselende
natuur, en bijzondere planten en dieren als anjers, kraanvogels en wielewalen weten zich verzekerd van een kansrijk voortbestaan.

G RO N D R U I L VO O R N AT U U R

Om die verbindingen te kunnen maken, zetten
we in op verwerving van zogenoemde ‘sleutelhectares’; de laatste paar honderd hectare
landbouwgrond die tussen de verschillende
natuurgebieden liggen, en die een aaneengesloten Kempen~Broek nu nog versnipperen. Die
ontbrekende gebieden beperken nu het leefgebied – en daarmee de overlevingskansen – voor
tal van dieren en planten.
Daarom ruilen we grondgebieden met de
eigenaren, veelal boeren. Dat geeft agrariërs de
mogelijkheid om nieuwe, verbeterde grond in
handen te krijgen, en wij kunnen cruciale nieuwe

12

natuur toevoegen aan GrensPark Kempen~Broek.
Een win-winsituatie dus, voor zowel de boeren
als de natuurontwikkeling.
N I E U W E K A N S E N , N I E U W E N AT U U R

En waar zich kansen voordoen, grijpen we die. Zo
konden we in 2016 een deel van het terrein van
straalbedrijf Cuijpers aankopen. Daarmee hebben we 16 hectare voor nieuwe natuur in handen
op een droomlocatie. Om het terrein heen liggen
natuurgebieden, dus als we de grond hebben
gesaneerd en heringericht, ontstaat er één groot
gebied waar natuur én waterhuishouding weer in
evenwicht zijn.

Spiegeldikkopje Bob Luijks

Grote zilverreiger Twan Teunissen

Ook de Loozerheide, tussen Weert en Budel,
konden we uitbreiden naar 145 hectare. Goed
nieuws voor de Taurosrunderen en Exmoorpony’s die hier zorgen voor een open terrein waar
spectaculaire vogelsoorten, maar ook sprinkhanen en konijnen zich thuis voelen.
Overigens hielden de Taurossen de afgelopen
jaren de gemoederen wel bezig. De onafhankelijke
Commissie Begrazingsbeheer constateerde dat
deze indrukwekkende runderen voor een gevoel
van onveiligheid zorgen bij sommige bezoekers.
Ze gaf daarom een advies over de begrazing die bij
alle partijen op draagvlak kan rekenen. Het betekent dat in gebieden van 100 hectare of meer sociale kuddes lopen die rustig gedrag vertonen en
genoeg ruimte hebben om afstand te houden tot
bezoekers. In de kleinere gebieden Tungelroysche
Beek, Siëndonk, Lüeeke en Abeek worden de Taurossen vervangen door andere grazers.

PA R T N E R S

V E I L I G H E I D E N VO E D S E L

Mede mogelijk gemaakt

Hoewel vast niet iedereen warme herinneringen bewaart aan de regenachtige voorzomer van
2016, waren we hier bij ARK erg blij mee. Want de
klimaatbuffers van het Kempen~Broek hebben
hun nut en effectiviteit kunnen bewijzen. Na de

door financiering van de

›› Europese Unie
›› Gemeente Weert
›› Limburgs Landschap
vzw
›› Limburgse Land en
Tuinbouw Bond (LLTB)
›› Nationale Postcode
Loterij
›› Natuurmonumenten

overvloedige regenval in mei en juni ontstonden er grote waterplassen in de Raamweide, het
Siëndonk en op de Loozerheide – gebieden die
zijn ingericht om water te bergen. Deze waterbuffers zorgen ervoor dat niet al het water ineens
naar de beken wordt afgevoerd, met overstromingen tot gevolg. Zulke klimaatbuffers vormen
bovendien een perfecte bed & breakfast voor
passerende vogels, libellen, boomvalken en zelfs
de zeldzame porseleinhoen.

›› Natuurpunt
›› Provincie Limburg

2 0 1 7: H E T K E M P E N ~ B R O E K I N J E B RO E K Z A K ?

›› Regionaal Landschap

In mei 2016 schreef ARK een wedstrijd uit
onder ondernemers in en om het GrensPark
Kempen~Broek. Welke nieuwe ideeën voor samenwerking konden ze bedenken? VVV Midden-Limburg kwam met het winnende voorstel:
een digitaal routesysteem voor wandel-, fiets- en
autoroutes in het natuurgebied, via de app IZI
Travel. Bezoekers zien daarop in een oogopslag
welke horeca, musea, natuur en erfgoed het Kempen~Broek biedt. ARK draagt bij aan de ontwikkeling van deze app.
Nog even en je kunt straks voorzien van alle
informatie op ontdekking in een uniek stukje
grenzeloos Nederland!

›› Kempen en Maasland
›› Rentmeesterskantoor
Van Soest bv
›› Stichting het Limburgs
Landschap
›› Waterschap Limburg

Provincie Limburg
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Maashorst

B E K E N & Z A N D G RO N D E N

NAT UUR VAN DE TOEKOMS T

DE MA A SHORS T GEEF T
WILDE NATUUR DE RUIMTE
Aankomst wisenten op de Maashorst Bob Luijks

In het zuiden van Nederland vind je een ruig gebied,
dat de herinnering aan een ver en woest verleden
oproept. Aan de tijd waarin bossen en moerassig land
elkaar afwisselden, af en toe onderbroken door uitgestrekte stukken schraal land. Grote grazers, zoals
wisenten, wilde paarden en runderen, zorgden voor
een afwisselende en rijke natuur. Op hun beurt deelden zij hun leefomgeving weer met vogels als de raaf en
grauwe klauwier, terwijl bijzondere vlinders en insecten rondfladderden, om misschien wel te landen op
een – inmiddels zeldzame – gevlekte orchis. Slechts een
flard uit het verleden? Welnee. Bezoek het uitbreidende
natuurgebied de Maashorst in Noord-Brabant en ontdek de natuur van de toekomst.
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U I TG E S T R E K T E N AT U U R VO O R I E D E R E E N

In de Maashorst, 3.500 hectare groot en onderdeel van de gemeenten Bernheze, Uden, Landerd en Oss, werkt ARK Natuurontwikkeling
sinds 2013 aan de aankoop en inrichting van het
natuurgebied. We doen dat in samenwerking met
onder andere de provincie, gemeenten, Staatsbosbeheer en het waterschap. Met als doel hier
in 2019 één groot, aaneengesloten en eigenzinnig
natuurgebied van te maken waar elke recreant –
van hardloper tot rustzoeker – genoeg plek heeft
om te ontspannen.
U N I E K : D R I E S O O R T E N G R OT E G R A Z E R S I N
ÉÉN GEBIED

In maart 2016 was het zover: een groep van elf
wisenten werd losgelaten in een afgerasterd
wengebied op De Maashorst. De Tauros en de Exmoorpony bevolkten al één van de deelgebieden,
de Herperduin. Met de introductie van de wisent
was de Maashorst op dat moment de enige plek
in Nederland waar deze drie grote grazers samen
te vinden waren.

Maashorst

‘Van een strakke
sloot met dammen,
veranderde de Venloop
in een beek met
natuurvriendelijke
oevers’

Maashorst veldles Cisca Maatje

Het wengebied voor de wisenten zou een jaar
dicht blijven voor publiek, om de dieren aan het
gebied en mensen aan de dieren te laten wennen.
Om te kijken of het wengebied na dit jaar opengesteld zou kunnen worden, startten gedragsdeskundigen van Universiteit Utrecht in opdracht
van ARK een onderzoek naar de interactie tussen
grote grazers en recreanten. Ze organiseerden
verschillende proeven met uiteenlopende groepen recreanten. Helaas bleek één van de wisentstieren zich te hardnekkig agressief te gedragen,
met een bijtincident tot gevolg. Dat is een risico
voor de veiligheid, zodat we na zorgvuldig overleg met partners helaas moesten besluiten om de
stier te doden. Door dit incident konden we het
onderzoek in 2016 niet afronden. In 2017 pakken
we daarom de draad weer op en blijft het wengebied nog een periode gesloten.

Jonge koningsvaren Twan Teunissen

PA R T N E R S

O P PA D M E T M A A S H O R S T R A N G E R S

›› Provincie Noord-

Toen de rust in de wisentkudde weer was teruggekeerd, konden we ook de wisentexcursies
voor publiek weer oppakken. Onder begeleiding
van Maashorstrangers bezoeken groepen van
maximaal twintig deelnemers de Maashorst, en
kunnen zij – van een afstandje – genieten van de
wisenten en Exmoors in het wengebied.
Vanuit Natuurcentrum de Maashorst zijn ook
tal van andere excursies mogelijk en is er een
tentoonstelling over de grote grazers. Ook zijn er
verschillende educatieve programma’s te volgen.
In het afgelopen jaar namen meer dan 6.300
kinderen deel aan (veld)lessen van ARK en het
Natuurcentrum in de Maashorst. Ook organiseerden we twaalf goedbezochte lezingen, die in
totaal meer dan duizend bezoekers trokken.

Brabant
›› Staatsbosbeheer
›› Waterschap Aa en

VA N S T R A K K E B E E K N A A R
DOORSTROOMMOER AS

In 2016 kreeg de Venloop, die langs Slabroek
stroomt, een nieuw gezicht. Van een rechtgetrokken sloot met dammen veranderde dit water
in een beek met natuurvriendelijke oevers. Ook
werd één van de wallen verlaagd zodat zich vanuit
de Venloop een doorstroommoeras kan vormen.
Op deze manier herstelt het watersysteem zich en
gaan we verdroging tegen. Aangrenzende agrarische percelen veranderen in natuurakkers en
-graslanden met elzensingels en struweelhagen.

Maas
›› Stichting Maashorst in
Uitvoering
›› Gemeente Bernheze
›› Gemeente Oss
›› Gemeente Landerd
›› Gemeente Uden
Dit project is mede
mogelijk gemaakt
door de Nationale
Postcode Loterij
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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 2016 zijn er in verschillende gebieden waar ARK
actief is, prachtige soorten
ontdekt die terug-van-weggeweest zijn.

Oehoe

Wolf

Grauwe Klauwier

Dat de oehoe in de rotswanden van
Limburg nestelde was bekend, maar
we zijn heel blij dat deze indrukwekkende uil nu ook de Gelderse Poort
heeft ontdekt. In het afgelopen jaar
dook hij op tal van plekken op wat
doet vermoeden dat hij nu ook nabij
de Gelderse Poort aan het broeden
is. Zo is hij gezien in de Millingerwaard en een jonge oehoe is gezien
in de Ooijpolder en vlakbij Nijmegen. We hopen hem hier dit jaar ook
te verwelkomen, want als belangrijke predator verdient hij een plek in
de Nederlandse natuur.

De wolf heeft de gemoederen
afgelopen jaren flink beziggehouden. In 2015 werd hij gesignaleerd
in het oosten van het land. In september 2016 dook hij opnieuw op
in Overijssel. Hij liet daar een leuk
souvenir achter; DNA-onderzoek
op zijn keutels leerde ons dat hij
uit Oost-Duitsland kwam. En begin
2017 was het weer raak. Een jong
mannetje uit Duitsland stak de grens
over in Drenthe. Hij werd weliswaar
langs de A28 van z’n sokken gereden, maar grote kans dat er binnenkort meer komen. De wolvenpopulatie in Niedersachsen groeit immers
gestaag. Wie weet, blijft de volgende
wolf wel in Nederland!

Welkom op de Loozerheide, grauwe
klauwier! Dat vermoeden we tenminste, want aan het eind van het
broedseizoen zijn hier, op de grens
van Brabant en Limburg, drie jonge
klauwieren gezien. We weten niet
zeker of ze hier daadwerkelijk uitgebroed zijn, maar de jonkies waren
nog niet zo lang vliegvlug, dus ze
zijn hier op zijn minst grootgebracht.
En dat betekent dat de Loozerheide
puike natuur heeft, want deze vliegende rover stelt hoge eisen aan
zijn leefgebied. Hopelijk vindt hij
binnenkort ook elders gebieden met
veel grote insecten. Dan weten we
dat het goed gaat met de natuur en
kunnen we weer volop genieten van
zijn capriolen.

Foto Bob Luijks

Foto Leo Linnartz
Foto Shutterstock
Foto Karsten Reiniers
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Hooibeestje

Zandhommel

Griel

Het hooibeestje, een kleurrijk oranje vlindertje, was decennialang verdwenen uit de Gelderse Poort. Dat
had te maken met barre weersomstandigheden aan het begin van de
jaren ’90. Door vrieskou sneuvelden
veel rupsen, en de daaropvolgende
hoogwaters maakten het onmogelijk voor vlindersoorten om zich hier
opnieuw te vestigen. In de Gelderse Poort is sindsdien grootschalig
nieuwe natuur ontwikkeld. En het
rivierengebied is hooibeestjesterrein
bij uitstek, daarom is het vlindertje
hier tussen 2013 en 2015 door De
Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort opnieuw geïntroduceerd.
Met succes! Het hooibeestje heeft
de Gelderse Poort opnieuw gekoloniseerd. En hopelijk is het daarmee
kwartiermaker voor andere vlinders.

2016 had een mooie verrassing in
petto. We wisten wel dat de bedreigde zandhommel om en rond het
Haringvliet rondzoemde, maar we
wisten ook dat hij daar maar een paar
plekken bevolkte. Maar wat blijkt: de
natuurontwikkeling doet zijn werk,
want tijdens de 1000-soortendag
langs het Haringvliet ontdekten we
een nieuwe populatie zandhommels bij de Korendijkse Slikken. Dat
biedt perspectief voor het voortbestaan en de ontwikkeling van deze
harige vlieger! Natuurmonumenten
werkt daar hard aan een zo gevarieerd mogelijk gebied, met veel
graspollen en rode klaver. Precies
wat zandhommels nodig hebben.

De griel heeft in 2016 heel wat vogelliefhebbers de dag van hun leven
bezorgd. Op 4 mei was hij namelijk te zien in RivierPark Maasvallei,
op de grindbanken van Borgharen.
Die lijken misschien wel wat op zijn
huidige broedgebied in Zuid-Europa. Hij verbleef er maar liefst een
hele dag. Daarna is hij waarschijnlijk doorgevlogen naar een geschikt
broedgebied. Gelukkig bleef er voor
de vogelaars nog genoeg te zien
aan de Grensmaas, maar stiekem
hopen we dat hij de volgende keer
echt weer komt nestelen in ons
land, zoals hij tot de jaren ’50 van de
vorige eeuw ook deed.
Foto Frank Vassen

Foto Ivar Leidus

Foto Douwe Schut
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Maashorst

RIVIEREN
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Grensmaas bij Meers Twan Teunissen
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Maashorst
RIJ N TA
KKE N

5 OT TERS
BIJGEPL A ATS T
INITIATOR OT TERBEHEERPL AN

3 verkeershindernissen
otters opgelost
1 Rapport ‘Effect langsdammen op
stroomdalflora Waal’

G RE N S M A A S

100

2016

HEC TARE G RENSM A A SOE VER
IT TEREN BEG R A A SD DOOR
G ALLOWAYS

10 KM
G RENSM A A S A AN BELG ISCHE EN
NEDERL ANDSE K ANT BEG R A A SD

Media-aandacht in Vlaams tijdschrift Landschap,
Vlaams programma Changemakers en ARK-input
op natuurfilm Levende Rivieren (tv en bioscoop)

1

1

INRICHTINGSONT WERP
HUISSENSCHE WA ARDEN

S TRUINK A ART BORG HAREN
G EM A AK T

1.000
COALITIE G E VORMD VAN TIEN
PARTNERS VOOR INTERREGA ANVR A AG ‘ NAT UURLIJKE RIJN ’

1.000

Ruim 1.000 mensen met ARK de
Leeuwense Waard in

RUIM 1.0 0 0 ZUID-LIMBURGSE
KINDEREN G ENIE TEN VAN
G RENSM A A SNAT UUR

Zwerfvuilacties oevers
Grensmaas met vele partners
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En de rivieren stromen verder...

RIVIEREN

VEERKR ACHTIG E NAT UUR

E N DE R I V I E R E N
S T ROM E N V E R DE R . . .
Millingerwaard Twan Teunissen

Al sinds de oprichting in 1989 duikt ARK Natuurontwikkeling onder het oppervlak van onze
rivieren. Rivieren laten zien hoe veerkrachtig
onze natuur is. Want waren ze in de jaren ’80 nog
zo vervuild dat het ecosysteem van alg tot otter
verstoord was, na succesvolle natuur- en milieumaatregelen veranderde er gelukkig een hoop
ten goede. De Gelderse Poort, onder Arnhem en
de Neder-Rijn, is hét voorbeeld van succesvolle
natuurontwikkeling voor rivieren. Het laat zien
dat natuurvriendelijk beheer prima samen kan
gaan met maatschappelijke en economische
ontwikkeling.
K L A A R VO O R D E OT T E R S

In Gelderland en Limburg werken we hard aan
de terugkeer van de otter langs de rivieren. We
treffen faunavoorzieningen, zoals loopplanken
en tunnels en plaatsen otters bij om de genetische diversiteit te verbeteren. En dat de otter het
in de Gelderse Poort heel goed doet, blijkt uit
de vele sporen die vrijwilligers langs de oevers
vinden.

20

DUURZAME KLINKERS EN K ASSEIEN

Ecologische én economische ontwikkeling gaan
prima samen, zo weet ook de baksteenindustrie.
Straatstenen en klinkers zijn gemaakt van klei
uit de uiterwaarden. De afgravingen die achterblijven kunnen dienen als natuurgebied. In 2016
brachten bestuurders, ambtenaren en bouwbedrijven maar liefst vijf maal met ARK een bezoek
aan de Gelderse Poort, om kennis te maken met
duurzame kleiwinning.
2 0 JA A R V E L D L E S S E N A A N R U I M 2 0 . 0 0 0 K I D S

Sinds 1996 organiseert ARK, in samenwerking
met delfstofwinner K3Delta, veldlessen in de
Leeuwense Waard. Leerlingen krijgen alles te
horen over natuurontwikkeling, waterberging
en rivierveiligheid. In juni mochten we tijdens
een feestelijke veldles het 20.000e kind welkom
heten!
D O O D R I V I E R H O U T A L S B R O N VA N L E V E N

Dode bomen en afgebroken takken die meestromen in de rivieren zijn een waardevolle bron

En de rivieren stromen verder...

Veldles Elma Duijndam

van leven. In het rottende hout leggen allerlei
insecten hun eitjes, en de larven en muggen die
hieruit voortkomen vormen weer een smakelijk
hapje voor amfibieën, vogels en vissen. Onderzoek laat zien dat er dankzij het rivierhout al elf
insecten- en vissoorten zijn aangetroffen die zich
de laatste honderd jaar niet hadden laten zien.
Een hoogtepunt was de vondst van een kokerjuffer (Brachycentrus subnubilus), een soort schietmot. In 2017 plaatsen we in samenwerking met
Rijkswaterstaat, de Gemeente Nijmegen en het
Wereld Natuur Fonds rivierhout in de Spiegelwaal in hartje Nijmegen.
H U I S S E N S C H E WA A R D E N O P D E AG E N DA

ARK wil graag de kansen voor hardhoutooibos
benutten in de Huissensche Waarden, onderdeel
van de Gelderse Poort. Samen met de Gelderse
Natuur- en Milieufederatie en partners hebben
we voorstellen voor dit gebied aangedragen om
waterveiligheid te combineren met een aantrekkelijke, natuurrijke leefomgeving (in het kader
van het landelijke programma Ruimte voor de

PA R T N E R S
›› Gemeente Nijmegen
›› Gelderse Natuur- en
Milieufederatie
›› K3Delta/ Caprice
›› Lingewaard Natuurlijk
›› Provincie Gelderland
›› Rijkswaterstaat
›› Staatsbosbeheer

Dode bomen en afgebroken takken die
meestromen in de rivieren zijn een waardevolle bron van leven. In het rottende hout
leggen allerlei insecten hun eitjes, en de
larven en muggen die hieruit voortkomen
vormen weer een smakelijk hapje voor amfibieën, vogels en vissen.

›› Van den Herik &
Verkaart
›› Wereld Natuur Fonds

Rivier). De provincie Gelderland ziet hier mogelijkheden in en onderzoekt of de plannen haalbaar zijn. ARK staat aan de lat voor het uiteindelijke ecologische ontwerp en de afstemming.
We werken hier samen met natuur- en milieuorganisaties, Rijkwaterstaat en provincie. In 2017
willen we de basis leggen voor de ontwikkeling
van zeer zeldzaam hardhoutooibos en natuurlijke
graslanden in deze uiterwaard onder de rook van
Arnhem. En natuurlijk nemen we basisscholieren
uit Huissen en Angeren met een serie buitenlessen mee in de ontwikkelingen.
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‘Stieren maken diepe
kuilen. Hiervan profiteert
de veldhondstong.’

Veldhondstong Twan Teunissen
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De otter verovert Nederland

RIVIEREN

DE OT TER
VEROVERT
NEDERL AND
Otter Shutterstock / Bildagentur Zoonar

24

De otter verovert Nederland

De otter: zoogdier, roofdier én waterbewoner!
Juist dat laatste, water als natuurlijke habitat,
bleek funest voor het dier. Door watervervuiling
verdween de laatste otter in de jaren ’80 uit
Nederland. Maar inmiddels is de waterkwaliteit
van beken en rivieren gelukkig fors verbeterd
en krijgt de oevernatuur de kans om zich te
herstellen. Zo worden deze gebieden weer een
stuk aantrekkelijker voor een keur aan plant- en
diersoorten, waaronder onze otter. Maar dan
zijn er nog wel andere maatregelen nodig, want
aanrijding in het verkeer is de belangrijkste
doodsoorzaak voor otters.
V E I L I G OT T E R L E E FG E B I E D

ARK is er trots op dat ze sinds 2010 de stuwende
kracht is achter het project ‘Otters in Rivierenland’, dat een duurzame terugkeer van otters in
het rivierengebied mogelijk maakt. Dat doen we
door kansrijk leefgebied voor de otter te herstellen,
kruispunten van wegen en watergangen veiliger te
maken, en door otters bij te plaatsen. Dat laatste is
ook nodig om inteelt te voorkomen.
Het gaat gelukkig goed met de otters! De
grootste populatie van Nederland zit in Overijssel
en Friesland: ongeveer 50 tot 60 dieren. Vanwege
die groeiende aantallen gaan de dieren, met name
jonge mannetjes, zwerven. Op zoek naar een
geschikt leefgebied en uiteraard een leuk vrouwtje.
Dat zien we in de uiterwaarden langs de IJssel en
langs de Waal in Gelderland, in het rivierengebied
de Gelderse Poort.
Maar ook Limburg biedt veel kansen voor de
otter, bijvoorbeeld langs de Tungelroyse beek.
Daarom treffen we in deze gebieden faunavoorzieningen, zogenaamde ‘ontsnipperingsmaatregelen’, zoals loopplanken en tunnels. Hierdoor
krijgen de al aanwezige otters een veilige kans om
hun leefgebied te vergroten en kunnen de nieuwe
otterpopulaties tot ontwikkeling komen.

Otters bijplaatsen Karsten Reiniers

PA R T N E R S
›› Provincie Gelderland
›› Provincie Limburg
›› Staatsbosbeheer

diervereniging) en de Flora- en Faunawerkgroep
Gelderse Poort volgen de otters met behulp van
cameravallen. Ook worden spraints (uitwerpselen)
verzameld voor jaarlijkse DNA-analyse door Alterra.

›› Zoogdiervereniging
›› Wereld Natuur Fonds
Dit project is mede
mogelijk gemaakt door
de Nationale Postcode
Loterij

OT T E R S M O N I TO R E N I N L I M B U RG

Het Limburgs Maasgebied biedt een kansrijke plek
om een nieuwe otterpopulatie te starten. Vandaar dat we gaan onderzoeken of er al otters te
vinden zijn, hoeveel het er ongeveer zijn en hoe
ze zich ontwikkelen. En het mooie is: ARK ontwikkelde in 2016 een workshop Ottermonitoring,
samen met de zoogdierenstudiegroep van het
Natuur Historisch Genootschap Limburg, dus
iedereen kan helpen bij het monitoren van de otter.
OT T E R B E H E E R P L A N I N D E M A A K

OT T E R S B I J P L A AT S E N I N G E L D E R L A N D

De Gelderse Poort biedt al goede ruimte voor
de otter; uit de vele sporen langs de oevers blijkt
dat de otter zich hier prima vermaakt. Om een
genetisch gezonde en sterke populatie te krijgen,
hebben we hier in de zomer van 2016 twee vrouwtjes en twee mannetjes bijgeplaatst. Ook langs de
IJssel plaatsten we een vrouwelijk dier bij. Deze
dieren zijn van Hongaarse en Tsjechische komaf,
waar ze opgevangen werden als weesotter.
De nieuwe dieren zorgen hopelijk voor verse
aanwas, zodat de otterpopulatie een nog stevigere
basis krijgt. De vrijwilligers van CaLutra (Zoog-

Om de komst van de otter in Limburg zo succesvol mogelijk te laten verlopen, werkt ARK, samen
met de Provincie Limburg en Sportvisserij Limburg,
aan een Otterbeheerplan. Niet dat de otter een
risico vormt voor beroepsmatige activiteiten, maar
hij kan wel concurreren met sportvissers; in een
goedgevulde visvijver kapen ze maar al te graag
een visje voor de neus van de vissers weg. In het
plan leggen we daarom vast hoe we eventuele
problemen met sportvissers kunnen oplossen en –
nog beter – kunnen voorkomen.
Limburg en Gelderland kijken uit naar de komst
van nog meer otters!
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RivierPark MaasVallei

RIVIEREN

N AT U U R E N V E I L IG H E I D
I N DE G R E NSM A A S
Daar sta je dan, als konikpaardhengst, langs de Maas in Zuid-Limburg. Met je eigen kudde om
je heen kijk je verlangend naar de Belgische overkant. Daar staat een net iets groter groepje
merries te smachten naar een leider. Tja, wat doe je dan? Dan zwem je natuurlijk gewoon naar
het buitenland, en eet je – letterlijk – van twee walletjes!
Koniks in de Grensmaas Twan Teunissen

N AT U U R E N V E I L I G H E I D

PA R T N E R S

Welkom in RivierPark MaasVallei. Hier moet je
niet gek opkijken als konikpaarden en gallowayrunderen in de rivier zwemmen, of via droogvallende grindbanken overlopen. Het is de oogst
van jarenlang samen met partners werken aan
grensoverschrijdende riviernatuur.
In de jaren ’80 was de Grensmaas nog een
diep verzonken afvoer waar vooral afval aanspoelde op de steile, harde oeverkanten, en waar prikkeldraad water van land scheidde. Maar dankzij
grindwinning en herinrichting van de uiterwaarden hebben we vanaf Maastricht inmiddels maar
liefst 12 kilometer natuur gecreëerd van brede
rivier, glooiende oevers en grindeilandjes. In
2016 zorgde verwerving van de laatste 100 hectare
nieuwe natuur bij Itteren ervoor dat het natuurgebied aaneengesloten werd. Riviernatuur die
bovendien een uitstekende bescherming biedt

›› CNME Maastricht
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›› Consortium

tegen hoog water; tijdens de hoogwatergolf in
februari 2016 hielden de Limburgse Maasdorpen
hun voeten ruimschoots droog.

Grensmaas
›› FREE Nature

E É N L A N G E G R O E N E O E V E RVA L L E I

›› Maaswerken

Grote grazers trekken in de Maasvallei vrij
rond, maar ook de mens kan hier heerlijk
dwalen. De gloednieuwe wandel- en struinkaart
‘RivierPark MaasVallei’ die ARK samen met partners heeft ontwikkeld, wijst de weg. We verzorgen
bovendien veldlessen, excursies en lezingen, en
organiseren de jaarlijkse Grote Schoonmaak: een
opruimactie voor schoolkinderen in het gebied.
Zo betrekken we de omgeving bij dit natuurrijke
grensgebied.
Uiteindelijk wordt de hele oever van Maastricht tot Maasgouw één groene vallei. Moet je
kijken wat voor geweldig liefdesprieel konikhengsten dan tot hun beschikking hebben!

›› Recreatiewerkgroep
van de dorpsraden
van Itteren en Borgharen
›› Regionaal Landschap
Kempen en Maasland
›› Staatsbosbeheer
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De Rotterdamse onderwaterwereld: fabelachtig mooi en enorm gevari-

Filmmaker Ruben Smit neemt je mee langs de rivieren, van de Gelderse

eerd. Dat laat een van de afleveringen uit de zesdelige serie Wildernis on-

Poort naar het Haringvliet. Natuurontwikkeling in optima forma, te be-

der Water (EO, in samenwerking met o.a. ARK) prachtig zien. Het Wildlife

wonderen in bioscoop en op DVD. ARK dacht en betaalde mee.

Film Festival vertoonde een preview. ark.eu/wildernisonderwater

ark.eu/levenderivierbioscoop

DWA A L FI L M

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

Zwervend door deze online filmjukebox waan je je middenin de natuur.

De wolf komt naar Nederland! Daarom ging Zapp-verslaggever Lucas

Sinds 2016 kun je ook dwalen op de Loozerheide in het Kempen~Broek

op pad met ARK’er Bram Houben. Want wat betekent dat, wolven in ons

en door tientallen clips in het schilderachtige Geuldal.

land? En waarom zijn wolven zo belangrijk?

dwaalfilm.eu

www.ark.eu/zappweekjournaalwolf

V R O EG E VO G EL S

V LO G: H E T H A R I N G V L I E T

Vroege Vogels ging op bezoek bij de wisenten in de Maashorst. Het

Om en rond het Haringvliet gebeurt heel veel. Daarom gaat vlogger

Brabantse natuurgebied is de eerste plek in Nederland waar de wisent,

Camilla Dreef wekelijks voor ons op pad met haar camera om ons op

de Exmoorpony en de Tauros naast elkaar leven.

de hoogte te houden. Beleef haar ontdekkingstocht mee.

www.ark.eu/vroegevogelswisent

ark.eu/haringvlietvlog

KO FFI E T IJ D

S T EU R M EI S J E

Presentatrice Pernille La Lau bezocht, samen met ARK’er Hettie Meer-

Als vijfjarige hield ze de allerlaatste steur vast uit de Nieuwe Merwede,

tens, het Belgische deel van het Geuldal. Hierin verbindt de Nederland-

vastgelegd op de beroemde foto. Het ‘steurmeisje’ vertelt 65 jaar later

se natuur zich met de rijke natuur uit de Ardennen en Eifel.

haar verhaal aan RTV Rijnmond.

ark.eu/koffietijdgeuldal

www.ark.eu/rtvrijnmond
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2016

80 0 ME TER OE VER
GE TIJDENNAT UUR
GROENE POORT KL A AR
678 MENSEN
BELE VEN ME T ARK
GE TIJDENNAT UUR

5

artikelen ‘Nieuwe Maas,
Wilder dan je denkt’ in
Metro Rotterdam

VONDS T 10 HEC TARE
WILDE SCHELPDIERBANK
VOORDELTA
RE ALISATIE 2
PROEFLOC ATIES

en aandacht in de Havenloods, radio-uitzending
Chris Natuurlijk, EO tv-serie Wildernis onder Water

Bijeenkomst beroepsvisserij,
1e bijeenkomst internationale adviesgroep
schelpdierbanken

H A RIN GV LIE T

S T EU R

38

11 steuren gevangen en
teruggezet in de Noordzee

duikers brengen
onderwaterleven Haringvliet
in beeld

299 KIDS
BELE VEN DELTANAT UUR
HARINGVLIE T
Routekaarten Beleef de Deltaroute met
Rijkswaterstaat/ANWB, Natuur- en fietskaart
met VVV, recreatiekaart met Groenservice ZuidHolland, Delta-Doeboekje kids

D E LTA TA LE N T

365

BIJEENKOMS T EUROPEE S
S TEURENPL ATFORM
Buitenprojectie World Fish
Migration Day, realisatie
zenderonderzoek Haringvliet

D E LTA

1.013

KIDS ME T ARK OP DE Z ANDMOTOR

studenten actief
betrokken bij deltanatuur

R APP ORT 5 JA AR
NAT UURONT WIKKELING
Z ANDMOTOR

6 nieuwe partners

1 visieschets veilige dijken
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Rivier als Getijdenpark

D E LTA & K U S T

Getijdennatuur
in hartje Rotterdam
Eiland van Brienenoord Gert de Graaf

De Nieuwe Maas: het kloppend, stromend en soms kabbelend hart van
Rotterdam. De monding van de Maas staat in open verbinding met de
Noordzee. De combinatie van zoet en zout water, tezamen met de dynamiek
van eb en vloed, zorgen voor een rijkdom aan planten en dieren aan de
Maasoevers. Tenminste, als die ruimte er is. Op dit moment zijn veel oevers
recht en hard, en bieden weinig plek voor natuur – laat staan voor de
dynamische, rijke getijdennatuur die bij de monding van een rivier hoort.

G RO E N E O E V E R S VO O R P L A N T, D I E R E N M E N S

Het programma Rivier als Getijdenpark rekent
daarom af met de versteende oevers en oude, in
onbruik geraakte havens van de Nieuwe Maas.
Een coalitie van overheden, Havenbedrijf Rotterdam, ngo’s – waaronder ARK – en kennisinstellingen zet zich in om de oevers weer groen te
maken. Dat doen ze door ruimte te maken voor
getijdennatuur en harde begrenzingen te vervangen door geleidelijk aflopende oevers op de grens
van zoet en zout water, waar planten, vissen,
vogels én mensen zich thuis voelen.
De Maasstad is hiermee koploper op het
gebied van nieuwe natuur in de stad en van
klimaatadaptatie. Dat is niet alleen goed nieuws
voor lepelaars, steuren en steltlopers – dieren
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die goed gedijen in een omgeving waar zoet en
zout water vermengen. Nee, álle Rotterdammers
profiteren van deze ontwikkeling. De nieuwe
getijdennatuur brengt verkoeling tijdens de
lange, hete zomers die ‘hitte-eiland Rotterdam’
te wachten staan. Ook biedt de nieuwe natuur
Rotterdammers de kans om te wandelen, te
hengelen en te picknicken langs de groene
oevers van ‘hun’ Nieuwe Maas. Waar het dan ook
een stuk veiliger is, omdat de glooiende oevers
de golfslag eerder breken. Bovendien zorgt het
zuiverende vermogen van water- en oeverplanten voor een betere waterkwaliteit. Getijdenparken dragen zo op allerlei manieren bij aan een
leefbare stad.

Rivier als Getijdenpark

Eiland van Brienenoord Twan Teunissen

↑ Eiland van Brienenoord Gert de Graaf ↓ Dotterbloem Bob Luijks

PA R T N E R S

EIL AND VAN BRIENENOORD EN POLDER DE ESCH

›› Gemeente Rotterdam

Rivier als Getijdenpark is opgedeeld in verschillende projecten, behorende bij stukjes Maasoever.
ARK is, samen met het Wereld Natuur Fonds,
trekker van het project Eiland van Brienenoord
en Polder de Esch, aan weerszijden van de Maas,
vlakbij de wijk Feijenoord. We hebben de kansen
verkend om hier een groene oase te realiseren,
waar grazers en bevers de begroeiing in toom
houden, waar watervogels, amfibieën en vissen
op het getij meeleven. En waar Rotterdammers
en bezoekers van ver daarbuiten terecht kunnen
voor een ommetje, een hengeltje en avontuurlijke
waterpret voor kinderen.

›› Havenbedrijf Port of
Rotterdam
›› Rijkswaterstaat
›› Wereld Natuur Fonds
›› Zuid-Hollands Landschap

B E WO N E R S D E N K E N M E E

Hierbij is de inbreng en betrokkenheid van bewoners van groot belang. Daarom organiseert ARK
informatieavonden waar bewoners en gebruikers
hun gedachten en ideeën delen. Op het Eiland
van Brienenoord vielen de eerste schetsen voor
nieuwe getijdennatuur bijzonder in de smaak.
Met de bewoners van De Esch is ARK intensief in gesprek over de plannen. Sommige
omwonenden vrezen dat de zoetwaternatuur zal
verdwijnen uit de polder. Sommige omwonenden
vrezen dat er met het binnenlaten van rivierwater te weinig ruimte overblijft om te wandelen

in het gebied. Bovendien leert een technische
studie dat maatregelen om getij in de polder toe
te laten erg kostbaar zouden worden. ARK heeft
samen met de gemeente Rotterdam de bewoners
uitgenodigd om mee te denken over hoe zowel
bewoners als de natuur en de recreant optimaal
kunnen profiteren. Op die manier kunnen we de
ontwikkeling van Polder de Esch vormgeven op
een manier die breed gedragen wordt.
IN DE SCHIJNWERPERS

Rivier als Getijdenpark is niet onopgemerkt
gebleven. In 2016 haalde het programma ruime
pers met vijf artikelen over ‘De Nieuwe Maas,
wilder dan je denkt’ in huis-aan-huisbladen, in
regionale dagbladen en in Metro Rotterdam. Ook
speelden de Maasoevers een belangrijke rol in de
zesdelige televisieserie ‘Wildernis onder Water’,
die in januari en februari 2017 is uitgezonden
door de EO op NPO 2.
Maar we vinden het minstens zo belangrijk
dat ook kinderen kennismaken met ‘watermanagement 2.0’. En waar kun je dat beter laten
zien dan in de Groene Poort, bij Rotterdam, een
getijdenpark avant la lettre. Hier organiseren we
veldlessen voor basisscholen, zodat leerlingen
kunnen ervaren wat deltanatuur in Nederland
Waterland inhoudt.
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Haringvliet

D E LTA & K U S T

Deltanatuur in zicht!
Vogels kijken langs het Haringvliet Karsten Reiniers

We schrijven 2014. Zes natuurorganisaties, waaronder
ARK, dromen ervan om de dynamische deltanatuur –
die hoort bij ons landje aan de monding van de Rijn,
Maas en Schelde – weer terug te brengen. Die natuur
was letterlijk tot stilstand gekomen toen wij, in onze
strijd tegen het water, halverwege de vorige eeuw de
Deltawerken voltooiden. De dammen en sluizen grendelden de rivieren af van de zee. Daardoor verdwenen
het getij en de zoet-zoutwaterovergangen. En daarmee
de avontuurlijke, oer-Hollandse natuur met zijn slikken, schorren en schelpdierbanken, en met iconische
trekvissen als de steur en zalm. De delta verloor zijn
kenmerkende dynamiek.

D R O O M FO N D S P R O J EC T H A R I N G V L I E T
GROEIT

Maar het ‘Kierbesluit’ bracht hoop; in 2018 gaan
de Haringvlietsluizen op een kier. Trekvissen
kunnen dan de waterkering passeren en met de
juiste voorbereidingsmaatregelen kan de natuur
straks profiteren van de (bescheiden) terugkeer
van getij en zoet-zoutovergang. Met wat hulp
kunnen we zelfs de schelpdierbanken en steuren
terugbrengen in de Nederlandse wateren.
De Nationale Postcode Loterij droomde
mee en stelde begin 2015 13,5 miljoen euro ter
beschikking om het plan te helpen realiseren.
Het Droomfondsproject Haringvliet was
geboren. En het project groeide de afgelopen
twee jaar als kool! Overheden, ondernemers,
(kennis)organisaties én de EU zijn inmiddels
met hun kennis, inzet en (financiële) middelen
aangehaakt. De resultaten van dit unieke
samenwerkingsverband worden steeds
zichtbaarder.
EXPEDITIE HARINGVLIET

Zo konden bezoekers afgelopen zomer al kennismaken met het nieuwe Haringvliet-in-wording
vanaf de Waterbus, een bootverbinding tussen

32

Haringvliet

Lichtprojectie op de Haringvlietsluizen Karsten Reiniers

Rotterdam/Dordrecht en de highlights in het
Haringvliet. Met ruim 9.000 opvarenden was het
een groot succes, en voor wie het gemist heeft: zomer 2017 vaart Expeditie Haringvliet opnieuw uit.
Wie weet is er dan ook al wat meer te zien
van de groene zone langs de zuidkant van het
Haringvliet. Daar heeft de Droomfondscoalitie
het afgelopen jaar 70 hectare landbouwgebied
Blok de Wit bij Stellendam aangekocht. Daar gaan
we geleidelijke overgangen tussen water en land
maken, en kreken, slikken en schorren herstellen,
zodat het getij en zoet-zoutwater hier straks weer
zijn boetserende werk kan doen.

Geocache steur Jeroen Helmer

PA R T N E R S
›› Natuurmonumenten
›› Sportvisserij Nederland
›› Staatsbosbeheer
›› Vogelbescherming
Nederland
›› Wereld Natuur Fonds
›› Zoet-Zout, Stellendam
›› Diergaarde Blijdorp
›› Menheerse Werf,
Middelharnis
›› Provincie Zuid-Hol-

steun van de overheid en van de Europese Unie,
via het LIFE-IP programma.
In 2015 hebben we gezenderde steuren
uitgezet en de onderzoeksresultaten van 2016
laten zien dat deze jonge steuren de Noordzee
weten te vinden. Het merendeel komt er via de
Nieuwe Waterweg – de enige open verbinding.
Maar enkele weten het Haringvliet al te vinden,
en bij een open Haringvliet zouden dat er natuurlijk veel meer worden. Dit laat zien dat een open
Haringvliet van groot belang is voor een gezonde
steurenpopulatie. En wat goed is voor steuren is
ook goed voor zalm, zeeforel en paling…

land
W E L KO M S T E U R

Achter de schermen werken ARK en partners
ondertussen hard aan de terugkeer van een
indrukwekkend deltadier: de steur. Vroeger
wist deze oervis de delta zelf te vinden; hij
werd stroomopwaarts in de Rijn geboren, zakte
via de delta (hun zoet-zout wengebied) af naar
de Noordzee, om vervolgens tegen de paaitijd
stroomopwaarts naar zijn geboortegrond terug
te zwemmen. Nu de Rijn weer toegankelijk
wordt en schoner is, zou de steur zich hier
weer prima kunnen vestigen. Alleen hebben
ze daar hulp bij nodig: er moet een generatie
‘Rijn-steurtjes’ geboren worden die zijn levensloop weer feilloos op de Rijn afstemt. Daarom
ondersteunen we een internationaal kweekprogramma en doen we onderzoek naar migratieroutes, eventuele knelpunten en zenderingsmethoden.Sinds dit jaar hebben we daarbij ook

W E L KO M M E N S E N
Dit project wordt mede
mogelijk gemaakt door
de Nationale Postcode
Loterij

En voor de mens! Want in een levendige natuur
is genoeg te beleven. Daarom werken we samen
met lokale ondernemers om hun gastheerschap voor het Haringvliet vorm te geven. Ook
zijn de eerste ontwerpen klaar voor spannende
plekken om te struinen, vogels te observeren of
een hengeltje uit te gooien. Een grote houten
speelsteur bij restaurant Zoet of Zout aan de
Haringvlietsluizen gaat in 2017 tienduizenden
kinderen en hun ouders het verhaal over de steur
vertellen. Met Diergaarde Blijdorp ontwikkelen
we een Haringvlietplein waar dierentuinbezoekers geprikkeld worden om ook het Haringvliet
te bezoeken. En dat het publiek het Haringvliet
weet te waarderen, bleek wel uit de publieksprijs
voor het op te richten Nationaal Park NLDelta
Biesbosch-Haringvliet in de verkiezing Nationaal
Park van Wereldklasse.

33

ARK jaarverslag 2016

Schelpdierbanken

D E LTA & K U S T

RE VOLU TIE OP NOORDZEEBODEM

W E L KOM T E RUG ,
MOSS E L E N E N OE S T E R S
Je ziet het niet zo een-twee-drie, maar op de bodem van de Noordzee, vlakbij
de monding van Haringvliet en Grevelingen, voltrekt zich een kleine revolutie.
Daar is de platte oester bezig aan een opmars, terug van decennialang
weggeweest. Ooit bestond de Noordzeebodem voor maar liefst 20 procent uit
schelpdierbanken – clusters mosselen en oesters die zich op de bodem van de
zee vestigen. Maar visserij met sleepnetten, vervuiling en ziekten maakten hier
vorige eeuw een einde aan.

Mosselen en baksteenannemoontjes Ron Offermans
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Schelpdierbanken

Start proef schelpdierbanken Ron Offermans

PA R T N E R S

K R A A M K A M E R S VA N D E Z E E

›› Droomfondsproject

En dat is een gemis, want schelpdierbanken zijn
ware kraamkamers van de zee. Ze filteren het
water, bieden houvast aan onderwaterplanten en
vormen een veilige rust- en paaiplek voor vissen
en andere waterdieren. Onderzoek toont aan dat
op plekken waar schelpdierbanken voorkomen,
maar liefst 50 procent meer plant- en diersoorten
voorkomen dan elders. Schelpdierbanken zijn
daarmee onmisbaar voor een gezond zeeleven. Ze
dragen bovendien bij aan een natuurlijke kustverdediging. Schelpdieren filteren slib en algen uit
het water en deponeren het overgebleven zand in
de luwte van hun schelpen. Zo hogen ze zandbanken op en beschermen de kustlijn tegen hoge
golven en stormvloed.
Vandaar dat ARK alles op alles zet om de
schelpdierbanken terug te laten keren in de
Noordzee. Dat gaat niet vanzelf. ARK heeft de
afgelopen 1,5 jaar uitvoerig onderzoek laten doen
door het Platte Oester Consortium naar plekken
en manieren om de schelpdierbanken terug te
helpen keren. Daartoe hebben we in 2016 twee
proeflocaties in de Voordelta ingericht: kooien met
daarin platte oesters en mosselen die we maandelijks monitoren op overleving, groei, voortplanting
en vestiging.

Haringvliet
›› Havenbedrijf
Rotterdam
›› LIFE
›› Ministerie van
Economische Zaken
›› Ministerie van Infrastructuur en Milieu
›› Nationale Postcode
Loterij
›› Provincie ZuidHolland
›› Rijkswaterstaat
›› Wereld Natuur Fonds

O P Z I E N B A R E N D E VO N D S T

Op 24 maart 2016 was de feestelijke aftrap: op
de proeflocatie Hinderplaat, in de monding van

het Haringvliet, legden duikers de laatste oesters
op hun plek. En bij onze ‘proeflocatiescouting’
stuitten we zowaar op 10 hectare natuurlijke oesterbank bij de Brouwersdam. Een opzienbarende
vondst, omdat platte oesterriffen als verdwenen
werden beschouwd. Het leverde bovendien waardevolle informatie op: deze bank laat zien welke
omstandigheden nodig zijn voor een gezonde,
meerjarige oesterbank. We hebben deze plek
daarom meteen tot tweede onderzoekslocatie
bestempeld voor oester- én mosselbanken.
De resultaten zijn veelbelovend. De mosselen
en oesters doen het goed. Larvenonderzoek laat
zien dat de oesterbank niet meer afhankelijk lijkt
te zijn van de larvenstroom uit oesterkwekerijen
in de Grevelingen (die maakte dat de bank hier
überhaupt kon ontstaan); de bank brengt nu zijn
eigen larven voort.
ZO E T WAT E R T S U N A M I

Niet alles liep even soepel. Zo zijn de oesters op
proeflocatie Hinderplaat allemaal doodgegaan.
Waarschijnlijk is dat het gevolg van de enorme
hoeveelheden zoet water die het afgelopen
regenachtige jaar via de Haringvlietsluizen in het
gebied terechtkwamen. De mosselen hebben die
zoetwatertsunami beter doorstaan.
Ook in 2017 en 2018 zullen we de schelpdierbanken monitoren en nieuwe locaties zoeken om
deze nuttige waterdieren een permanente plek te
geven in onze delta en Noordzee.
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Be safe, green and tell it

D E LTA & K U S T
Be safe kwelder Jeroen Helmer

BE SAFE, GREEN AND TELL IT!
Nederlanders en water – ze zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Niet voor niets is ons
land wereldwijd koploper op het gebied van
watermanagement. Waren we vorige eeuw nog
het lichtende voorbeeld van waterveiligheid door
onze dijken en dammen, tegenwoordig laten we
zien dat we niet tégen, maar mét de natuur aan
veiligheid kunnen bouwen.

PA R T N E R S
›› Deltares
›› Havenbedrijf Rotterdam
›› Technische Universi-

Tegenwoordig laten we zien dat we niet
tégen, maar mét de natuur aan veiligheid
kunnen bouwen.

teit Delft
›› Technische Universiteit Enschede
›› Wereld Natuur Fonds

voor mensen. Een win-winsituatie voor natuur,
veiligheid en recreatie!

N AT U U R , V E I L I G H E I D E N R E C R E AT I E

We weten inmiddels dat die harde oevers en
dijken natuurlijke processen hinderen. Terwijl de
natuur ons juist kan beschermen tegen wateroverlast, mits ze voldoende de ruimte krijgt. Zo
vangen ruime, begroeide vooroevers langs rivierdijken hoogwater op, remmen ze de golfslag,
groeien mee met de zeespiegelstijging, en bieden
ze óók nog eens veilige plekken voor tal van
vissen en vogels. En dat is avontuurlijk genieten
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L AT E N Z I E N E N E RVA R E N

In het project BE SAFE (Bio-engineering for
Safety Using Vegetated Foreshores) onderzoeken
wetenschappers de aanpak en het effect van natuurlijke oevers in een aantal proefprojecten langs
Nederlandse dijken. Het is aan ARK om dit nieuwe watermanagement voor het voetlicht te brengen. We doen dat onder andere met een video,
struintochten, en met bovenstaande tekening.

Delta Talent

Delta Talent Academy Jeroen van Herk

OEFENEN VOOR DE PR AK TIJK
VAN L ATER
‘Wat zou ingenieur Lely doen in de 21e eeuw?’
Dat was een van de vragen die centraal stond in
de eerste editie van de Delta Talent Academy.
Zo’n 60 talentvolle studenten van maar liefst 28
opleidingen en 14 onderwijsinstellingen werden
twee dagen lang ondergedompeld in modern
water- en deltamanagement.

PA R T N E R S
›› Centre of Expertise
Delta Technology
›› Droomfondsproject
Haringvliet
›› Hogeschool Van Hall
Larenstein
›› Hoogheemraadschap

K R AC H T VA N D E N AT U U R

Hoe combineer je economische en maatschappelijke belangen met natuurlijke processen en
herstel van biodiversiteit? Hoe kun je de kracht
van de natuur gebruiken in watermanagement,
waterveiligheid en klimaatverandering? En welke
nieuwe technieken en vaardigheden komen daarbij kijken? Doorgewinterde en bevlogen professionals – van technici, watermanagers en ontwerpers,
tot ecologen – deelden hun kennis in masterclasses en hielpen de studenten bij hun vragen.
Het was een intensieve, inspirerende tweedaagse waar Cornelis Lely, de grondlegger van de

Zuiderzeewerken, ongetwijfeld graag bij aangeschoven zou zijn.

Hollands Noorderkwartier
›› Ministerie van Infrastructuur en Milieu
›› Sweco
›› Staatsbosbeheer

KO P LO P E R I N WAT E R M A N AG E M E N T

Delta Talent is een initiatief van ARK, dat inmiddels is uitgegroeid tot een samenwerking
van acht partners. Jaarlijks organiseert Delta
Talent themadagen en ontmoetingen, niet alleen
bedoeld om kennis uit te wisselen, maar ook
om jong talent aan te sluiten op het netwerk van
professionals en experts.
Als we de watermanagers van morgen kunnen laten ervaren dat ecologie, economie en
veiligheid prima samengaan, kunnen we de brug
slaan van de oude civieltechnische benadering
van waterveiligheid naar ‘bouwen met de natuur’.
Nederland is altijd mondiaal koploper geweest
als het gaat om waterveiligheid. En met deze
integrale benadering van watermanagement zijn
we opnieuw een voorbeeld voor de rest van de
wereld.
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Avontuurlijke veldlessen

D E LTA & K U S T

AVONTUURLIJKE
VELDLE SSEN
BRENG EN NATUUR
DICHTBIJ
Tijdens een veldles op zoek naar wilde runderen Rob Brinkhof

De geur van Exmoorponypoep prikkelt
onze neuzen. Verderop zien we een libel,
die echt nét uit zijn pop is gekropen. En
kijk eens, die twee reeën die daar het pad
oversteken! Het lijkt wel of ze verstoppertje spelen. In één van de vele slootjes
proberen we bootsmannetjes te vangen,
door een kommetje te maken van onze
handen. En die wegschietende watersalamander, zouden we die te pakken kunnen krijgen? Valt je trouwens op hoeveel
salamanderlarven er te zien zijn? Hé, wat
ligt daar nou, verscholen in het gras? Nee
maar, het is een schedel! Van een knaagdier? Oh nee, het is een dassenschedel…
NA AR BUITEN!

Binnen de schoolmuren kun je natuurlijk
allerlei soorten natuur vinden. Voor de
onderzoekers die kinderen van nature
zijn, valt er altijd wel wat te ontdekken:
van een beschimmelde boterham in een
rugzak, tot een lieveheersbeestje op je
arm en een zingende merel die jou buiten
zit af te leiden met zijn liedjes, terwijl jij
aan de rekenles zit. Maar om de elemen-
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PA R T N E R S
›› Brabants Landschap
›› Consortium Grensmaas
›› Gemeente Rotterdam
›› Havenbedrijf Rotterdam
›› K3Delta
›› Nationale Postcode Loterij
›› Provincie Noord-Brabant
›› Provincie Zuid-Holland
›› Stichting Streekfonds Het Groene Woud
›› Wereld Natuur Fonds

bijvoorbeeld. Hier is ARK, samen met
partners, bezig om verschillende losse gebieden samen te voegen tot één
groot natuurgebied. De landbouwgrond
verandert hier langzaam maar zeker in
natuur met grazers, bossen, open vlaktes,
moeras en schrale gronden. Planten en
dieren passen zich hier constant op aan.
Ook zijn er zeldzame grazers gekomen,
zoals de Europese broer van de Amerikaanse bizon: de wisent.

›› Rijkswaterstaat
I N B E W EG I N G

ten, de veranderingen en de dieren en
planten echt te ervaren en erover te leren,
zul je toch naar buiten moeten.
ARK neemt al meer dan twintig jaar
kinderen mee naar buiten in veldlessen
op verschillende bijzondere plekken in
Nederland. Leerlingen uit de bovenbouw
van de basisschool volgen eerst een
introductieles in de klas, en daarna gaan
ze, hop, naar buiten.
N AT U U R Z I E N G R O E I E N E N B LO E I E N

Naar De Maashorst in Noord-Brabant,

Kortom, de natuur is hier constant in
beweging. En dat is niet alleen enorm
leerzaam, het neemt de kinderen – en
hun ouders – ook mee in de natuurontwikkeling die er in hun omgeving
plaatsvindt. Wil je ergens goed kunnen
observeren waar de natuur met wat
hulp allemaal toe in staat is en hoe snel
dat gaat, dan is De Maashorst uitermate
geschikt.
Logisch dus, dat de veldles ‘Op
Speurtocht in De Maashorst’ heel wat
vragen oproept!
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m a a s tr icht

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

2

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

3

‘Kun je de stenen, die de Maas hier in de
tijd van de mammoeten heeft neergelegd, ook
verkopen?’

•

4

‘Als die wisenten zo zeldzaam en bijzonder
zijn, worden ze dan niet gestolen?’

•

D E B EL A N G R IJ K S T E CIJ FER S
150.000 kinderen en 35.000 begeleiders met ARK de natuur in vanaf 1993
5.500 kinderen en 1.250 begeleiders
met ARK de natuur in in 2016
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Maashorst

WILDER NL

K

2

z wolle

W

a ms ter da m

O

enschede

apeld o or n

U

•

2

AK • 3 GR
SzVa a nsLta d
OE
N
A
NE
A
R

ST

4

1 MA ASH

Ne d

rot ter da m

Oude ma

errij

n

Waal

Waal

as

nijmegen

Maas

's-her to genbosch
br eda
tilburg

1

E L U WE
4 V

k
Le

•

OR

u tr echt

den ha ag

D

a mer sfo or t

3

aa

s

eindhov en

M

a nt w er pen
Schelde

Buizerd op vossenkadaver Neil Burton
m a a s tr icht
Sc

he

ld e

40

Maashorst

KR A A N S V L A K

H E T G RO E N E WO U D

2016

5.0 0 0 WANDEL A ARS
WISENTENPAD

2 wisentstieren bijgeplaatst

30 0 HEC TARE GROENE
WOUD INGERICHT
1 3 EDELHERTEN
GEINTRODUCEERD
139 KINDEREN UIT 5 SCHOOLKL A SSEN OP NAT UURE XPEDITIE
IN HE T G ROENE WOUD

3

V E LUWE

3 wisenten uitgezet
Schotse hooglanders in Kraansvlak

6 KEER PROEF
RUITERSAFARI

20.191

Gidsen opgeleid
BEVER

2 BE VERE XCURSIES IN
ZUID -LIMBURG
Bevermanagement in Limburg formeel geregeld

BE ZOEKERS
WISENTEN.NL

SLEU TELROLTEKENING
BE VER

WO LF

V LIN D E R

2 E WOLF IN RUIM
10 0 JA AR IN NL

875

Vlinderposter Wild van Vlinders
WILD Z WIJ N

WOLVENMELDINGEN
VERWERK T
1 wolvensymposium georganiseerd
voor schapenhouders

Tekening sleutelrol wild zwijn

41

ARK jaarverslag 2016

Grote grazers, slimme beheerders

WILDER NL

G RO T E G R A Z E R S ,
SL I M M E BE H E E R DE R S
Wisent en damhert in het Kraansvlak Ruud Maaskant

Heel lang geleden struinden ze samen over de grasvlaktes van het Europese continent: wilde
paarden, herten, oerrunderen en wisenten. Ze hielden op een ingenieuze manier het landschap
open. Iedere soort had zijn eigen specialiteit. De runderen trokken met hun tong het lange
gras weg, de paarden ontfermden zich met hun tanden over het overgebleven korte gras. Zelfs
de bever speelde een rol: zijn omgeknaagde bomen leverden een smakelijk hapje van schors
voor paarden, en de runderen deden zich het jaar erop tegoed aan de jonge uitlopers op de
omgevallen bomen.
PERMANENTE GR A ASDRUK

Zo creëerden ze, samen én ieder op zijn eigen
manier, een afwisselend landschap met geleidelijke overgangen van bossen, via struiken en struwelen, naar graslanden. En met een grote variatie
aan planten- en diersoorten. Want de permanente graasdruk van al deze grazers onderdrukte
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snelgroeiende plantensoorten en liet soorten met
dorens, stekels en anti-vraatstoffen (zoals doornstruiken en bloemen) profiteren. Veel soorten waren aangepast aan deze interactie tussen grazers
en landschap.
In de loop der menselijke geschiedenis werden deze wilde grazers echter verdrongen door

Grote grazers, slimme beheerders

Exmoors in de Maashorst Leo Linnartz

huisvee dat slechts een deel van het jaar
graasde (koeien, schapen, paarden) en
veranderde het landschap langzaam
in een lappendeken van afgebakende
weilanden, akkers en productiebossen.

PA R T N E R S
›› Ekogrön

ders in gesprek, zodat de natuur en de
mens hier samen een thuis hebben.

›› FREE Nature
›› Natuurgebied De Maashorst

… EN IN KR A ANSVL AK

›› Maashorstgemeenten (Oss, Landerd,

Ook in het duingebied Kraansvlak
ging de vlag uit. Afgelopen zomer is
een familiegroep Schotse hooglanders
losgelaten. Zij delen hun nieuwe leefgebied met de wisenten, konikpaarden
én damherten en reeën. Daarmee is dit
duingebied het eerste in Europa waar
de drie typen grazers in één gebied
voorkomen en waar we bovendien het
effect van de gezamenlijke begrazing
goed monitoren. Samen met PWN
onderzoeken we hoe deze grote grazers
elkaar aanvullen of beconcurreren als
het gaat om hun graasgedrag en gebruik
van hetzelfde leefgebied. En natuurlijk
houden we in de gaten wat het effect is
van al deze grazers op het landschap en
leven in Kraansvlak.

Bernheze, Uden)
EFFEC TIEF L ANDSCHAPSBEHEER

›› PWN

Maar wat ooit zo goed werkte, kunnen
we nu natuurlijk weer terugbrengen, zo
dachten we bij ARK. Geen natuurlijkere
manier van natuurbeheer dan met hulp
van grote grazers die effectief en complementair de begroeiing – en daarmee
de flora en fauna – ‘managen’.
Vandaar dat we in onze gebieden al
veel met grote grazers werken: Exmoorpony’s, konikpaarden en Schotse
hooglanders. En sinds kort ook met
Taurossen (teruggefokte oerrunderen)
en wisenten. Samen met partners PWN,
Stichting Kritisch Bosbeheer, Stichting
Duinbehoud en FREE Nature brachten
we tien jaar geleden de wisent terug in
de Nederlandse natuur. In het duingebied Kraansvlak in Nationaal Park
Zuid-Kennemerland, om precies te zijn.
Ze hebben hier een leefgebied van
400 hectare waar bezoekers vanaf het
speciale Wisentenpad (toegankelijk
buiten het vogelbroedseizoen) of met
een excursie kunnen genieten van deze
imposante Europese bizons. Daar monitoren we sindsdien de interactie met
de andere grazers (konikpaarden) en
met recreanten.

›› Rewilding Europe
›› Staatsbosbeheer
›› Stichting Duinbehoud
›› Stichting Kritisch Bosbeheer
›› Stichting Wisent op de Veluwe

V L AG U I T I N D E M A A S H O R S T…

Die ervaring namen we afgelopen jaar
mee naar andere gebieden. De Veluwe
is sinds voorjaar 2016 een kleine groep
wisenten rijker.
En in maart 2016 introduceerden
we een wisentenkudde in de Brabantse
Maashorst. Ze hebben nu nog hun eigen afgesloten wengebied, maar als alles
goed gaat, pakken ze straks samen met
de andere grazers hun rol van ‘landschapsmeesters’ weer op. Een primeur,
want daarmee leven voor het eerst
sinds mensenheugenis weer wild rund
(Tauros), wild paard (Exmoor) en wisent
samen in één gebied. Bij sommige
bezoekers blijkt die verandering nogal
eens gemengde gevoelens op te roepen.
Maar we blijven met voor- en tegenstan-

E CO LO G I S C H E S A M E N H A N G
HERSTELLEN

Met de terugkeer van meerdere soorten
grote grazers in de Nederlandse natuur
dragen we bij aan het natuurlijk herstel
van de ecologische samenhang in het
landschap. En daar gaan we in 2017 mee
door! We delen onze kennis en inzichten met andere natuurbeheerders, en
besteden veel aandacht aan het vergroten van het maatschappelijk draagvlak
voor deze dieren.
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Edelhert

WILDER NL

Het edelhert, die majestueuze verschijning met zijn imposante gewei, kennen
we allemaal. En zijn indrukwekkende
‘burlen’ in de bronsttijd galmt in de
nazomer onmiskenbaar langs de bosranden. In het Brabantse Groene Woud
is het edelhert helaas al anderhalve
eeuw geleden verdwenen.
ZO E L E N E N G R A Z E N

En dat is een gemis, want edelherten
brengen leven in het landschap! Met hun
gedrag en graasgewoonten dragen ze
hun steentje bij aan een gezond bosleven. Zo woelen edelherten in bronsttijd
de grond los, door modderpoelen te
maken – ook wel ‘zoelen’ genoemd.
Bovendien grazen deze grote planteneters bij voorkeur in de overgangszones
van bos naar open gebied. Zo zorgen ze
ervoor dat deze halfopen zones breder
worden en – letterlijk – ruimte bieden
aan andere planten en dieren.
ARK-tekenaar Jeroen Helmer heeft
deze sleutelrol prachtig verbeeld in een
tekening (gratis te downloaden via
www.ark.eu/edelhert-belangrijkvoor-de-natuur).
LEVEN IN HET L ANDSCHAP

Daarom wil het Brabants Landschap,
in samenwerking met ARK, deze landschapsmeesters terugbrengen in het hart
van Het Groene Woud. In de Scheeken,
tussen Best en Liempde, om precies te
zijn. En dat is niet alleen goed nieuws
voor het landschap, de andere bosdieren
en planten, maar ook voor de bezoekers
en (recreatie)ondernemers uit de streek.
Want op andere plekken waar het
edelhert leeft, trekt onder andere het ‘burlen’ van de volwassen bokken in bronsttijd
veel bezoekers. Daar profiteren lokale
horeca, campings en excursieaanbieders
weer van. En wie tijdens een mooie wandeling in het wild een edelhert weet te
ontdekken, is daarmee automatisch een
fantastische natuurervaring rijker.
In het voorjaar van 2016 is hard
gewerkt om het gebied helemaal klaar te
maken en in te richten voor de terugkeer van het edelhert. Aanvankelijk was
de terugkeer gepland voor najaar 2016,
maar omdat de voorwaarden voor inter-
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nationaal dierentransport zijn verscherpt,
komen de herten nu in het voorjaar
2017. In hun 300 hectare grote, volledig
omrasterde nieuwe thuis.

PA R T N E R S
›› Brabants Landschap
›› Nationale Postcode Loterij
›› Streekorganisatie Het Groene Woud
›› Prins Bernhard Cultuurfonds

Welkom terug, edel hert!

Edelhert

BINNENKORT BURLT HE T
EDELHERT WEER IN BR ABANT

Het edelhert en zijn sleutelrol in de natuur Jeroen Helmer
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Wolf terug

WILDER NL

De wolf is een iconische diersoort en zowel
aaseter als roofdier. Het is een uitstekende jager,
maar hij doet zich net zo lief tegoed aan een
makkelijke kadaverhap. Het afgelopen jaar heeft
hij zich (opnieuw) laten zien in het oosten van
ons land. Het is een kwestie van tijd voordat hij
definitief de Duitse grens oversteekt.
ARK zet zich in om Nederland hierop voor te
bereiden en mens-dierconflicten zoveel mogelijk
te voorkomen. In 2016 zijn we gestart met workshops voor veehouders over de bescherming van
kuddes schapen tegen wolven en honden. Vanaf
2017 is ook het meldpunt Wolven in Nederland
operationeel, waar mensen met hun wolvenwaarneming terecht kunnen.
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Wolf
terug…
Wolf Ana Gram

Dood doet Leven

Een dood heckrund wordt opgenomen in de natuurlijke kringloop Karsten Reiniers

DOOD DOE T LEVEN
De een z’n dood is de ander z’n brood. Nergens
geldt dat sterker dan in de natuur. Een dood hert
bijvoorbeeld, vormt een wereld op zich: van
aaseters als raven, vossen en zeearenden, tot
snackende muizen, kevers en zelfs vlinders en
paddenstoelen. En die vormen weer voedsel voor
andere soorten. Kortom, dode dieren zijn onmisbaar voor een gezond ecosysteem.
Vooral grote grazers vormen na sterfte ware
‘restaurants’. Toch hebben we in Nederland een
moeizame relatie met dode grote dieren zoals
grazers, dus ruimen we ze het liefst op. En voor
dieren als konikpaarden en wildlevende runderen
geldt dat ze onder landbouwregelgeving vallen en
na hun dood verplicht geruimd moeten worden.
R U I MT E VO O R K A DAV E R S

Dat is jammer, want de voedselketen mist daarmee
een essentiële laatste schakel. Daarom werkt ARK,
samen met partners, in het project Dood doet Leven
aan het behoud van kadavers in de natuur. Zodat we
die imposante groep aaseters en hun gevolg weer
welkom kunnen heten.

PA R T N E R S
›› Aaskeverwerkgroep
EIS
›› Ekogrön
›› Herds and Homelands
›› Ministerie van
Economische Zaken
›› Nederlandse Voedsel
en Waren Autoriteit

Dat doen we zorgvuldig en binnen de ruimte die
de wet biedt. Zo zijn we in 2016 gestart met de
‘Praktijktoets Kringloopkadavers: de waarde van
dode grazers in de natuur’. Twee jaar lang monitoren en onderzoeken we dode paarden en runderen in de Kennemerduinen (van terreinbeheerder
PWN) en de Slikken van Flakkee en Hellegatsplaten
(gebieden van Staatsbosbeheer) als deze niet kunnen worden afgevoerd.

›› PWN
›› Staatsbosbeheer

OOK ELDERS

De resultaten kunnen we inzetten voor beheer in
andere gebieden. Ondertussen informeren we met
de brochure Dood doet Leven andere natuurbeheerders hoe zij ruimte kunnen maken voor dode
dieren in hun gebied. En in 2017 stellen we, samen
met partner Rewilding Europe, onze kennis en
ervaring ook voor de rest van Europa beschikbaar.
Wie weet kunnen we met gerichte, doordachte
maatregelen weer vaker spannende soorten uit de
aasetergemeenschap begroeten, zoals gieren of
wolven…
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‘Door natuurlijke begrazing
zijn er van het vroege
voorjaar tot de invallende
vorst voldoende bloemen
voor insecten.’

Icarusblauwtje op sikkelklaver Twan Teunissen
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Soorten terugbrengen is maatwerk

WILDER NL

SOORTEN
TERUGBRENGEN
IS MA AT WERK
Bever Karsten Reiniers

De immense veerkracht van de natuur blijft
verrassen en inspireren. Dorre akkers blijken na
jarenlange exploitatie weer tot leven gewekt
te kunnen worden. Rivieren als de Maas en Rijn
kunnen, na decennia van vervuiling en forse
bevissing, weer nieuw waterleven dragen. En als
het dan ook nog lukt om de diersoorten terug
te brengen die voorheen talrijk waren in zulke
gebieden, dan gaat bij ARK helemaal de vlag uit.
Het is fantastisch als dieren zich weer kunnen
handhaven in ‘hun’ omgeving, en het laat zien dat
de voedselketen in het gebied weer op orde is.
De nieuwe of groeiende aanwezigheid van
bevers, otters, of edelherten kan nog wel eens
tot mens-dierconflicten leiden. De verantwoordelijkheid voor (her)introducties gaat voor ARK
verder dan dieren uitzetten en zorgen dat ze zich
kunnen handhaven. We moeten goed nadenken
over de (mogelijke) gevolgen van zo’n soort voor
zijn omgeving.
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B E V E R M A N AG E M E N T

Neem de bever. Jarenlang hebben ARK en collega-organisaties geijverd voor zijn terugkeer in
Nederland. In Gelderland (1994) en Limburg (2002
en 2004) zijn succesvol bevers uitgezet. En hoe
nuttig deze iconische dieren ook zijn voor een
gezond water- en oeverleven, met het uitdijen van
hun populatie bleek dat beverkwaliteiten buiten
de natuurgebieden ook overlast kunnen veroorzaken, zoals vraatschade, natschade en graafschade.
Soms wijst beveroverlast erop dat de ruimtelijke
ordening lokaal niet meer van deze tijd is. Denk
aan akkers die tot de rand van een beek doorlopen.
Dan is het raadzaam om oeverstroken een natuurbestemming te geven.
Veel overlast buiten de natuur kan met maatwerk worden opgelost, zoals schadevergoeding
vanuit het Faunafonds, ingrepen bij de dam, of
het plaatsen van rasters en gaas. Maar als niks
werkt, dan is het weghalen van de bever de enige
oplossing. En als zo’n dier nergens anders terecht

Soorten terugbrengen is maatwerk

Edelherten in het Weerterbos Bob Luijks

De verantwoordelijkheid voor (her)introducties gaat voor ARK verder dan dieren uitzetten en zorgen dat ze zich kunnen handhaven.
PA R T N E R S
›› Limburgse Land-en
Tuinbouwbond

kan, dan is het doden van de bever een laatste
maatregel die overblijft. Onder strikte voorwaarden
natuurlijk, want het is een beschermde soort.

›› Natuurmonumenten
›› Provincie Limburg

VO O R L I C H T I N G E N D R A AG V L A K

›› Staatsbosbeheer

Bij (her)introducties van dieren zetten we ons
daarom actief in om zoveel mogelijk draagvlak te
creëren en de eventuele risico’s beheersbaar te
maken. Zo zorgden we in 2015 en 2016 voor intensieve publieksvoorlichting over bevermanagement.
We bereikten in 2016 verschillende media met
een artikel of interview over evenwichtig beverbeheer. Ook waren we in Limburg betrokken bij het
opstellen van het provinciale ‘beverbeheerplan’, als
onderdeel van het Faunabeheerplan.
De bever laat zien dat we alleen ruimte

›› Stichting het Limburgs
Landschap
›› Waterschap Limburg
›› Zoogdiervereniging

kunnen geven aan rijke natuur met bijzondere
soorten als we tegelijk ruimte geven aan beheer
– vooral in gebieden die het stempel natuur niét
dragen.
V E I L I G H E I D VO O R M E N S E N D I E R

Ook de komende jaren blijven wij betrokken bij
projecten om verdwenen dieren terug te brengen
in de Nederlandse natuur. Bijvoorbeeld van de
otter in Gelders en Limburgs rivierengebied, de
steur in het Haringvliet, de wisent op de Maashorst
en het edelhert in het Brabantse Groene Woud.
Mocht er sprake zijn van overlast, dan moeten
mens én dier kunnen vertrouwen op een veilige en
verantwoorde manier van ingrijpen. ARK zet zich
daarvoor in.
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Rewilding Europe

WILDER NL
Artist impression van het Rewilding gebied in Lapland Jeroen Helmer

Rewilding Europe: wilde
natuur van waarde
Het platteland loopt leeg. Niet alleen Nederland
worstelt ermee, ook in de verste uithoeken van
Europa vraagt men zich af hoe men de verlaten
gebieden levend kan houden. De verstedelijking zet immers gestaag door – naar schatting
woont in 2020 4 op de 5 Europeanen in stedelijk
gebied – en traditionele landbouw verdwijnt
onder druk van schaalvergroting. Dorpen lopen
leeg, miljoenen hectare land wordt niet meer
gebruikt en verwildert tot bos. Dat gaat ten koste
van de leefbaarheid voor mensen, maar ook
voor planten en dieren: soorten die afhankelijk
zijn van open en halfopen landschap dreigen te
verdwijnen.
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CRISIS ALS K ANS

Maar crisis biedt ook kansen! Mogelijkheden
om meer ruimte te maken voor spectaculaire
wildernis in Europa, met bijbehorende economische ontwikkeling zoals we die kennen van
het Amerikaanse Yellowstone National Park of de
Afrikaanse Serengeti.
Samen met het Wereld Natuur Fonds, Wild
Wonders of Europe en Conservation Capital
startte ARK daarom in 2010 ‘Rewilding Europe’,
een ambitieus, internationaal project, dat in tien
Europese gebieden laat zien hoe ecologie en
economie gezamenlijk het Europese platteland
nieuw leven in kunnen blazen.

Rewilding Europe

Door de wildernis en wilde dieren de ruimte
te geven, als basis voor nieuwe economische activiteiten zoals wildernistoerisme en verkoop van
lokale diensten en producten. Rewilding Europe
staat inmiddels op eigen benen, maar ARK is nog
volop als partner betrokken bij een aantal projecten.
S A M E N VO O R K E N N I S

Dankzij financiering van de Nationale Postcode
Loterij kon Rewilding Europe starten met initiatieven voor tien grote wildernissen in Europa:
in Spanje, Portugal, Polen, Slowakije, Roemenie,
Kroatië, Bulgarije, Italië, Noorwegen en Zweden.
ARK organiseerde het European Rewilding
Network, het kenniscentrum waar we ervaringen
en expertise uitwisselen tussen rewilding initiatieven in Europa. Dit kenniscentrum is in 2016
uitgegroeid tot 50 leden, verdeeld over 25 landen.
Afgelopen jaar organiseerden we binnen dit netwerk vier webinars rond de thema’s rivierherstel,
nieuwe natuur op voormalige landbouwgronden,
natuurlijke begrazing met grote grazers en de
inzet van studenten via de ‘studentenbank’. En we
zorgden ervoor dat (internationale) studenten onderzoek konden doen in de Rewilding-gebieden.
WILDE GR A ZERS

ARK heeft veel waardevolle kennis en ervaring
met grote grazers als wisenten, Taurossen, koniks
en Exmoorpony’s in Nederland. Daarom nodigden we in juni 2016 kuddebeheerders uit Rewilding Europe en European Rewilding Network
gebieden uit voor een cursus natuurlijke begrazing. Niet alleen kwam het hoe en waarom van
natuurlijke begrazing aan bod, de deelnemers
staken ook de handen uit de mouwen: van leren
omgaan met verdovingsgeweren, de gezondheid
van dieren scoren, tot vangkralen bouwen, dieren
bijeen drijven en gestorven dieren bestuderen.
Dat laatste sluit naadloos aan op het ARK-project
Dood doet Leven. Daarin bepleiten we ruimte
voor dode dieren in de natuur, als waardevolle

Lynx Daniel Allen / Rewilding Europe

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

schakel in de voedselketen. Al onze Nederlandse
ervaring, kennis, tips en tools hebben we gebundeld in de Circle of Life brochure die in 2017 zal
verschijnen (zie pagina 47, Dood doet Leven).
EUROPE AN WILDLIFE BANK

Het voormalige ARK kuddefonds hebben we
per 2016 overgedragen aan de European Wildlife Bank. Dat betekent dat alle grote grazers
in Europese natuurgebieden die we via deze
Wildlife Bank inzetten, beschikbaar blijven voor
de natuur en geen commerciële functie zullen
krijgen. Zo zijn er zeven konikpaarden uitgezet
in het nieuwe Beremystske Biosphere natuurpark
in de Oekraïne en hebben we geadviseerd bij het
beheerplan. Ook de wisenten in de Maashorst en
Veluwe vallen onder de EWB. De bank heeft 361
paarden, 269 runderen en 58 wisenten onder zijn
hoede.
L APL AND EN VERDER

Lapland is de jongste loot aan de Rewilding Europe boom. ARK-tekenaar Jeroen Helmer maakte
alvast een indrukwekkende artist impression
van deze Noord-Finse wildernis in-wording. Een
nieuw spannend gebied waar natuur en mens
straks van kunnen genieten – en zeker niet het
laatste gebied in Rewilding Europe!
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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 2016 is een resultaat behaald van € 5.028. Dit
bedrag wordt in zijn geheel toegevoegd aan de
algemene reserve.

Baten die in 2016 zijn ontvangen voor projecten
die doorlopen in 2017, zijn vanwege de grondslagen voor resultaatbepaling volledig in 2016 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 2016 was een totaal van € 10,4
miljoen opgenomen aan kosten voor projecten en
€ 0,1 miljoen voor communicatiekosten niet-project gebonden. Daadwerkelijk is € 9,2 miljoen aan
kosten voor projecten gerealiseerd en € 0,1 miljoen
aan communicatiekosten niet-projectgebonden.
Verklaring dat er minder kosten op projecten gerealiseerd zijn, komt door minder grondaankopen
in de Maashorst en verschuiving van kosten naar
2017, doordat werkzaamheden niet in 2016 konden
worden uitgevoerd.
In 2016 is € 7,1 miljoen daadwerkelijk ontvangen,
terwijl € 6,3 miljoen baten begroot waren. Dit komt
deels doordat bij Robuuste verbindingen een voorschot van € 0,5 miljoen is ontvangen dat niet was
begroot en dat betrekking heeft op nog te verrichten werkzaamheden. Ook is € 0,3 miljoen meer
ontvangen door deels iets grotere voorschotten op
diverse projecten en deels op geleverde prestaties.
De ontvangen maar niet aan 2016 toegerekende
opbrengsten worden in het bestemmingsfonds
opgenomen en na het boekjaar besteed.
Het eigen vermogen is in 2016 toegenomen met
€ 2,6 miljoen. De omvang van het bestemmingsfonds is € 2,5 miljoen afgenomen. Dit fonds bestaat
uit gelden die in of voor 2016 zijn ontvangen en
verantwoord voor het uitvoeren van (doorlopende)
projecten. De middelen in het bestemmingsfonds
komen ten goede aan uitvoering van doorlopende
projecten in 2017 en volgende jaren. De aanwas van
het grondfonds bedraagt € 5,1 miljoen door aankoop van gronden in Limburg en Maashorst.
De toename in de materiële vaste activa van € 15,6
miljoen naar € 20,5 miljoen is grotendeels te verklaren door aankopen van gronden.
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Bij dit jaarverslag is door Konings & Meeuwissen
Accountants een goedkeurende controleverklaring verstrekt conform voor de jaarverslaglegging
en in overeenstemming met artikel 17/b van het
reglement van het CBF/keur en richtlijnen voor de
jaarverslaglegging (640).
Hiernaast staande cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2016. 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
PA S S I VA
Eigen vermogen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

31-12-2016
€
20.489.451
1.143.815
23.892
269.329
10.256.043
32.182.530

31-12-2015
€
15.660.400
1.163.346
1.503
429.816
12.531.825
29.786.890

30.870.011
836.602
475.917
32.182.530

28.275.658
851.248
659.984
29.786.890

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
Overige baten
Financiële baten
Totaal

2016
€
1.960.417
25.000
900.000
4.219.346
–
48.637
7.153.400

Begroting 2016
€
1.833.197
–
900.000
3.498.831
–
112.901
6.344.929

2015
€
1.867.934
25.500
925.000
1.452.097
–
147.974
4.418.505

L A S T EN
Bureau
Communicatiekosten niet project gebonden
Afschrijvingen
Projectkosten
Totaal

320.188
89.602
12.287
9.242.297
9.664.374

323.730
112.050
22.000
10.380.671
10.838.451

346.070
101.480
66.820
8.681.348
9.195.718

OV ER S CH OT
Belastingen
Verdeling overschot

–2.510.974
–
–2.510.974

– 4.493.522
–
– 4.493.522

– 4.777.213
–
– 4.777.213

Mutatie bestemmingsfonds
Mutatie projectenfonds
Mutatie grondfonds
Toegevoegd aan het vrij beschikbare vermogen uit hoofde:
Continuïteitsreserve
Algemene reserve

–2.490.502
–25.500

– 4.846.470
25.500
–

–
5.028
– 2.510.974

21.185
22.572
– 4.777.213
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ONDERTUSSEN BIJ ARK…
W I S S E L I N G I N D E R A A D VA N
TO E Z I C H T

DAG J O H A N

Johan Bekhuis, ARK’er van het
eerste uur, trok afgelopen jaar voor
het laatst de kantoordeur achter
zich dicht. Hij heeft zich meer dan
25 jaar met hoofd, hart en handen voor het gedachtegoed van
ARK ingezet. Honderden hectare
riviernatuur, kuddes wilde runderen
en paarden in de Gelderse Poort,
draagvlak in de regio – met een
Wilderniscafé in zijn eigen Kekerdom – én de terugkeer van bevers
en otters: zonder Johan was het er
in deze omvang niet geweest. Tijd
voor hem om te gaan genieten van
al dat moois wat hij mede tot stand
heeft gebracht.

Na zeven jaar namen we afscheid
van ons Raad van Toezicht-lid Ton
Dorresteijn. Zijn kalme, heldere
analyses en humor zullen we missen. Ton blijft verbonden aan ARK in
de rol van vertrouwenspersoon.
Han Olff is in november aan boord
gestapt. Deze ervaren en deskundige natuurbeschermer en hoogleraar Ecologie en Natuurbeheer aan
de Rijksuniversiteit Groningen, zal
ARK binnen de Raad van Toezicht
adviseren.

DRIEL ANDENPARK EN
KEMPEN~BROEK OP EIGEN BENEN
E S T H E R B LO M A A N B O O R D

Esther Blom ontmoetten we
eerder als Hoofd Zoetwater bij het
Wereld Natuur Fonds. Vooral bij
het Droomfondsproject Haringvliet hebben we elkaar goed leren
kennen. En dat smaakte naar meer!
We zijn heel blij en trots dat Esther
nu haar kennis en kunde inzet als
adjunct-directeur van ARK.

Foto's Karsten Reiniers
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Vijf jaar lang hebben Anke Brouns
en Ellen Luijks hard gewerkt aan de
natuur in het Drielandenpark en het
Kempen~Broek. Het resultaat mag
er zijn – in en buiten het veld. Het
provinciaal Meerjarenprogramma
Limburg, waar deze gebiedsontwikkelingen onder vallen, nadert zijn
einde. Daarom slaan Anke en Ellen
nieuwe wegen in. Maar gelukkig
ontmoeten we hen weer bij collega-organisaties.

Ondertussen bij ARK

TERUG NA AR DEN BOSCH

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

Margriet Schreuders Pascal Fielmich

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

Margriet Schreuders, Hoofd Goede Doelen
van de Nationale Postcode Loterij
I N D R U K W E K K E N D WAT E R I N E E N PA A R
JA A R T I J D I S G E R E A L I S E E R D

WO U T E R H E L M E R N A A R
REWILDING EUROPE

Oprichter, denker en doener Wouter Helmer heeft de afgelopen jaren
zijn rol binnen ARK afgebouwd om
zich vol overgave in te zetten voor
Rewilding Europe. We begrijpen
zijn keuze en herkennen zijn passie.
Niettemin zullen we deze grensverleggende inspirator missen!
Dankzij het partnerschap tussen
ARK en Rewilding Europe blijven we
samenwerken aan een gedeelde
ambitie.

'In oktober bezocht ik met de directie en de
Raden van Commissarissen van Novamedia
Holding en de Goede Doelen Loterijen een
project van ARK in het Belgische Geuldal.
Met een bijdrage van de Nationale Postcode
Loterij werkt ARK hier aan de ontwikkeling
van een grensoverschrijdend natuurgebied.
Gallowayrunderen grazen er in het schilderachtige beekdal omringd door steile hellingen. En ongezien biedt dit landschap ruimte
aan dieren als wilde kat en boommarter om
van de Ardennen en Eifel naar Nederland te
trekken. Het is indrukwekkend wat in een
paar jaar tijd is gerealiseerd. Wij zijn er trots
op dat ARK, dankzij onze 2,8 miljoen deelnemers, haar onafhankelijkheid kan behouden en mooie projecten kan initiëren.'
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Colofon
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Bosbeekjuffer Karsten Reiniers

Maashorst
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Maashorst

