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HOI ESTHER,

‘Weet je waar ik gelukkig van werd in 2018? Toen ik in juli 

ARK-gebied de Maashorst in Brabant bezocht. Het zoemde 

overal om me heen van de insecten. Ik zag wisenten grazen en 

er vlogen grauwe klauwieren rond. Grauwe klauwieren! Vogels 

die alleen maar verschijnen als een gebied op-en-top rijk en 

natuurlijk is. Hoe we daar in de Maashorst een prachtig wild 

en rijk natuurgebied hebben gecreëerd, vervulde me op dat 

moment met een gevoel van geluk en trots. Het maakte ook 

glashelder dat ARK bestaansrecht heeft! De ‘insectencrisis’ die in 

2018 vol aan het licht kwam, liet zien dat we een groot probleem 

hebben in Europa en zeker ook Nederland. Maar die zeldzame 

grauwe klauwieren hadden in de Maashorst dus insecten zat. Er 

moeten dus meer Maashorsten komen. We moeten echt inves-

teren in het vergroten, versterken, opbouwen en verwilderen van 

onze natuur. Er zijn andere concepten nodig!’ 

HOI JOS,

‘En weet je waar ik gelukkig van werd in 2018? Dat de 

natuur zelf de beste concepten verzint! Juist als je dingen 

níet doet in de natuur, ontstaan er ware insectenparadijzen. 

Wat jij zag in de Maashorst, zag ik ook in gebieden waar 

ARK actief is zoals de Millingerwaard en het Kempen~ 

Broek en eigenlijk alle gebieden waar we de natuur haar 

gang laten gaan. Dus niet het dode hout weg halen, niet de 

dode dieren verwijderen uit de natuur, grote grazers niet 

behandelen met anti-wormenmiddelen. Allemaal kleine 

stapjes in het herstellen van een natuurlijke kringloop, waar 

juist insecten van profiteren. Maar dat niet handelen, en 

geloven in de kracht van de natuur, is nog best een uitda-

ging in Nederland. Daarom blijft het geweldig dat wij als 

ARK met voorbeeldprojecten laten zien hoe het werkt en 

anders kan. Ik stond dit jaar zelf ook weer met mijn ogen 

te knipperen toen we op een ARK-themadag poep van 

natuurlijke kuddes stonden te bekijken. Hoeveel kevers en 

gespecialiseerde roofvliegen er op een zo’n vlaai afkomen 

is fenomenaal! Dan zie je meteen ook weer hoe waardevol 

die grote grazers zijn voor de Nederlandse natuur.’

NOU ESTHER,

‘Nu heb je meteen een ander groot thema van 2018 te pak-

ken. De heftige weerstand tegen de Oostvaardersplassen hield 

'Het is fantastisch 
om te zien hoe wild 
en rijk de Maashorst
is geworden!'

natuurbeschermend Nederland zo’n beetje een jaar lang in zijn 

greep. Ik vond het schokkend dat boswachters bedreigd werden. 

En ik voelde me machteloos. Daar stond ARK dan als voorvech-

ter van de inzet van grote grazers. Onder de berg aan emoties 

die loskwam, ging het inhoudelijke verhaal achter de goede 

kanten van natuurlijke begrazing ten onder. Doodzonde! Maar 

het leerde mij ook iets: wilde natuur heeft in Nederland alleen 

toekomst als mensen zich met wilde natuur verbonden voelen. 

Daarom blijven wij als ARK ook onverminderd inzetten op toe-

gankelijkheid, voorlichting en educatie. Wie met ARK-collega’s 

als Leo, Jeroen, Hettie, Bart of Elma het veld in gaat, komt bijna 

gegarandeerd enthousiast terug. De essentiële rol van grote 

grazers en natuurlijke processen in de natuur wordt dan meteen 

duidelijk. We moeten natuur daarom laten zien en voelen!’

HEAR HEAR JOS,

‘Dat is precies wat we bij ARK proberen te doen. De natuur 

dichtbij brengen en tastbaar maken. Dat hebben we in 2018 

gelukkig ook weer volop kunnen doen. Bij de viering van 25 

jaar ARK-veldlessen op het Eiland van Brienenoord was ik 

zelf op stap met een groepje Rotterdamse basisschoolleer-

lingen. Wat een feest om met deze kinderen over het eiland 

te struinen. Oog in oog te staan met de Schotse hooglan-

ders, dat vergeten ze van hun leven niet meer. Het enthou-

siasme voor de wilde natuur spatte ervanaf. Dat is ARK op 

haar best. Educatie, herstellen en stimuleren van natuurlijke 

processen en natuurlijk de ontwikkeling van spectaculaire 

nieuwe natuurgebieden. Zo hopen we Nederland ook in 

2019 weer mooier, wilder en rijker te maken!’

JOS RADEMAKERS (DIRECTEUR) EN

 ESTHER BLOM (ADJUNCT-DIRECTEUR) VAN ARK

 KIJKEN IN EEN MAILWISSELING TERUG OP 2018 

Aan: Esther Blom

Aan: Jos Rademakers

Aan: Esther Blom

Aan: Jos Rademakers
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Kiezen voor meer impact

AANJAGERS VOOR WILDE NATUUR

In 2019 bestaat ARK Natuurontwikkeling dertig jaar. 
Al drie decennia zetten we ons in voor meer en wil-
dere natuur. Onze grootste kracht: wij leren door 
te doen en laten zien wat er kan. We zijn aanjager, 
uitdager en wegbereider. Veel van onze ideeën en 
ervaringen kregen navolging. Daar mogen we trots 
op zijn. Maar wat ons betreft, mag het nog veel 
wilder. In 2018 keken we vooruit, naar hoe we onze 
impact kunnen vergroten. 

Natuurlijk functionerende ecosystemen, aan-
gedreven door natuurlijke processen, dat is wat 
ons voor ogen staat. Ons doel – 10 procent van de 
Nederlandse oppervlakte wilde natuur – willen we 
realiseren door ons de komende jaren te focussen 
op onze rol als aanjager. Die rol sluit naadloos aan 
bij wie we zijn en bij hoe we werken. Om zo veel 

In de Gelderse Poort wil ARK de oude rivierarm Ooijse Graaf 
weer tot leven wekken Jeroen Helmer

mogelijk impact te hebben, focussen we ons de 
komende jaren op vier werkvelden waarin ARK 
echt het verschil kan maken:

Visionaire concepten Samen met onze partners 
ontwikkelen we grensverleggende en innovatieve 
plannen voor natuurontwikkeling, en werken die 
uit in uitdagende visies.

Gedurfde voorbeeldprojecten ARK laat zien wat 
mogelijk is, eenvoudigweg door het te doen. We 
experimenteren en proberen uit. Onze pilots zijn 
levende voorbeelden van wilde natuur. 

Doortastende gebiedsontwikkeling ARK ontwik-
kelt nieuwe natuur. Als onafhankelijke partij 
kunnen we soms net een stapje verder gaan. We 
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reageren snel op actuele ontwikkelin-
gen en maken ‘meters’, net zo lang tot 
een blijvende impact is gerealiseerd.

Inspirerende educatie Het delen van 
onze ideeën en ervaringen is en blijft 
een van de kernpunten van onze aan-
pak. We inspireren anderen en betrek-
ken de omgeving actief bij wat we doen.

6 SPEERPUNTEN MET 
IMPACT

ARK kan niet alles en overal doen, dus 
maken we keuzes. Onze impact is het 
grootst als we ons richten op Nederland 
en aangrenzende gebieden in België en 
Duitsland. Dat gaan wij dus doen. Daar-
naast hebben we zes thema’s gekozen 
waarop we ons de komende jaren gaan 
richten. Deze speerpunten zie je ook 
terug in dit jaaroverzicht.

1 .  RIJKE NATUUR

ARK ziet kansen om de teruggang in 
biodiversiteit het hoofd te bieden door 
het creëren van wilde natuur waarin 
kringloopprocessen een cruciale rol spe-
len. Denk aan dood hout, schone poep 
(dus zonder resten van antibiotica), grote 
kadavers die blijven liggen en natuurlijke 
begrazing (wisenten, edelherten, paarden, 
etc.). ARK doet – samen met terreinbe-
heerders – ervaring op met natuurlijke 
maatregelen die de zelfredzaamheid en 
de veerkracht van de natuur versterken 
en geen voortdurend ingrijpen behoeven. 
In voorbeeldgebieden laten we zien hoe 
het in de praktijk werkt en dát het werkt.

2 .  WILDE ZEE EN KUS T

Ons werk op de Noordzee gaan we 
verder uitbouwen. Het is het grootste 
natuurgebied van Nederland, met veel 
kansen voor natuurherstel maar ook be-
dreigingen waaraan het hoofd geboden 
moet worden. Aan de Nederlandse kust 
valt veel te winnen: van kleine, relatief 
gemakkelijke maatregelen zoals behoud 
van de vloedlijn, tot grotere maatrege-
len zoals het loslaten van een strakke 
vaste kustlijn. In de delta zal ARK met 
voorbeeldprojecten zoals ons werk aan 
het herstel van schelpdierbanken, laten 

zien wat een compleet en gezond func-
tionerend getijdensysteem oplevert.

3.  G RENZELOZE NATUUR

In Nederland keerden de afgelopen 
jaren soorten terug die we een tijd heb-
ben moeten missen. Ze kwamen vanzelf 
(bijvoorbeeld zeearend en wolf ) of door 
herintroductie (otter, zalm, edelhert 
en wisent). ARK wil Nederland helpen 
ontwikkelen tot een vrij doorkruisbaar 
leefgebied voor alle diersoorten. We 
willen aantonen dat mensen en dieren 
zonder conflicten samen kunnen leven. 
We zetten in op het ‘onthekken’ en ver-
binden van natuurgebieden. Daarnaast 
bouwen we aan begrip en draagvlak 
binnen de samenleving over de rol van 
onder meer wilde zoogdieren en vissen 
in de natuur en maatschappij.

4. WATERVEILIG E NATUUR

ARK daagt uit met natuurlijke manieren
van waterbeheer van regionale wateren
en rivieren. Daarbij staat niet het beheer-
sen maar het meebewegen met natuurlij-
ke processen centraal. Wij zien dit niet als 
een alternatief voor, maar als een aanvul-
ling op de Nederlandse waterbouwtradi-
tie. We verkennen allerlei mogelijkheden: 
beddingverplaatsingen, cyclisch beheer, 
dynamisch peilbeheer, overstromings-
moerassen en natuurlijke begrazing om 
ruimte voor water te maken. Met innova-
tieve ideeën en aansprekende voorbeeld-
projecten laten we zien hoe de natuur 
zelf bijdraagt aan waterveiligheid.

5.  ARK ADEMIE

ARK gaat ook de komende jaren aan 
de slag met educatie. We richten ons 
vooral op de volgende generatie groene 
professionals. Onze ambitie is om een 
groot deel van de studenten van groene 
mbo-, hbo- en universitaire opleidingen 
te laten kennismaken met de laatste 
ideeën over natuurontwikkeling en 
het werk van ARK. De komende jaren 
bouwen we verder aan een netwerk van 
(groene) opleidingen en ontwikkelen we 
een gevarieerd programma waarmee we 
een substantieel aandeel van de studen-
ten bereiken. Binnen de collegezalen en 
erbuiten, in de natuur.

AANJAGERS VOOR WILDE NATUUR

ARK IN EEN NOTENDOP

• ARK initieert Wij brengen pro-

jecten op gang en doen ervaring 

op. Na een aantal jaren dragen 

wij onze rol en opgedane kennis 

over. 

• ARK durft fouten te maken Wij 

zijn een leergierige organisatie 

met een zelfkritische houding. 

• ARK is een open club Wij delen 

onze ervaringen, ook als ze 

tegenvallen. We staan open voor 

kritiek. 

• ARK werkt samen Wij zien onze 

partners als mede-investeerders 

en niet alleen als opdrachtgever 

of opdrachtnemer. 

• ARK is onafhankelijk Wij zijn een 

stichting zonder leden, dit is een 

bewuste keuze.

• ARK is klein en flexibel Met 

ongeveer dertig vaste medewer-

kers zijn we een platte organisa-

tie. Onze medewerkers hebben 

zelf de regie over hun werk.

Bekijk wat we de komende jaren 

allemaal doen op:

ark.eu/meerjarenplan

6 . INVES TEREN IN NATUUR

Het koppelen van natuurontwikkeling 
aan andere maatschappelijke en eco-
nomische functies is vanaf het begin 
onderdeel van de aanpak van ARK. Wat 
begon met coalities met delfstofwinners 
(klei, grind), heeft geleid tot duizenden 
hectares nieuwe natuur. Later kwamen 
daar koppelingen met waterberging, 
hoogwaterveiligheid en klimaatbuffering 
bij. Op dat spoor gaan wij verder. We ver-
kennen nieuwe ideeën voor verrassende 
samenwerkingen en hedendaagse func-
tiecombinaties. Wij willen kansen benut-
ten om publieke gelden (van overheden) 
op een transparante wijze te combineren 
met zowel private investeringen (vanuit 
ondernemers) als particuliere donaties 
(van goede doelen en gulle gevers). 

http://ark.eu/meerjarenplan




De natuur zelf het werk laten 
doen, dat is het belangrijkste uit-
gangspunt van onze aanpak. ARK 
ziet volop kansen voor het her-
stel van natuurlijke kringlopen 
in Nederlandse natuurgebieden. 
Door natuurlijke begrazing, scho-
ne poep (dus zonder medicijnres-
ten) en kadavers die blijven liggen. 
Om te laten zien dat de natuur 
zichzelf kan dragen én verrijken, 
starten we voorbeeldprojecten, 
doen we ervaring op en delen we 
de resultaten met anderen. 

Herstel 
kringloop 
van leven 
en dood

1 Kempen~Broek

2 Maashorst

3 Kraansvlak

4 Veluwe

5 Gelderse Poort

6 Poep moet Leven
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 ARK jaarverslag 2016 Maashorst

Wisenten zorgen door hun graasgedrag voor meer open plekken en meer biodiversiteit Randy van Domselaar

ARK zet zich in voor het creëren van meer comple-
te natuur, waarin kringloopprocessen een cruciale 
rol spelen. ‘Het mooie van het herstellen van de 
natuurlijke kringloop is dat niet alleen de biodiver-
siteit een boost krijgt, maar dat het ook nog eens 
prachtige, wilde natuur oplevert waarvan mensen 
kunnen genieten.̓

‘Natuurlijke processen verrijken de natuur en 
houden de kosten van het beheer binnen de 
perken. De natuur doet immers het werk’, vertelt 
ARK-projectleider Leo Linnartz. ‘Kijk naar de 
grote grazers. Op allerlei manieren hebben zij 
invloed op hun omgeving. Ze woelen de grond om 
en maken paadjes. Ze verspreiden zaden met hun 
vacht en via hun mest. Hun mest is een bron van 
voedsel voor bijvoorbeeld insecten. Ze onderdruk-
ken dominante plantensoorten waardoor andere 
soorten meer kans hebben. Al met al ontstaat er 
meer variatie en ruimte voor meer biodiversiteit.’

GROTE GRAZERS NIET MEER WEG 
TE DENKEN

Meer dan 35 jaar geleden werden de eerste 
grote grazers geïntroduceerd in de Nederland-
se natuur. Reden voor een feestje. FREE Nature 

en ARK organiseerden op 1 november 2018 het 
vakseminar ‘35 jaar natuurlijke begrazing in 
Nederland; een goede basis voor de toekomst?!’ 
Sprekers van natuurorganisaties en onder-
zoeksinstellingen deelden hun ervaringen. Uit 
de presentaties kwam naar voren dat natuur-
lijke kuddes over het algemeen beter geschikt 
zijn voor de Nederlandse natuurgebieden dan 
bijvoorbeeld landbouwvee. Leo Linnartz was blij 
verrast door de grote belangstelling voor het se-
minar: ‘Het is goed dat er steeds meer onderzoek 
gedaan wordt naar de effecten van natuurlijke 
begrazing. Dat is hard nodig om wetenschappe-
lijke onderbouwing te geven aan ons streven naar 
meer begrazing door natuurlijke kuddes.’

HOE WILDER, HOE BETER

‘Hoe dichter begrazing aansluit op het natuur-
lijke proces, hoe meer de zelfredzaamheid en de 
veerkracht van de natuur worden versterkt en hoe 
minder ingrijpen nodig is’, vervolgt Leo. Vandaar 
ook de inspanningen van ARK om vrij levende 
paarden en runderen terug te brengen in de 
natuur. ARK verkent de mogelijkheden om de vrij 
levende grazers een wettelijke wildstatus te geven. 
‘Paarden en runderen die in natuurgebieden gra-

RIJKE NATUUR
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HERSTEL KRINGLOOP VAN LEVEN EN DOOD

zen, vallen nu onder de landbouwregelgeving. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat als ze doodgaan, we ze 
moeten afvoeren en ter destructie aanbieden. In 
tegenstelling tot wilde dieren, die mogen na hun 
dood blijven liggen en blijven zo onderdeel van 
de natuurlijke kringloop van het leven.’
 In Bulgarije werkt ARK met lokale partners 
aan de terugkeer van konikpaarden als echt vrij 
levende dieren in het wild, net als herten, zwij-
nen, beren en wisenten. Een gezamenlijk verzoek 
aan de Bulgaarse overheid in 2018 is gericht op 
het verkrijgen van een aparte en officiële wild-
status voor deze dieren. Dat betekent dat ze geen 
registratiechips meer hoeven te krijgen ter iden-
tificatie, dat hun bloed niet jaarlijks bemonsterd 
hoeft te worden en dat ze kunnen blijven liggen 
als ze doodgaan. Ook het raster of draad waar-
achter ze nu leven, kan verdwijnen. Een positief 
besluit betekent dat de paarden een unieke status 
in Europa krijgen, namelijk die van echt in het 
wild levende dieren.

WISENT ZORGT VOOR AFWISSELING 

IN HET L ANDSCHAP

Samen met andere grazers zorgen wisen-

ten voor geleidelijke overgangen van bos-

sen en bosjes naar struiken en struwelen 

en naar graslanden. Het zijn herkauwers die 

gras, kruiden, knoppen, blaadjes, twijgen en 

bast eten. Net als paarden kunnen ze goed 

overweg met droog en voedselarm gras. Ze 

schillen meer bomen en struiken dan alle an-

dere planten eters. Hierdoor maken ze meer 

openheid in een volwassen bos. Als loofhout 

niet beschikbaar is worden ook jonge loten 

van dennen gegeten, iets waartoe rund en 

paard nauwelijks in staat zijn. Desondanks zijn 

het fijnproevers die er niet voor terugdeinzen 

om dwars door een doornstruweel te lopen 

om bij een smakelijk hapje te komen.

Sinds het voorjaar van 2016 lopen er ook kuddes 
in het Brabantse natuurgebied de Maashorst en 
op de Veluwe. ‘Het gaat goed met deze kuddes’, 
vertelt Leo, ‘zelfs zo goed dat het wisentenproject 
Kraansvlak per 1 januari 2019 is overgedragen aan 
Duinbeheerder PWN. Ook het wisentproject op 
de Maashorst gaat in 2019 grotendeels over naar 
onze projectpartners. Dat is onze aanpak: we pio-
nieren, doen ervaring op en zodra projecten zich 
bewezen hebben, dragen we ze over aan andere 
partijen.’ 
 Begin 2018 verschenen de resultaten van het 
ecologisch onderzoek dat ARK en PWN sinds de 
komst van wisenten naar het Kraansvlak uit-
voerden. Hieruit blijkt onder meer dat de wisent 
zonder bijvoeren prima kan overleven in half-
open landschap. De resultaten van dit jarenlange 
wisentenonderzoek worden gebruikt in vervolg-
projecten.

DOOD DOET LEVEN

De natuur zelf het werk laten doen – dat komt ook 
mooi tot uiting in het project ‘Dood doet Leven’ 
waarin ARK zich, samen met partners, inzet voor 

FINANCIERS & 

PARTNERS 

WISENT

Rewilding Europe, 

Nationale Postcode 

Loterij, Stichting 

De Maashorst in 

Uitvoering, FREE 

Nature, Gemeentes Oss, 

Landerd, Bernheze en 

Uden, Staatsbosbeheer, 

PWN, Ekogrön, Stichting 

Wisent op de Veluwe, 

Staatsbosbeheer

‘Als we kringlopen herstellen, kunnen we een enorme 
impuls geven aan de biodiversiteit’

SPANNINGEN WEGNEMEN

De aanwezigheid van grote grazers in terreinen 
waar ook recreanten komen, leidt soms tot span-
ningen en helaas sporadisch tot incidenten. ARK 
maakt door actieve communicatie het publiek 
bekend met de grazers. We vertellen over het nut 
van de dieren en over hun natuurlijke gedrag, om 
het begrip en de veiligheid te bevorderen. Op 11 
april 2018 organiseerde ARK, samen met de Ver-
eniging van Bos- en Natuurterreineigenaren, een 
werkbijeenkomst. Hier informeerden we ruim 
zestig aanwezigen over de resultaten van een 
recent onderzoek naar ongevallen met publiek 
waarbij grote grazers betrokken waren en bespra-
ken we manieren waarop het aantal incidenten 
omlaag gebracht kan worden.

WISENT DOET GOED WERK

De wisent is een van de grote wilde grazers die 
mede dankzij ARK in 2007 succesvol terugkeerde 
in de Nederlandse natuur. De kudde wisenten van 
het eerste uur leeft in de duinen van het Kraans-
vlak in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. 
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WELKOM WOLF!

Na een afwezigheid van 150 jaar is de wolf 

terug op Nederlandse bodem. En dat is goed 

nieuws, want daarmee is een belangrijke scha-

kel in de kringloop van de wilde natuur terug 

in ons land. Een volwassen wolf kan twee tot 

drie wilde hoefdieren per week doden. Vooral 

damhert, edelhert, ree en wild zwijn staan op 

zijn menu. Het meeste ervan eet hij zelf op, 

maar de restjes laat hij liggen en daar doen 

grote en kleine aaseters zich aan te goed. 

De terugkeer van de wolf in Nederland sluit 

naadloos aan bij het ARK-project ‘Dood doet 

Leven’. Een uitgelezen kans om een breed 

publiek meer te vertellen over de natuurlijke 

rol die wolven hebben als aasleverancier.

FINANCIERS &

PARTNERS

DOOD DOET LEVEN

Provincie Noord- 

Brabant, SAMF, 

Brabants Landschap, 

Staatsbosbeheer, 

EIS Kenniscentrum 

Insecten, Rewilding 

Europe, FREE Nature, 

Wageningen University 

& Research, Limburgs 

Landschap, PWN, 

Natuurmonumenten, 

met project ‘Alle 

beestjes helpen’

Poep en zijn sleutelrol in de natuur Jeroen Helmer

de terugkeer van dode dieren en aaseters in de 
natuur. ARK startte in 2017 in drie natuurgebieden 
met de tweejarige Praktijktoets Kringloopkada-
ver, waarbij dode paarden en runderen die niet 
kunnen worden weggehaald, onder voorwaarden 
mogen blijven liggen. Daarmee willen we ondui-
delijkheden onder terreineigenaren, beheerders, 
toezichthouders en handhavers wegnemen door 
antwoord te geven op de vraag wanneer kadavers 
van paard en rund – binnen de huidige regelge-
ving – mogen blijven liggen. Ook communiceren 
we hierover naar het publiek en doen we kennis 
op over de ecologische waarde van grote kadavers 
en hoe het staat met eventuele gezondheidsrisico's. 
In 2018 breidden we de praktijktoets uit naar de 
Gelderse Poort bij Nijmegen. In de zomer werd 
hier een konikpaardveulen dood geboren. Het 
veulen kon niet worden afgevoerd. Samen met 
het Gelderse televisieprogramma BuitenGewoon 
bezocht ARK-projectleider Bart Beekers dit kada-
ver en gaf het project zo bredere bekendheid. Ook 
maakte ARK vorig jaar, samen met buitenlandse 
collega’s, een overzicht van de bijna honderd 
gewervelde aaseters die bij kadavers zijn waarge-
nomen met behulp van wildcamera’s.

DE EEN ZIJN DOOD…

In 2018 kon ARK het project ‘Dood doet Leven’ 
nog een flinke impuls geven. Dankzij een pro-
vinciale subsidie konden we aan de slag met 

RIJKE NATUUR
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FINANCIERS & 

PARTNERS

VLINDERS

De Vlinderstichting, 

Provincie Noord- 

Brabant, Brabants 

Landschap, Gemeentes 

Oss, Landerd, 

Bernheze en Uden, 

Staatsbosbeheer

AAN DE SL AG MET ‘WILD VAN  

VLINDERS’

ARK maakte samen met de Vlinderstichting 

in 2017 een herstelplan voor vlinders in Zuid-

oost-Nederland. Kern ervan is het herstellen 

van de leefgebieden van zeldzame dagvlinder-

soorten. ‘Recent onderzoek in de Maashorst 

laat zien dat het er daar al veelbelovend uitziet 

voor de terugkeer van de veldparelmoervlinder 

en de bruine vuurvlinder’, vertelt ARK-pro-

jectleider Bart Beekers. ‘Voor deze soorten 

onderzoekt ARK nu of extensieve begrazing 

met grote grazers de omstandigheden verder 

kan verbeteren. Ook heeft ARK, samen met 

Brabants Landschap, zeldzame en verdwenen 

vruchtdragende struiken en bomen in Het 

Groene Woud teruggebracht.’

Op vlindergebied kwam er ook bijzonder 

nieuws uit Wageningen. Een masterstudent 

ontdekte dat de rupsen van de bedreigde 

aardbeivlinder vooral voorkomen op waard-

planten die groeien op de wroetplekken van 

wilde zwijnen. Bart: ‘Hiermee is voor het eerst 

aangetoond dat wilde zwijnen een positieve 

invloed kunnen hebben op de vlinderstand. 

Die kennis kunnen we goed gebruiken, want 

het vermoeden is dat veel meer vlindersoorten 

baat hebben bij natuurlijke processen zoals 

het gewroet van zwijnen.’

het project ‘Dood doet Leven in Brabant’. ‘Daar 
willen we een aantal Rode Lijst-soorten behou-
den of terugbrengen’, aldus Bart Beekers. ‘De 
raaf, zeearend, zwarte en rode wouw en enkele 
insecten, waaronder de grote weerschijnvlinder, 
koemestpillendraaier en aaskortschildkever. Als 
er meldingen binnenkomen van aangereden 
reeën, vossen, dassen en andere wilde dieren, 
dan zorgen we ervoor dat ze een plekje terug in 
de natuur krijgen. Aas in de vorm van kadavers is 
voor de zeldzame soorten van essentieel belang 
voor hun voeding en hun voortplanting. Door 
hun voedselbron terug te brengen in de natuur 
hopen we een impuls te geven aan het herstel van 
de kringloop.’

POEP ALS ONMISBARE SCHAKEL

Ook ons project ‘Poep moet leven’ is gericht op 
het herstellen van de natuurlijke kringloop. Het 
kreeg eind 2018 een vliegende start dankzij een 
samenwerking met Waterschap Scheldestromen 
in Zeeland. Schone poep is een onmisbare scha-
kel in de kringloop van het leven. Honderden 
planten en dieren zijn er direct van afhankelijk. 
Ze eten ervan of leggen er hun eitjes in. Schone 
poep wil zeggen: zonder resten van ontwor-
mingsmiddelen, vachtbeschermingsmiddelen en 
andere medicijnen. Als runderen of paarden met 
medicijnen zijn behandeld, zit hun poep vol met 
gif dat juist schadelijk is voor dieren en planten 
die ervan leven. 

MINDER GIF 

Waterschap Scheldestromen streeft naar minder 
gif in haar wateren. ARK werd uitgenodigd om 
tijdens drie voorlichtingsbijeenkomsten duidelijk 
te maken welke desastreuze gevolgen medicijnen 
hebben voor de natuur en de watersystemen. Die 
boodschap kwam aan, weet Leo Linnartz. ‘Stich-
ting Het Zeeuwse Landschap heeft laten weten 
dat ze voortaan met haar pachters afspraken gaat 
maken om zonder medicijnen te werken.’ In 2019 
wil ARK proberen ook andere terreinbeheerders 
en organisaties enthousiast te maken om minder 
ontwormings- en vachtbeschermingsmiddelen te 
gebruiken. Of als die toch nodig zijn, de poep uit 

FINANCIERS & 

PARTNERS

POEP MOET LEVEN

Waterschap 

Scheldestromen, CLM, 

Zeeuws Landschap, EIS 

kenniscentrum Insecten, 

Nationale Postcode 

Loterij

‘ARK zet zich in voor het creëren van meer complete 
natuur, waarin kringloopprocessen een cruciale rol 
spelen’

HERSTEL KRINGLOOP VAN LEVEN EN DOOD

de natuur te houden door de dieren op stal of in 
een vangwei te zetten.

Wroetplekken van wilde zwijnen zijn goed voor de 
rups van de aarbeivlinder Rasmus Boe Dah



 ARK jaarverslag 2016 Maashorst



Maashorst

Kust, delta, zee. Nergens liggen 
er zoveel kansen voor dynami-
sche natuur als daar. Want waar 
anders is zoveel ruimte? Wat ons 
betreft mag en kan het veel wil-
der. Boven en onder het water-
oppervlak. We proberen uit en 
laten zien wat mogelijk is, zoals 
het aanleggen van nieuwe schelp-
dierbanken. ARK trekt daarbij op 
met sterke partners die hetzelfde 
doel voor ogen hebben: grootse 
en rijke Noordzeenatuur.
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ARK heeft zich de laatste tien jaar ingezet voor 
natuurherstel in de Nieuwe Maas, de Nieuwe Wa-
terweg, het Haringvliet en de Voordelta. Sinds vier 
jaar werken we aan schelpdierbankenherstel in de 
kustzone en op de Noordzee, in nauwe samenwer-
king met het Wereld Natuur Fonds. De komende 
jaren brengen we alle lopende projecten onder één 
paraplu en richten we ons op het verder ontwik-
kelen van kust en zee. Dat doen we op beproefde 
wijze: door nieuwe, innovatieve ideeën uit te pro-
beren in de praktijk. We experimenteren en zetten 
proefprojecten op die gericht zijn op het aanjagen 
van natuurlijke processen, zodat de natuur zelf het 
werk kan doen. Het liefst op zo groot mogelijke 
schaal, van hele ecosystemen. Juist de kust en zee 
bieden kansen voor onze aanpak.

ICOON VOOR DE DELTA

De Europese steur is een icoon van een gezonde 
delta. Het is de grootste vis die in Nederland 
thuishoort; hij kan meer dan drie meter lang 
worden en ruim driehonderd kilo wegen. De 
Europese steur verdween in Nederland door 
overbevissing en watervervuiling. ARK, Wereld 
Natuur Fonds en Sportvisserij Nederland zorgen 
voor zijn terugkeer. De komende jaren kunnen 

WILDE KUST EN ZEE

we met Europese LIFE IP subsidie en een finan-
ciële bijdrage uit het Droomfonds van de Nati-
onale Postcode Loterij (zie kader) verder werken 
aan de terugkeer van de steur in Nederlandse 
wateren. We ondersteunen het Franse opkweek-
centrum voor onderzoek, kweek en uitzet van 
jonge steuren in de Rijn. Ieder jaar willen we een 
groep gezenderde jonge steuren uitzetten, zodat 
we die kunnen volgen. In 2018 lukte dat helaas 
niet, door het ontbreken van jonge steuren in het 
kweekprogramma met de laatste populatie Euro-
pese steuren in de Franse rivier Gironde, waar we 
voor uitzet op aangewezen zijn.

MEER GRANDEUR VOOR DE STEUR

Wel lieten we het publiek in 2018 kennismaken 
met de dynamische natuur in de delta, onder 
meer in het Oceanium van Diergaarde Blijdorp. 
Trekvissen – steur, zalm en haring – stonden 
centraal in de tentoonstelling ‘Swim, Fish, Swim!’ 
in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (van 
7 maart t/m 28 oktober 2018). De expositie toonde 
de rijke dieren- en plantenwereld van de delta en 
bezoekers volgden de trekroutes van de vissen. 
Op World Fish Migration Day (21 april 2018) – dat 
in het teken stond van trekvissen – presenteer-

Blik vanuit natuurgebied Kwade Hoek op de Haringvlietdam, die na 47 jaar op een kier ging Jan Baks
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BOUWEN AAN GROOTSE NOORDZEENATUUR

Het filmpje ‘KIERTJE!’ zette met een dikke knipoog het ope-
nen van de Haringvlietdam in de schijnwerpers.
(Kijken? Zie ark.eu/kiertje) Karsten Reiniers

WAAROM DE STEUR? 

De steur laat als geen andere vissoort zien hoe 

belangrijk het is dat rivier, monding en zee als 

een samenhangend natuurgebied functione-

ren. Met zijn lange levensloop van wel zeventig 

jaar heeft de steur een complete delta nodig. 

Paaien doen ze in het zoete water van de rivier. 

Daar komen ook de eitjes uit. Jonge steuren 

houden van de brakke overgang tussen rivier 

en zee en uiteindelijk worden steuren groot 

en volwassen op zee.

FINANCIERS & 

PARTNERS

STEUR

Nationale Postcode 

Loterij (Droomfonds 

Haringvliet), Wereld 

Natuur Fonds, Sportvis-

serij Nederland, Groen 

Blauwe Rijn Alliantie, 

Natuurmonumenten, 

Staatsbosbeheer, Vogel-

bescherming Nederland, 

LIFE IP Deltanatuur, 

Diergaarde Blijdorp, 

Landschapstafel

‘De steur laat als geen andere vissoort zien hoe 
belangrijk het is dat rivier, monding en zee als een 
samenhangend natuurgebied functioneren’

den we ons eigen promotiefilmpje KIERTJE! Ook 
daarin speelde de steur de hoofdrol.

EEN KIERTJE LICHT

De Haringvlietsluizen gingen 19 januari 2019 
op een kier. Een eerste stap in het herstel van de 
natuurlijke dynamiek tussen zee en rivier. De 
Noordzee werd hierdoor beter met de Rijn en de 
Maas verbonden. Cruciaal voor de steur, maar 
ook voor de zalm, zeeforel, zeeprik, rivierprik en 
aal. Ook zij moeten voor hun voortplanting kun-
nen zwemmen tussen zoet en zout water. Andere 
vissen als haring, elft en fint profiteren er ook 
van dat de ‘toegangspoort’ regelmatig opengaat. 
Een kiertje licht dus, maar nog verre van de wilde 
kust en delta die ARK voor ogen heeft. Met eb 
en vloed. Zoet, brak en zout water. Sedimenten 
en nutriënten. Wat ARK nastreeft, is dat de delta 
weer wordt gevoed met de dynamiek en het 
leven van de zee en de rivier. Daar profiteren niet 
alleen vissen van. In de brakke getijdenzone kun-
nen tienduizenden vogels voedsel vinden.

AFKIJKEN VAN DE NATUUR

De mooiste ontwikkelingen vinden plaats onder 
het wateroppervlak. In 2018 vestigden we de aan-
dacht op schelpdierbanken. De banken, gevormd 
door vooral oesters en mosselen, zijn echte 
‘hotspots’ voor biodiversiteit. Het zijn kraam-

In 2018 publiceerde ARK deze ‘steurenvergelijkingskaart’ 
waarmee je de verschillende soorten steuren kunt 
herkennen Jeroen Helmer

http://ark.eu/kiertje
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WILDE KUST EN ZEE

DROOMFONDS HARINGVLIET IN 

2018 BOMVOL ACTIVITEITEN

Zes natuurorganisaties – ARK Natuurontwik-

keling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,

Sportvisserij Nederland, Vogelbescherming 

Nederland en het Wereld Natuur Fonds –

werkten de afgelopen vier jaar onder de vlag 

van het Droomfondsproject Haringvliet aan 

natuurontwikkeling in en rond het Haringvliet. 

De financiële bijdrage uit het Droomfonds van 

de Nationale Postcode Loterij was daarbij een 

onmisbare impuls. Een greep uit de resultaten: 

• 230 hectare nieuwe deltanatuur

• herstel van oude kreken

•  aanleg van nieuwe schelpdierbanken

•  aanleg van het nieuwe vogel-eiland 

Bliek

•  uitzetten van gezenderde steuren

•  nieuwe vaarverbinding vanuit Rotterdam 

en Dordrecht

•  nieuwe wandel- en fietspaden

• nieuwe vogelkijkhutten en uitzichtpun-

ten

•  nieuwe natuurspeelplekken

• opening van vogelobservatorium Tij

•  ontwikkeling Haringvliet-app (wordt in 

2019 gelanceerd)

 

Het Droomfondsproject Haringvliet is in 2019 

officieel afgerond, maar de succesvolle sa-

menwerking zetten we voort. Met Wereld Na-

tuur Fonds gaan we door met het steur- en 

schelpdierbankenproject. En we maken een 

nieuw plan voor een nog wildere Noordzee 

en kust.

kamers voor nieuw zeeleven, ze leveren voedsel 
voor vissen, maken het water schoner en dragen 
mogelijk bij aan kustbescherming. 

Ooit bestond de Noordzee voor 20 procent uit 
schelpdierbanken, maar door allerlei oorzaken 
zijn ze zo goed als volledig verdwenen. De kans 
dat ze spontaan terugkeren, is minimaal. Daarom 
sloegen ARK en Wereld Natuur Fonds in 2016 de 
handen ineen en probeerden we manieren uit 
om nieuwe schelpdierbanken te maken. Daarbij 
keken we heel goed naar een natuurlijke schelp-
dierbank die we, tot onze grote verrassing, in 
2016 bij de Brouwersdam vonden. 

KICK-START NIEUW RIF

In 2018 versterkten en vergrootten we de bestaan-
de bank bij de Brouwersdam en legden we de ba-
sis voor een nieuwe oesterbank in de kustzone bij 
de Bollen van de Ooster. We lieten 15.000 platte 
oesters te water en plantten 35 m3 mossel- en oes-
terschelpen als hechtingsplaats voor oesterlarfjes. 
Met een mooi resultaat: het begin van een nieu-

Kinderen kunnen lekker aanmodderen op de nieuwe natuurspeelplaatsen langs het 
Haringvliet Ineke van Dort

FINANCIERS & 

PARTNERS

SCHELPDIERBANKEN

Nationale Postcode 

Loterij (Droomfonds 

Haringvliet), Wereld 

Natuur Fonds, Life 

IP Deltanatuur, 

Provincie Zuid-

Holland, Havenbedrijf 

Rotterdam, Ministerie 

van Economische 

zaken, Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu

1000ste leerling op natuurexpeditie in het Haring vliet 
Tessel in ’t Veld
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BOUWEN AAN GROOTSE NOORDZEENATUUR

we schelpdierbank. Het Wereld Natuur Fonds 
richtte zich in 2018 op een andere proeflocatie: 
de Borkumse Stenen in de Noordzee. De vierde 
proeflocatie was het windmolenpark Gemini/
Buitengaats. Ook daar vond in 2018 een kickstart 
plaats voor een nieuwe oesterbank. De eerste 
ervaringen met de vier pilots zijn zo veelbelovend 
dat we flink willen gaan opschalen. Ons geza-
menlijk doel is dat schelpdierbanken weer echt 
een rol gaan spelen in de Noordzeenatuur.

OVERTUIGEND BEWIJS

Op 13 oktober 2018 vond een duikdag plaats bij 
de Brouwersdam. Er gingen 83 duikers te water. 
Die waren opgetogen over wat ze zagen. Ze 
spotten onder andere een sponspootkrab, groene 
mosdierslak en een grofgeribde fuikhoorn; de 
laatste was hier nog niet eerder gezien. ARK-pro-
jectleider Karel van den Wijngaard kreeg al eer-
der, op 22 augustus, de kans om mee te duiken 
met de veldwerkers van het schelpdierproject. 
‘Een uitgelezen kans om met eigen ogen zowel 
de natuurlijke bank als onze proefopstellingen te 
zien. Over een afstand van minder dan honderd 
meter trof ik een grote variatie aan: een zandi-
ge bodem, een massief mosselbed en een grote 
oesterbank met Japanse en platte oesters. Ikzelf 
spotte onder andere Noordzeekrab, zeedahlia, 
suikerwier, steurgarnaal en harnasmannetje. An-
dere duikers hebben die dag een stekelrog zien 
zwemmen, een unieke waarneming.’ 

Gedurende het experiment zijn in totaal 152 
soorten gevonden, waarvan 67 nieuw voor de 
Brouwersdam. Leuk detail: de schelpdierbank die 
Karel aantrof, leek volgens hem heel aardig op 
de ‘artist impression’ die ARK-illustrator Jeroen 
Helmer al enkele jaren geleden tekende.

Schelpdierbanken barsten van het zeeleven Jose B. Ruiz

FINANCIERS & 

PARTNERS

RIVIER ALS 

GETIJDENPARK

Wereld Natuur Fonds,

Zuid-Hollands Land-

schap, Havenbedrijf Rot-

terdam, Rijkswaterstaat, 

EcoShape, Hoogheem-

raadschap Schieland 

en Krimpenerwaard, 

Hoogheemraadschap 

Delfland, Provincie Zuid- 

Holland, Gemeentes 

Ridderkerk, Rotterdam 

en Schiedam, Water-

schap Hollandse Delta, 

Advies- en ingenieurs-

bureau TAUW, RiverArt

‘Ons streven is dat schelpdier-
banken weer echt een rol gaan 
spelen in de Noordzeenatuur’

EB EN VLOED TOT IN DE STAD

Het water van de Rijn en de Maas stroomt 

dwars door Rotterdam, als de Nieuwe Maas. 

Door de open verbinding met zee komen eb 

en vloed tot midden in de stad. Toch merken 

bewoners en bezoekers daar nauwelijks iets 

van door de harde en rechte oevers. Dat kan 

anders. In het project ‘Rivier als getijdenpark’ 

werkt de gemeente Rotterdam met een grote 

verscheidenheid aan partijen – waaronder 

ARK – aan het terugbrengen van getijden-

natuur in de stad. In de Groene Poort en de 

Nassauhaven worden ‘getijdenparken’ gereali-

seerd. Harde begrenzingen maken plaats voor 

geleidelijk aflopende oevers waarop eb en 

vloed weer grip krijgen. Een plek voor allerlei 

planten, vissen en vogels die zich thuis voelen 

op de grens van zout en zoet water. Dit kun-

nen stepping stones worden voor trekvissen. 

En ook belangrijk: Rotterdammers kunnen 

ervaren dat ze aan de monding van een van 

de grootste rivieren van Noordwest-Europa 

wonen.

ARK was in 2018 ook nauw betrokken bij de 

totstandkoming van het inrichtingsplan van 

het getijdenpark Eiland van Brienenoord, dat 

volgens planning in 2020 gereed moet zijn. 

ARK probeerde – zoals altijd – een stapje 

verder te gaan met natuurontwikkeling dan 

andere partijen. Jammer genoeg haalde ons 

plan voor een getijdengeul dwars door het 

Eiland van Brienenoord het niet. Eb en vloed 

kunnen straks vooral aan de randen van het 

eiland worden beleefd.





Nederland wordt steeds een beet-
je wilder. De laatste jaren keerden 
aansprekende dieren terug, zoals 
de zeearend, bever, otter en wolf. 
ARK bereidt de weg door het ont-
wikkelen van vrij doorkruisbare 
leefgebieden voor grote zoogdie-
ren en vissen. Daar waar men-
sen en dieren tóch botsen, komen 
we met creatieve oplossingen om 
overlast te beperken. In natuur-
gebieden, maar ook daarbuiten. 
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GRENZELOZE NATUUR

ARK verlegt grenzen voor wilde natuur en reali-
seert robuuste natuurgebieden waar dieren zich 
vrij kunnen bewegen. Een mooi voorbeeld hiervan 
is het project ‘Edelhert in Het Groene Woud’. In 
dit natuurgebied tussen Tilburg, Eindhoven en 
’s-Hertogenbosch heeft ARK samen met Brabants 
Landschap in 2017 het edelhert teruggebracht. Na 
ruim anderhalve eeuw afwezigheid. ‘We hebben 
toen vier herten en negen hindes uitgezet’, vertelt 
ARK-projectleider Bram Houben. ‘Afgelopen zomer 
zijn zes kalfjes geboren.’ De edelherten grazen 
graag in de overgangen van bos naar open gebied. 
Daardoor ontstaan brede, halfopen zones waar 
allerlei planten en dieren van profiteren. Precies 
daarom zijn de grote planteneters een onmisbare 
schakel in de natuur.

Begin 2018 brachten we het rapport uit van 
het onderzoek dat we in 2017 deden naar het 
terreingebruik door de edelherten. ‘Met behulp 
van gps-zenders bij vier dieren konden we pre-
cies zien waar en hoe de volwassen edelherten 
hun eerste jaar in het nieuwe leefgebied door-
brachten’, vertelt Bram. ‘Duidelijk is geworden 
dat de natuurbrug over de snelweg A2, die een 
week na de aankomst van de edelherten werd 
geopend, regelmatig door de gezenderde edel-

herten wordt gebruikt. Meestal in de scheme-
ring en ’s nachts.’

ONTHEKKEN EN VERBINDEN

Onthekken en verbinden, dat is waar ARK in Het 
Groene Woud op inzet. De edelherten krijgen in 
de toekomst nog meer ruimte, onder meer door 
de aanleg van een tweede natuurbrug. Dit eco-
duct over de spoorlijn tussen ’s-Hertogenbosch 
en Eindhoven verbindt straks de deelgebieden 
Kampina, De Mortelen, De Scheeken en het 
Dommeldal met elkaar. Het is de enige schakel 
tussen het leefgebied van de edelherten aan beide 
zijden van het spoor. Cruciaal voor de vergroting 
van het leefgebied en doorkruisbaarheid van het 
gebied. Niet alleen het edelhert zal ervan gebruik-
maken, maar ook kleinere dieren zoals dassen, 
reeën, kamsalamanders, hazelwormen en hage-
dissen. Naar verwachting is de natuurbrug in het 
najaar van 2019 klaar. ‘Daarmee wordt het leefge-
bied van de edelherten honderd hectare groter’, 
aldus Bram. ‘Dat past bij onze droom voor een 
wilde natuur zonder grenzen.’ De komende jaren 
verkent ARK met het Brabants Landschap de ver-
dere mogelijkheden voor het ‘onthekken’ van Het 
Groene Woud en omliggende natuurgebieden.

De uitgezette edelherten in Het Groene Woud trekken veel bekijks Karsten Reiniers

FINANCIERS & 

PARTNERS

EDELHERT

Brabants Landschap, 

Streekorganisatie Het 

Groene Woud, SPPiLL 

(Stichting Promotie 

Projecten in Leefbaar 

Liempde), Nationale 

Postcode Loterij, Prins 

Bernhard Cultuurfonds
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VRIJ BAAN VOOR WILDE DIEREN

‘Uitbreiding van het leefgebied 
van edelherten past bij onze 
droom van wilde natuur 
zonder grenzen’

GEEN WEEK ZONDER WOLF

Met dit soort voorbeeldprojecten laat ARK zien 
dat in een dichtbevolkt land als Nederland toch 
genoeg ruimte is voor wilde dieren, en dat men-
sen en dieren heel goed naast elkaar kunnen le-
ven. We bouwen aan begrip en draagvlak binnen 
de samenleving door de rol van wilde diersoorten 
in de natuur voor het voetlicht te brengen. An-
derzijds bedenken we oplossingen om de nega-
tieve consequenties te voorkomen of te beperken. 
Dit tweesporenbeleid komt duidelijk tot uiting 
in het project rondom de wolf. ARK projectleider 
Leo Linnartz: ‘2018 was het jaar dat de wolf zich 
definitief vestigde in Nederland. Er ging geen 
week voorbij zonder een of meer meldingen. Het 
ging in totaal om zeker tien exemplaren, waarvan 
er soms wel vier tegelijk in ons land rondliepen.’
  
NIET ALLEEN HOSANNA

Om meer draagvlak voor wolven te creëren, 
richtte ARK samen met partners in 2008 de 
coalitie Wolven in Nederland op, die sindsdien 
voorlichting geeft over nut en risico van wolven 
en in gesprek is met alle betrokken partijen, 
zoals schapenhouders. Leo: ‘De terugkeer van de 
wolf is een prachtig succesverhaal van effectieve 
Europese natuurbeschermingsmaatregelen. Maar 
het is niet alleen maar hosanna. Er waren in 2018 
tientallen meldingen van doodgebeten schapen. 
Daarom hamert ARK ook op het nemen van pre-
ventieve maatregelen. Wolven in Nederland zet 
zich ervoor in dat schapenhouders een vergoe-
ding krijgen als een schaap wordt doodgebeten. 
In 2018 gaven we schapenhouders en natuurbe-
heerders in workshops adviezen hoe ze hun kud-
des goed kunnen beschermen tegen de wolf. Ook 
startte ARK samen met Van Bommel Faunawerk 
in het najaar een pilot met kuddewaakhonden in 
Overijssel. We verwachten de uitkomsten hiervan 
in 2019.’ 

VELDLESSEN EDELHERT FEESTELIJK 

OVERGEDRAGEN 

Meer dan zevenhonderd basisschoolleerlingen 

maakten de afgelopen drie jaar kennis met de 

edelherten in Het Groene Woud. Dat gebeur-

de tijdens veldlessen, gegeven door ARK en 

Brabants Landschap. Leerlingen leerden eerst 

in de klas over het specifieke gedrag en de 

graasgewoonten van edelherten en over hoe 

de grote planteneters voor meer leven in het 

landschap zorgen. Ook kregen ze uitleg over 

hoe belangrijk verbindingen tussen natuur-

gebieden zijn, waaronder ecoducten. Daarna 

gingen de leerlingen zelf het terrein in. Aan 

de hand van opdrachtkaarten leerden ze om 

beter te (onder)zoeken en te kijken. Niet alleen 

naar sporen van edelherten, maar ook naar 

waterbeestjes, vogels, dode dieren, bomen en 

planten. Op 8 november 2018 droeg ARK het 

stokje over aan vrijwilligers van de Stichting 

Promotie Projecten in Leefbaar Liempde, die 

voortaan de veldlessen gaan verzorgen.

FINANCIERS & 

PARTNERS

WOLF

Wereld Natuur Fonds, 

IFAW, Natuurmonumen-

ten, Nationale Postcode 

Loterij, Zoogdiervereni-

ging, Jagersvereniging, 

Free, IVN, Studio Wolve-

rine, Rewilding Foun-

dation, Van Bommel 

Faunawerk 

Minstens tien wolven dwaalden in 2018 door Nederland  
Bob Luijks



WELKOM OT TER IN BRABANT

Voor Noord-Brabant is het inmiddels niet 

meer de vraag óf de otter hier zal opduiken, 

maar wanneer. De natuurgebieden rond 

‘s-Hertogenbosch zijn mogelijk een goed 

leefgebied voor otters. Het project ‘Welkom 

otter in Brabant’ moet hun komst voorberei-

den. Otters jagen in het water, maar verplaat-

sen zich vooral over land. ‘Binnen het project 

zijn we gestart met een inventarisatie van 

knelpunten’, vertelt ARK-projectleider Frank 

Zanderink. ‘De otters zullen waarschijnlijk 

vanuit de Gelderse Poort komen. Daarom 

kijken we waar ze onderweg gevaar lopen en 

welke maatregelen we moeten nemen om ze 

te helpen. Denk aan loopplanken, faunatun-

nels of te ontwikkelen vegetatie bij oevers en 

rondom wegen, zodat de otter knelpunten op 

een veilige manier kan passeren.‘ Niet alleen 

otters profiteren hiervan, ook de bunzing en 

steenmarter.
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COMEBACK VAN DE OT TER

Dat ARK grenzen verlegt voor wilde natuur, geldt 
zeker voor de otter. Bij uitstek een dier dat past 
bij Nederland waterland, maar dat eind jaren 
tachtig geheel verdwenen was. De terugkeer van 
de otter staat symbool voor de verbetering van de 
waterkwaliteit in de Nederlandse natuur en is een 
belangrijke indicator die aangeeft of de natuur-
lijke verbindingen in het landschap op orde zijn. 
Sinds 2002 zijn 31 buitenlandse otters uitgezet in 
het Wieden-Weerribbengebied in Overijssel en 
vanuit dit gebied hebben ze zich verspreid over 
ons land. Een succesvolle herintroductie dus. 
‘Minpuntje is echter dat de Nederlandse otter-
populatie nog een smalle genetische basis heeft’, 
aldus ARK-projectleider Bart Beekers. ‘Daarom 
plaatsen we sinds 2014 niet-verwante otters bij. 
In 2018 gebeurde dat met drie exemplaren in de 
Gelderse Poort bij Nijmegen. Hopelijk gaan zij 
de kans op inteelt verkleinen en de populatie 
versterken.’ De verwachting is dat de otters verder 
ons land in zullen trekken. In Brabant treft ARK 
al voorbereidingen (zie kader).

GRENZELOZE NATUUR

FINANCIERS & 

PARTNERS

OTTER

Gemeentes 

‘s-Hertogenbosch en 

Oss, Waterschap Aa en 

Maas, Waterschap De 

Dommel, Groen Blauwe 

Rijn Alliantie, GaiaZoo 

Toeschouwers kijken naar een bijplaatsing van otters in de Gelderse Poort in september 2018 Karsten Reiniers
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de omgeving bij het project door excursies en 
lezingen te geven en samen met andere partijen 
veldlessen te geven.’ 

VRIJ BAAN VOOR TREKVISSEN

Voor trekvissen onderneemt de alliantie verschil-
lende acties. De Rijn is een belangrijke rivier voor 
zeldzame soorten als zalm, aal en fint. Binnen de 
Groen Blauwe Alliantie zet ARK een grensover-
schrijdend onderzoeksnetwerk op voor trekvis-
sen. Frank: ‘We monitoren de populaties en we 
onderzoeken wat de meest ideale inrichting van 
de uiterwaarden. Ook steken we veel energie in 
educatie, zoals de veldlessen voor Nederlandse 
en Duitse schoolkinderen.’ Een hoogtepunt was 
21 april 2018, toen drie partners van de alliantie 
deelnamen aan de World Fish Migration Day, 
waaronder het Natuureducatiecentrum De Bastei 
in Nijmegen. Door middel van excursies, veldles-
sen en demonstraties kwamen bezoekers alles te 
weten over vissoorten, vismigratie en visonder-
zoek. 

PARTNERS

GROEN BLAUWE 

RIJN ALLIANTIE 

NABU, de Bastei, 

Naturschutzzentrum 

Kreis-Kleve, Vereniging 

Nederlands Cultuur-

landschap, Biologische 

Station im Kreis Kleve, 

Sportvisserij Nederland, 

Waterschap Rijn en 

IJssel, Rijkswaterstaat, 

Bezirksregierung 

Düsseldorf

FINANCIERS 

Provincie Gelder-

land, Ministerium für 

Wirtshaft, Innovation, 

Digitaliserung und 

Energie des Landes 

Nordrhein-Westfalen en 

Interreg

Otters jagen in het water, maar verplaatsen zich vooral over land Ronald Pol

OT TERS HOUDEN ZICH NIET AAN 
GRENZEN

Ook grensoverschrijdend zet ARK zich in voor 
de otter. Dat gebeurt binnen het project ‘Groen 
Blauwe Rijn Alliantie’: een samenwerkingsver-
band van vier Duitse en zes Nederlandse part-
ners met de Rijn als verbindende factor. Met 
ARK als penvoerder. ‘De natuur houdt zich niet 
aan grenzen’, stelt projectleider Frank Zande-
rink. ‘Samenwerken in de grensregio is van 
essentieel belang om de verschillende natuurge-
bieden met elkaar te verbinden tot een krachtig, 
ecologisch goed functionerend netwerk. Een van 
de doelen van de alliantie is het oplossen van 
barrières voor otters in het grensgebied tussen 
Nederland en Duitsland. Zo is in 2018 een kaart 
gemaakt waarop alle knelpunten gemarkeerd 
zijn. Bruggen en wegen bijvoorbeeld. De ot-
terknelpuntenkaart laat zien welke locaties het 
meest urgent zijn om aan te passen zodat de 
otter zich veilig door het gebied kan verplaatsen. 
Denk aan faunatunnels of loopplanken onder 
een brug. Daarnaast betrekt ARK bewoners uit 

VRIJ BAAN VOOR WILDE DIEREN

‘Samenwerken in de grensregio is van essentieel belang 
om natuur gebieden met elkaar te verbinden tot een 
krachtig, ecologisch goed functionerend netwerk’
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WAT DEED ARK ALLEMAAL IN 2018?

400
studenten en leerlingen 

op veld excursie

2000 4500
kinderen bereikt met  

veldlessen op 14 
verschillende locaties

 Herstel schelp- 
dierbanken Noord-
zee: 15.000 platte 
oesters, en 100 m3 
mossel- en oester-
schelpen te water

Industrieterrein in 
het Kempen~Broek  

omgetoverd in 

30 hectare 
nieuwe natuur

6
hectare aangekocht voor 

herstel doorstroom-
moeras Kempen~Broek

160
hectare Uitbreiding 
begrazingsgebied 

Maashorst

Project ‘Wild van Vlinders’ 
gestart in Noord-Brabant

Maasmeander 
Vuilbemden bij 

Roermond 
omgevormd tot 
nat natuur gebied 
van 21 hectare

hectare 
nieuwe natuur
in haringvliet 
samen met 5 andere 
natuurorganisaties 
dankzij Droomfonds 
Nationale Postcode 
Loterij

Bronbeekje plus oevers 
(0,5 hectare) aangekocht 

in Geuldal

60
hectare natuur begraasd 

in het Geuldal

Voorbereidingen 
vergroting edelhertengebied 
gestart in Het Groene Woud

6
hectare nieuwe natuur in

de Maashorst

Project ‘Dood doet 
Leven’ gestart in 
Noord-Brabant

Visie natuu r ontwikkelings-   
kansen voor provincie 

Noord-Holland 
gepresenteerd

  3  otters
bijgeplaatst in Gelderse 

Poort

1000
jonge zalmen uitgezet in zijbeken van  

de Roer in Limburg

 11
wisentkalveren 

geboren in 
3 natuurgebieden

230

Veldexcursies met 
155 middelbare school- 

leerlingen, 30 PABO studenten, 
150 Delta Talent studenten 

(van 17 verschillende 
opleidingen)

Over de 200 veldlessen voor basisschoolleerlingen in onder 
meer de Grensmaas, Haringvliet, Maashorst, Geuldal, Rotterdam, 

Gelderse Poort, Het Groene Woud en bij de Zandmotor

deelnemers mee 
op meer dan 
50 excursies

Natuurontwikkeling

Het veld in met ARK 
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WAT DEED ARK ALLEMAAL IN 2018?

volgers op twitter
5900

volgers op Facebook
5700

1100
bezoekers bij 

25 Ark lezingenstudenten liepen in 2018 
stage bij ARK

28 Folder
in Nederland 
gepubliceerd

wolven

10 nieuwe educatieve 
tekeningen ARK- 

illustrator Jeroen 
Helmer (o.m. over 

otter, de Geul, steur 
en de steutelrol van 
poep in de natuur) 

folders 
 ‘Poep moet Leven’ 
verspreid onder 

beheerders en publiek

5000
Expo Swim Fish Swim! in
Natuurhistorisch Museum
Rotterdam over trekvissen

Aanleg en opening 
Natuurspeelplaats 

Middelharnis 
in het Haringvliet

Meer dan 32.000
struinkaarten en posters

worden gedownload 
in ARK web(geef)winkel

Ontwikkeling van
Haringvliet-app
(wordt in 2019

gelanceerd)

Onderzoek 
Dood doet Leven: 

bijna 100 
gewervelde aaseters 

in West-Europa 
vastgelegd

ARK vakseminar
‘35 jaar natuurlijke

begrazing’ voor
beheerders en

natuurorganisaties 

Pilot ‘Kuddewaakhonden’
over hoe waakhonden 
schapen kunnen beschermen 
tegen wolven

Startbijeenkomst project
‘Welkom otter’ in Brabant

Rapport interacties 
wisenten en recreanten

gepubliceerd in 
De Levende Natuur

Rapport terreingebruik
edelherten in 

Het Groene Woud 
gepubliceerd

4 workshops Groen Blauwe Rijn Alliantie over 
natuurontwikkeling, uiterwaarden, oplossen 
otterknelpunten en trekvis-monitoring

Publicatie belangrijke studie wisenten 
in wetenschappelijk tijdschrift
Restoration Ecology

leren met ark

kennis vergaren en delen

volgers
42 natuurberichten op Nature Today met een bereik van 
219.298 lezers (Populairste bericht over de wilde kat in 
Limburg wordt meer dan 24.000 keer gelezen)

De 221 Facebook posts bereikten in 2018 397.848 mensen 
(+populairste bericht ‘Wolf onderweg door Gelderland’ op 
21 feb 2018 gelezen door 22.371 mensen)

Onze tweets bereikten in 2018 737.957 mensen

400 studenten bereikt met 
ARK-gastcolleges
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De open blik van een nieuw gezicht. In 2018 trad 

ecoloog Nico de Koning (32) in dienst van ARK. 

Hoe kijkt hij terug op zijn eerste jaar bij ARK? 

Wat viel hem op en wat raakte hem? Het ARK-

jaar 2018 door de ogen van Nico. ‘Als je toch ziet 

welke dieren en planten er allemaal terugkeren in 

gebieden waar wij werken. Dat is geweldig.’

‘Visjes vangen in de sloot, kijken naar de weide-

vogels, ik weet niet beter dan dat ik als kleine 

jongen al gek was van natuur. Zo’n grutto van 

dichtbij op een paaltje zien baltsen, kleine mod-

derkruipers ontdekken in een stroompje, ijsvogels 

zien langsflitsen, een ringslang vinden die op het 

eerste gezicht nog een tak leek, bittervoorntjes bij 

zwanenmossels, een buizerdnest in een houtwal 

bij mijn ouderlijk huis. Al dat leven, al die verschil-

lende vormen, dat vond ik prachtig. Eigenlijk heel 

logisch dat ik uiteindelijk Wildlife Management in 

Leeuwarden ben gaan studeren en daarna Bos- en 

natuurbeheer in Wageningen. Het zat er al van 

jongs af aan in.’

WA AROM SOLLICITEERDE JE IN 2018 BIJ ARK?

‘Tijdens mijn studie leerde ik ARK kennen als voor-

vechter van natuurlijke processen, wilde natuur 

en de natuur zijn gang laten gaan. Dat sprak me 

meteen aan. ARK was anders dan andere natuur-

organisaties. Niet denken in natuurdoeltypen, maar 

de natuur loslaten en de ruimte geven. Dan ont-

staat er de mooiste natuur. In al die ARK-gebieden 

die ik bezocht, stikte het van het leven. Zeldzame 

vogels, bevers en otters die terugkeerden, veel 

meer insecten dan in andere gebieden. De prach-

tige tekeningen van Jeroen Helmer, het uitzetten 

van wisenten en grote grazers. Dit was een club 

waar ik graag voor zou werken. Toen de kans 

voorbijkwam om projectmedewerker te worden 

voor natuurontwikkelingsproject Kempen~Broek, 

heb ik die met beide handen aangegrepen.’ 

HOE WIS T JE ZE TE OVERTUIG EN DAT ZE JOU 

MOES TEN HEBBEN?

‘Met mijn enthousiasme! (Schaterlacht) Ik had 

natuurlijk ook al werkervaring als ecoloog bij Arca-

ARK gezien door de ogen van nieuwkomer Nico de Koning

‘Ik kon mijn ogen niet geloven… 
had ik nou een boommarter 
ontdekt?’



dis. Maar vooral mijn enthousiasme en 

bevlogenheid voor natuur en de aanpak 

van ARK hebben de doorslag gegeven, 

denk ik. In februari 2018 kon ik beginnen. 

Ik was echt dolblij!’

WAT IS JE IN DIT EERS TE JA AR BIJ 

ARK OPG E VALLEN?

‘Hoe zelfstandig ARK-medewerkers 

opereren. We hebben alleen een piep-

klein administratiekantoor in Nijmegen. 

Allemaal om de overheadkosten en reis-

tijd zo laag mogelijk te houden. Er gaat 

zo veel mogelijk geld naar de natuur, dat 

vind ik een mooi idee. Het grootste deel 

van de ARKers werkt daarom vanuit huis 

aan projecten. Dat vergt een heel andere 

mentaliteit en werkindeling dan bij een 

traditionele organisatie. Je moet colle-

ga’s echt bewust opzoeken en veel intern 

netwerken om niet steeds in je eentje te 

werken. Daar moet je wel tegen kunnen. 

Toch is ARK een heel hechte club. We 

maken ons hard voor dingen waar ande-

ren de vingers niet aan willen branden 

omdat het lastige dossiers zijn, zoals 

de wolf, de wisent of het laten liggen 

van dode dieren. Die verbondenheid en 

bevlogenheid voor wilde natuur, zonder 

dat het dogmatisch wordt, dat is waar ik 

me thuis bij voel. Al zijn we soms wel iets 

te bescheiden.’

HOEZO?

‘Ik merk soms dat mensen ARK gewoon 

nog niet kennen. Dat komt omdat we 

bewust vaak onder de radar opereren 

en de credits vaak aan anderen geven. 

Een nobele strategie die veel draagvlak 

bij partners creëert. Maar daardoor zijn 

we ook wat minder zichtbaar. Dus ik 

probeer echt een ambassadeur te zijn 

voor ARK door vol enthousiasme te 

vertellen over de nieuwe natuurgebie-

den die wij mee helpen te realiseren. En 

vooral ook wat dat allemaal oplevert. Als 

je toch ziet welke dieren en planten er 

INTERVIEW

allemaal terugkeren in gebieden waar wij 

werken. Van boomkikkers en klauwieren 

tot zeldzame vlinders en insecten. En 

niet te vergeten de terugkerende flora. 

Zo’n zeldzame orchidee die ineens weer 

opduikt. Natuurrijkdom die terugkeert, 

dat spreekt mensen aan. Dat ik daaraan 

mee mag werken is grandioos. Ik heb zelf 

ook een verlanglijstje met soorten waar 

ik op hoop. Op nummer 1 staat de zwar-

te ooievaar. Dat is de geheimzinnige en 

schuwe neef van onze witte ooievaar. Als 

die terugkeert in Nederland, dan trakteer 

ik op taart!’ 

WAT IS HE T LEUKS TE WAT JE IN 2018 

HEBT MEEG EM A AK T ?

‘Hoe ik in mijn eigen werkgebied Kem-

pen~Broek binnen een jaar tijd de 

natuurlijke rijkdom zienderogen zag 

toenemen. Natuurontwikkelingsgebied 

Kempen~Broek bloeide letterlijk op 

onder mijn voeten. Overal karekieten 

en sprinkhaanzangers. Kleine plevieren 

die opdoken. Volop vlinders, insecten 

en bloemen. Zelfs het wild zwijn liet 

zich zien. Mijn mooiste ontdekking was 

een boommarter. Die was al jaren niet 

meer in de wijde omgeving van het 

Kempen~Broek gezien. Het was een 

totale verrassing. Ik had een wildcamera 

geplaatst en verwachtte reeën, vossen 

of wilde zwijnen in beeld te krijgen. Maar 

toen ik de foto’s op mijn laptop had 

gedownload en ik de eerste foto open 

klikte, spoot de adrenaline door mijn lijf. 

Wow, een boommarter…! Ik kon mijn 

ogen niet geloven. Of was het toch een 

steenmarter? Nee, het leek toch echt de 

zeldzame boommarter… Ik heb de foto 

meteen opgestuurd naar de experts van 

de Zoogdiervereniging. Toen zij bevestig-

den dat het echt een boommarter was, 

heb ik wel even staan te springen. Dat 

raakte me echt. Wat een vondst en wat 

een geweldige beloning voor ons werk in 

het Kempen~Broek.’

‘Er gaat zo veel mogelijk geld naar 
de natuur, dat vind ik een mooi idee.’

NATIONALE POS TCODE LOTERIJ

Margriet Schreuders, Hoofd Goede Doelen 

bij de Nationale Postcode Loterij

‘ARK Natuurontwikkeling werkt met lef 

en op vernieuwende wijze aan robuuste 

natuur. Sinds 2018 konden ze aan de slag 

met het project ‘Grenzenloos Gulpdal, 

veilig door natuur’ dankzij onze bijdrage 

van ruim 2 miljoen euro. In dit project 

werkt ARK aan een zowel veilig als groen 

Gulpdal.

In dorpen langs de Gulp ontstaat in natte 

periodes regelmatig overlast door hoog-

water. Technische oplossingen zijn er, 

maar die doen natuur, landbouw en land-

schap te kort. Daarom is ARK aan de slag 

gegaan om water vast te houden. Bijvoor-

beeld achter dammen van bevers, door 

herstel van terrassen met dichte hagen op 

steile hellingen of door de Gulp zelf meer 

ruimte te geven. Hierdoor kan er meer 

water geborgen worden en ontstaat er 

bovendien ruimte voor natuur. Bewoners, 

van mens tot hazelmuis en ijsvogel, gaan 

hiervan profiteren.

We zijn trots dat we dankzij de deelnemers 

van de Postcode Loterij dit inspireren-

de natuurontwikkelings project kunnen 

steunen.’
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Margriet Schreuders Roy Beusker
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Door klimaatverandering heb-
ben we steeds vaker te maken 
met lange periodes van droog-
te en dan weer kolkende water-
massa’s. De oplossing ligt niet 
in het beheersen, maar in het 
meebewegen met het water en 
de natuur. ARK zet zich samen 
met andere partijen in voor een 
duurzame, toekomstbestendige 
inrichting van de watersystemen. 
Met volop ruimte voor natuurlijke 
processen. In Zuid-Limburg laten 
we zien dat het werkt. Daarvoor 
steken we – letterlijk – de grens 
over.

Meebewegen
met het
water

wat e r v e i l i g e  n at u u r

1 Gulpdal

2 Geuldal

3 Grensmaas

4 Bever

Schelde

den ha ag

nijmegen

enschedeapeldoorn

za anstad

amsterdam

utrecht

amersfoort

rot terdam

's-hertogenbosch
breda

tilburg

eindhoven

ma astricht

zwolle

Maa
s

Maas

Waal
Waal

Nederrijn
Lek

Scheld
e

ant werpen

Oude maas
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WATERVEILIGE NATUUR

In het Limburgse Klingendal vermindert ARK met struiken en bomen de kans op overstromingen Twan Teunissen

Een goed voorbeeld is het Gulpdal, diep in het zui-
den van Limburg. Daar werkt ARK sinds 2016 aan 
natuurlijke waterberging. ‘We kregen de kans om 
een stuk bos- en weidegrond langs de Gulp in Bel-
gië aan te kopen’, vertelt ARK-projectleider Hettie 
Meertens. ‘Dat gaf ons de kans om de waterover-
last in het Gulpdal op een mooie en natuurlijke 
manier aan te pakken.’

‘In het gebied was veel discussie over de vraag 
hoe om te gaan met wateroverlast’, aldus Hettie. 
‘Dat was actueel na een flinke overstroming in 
2012, maar aanhoudende droogte is inmiddels 
even actueel. Om de effecten van de weersextre-
men te vermijden, moet je voorkomen dat het 
water van de hellingen afspoelt. Grofweg heb 
je dan twee mogelijkheden. Ofwel een techni-
sche oplossing zoals een dam of dijk. Ofwel een 
natuurlijkere inrichting.’ ARK laat in het Gulp-
dal zien hoe een natuurlijke waterberging in de 
praktijk werkt. ‘De sleutel is verruiging. Vegetatie 
neemt water op en staat het geleidelijk af. We 
hebben stukken grasland laten verruigen. In 2018 
hebben we struiken en bomen aangeplant om het 
proces sneller op gang te brengen. De vegetatie 
zorgt ervoor dat het regenwater beter in de bo-
dem infiltreert en niet met bakken tegelijk naar 

het dal stroomt. Onze aanpak levert ook nog eens 
rijkere natuur op. We creëren zo bijvoorbeeld 
kansen voor zeldzame dieren als de hazelmuis en 
zwarte ooievaar.’

NATUUR ALS BETROUWBARE 
WATERBEHEERDER

ARK speelt al decennia een rol in het veranderen 
van het waterbeheer naar een natuurgerichte be-
nadering. ‘We laten met spraakmakende voor-
beeldprojecten zien dat de natuur een betrouw-
bare waterbeheerder kan zijn’, aldus Hettie. ‘Het 
Gulpdal is zo’n voorbeeldproject. We tonen daar 
aan dat er voor technische maatregelen zoals een 
dam, een goed alternatief bestaat dat meerdere 
doelen dient: waterveiligheid, biodiversiteit en een 
toeristisch en recreatief aantrekkelijk landschap. 
Het vergt enkele inrichtingsmaatregelen waarna je 
de natuur prima het werk kunt laten doen en op 
die manier veel overlast en schade voorkomt.’

GRENZELOOS GULPDAL OP 
GROEN

Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom was 
ARK begin 2018 zeer verheugd over de toeken-
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ning van een bijdrage van de Nationale Postcode 
Loterij en een subsidie van het Europees land-
bouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. ARK 
kan nu ook andere gebieden in het Gulpdal en 
Boven-Geuldal klimaatbestendiger maken en 
problemen bij de bron aanpakken. De Gulp heeft 
haar diepste wortels in het Waalse deel van België. 
ARK werkte al samen met overheden, natuuror-
ganisaties en agrariërs in België. Nu het stoplicht 
voor het project Grenzeloos Gulpdal op groen 
staat, gaan Nederlandse en Belgische partners nog 
nauwer samenwerken. Hettie: ‘We kunnen nu 
echt meters gaan maken. Niet alleen door nieuwe 
struiken en bomen op de hellingen aan te plan-
ten, maar ook door in de dalen natte bronweides 
en moerasbos te ontwikkelen. Dat laatste kan 
nadat we oude drainagebuizen in het vroegere 
boerenland hebben verwijderd. Ook het verlagen 
van het maaiveld in het dal met enkele decimeters 
staat gepland. Daarmee krijgen de Gulp en de 
Geul de mogelijkheid om sneller de breedte in te 
gaan; het water stijgt daardoor minder snel.’

SLEUTELHECTARES

De projecten borduren voort op een eerder 
project van ARK in Zuid-Limburg, namelijk 

'Geuldal, catwalk voor Europese topnatuur', ook 
gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij. 
Het accent daarvan lag in het Belgische deel van 
het Geuldal. ARK werkt sinds 2014 samen met 
Waalse partners aan het veiligstellen en ont-
wikkelen van een natuurlijke verbinding tussen 
de Eifel, de Ardennen en Zuid-Limburg. ‘We 
kochten strategische gelegen stukken grond aan 
die we vervolgens zo inrichtten dat een natuurlijk 
en nat gebied ontstond’, vertelt Hettie. ‘Daarna 
voegden we die terreinen toe aan het natuurlijke 
begrazingsgebied, dat zich uitstrekt langs ruim 
vier kilometer van de Geul. Het was de bedoeling 
om in 2018 de laatste vier sleutelhectares aan te 
kopen en daarmee het project af te sluiten. Maar 

‘ARK toont met spraakmakende voorbeeldprojecten 
aan dat de natuur een betrouwbare waterbeheerder 
kan zijn’

SPECTACUL AIRE NATUUR IN DE 

GRENSMAAS

De Maas verandert in een brede, dynamische 

grindrivier, die zij van oorsprong was. Behalve 

veiligheid en grind levert het Grensmaaspro-

ject maar liefst 1250 hectare wilde natuur op. 

Met droge en natte grindbanken, nevengeulen, 

erosiekuilen, ooibossen, klinkhout, bloemrijke 

graslanden, ruigten en rondtrekkende grazers. 

Wat heeft de nieuwe inrichting tot nu toe ge-

bracht aan ecologie? Die vraag beantwoordt 

rivierecoloog Gijs Kurstjens in het project 

‘Maas in Beeld’, medegefinancierd door ARK. 

‘In de afgelopen vier jaar onderzocht ik en-

kele gebieden tussen Maastricht en het dorp 

Maasband’, vertelt Kurstjens. ‘Opvallend is dat 

de rugstreeppad zich er heeft gevestigd. Die 

soort kwam niet eerder voor langs de Maas. 

Hetzelfde geldt voor de lange ereprijs. Verder 

heeft de blauwvleugelsprinkhaan zich hier 

gesetteld. Vroeger zag ik twee of drie exem-

plaren, maar nu is er een populatie van zo’n 75 

stuks.’ Al met al positief? ‘Jazeker, maar het is 

allemaal nog jong en pril’, benadrukt hij. ‘Veel 

soorten zijn nog maar vertegenwoordigd door 

enkele exemplaren. Maar in de komende jaren 

is meer te verwachten.’ 

FINANCIERS

GULPDAL
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Loterij en Europees 

landbouwfonds voor 
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PROJECTPARTNERS
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Provincie Limburg 

NL, provincie Limburg 
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De zeldzame hazelmuis profiteert van de nieuwe natuur in het Gulpdal Ruud Foppen
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dat is helaas nog niet gelukt. We hebben slechts 
een halve hectare kunnen verwerven. Uiteraard 
gaan we proberen dit in 2019 wel te realiseren.’

GRENSMAASPROJECT BLIJFT 
VERBAZEN

Verderop in Limburg is ARK al sinds 1989 
betrokken bij het project Grensmaas. Dit is het 
grootste rivierproject van Nederland, dat wordt 
uitgevoerd door het Consortium Grensmaas. 
Commerciële grindwinning voor rivierver-
ruiming wordt hier gecombineerd met hoog-
waterbescherming. ARK is grote gangmaker 
in de educatie voor basisscholieren, maar ook 
als voorlichter over het beheer van de nieuwe 
natuurgebieden. Sinds 1989 verzorgden we vele 
honderden excursies en meer dan duizend 
veldlessen. Ook introduceerden we er de konik-
paarden en gallowayrunderen. In 2018 richtte 
ARK haar aandacht op het passeren van de dieren 
over de grens. ‘Nu er een groot natuurgebied aan 

‘De nieuwe dynamische grindbanken in de Grensmaas 
zijn ideaal leefgebied voor zeldzame planten en dieren’

WATERVEILIGE NATUUR

De lange ereprijs is weer terug langs de Maas Twan Teunissen

het ontstaan is, steken de paarden, en wellicht 
in de toekomst ook de runderen, de rivier over,’ 
legt Hettie uit. ‘Maar dit mag juridisch gezien 
niet. Een hek midden in de rivier zetten kan 
natuurlijk ook niet. Dus zijn we met Belgische 
en Nederlandse overheden en natuurorganisaties 
aan het onderzoeken hoe we dit met elkaar gaan 
oplossen.’

NIEUWE GRINDBANKEN 

ARK gelooft in natuur die zichzelf kan vormen. 
In het Grensmaasproject zien we dat de ideeën 
die we hebben over wilde, dynamische natuur 
overeenkomen met de praktijk. Afgelopen 
winter waren er meerdere hoogwaterpieken in 
de Grensmaas. Bij Meers ontstonden door het 
geweld van het water een nieuwe nevengeul en 
nieuwe grindbanken. ‘Precies de dynamiek waar 
we op hoopten’, zegt Hettie. ‘Zulke grindbanken 
zijn een ideaal leefgebied voor zeldzame planten 
als polei en riempjes, voor blauwvleugelsprink-
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BEVERS ALS BONDGENOOT

De afgelopen jaren stond de bever volop in de 

belangstelling in Limburg. Dat begon toen dui-

delijk werd dat de beverpopulatie spectaculair 

toenam: van veertig exemplaren in 2004 tot 

meer dan zevenhonderd nu. Dat heeft voor-

delen, want bevers zijn unieke ecologische in-

genieurs. Met hun geknaag en dammenbouw 

zorgen ze ervoor dat beken het water langer 

kunnen vasthouden. Maar op sommige plek-

ken veroorzaakt het hoge waterpeil schade en 

overlast. Dan moeten passende maatregelen 

genomen worden, in het uiterste geval zelfs 

het doden van bevers. Geen blijvende oplos-

sing, vinden we, want binnen de kortste keren 

vestigt zich toch weer een andere bever op 

die plek. We hebben geprobeerd bevers uit 

te plaatsen naar Engeland, maar dat is helaas 

niet gelukt. ARK zoekt daarom met Waterschap 

Limburg naar slimme en duurzame oplossingen. 

Zo hebben we in 2018, samen met Staatsbos-

beheer en het waterschap, beverwachters in 

Noord-Limburg opgeleid die regelmatig de 

probleemlocaties nalopen. Als een dam te hoog 

is en er wateroverlast dreigt, verlagen zij de dam.

MEEBEWEGEN MET HET WATER

In het Grensmaasproject zien we wilde en dynamische natuur in de praktijk Twan Teunissen

Bevers zorgen er met hun dammenbouw voor dat beken het water langer kunnen 
vasthouden Twan Teunissen

hanen en voor kleine plevieren. Voor bijzondere 
vissoorten als barbeel en kopvoorn is het ondie-
pe stromende water onmisbaar. Zij hebben zo’n 
grindbedding nodig om zich te kunnen voort-
planten. Wat je hier ziet, bewijst dat een natuur-
lijke inrichting van watersystemen zoals beken 
en rivieren van essentieel belang is voor alle 
functies die daarvan afhankelijk zijn.’ 





Het delen van onze ideeën en 
ervaringen is en blijft een van 
de kernpunten van onze aan-
pak. Dat doen we op verschil-
lende manieren. Met veldlessen 
voor basisschoolleerlingen. Met 
gastcolleges, excursies en onder-
wijsactiviteiten voor studenten. 
En met stageplaatsen en afstu-
deeropdrachten voor de groene 
professionals van de toekomst.

Investeren
in de

toekomst

a r k a d e m i e

1 25 jaar veldlessen

2 Zandmotor

3 Maashorst

4 Groene Woud
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FEEST! 25 JAAR ARK-VELDLESSEN

Op vrijdag 1 juni 2018 vierde ARK feest ter ere van 25 
jaar veldlessen. Een van de feestlocaties was Borgha-
ren, omdat daar de allereerste veldlessen plaatsvonden. 
Om precies te zijn: op de tegenovergelegen oever op 
Hochter Bampd. Genodigden gingen met kinderen 
op speurtocht langs de snelstromende grindrivier, en 
voor jong en oud was er daarna een hapje en drankje. 
Bovendien kregen alle kinderen die tijdens de feest-
week van 29 mei tot en met 1 juni een veldles had-
den – hier of elders in het land – na afloop een leuke 
zoekplaat uitgereikt over de sleutelrol van poep in de 
natuur.

ONTDEK, LEER, VERWONDER

Sinds 1993 geeft ARK veldlessen in verschillende gebie-
den. Van Borgharen in Zuid-Limburg tot aan de Zand-
motor aan de kust. In de afgelopen 25 jaar maakten 
meer dan honderdduizend kinderen – en hun volwas-
sen begeleiders – kennis met natuurontwikkeling in 

hun omgeving. ARK-projectleider Elma Duijn-
dam weet hoe belangrijk die veldlessen zijn. 
‘Door rond te struinen en spannende opdrachten 
uit te voeren, raken kinderen verbonden met hun 
eigen natuurlijke omgeving’, zegt zij. ‘Nu ontdek-
ken, genieten en verwonderen betekent straks 
meer betrokkenheid bij natuur.’ ARK veldlessen 
maken kinderen niet alleen (weer) vertrouwd met 
natuur dicht bij hun huis, ook krijgen ze in-
zicht in de noodzaak van oases van groen in een 
stedelijk en ‘vol’ land. Dat is belangrijk in een tijd 
waarin kinderen vaak achter de computer zitten 
en met de auto naar school gaan. Ook ontstaat 
er kennis en begrip van de veranderingen die de 
gebieden waar ARK werkt te wachten staan.

HET STOKJE DOORGEVEN

Eind 2018 gaf ARK de veldlessen in Het Groene 
Woud tijdens een feestelijke overdracht door aan 
vrijwilligers van de Stichting Promotie Projecten 
in Leefbaar Liempde. Ook de veldlessen in de 

ARKADEMIE

Veldles in de praktijk: Ik zie wat jij niet ziet Eduard van Beinum

‘Nu ontdekken, genieten en verwonderen 
betekent straks meer betrokkenheid bij natuur’



37

INVESTEREN IN DE TOEKOMST

Ivo (12 jaar) en 
Jaymie (11 jaar)

‘De veldles was heel leuk, 

maar we gaan liever alleen 

op pad of met tweeën. Dat 

is rustiger en dan ontdek je 

meer. Het leukste was met 

de verrekijker op zoek naar 

konikpaarden en Galloways, 

en vogels en stenen zoeken 

bij de Geul.’ Jaymie: ‘Ik zou 

wel een picknicktafel willen 

met een prullenbak en een 

stiltebordje.’ Ivo: ‘Ik wil niks 

veranderen. Het is goed zo 

om de natuur haar gang te 

laten gaan. Mensen moeten 

niet alles willen bepalen, ook 

niet voor de kinderen. Zelf 

struinen is het leukste.’

De natuur van dichtbij beleven tijdens een ARK- 
veldles Francis van Rooij

Isa de Mol (10 jaar)

‘Ik vind de veldles supermooi. 

Dat je zelf kan rondkijken en 

doen wat je zelf wilt. Ik heb de 

Exmoor-pony's gezien, maar we 

zijn nog op zoek naar de tauros-

sen. Jullie moeten niets verande-

ren, het is goed zo. Dit is echte 

natuur, dat vind ik leuk, dat het 

zo wild is.’

Mila Sonke (9 jaar)

‘Ik vond de veldles interessant en leer-
zaam. Ik heb veel in het bosje gerend 
en we hebben ook veel gevonden. Ik 
vond het zo avontuurlijk dat ik er heel 
erg van heb genoten! In de toekomst 
wil ik meer de natuur in.’

Maashorst en de Zandmotor werden 
vorig jaar overgedragen aan andere 
partijen. ‘Dit is in lijn met onze aanpak’, 
aldus Elma. ‘ARK initieert projecten en 
draagt ze daarna over. Wij vertrekken 
hier nu, maar ons werk gaat door, want 
we laten enthousiaste en goedgetrainde 
partijen achter die de veldlessen in de 
toekomst voortzetten.’

KENNISMAKEN MET 
VERNIEUWENDE IDEEËN

Onze educatieprojecten beperken zich 
niet alleen tot het basisonderwijs. In 
2018 namen we leerlingen van het voort-
gezet onderwijs mee het veld in waar-
onder een vwo-klas uit Oud-Beijerland 
die werkte aan een opdracht van het 
Droomfonds Haringvliet. Daarnaast wa-
ren er volop activiteiten voor studenten 
van groene mbo-, hbo- en universitaire 
opleidingen. Onze ambitie is om hen te 
laten kennismaken met ver nieuwende 
ideeën over natuurontwikkeling en met 

KINDEREN 
OVER 

VELDLESSEN
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Brabants Landschap, 

Prins Bernard 

Cultuurfonds
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ARKADEMIE

het werk van ARK. Zo organiseerden we in 2018 
vijf excursies naar onder meer de Zandmotor. 
Ook verzorgden we twaalf gastcolleges, waarbij 
bijvoorbeeld onze visie op procesnatuur cen-
traal stond. En altijd is er dat enthousiasme van 
leerlingen en studenten. Zoals aankomend docent 
Dieuwerke van de Ven het verwoordde in haar 
blog: ‘“Mevrouw, we hebben botten gevonden!!” 
vertelde een leerling vol enthousiasme aan mij 
tijdens een veldles. Dat is het moment waarop 
ik besefte hoe gelukkig we zijn met al het moois 
om ons heen, als we de tijd nemen om ernaar 
te kijken. Het kan een hele stap zijn om bewust 
te ervaren wat voor moois er om ons heen is in 
de natuur. Zelf heb ik dit ook moeten leren en 
ervaren.’

GEZOCHT: NIEUW T YPE 
PROFESSIONAL

2018 was bovendien gevuld met activiteiten in 
het kader van Delta Talent, de veldacademie voor 
water en natuur. In dit project leggen we een 
verbindende schakel tussen het onderwijs en het 
werkveld. We organiseerden in 2018 drie thema-

Struinen langs de Grensmaas tijdens een veldles Twan Teunissen

dagen: over de Zandmotor, het Getijdenpark 
Rotterdam en de Vismigratierivier. ‘Delta Talent 
brengt studenten in aanraking met vraagstukken 
uit hun toekomstige werkveld’, legt Elma uit. ‘Ne-
derland staat voor een aantal ingewikkelde opga-
ven. Denk aan de bescherming tegen hoog water, 

Niets zo leuk als een veldles aan het strand  
Caroline van der Mark
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FINANCIERS & 

PARTNERS

DELTA TALENT

Droomfonds Haringvliet, 

Hogeschool Van Hall 

Larenstein, NLDelta, 

Hoogheemraadschap 

Hollands Noorder-

kwartier, Ministerie 

van Infrastructuur en 

Waterstaat, Centre 

of Expertise Delta 

Technology, Nationale 

Postcode Loterij

van Loevestein tot voorbij de Haringvlietdam – 
zichtbaar, vindbaar en beleefbaar te maken. ‘We 
hebben genoten van het enthousiasme van de stu-
denten en de diversiteit aan ideeën’, vertelt Elma. 
‘Zoals een getijdenpad dat werkelijk meebeweegt 
met de getijden, een Fishotel, een multi-inzetbare 
zeecontainer en een Onderwaterkabinet.’ 

Delta Talent is een samenwerkingsverband van 
acht partners, geïnitieerd door ARK. We hebben 
in 2018 besloten om Delta Talent meer onder 
onze eigen vleugels te brengen. Dat betekent dat 
ARK het voortouw neemt, maar blijft samen-
werken met andere partijen. Onze inhoudelijke 
betrokkenheid zal daardoor nog groter worden. 
De doelstelling en activiteiten van Delta Talent 
blijven onveranderd.

de levering van schoon drinkwater, klimaatadap-
tatie en de realisatie van hoogwaardige woon- en 
recreatiegebieden. Er is daarom behoefte aan 
een nieuw type professional die economische en 
maatschappelijke belangen op een duurzame ma-
nier combineert met het inzetten van natuurlijke 
processen en herstel van biodiversiteit.’ 

NLDELTA CHALLENGE ALS 
HOOGTEPUNT 

Behalve de drie themadagen was er ook de 
NLDelta Challenge, een hoogtepunt van 2018. 
Hierin werkten 36 studenten en pas afgestudeer-
den van 14 verschillende opleidingen in teams of 
individueel aan de opdracht om Nationaal Park 
NLDelta – het dynamische deltagebied dat strekt 

De finalisten van de NLDelta Challenge Marianne den Braven

‘Onze ambitie is om studenten van groene opleidingen 
te laten kennismaken met de laatste ideeën over 
natuurontwikkeling en het werk van ARK’
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ARK krijgt veel nieuwe natuur 
voor elkaar door creatief, prak-
tisch en vooral vlot te handelen. 
Bijvoorbeeld door natuurontwik-
keling hand in hand te laten gaan 
met andere maatschappelijke en 
economische functies als klimaat-
buffering en recreatie. We zien de 
komende jaren ook volop kansen 
in het combineren van private 
investeringen, particuliere dona-
ties en publieke subsidies. De pro-
jecten in het Kempen~Broek en de 
Maashorst laten zien wat mogelijk 
is door verschillende belangen en 
functies slim te combineren.

Kansen zien
en samen-

werken

i n v e s t e r e n i n  n at u u r
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Kansen zien en ze pakken, dat doen we bij het 
verwerven van grond voor onze natuurontwik-
kelingsprojecten. ARK heeft in Limburg – in het 
Kempen~Broek en het Drielandenpark – veel erva-
ring opgedaan met vrijwillige grondruil. In enkele 
jaren tijd zijn vele honderden hectare grond van 
eigenaar verwisseld. Zowel bij grondaankoop als bij 
grondruil richten we ons vooral op kavels die nog in 
bezit zijn van derden, zoals particulieren, boeren of
ondernemers. Onze ervaring leert dat de samen-
werking met derden vier keer sneller en twee maal 
goedkoper uitpakt dan bij klassieke landinrichtings-
projecten het geval is.

ARK is niet van de stroperige procedures. We 
hebben direct en persoonlijk contact met alle 
partijen, zodat we vlot ieders wensen en belangen 
in kaart kunnen brengen. Dat ARK een onafhan-
kelijke partij is, werkt vaak in ons voordeel. Als 
de partijen het met elkaar eens zijn, kunnen we 
voortvarend handelen. Daardoor worden resulta-
ten snel zichtbaar in het veld.

EINDE AAN PATSTELLING

Een goed voorbeeld is het Kempen~Broek, waar 
ARK al bijna tien jaar werkt aan het vergroten en 

INVESTEREN IN NATUUR

In Het Kempen~Broek zorgt vernatting voor ontwikkeling van moerasbos en berging van water Bob Luijks

vernatten van het natuurgebied. ‘Van oorsprong 
is dit een doorstroommoeras dat gevoed wordt 
door kwelwater’, vertelt ARKer Nico de Koning. 
‘Dat willen we terugbrengen. In de loop der jaren 
lukte het ons om stap voor stap losse natuur-
gebieden met elkaar te verbinden. Zo ontstaat 
steeds meer aaneengesloten natuur waardoor 
planten en dieren weer de ruimte krijgen.’ Hoog 
op de agenda van dit project stond jarenlang de 
verwerving van zogenoemde sleutelhectares: de 
laatste stukken grond die nog tussen de verschil-
lende natuurgebieden in liggen. ‘In 2018 slaag-
den we erin om twee van die sleutelgebieden te 
verwerven’, aldus Nico. 

De eerste aanwinst was een perceel binnen het 
Wijffelterbroek: een stuk grond dat tussen twee 
natuurgebieden in ligt, waardoor die nu verbon-
den zijn. Maar er speelde meer. ‘Dit perceel ligt 
op het laagste punt van het landschap’, legt Nico 
uit. ‘Doordat we dit perceel niet in bezit hadden, 
konden we het omliggende gebied niet vernatten. 
Dan zou er water gaan stromen naar een plek die 
niet van ons was. Nu is aan die patstelling een 
einde gekomen.’ 
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INDUSTRIE MAAKT PL AATS VOOR 
NATUUR

De tweede grondverwerving was complexer: het 
terrein van straalbedrijf Cuijpers. Het is meteen 
ook een goed voorbeeld van het slim combineren 
van belangen en functies. Vanaf de start van 
het project lag er een duidelijke wens van de 
provincie Limburg en de gemeente Weert om het 
bedrijf te verplaatsen naar een locatie in Weert. 
Dat is ARK in samenwerking met alle betrokken 
partijen gelukt. Het straalbedrijf kreeg door de 
verhuizing de kans om te moderniseren en 180 
arbeidsplaatsen bleven behouden. Tegelijkertijd 
zorgde de verplaatsing ervoor dat het gebied kon 
worden ingericht als natuurgebied, met als extra 
een uitkijkheuvel voor het publiek. 

In april 2018 zijn de gebouwen gesloopt en is de 

FINANCIERS & 

PARTNERS

KEMPEN~BROEK

Provincie Limburg, 

Waterschap Limburg, 

Gemeente Weert, 

Natuurmonumenten

‘In 2018 slaagden we erin om twee sleutelgebieden in 
het Kempen~Broek te verwerven’ 

Impressie van hoe het Kempen~Broek er in de toekomst uit kan gaan zien Jeroen Helmer

bodem gesaneerd. De vervuilde grond is ingepakt 
en afgedekt met een dikke laag schone grond, 
afkomstig van natuurprojecten op andere plek-
ken uit de omgeving. Zo ontstond de heuvel, met 
daarop een fraai uitkijkpunt. 

WIELEWALEN EN ROERDOMPEN

Door de sanering is het Kempen~Broek dertig 
hectare natte natuur rijker. Het water stroomt niet 
meer weg via diepe watergangen, maar blijft veel 
langer in het gebied. Deze zogenoemde klimaat-
buffer zorgt dus voor droge voeten in natte tijden 
en aanvoer van water tijdens droogte. Wie de nieu-
we kijkheuvel beklimt, kijkt uit over een rijk en 
gevarieerd open boslandschap, waar grote grazers 
doorheen trekken. Over het moerasbos vliegen 
wespendieven en klinkt de zang van wielewalen, de 
roffel van de middelste bonte specht en vanuit het 

KANSEN ZIEN EN SAMENWERKEN
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HANDEN IN DE MAASHORST

Kenmerkend voor onze aanpak is dat we pro-

jecten en activiteiten opzetten en – zodra het 

goed loopt – ze overdragen aan anderen die 

ze voort kunnen zetten. In 2015 ontwikkelde 

ARK samen met Natuurcentrum De Maashorst 

een natuureducatieprogramma. In oktober 

2018 hebben we dit educatieprogramma 

feestelijk overgedragen aan het natuurcen-

trum. Vrijwilligers zullen het programma in 

de toekomst voortzetten. De lessenreeks be-

staat uit een les in de klas en een veldles in de 

Maashorst. Zo’n vijftienhonderd kinderen van 

de groepen 6, 7 en 8 uit de buurt maakten al 

op avontuurlijke wijze kennis met de (nieuwe) 

natuur in het gebied. Verder zijn er al ruim 

duizend mensen mee geweest met excursies 

naar het wisentgebied. Ook vonden er vier 

open dagen in het wisentgebied plaats. In 

totaal kwamen hierop zo’n 250 bezoekers af.

FINANCIERS & 

PARTNERS

DE MAASHORST

Provincie Noord- 

Brabant, Gemeentes 

Uden, Landerd, 

Oss en Bernheze, 

Brabants Landschap, 

Staatsbosbeheer, 

Waterschap Aa en 

Maas, Stichting 

Maashorst in Uitvoering, 

Natuurcentrum De 

Maashorst, FREE Nature

Stichting Taurus, 

Stichting Rewilding 

Europe, Prins Bernhard 

Cultuurfonds, Nationale 

Postcode Loterij
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riet laten roerdompen zich horen. Ook de zeldza-
me boommarter is al gesignaleerd. Een mooie op-
steker voor het werk van ARK en van Natuurmonu-
menten, waaraan we het gebied in 2019 overdragen.

OERGEBIED DE MAASHORST

Ook in de Maashorst is natuurontwikkeling 
gekoppeld aan maatschappelijke en economische 
functies. Dit grote project, waarbij ARK sinds 2013 
is betrokken, wordt gefinancierd door lokale en 
provinciale overheden en de opbrengst van open-
bare grondverkoop aan particuliere investeerders. 
De Maashorst moet een groot, aaneengesloten 
natuurgebied worden, met daarin een begrazings-
gebied waar onder meer wisenten lopen. ‘Een 
soort oer-gebied’, schetst ARK-projectleider Anke 
Dielissen, ‘dat ruimte biedt aan wisenten, roof-
vogels, grauwe klauwieren, gevlekte orchissen en 
vele soorten vogels, vlinders en insecten.’ In 2018 
verwierf ARK twee landbouwpercelen, zo’n zes 
hectare in totaal. Het gaat om cruciale percelen 
omdat ze in het wisentgebied liggen.

INVESTEREN IN NATUUR

Wisent met kalf Ruud Maaskant

‘In De Maashorst geven we de natuur de ruimte: het 
begrazingsgebied wordt een groot oergebied’
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KANSEN ZIEN EN SAMENWERKEN

GROND IN DE VERKOOP

Er was in 2018 meer goed nieuws: ‘We hebben 
nog eens drie hectare landbouwgrond omge-
vormd naar natuur’, aldus Anke. ‘Op een klein 
deel van die grond mag nieuwe exploitatie 
komen, mits passend bij natuur. Dat laatste 
betekent: geen gebruik van bestrijdingsmidde-
len, geen kunstmest, en het accepteren van een 
natuurlijk grondwaterpeil.’

Onder dezelfde voorwaarden zijn ook de voor-
malige landbouwpercelen rondom Slabroek – in 
totaal tien hectare – te koop aangeboden. Dat 
gebeurde via een openbare verkoop. De percelen 
zijn aan het Fonds Natuur-inclusieve Streekboer-
derijen gegund, nadat het Groen Ontwikkelfonds 
Brabant hun plan positief had beoordeeld.

EEN GROOT BEGRAZINGSGEBIED 

‘In 2018 hebben we het begrazingsgebied in de 
Maashorst met 160 hectare uitgebreid’, vervolgt 
Anke. ‘Vier begrazingsgebieden zijn met elkaar 
verbonden. Daarbij zijn nieuwe poorten, borden 
en rasters geplaatst. We hebben ook enkele grote 
grazers bijgeplaatst.’ Eind 2018 is daardoor een 
groot begrazingsgebied ontstaan met Exmoor-
pony’s en taurossen aan de zuidkant van de A50; 
een klein deel ervan is afgescheiden voor wisen-
ten. Op 24 januari 2019 verrichtte wethouder Hans 
Vereijken (van de gemeente Landerd) de feestelijke 
opening van het grote begrazingsgebied. Het is de 
bedoeling om in 2019 de natuurbrug over de A50 
ook voor grote grazers open te stellen. Dan is ook 
begrazingsgebied Herperduin aangesloten.

MAAR SOMS KOST HET MEER TIJD 

‘Het einde van het project was voorzien op 30 
oktober 2018, maar de provincie en Maashorstge-
meentes hebben in overleg met ARK besloten het 
project nog een jaar te verlengen’, vertelt Anke. 
‘Dat komt doordat we moesten wachten op de 
uitkomst van de ingelaste tussenevaluatie. Daar-
door hadden we langer tijd nodig om het grote 
begrazingsgebied af te maken. Daarnaast zien 
we nog enkele kansen op verwerving van nieuwe 
landbouwgronden. Soms moet je processen nu 
eenmaal wat langer de tijd geven.’

Op plekken waar ARK natuur ontwikkelt, krijgen zeldzame soorten als de grote weer-
schijnvlinder weer een kans Alex Huizinga

VLIEGENDE START VAN WEB(GEEF)

WINKEL

Kleurplaten, posters, fiets- en wandelkaar-

ten, folders, brochures en boeken – in onze 

web(geef)winkel kan iedere natuurliefhebber 

naar hartenlust struinen in kleurrijke en uit-

nodigende publicaties. Sinds de start van de 

web(geef)winkel eind 2017 zijn ruim 32.000 

artikelen besteld. Het bijzondere van onze 

webwinkel is dat de meeste producten gra-

tis zijn. Speciaal voor anderstaligen zijn sinds 

2018 ook tekeningen en publicaties in het 

Frans, Duits en Engels te vinden. De komende 

jaren zullen nog weer nieuwe titels en produc-

ten aan het assortiment worden toegevoegd. 

webwinkel.ark.eu

http://webwinkel.ark.eu
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NIEUWE SOORTEN

Het zijn de mooiste cadeautjes: zeldzame dieren die 
terug keren in de natuurgebieden waar ARK actief is. 
Ze laten zien dat natuurontwikkeling werkt. In 2018 

maakten deze schoonheden hun comeback of lieten 
ze zich voor het eerst zien.

comeback 
kids

WOLF 

G R AUWE KL AUWIER

Deze prachtige vogel met zijn markante rovers-

masker is bij natuurliefhebbers populair. Als een 

grauwe klauwier opduikt in een gebied, weet je 

dat er een rijkdom aan voedsel als mestkevers, 

grote insecten, libellen, hagedissen moet zijn. In 

de Maashorst zijn ze sinds 2017 terug. In mei 2018 

verschenen er verschillende grauwe klauwieren 

en een paar koos een voormalig dennenbosje 

als broedplek. Het koppel van 2018 kon het hele 

broedseizoen via de webcam worden gevolgd. Er 

werden vier jongen grootgebracht. Veel vogelaars 

en natuurliefhebbers hebben hiervan genoten.

De comeback van het jaar is natuurlijk die van de 

wolf. De laatste jaren waren er steeds meer waar-

nemingen, maar in 2018 keerde de wolf definitief 

terug in Nederland (sinds 1881!). Twee wolvinnen 

gedragen zich sinds de zomer van 2018 territoriaal 

op de noordelijke Veluwe. Keutels en waarnemin-

gen zijn er aan de lopende band. De wolf is terug 

in Nederland. 
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DE COMEBACK KIDS

In de Maashorst gingen we op zoek naar de bruine 

eikenpage, in het kader van het project ‘Wild van 

Vlinders’ van de Vlinderstichting en ARK. De laatste 

waarneming van deze vlindersoort in de Maas-

horst dateerde al weer van tien jaar geleden. In juni 

2018 vonden we, na lang zoeken op verschillende 

dagen, enkele exemplaren in het heidegebied Sla-

broekse Bergen. Ze vlogen op bloeiende bramen. 

Misschien waren ze nooit weggeweest, maar voor 

ons was het een terugkeer.

In de Voordelta en bij het Haringvliet werkt ARK 

aan het herstel van schelpdierbanken. Bij een duik 

vlak bij de Brouwersdam in de Voordelta werd 

in 2018 een kijkje genomen bij een natuurlijke 

schelpdierbank. Het werd meteen duidelijk waar-

om schelpdier banken zo belangrijk zijn. We troffen 

een grote rijkdom aan flora en fauna aan: de 

noordzeekrab, zeedahlia, suikerwier, steurgarnaal 

en het harnasmannetje. Topper was de stekel-

rog. Een unieke waarneming. Stekelroggen leven 

namelijk voor de kust van Nederland, maar worden 

zelden gezien.

BOOMM ARTER

In maart 2018 ontdekten we een boommarter 

in GrensPark Kempen~Broek. Het was de eerste 

zekere waarneming van een boommarter sinds 

lange tijd in het Nederlandse deel van het Kem-

pen~Broek. De boommarter is met een wildcame-

ra vastgelegd. ARK Natuurontwikkeling werkt sinds 

2010 in het Kempen~Broek aan de ontwikkeling 

van een groot aaneengesloten natuurgebied waar 

volop ruimte is voor natuurlijke processen. Natuur 

zonder grenzen en belemmeringen. Belangrijk, 

want veel boommarters overleven de oversteek 

van wegen niet. De ontdekking van de boommar-

ter is een kroon op ons werk in het Kempen~ 

Broek.

In september 2018 werd een populatie van de 

zeer zeldzame weidesprinkhaan gevonden in de 

Klompenwaard, een deel van de Gelderse Poort. 

ARK was nauw betrokken bij het ontstaan van het 

natuurgebied: we beheerden de kuddes grote 

grazers en verzorgden veldlessen in de Klom-

penwaard. Dus ja, we zijn trots op de komst van 

de weidesprinkhaan, het eerste bewijs sinds 1947 

dat deze soort zich in Nederland voortplant. In 

Duitsland is de weidesprinkhaan vrij algemeen, dus 

mogelijk is de ontdekking in de Klompenwaard de 

voorbode van een verdere verovering van ons land. 

WEIDESPRINKHA AN 

BRUINE EIKENPAG E S TEKELROG
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ARK IN CIJFERS

ARK in cijfers

FINANCIEEL JA ARVERSL AG

In 2018 is € 7,2 miljoen aan kosten voor projecten 

gerealiseerd, € 0,1 miljoen aan communicatiekos-

ten en 0,4 miljoen aan bedrijfskosten.

In totaal is € 7,7 miljoen daadwerkelijk als baten 

verantwoord. Uiteindelijk is het jaar afgerond met 

een klein negatief resultaat van minus € 43.395. 

Het eigen vermogen is in 2018 afgenomen met 

€ 15,7 miljoen. De verklaring hiervan is dat het 

grondfonds is afgenomen met € 8,3 miljoen en het 

bestemmingsfonds is afgenomen € 7,4 miljoen, 

als gevolg van vooruit ontvangen baten en de 

gewijzigde richtlijnen CBF. Het bestemmingsfonds 

bestond voorheen uit alle vooruitbetaalde gelden 

voor het uitvoeren van (doorlopende) projecten. 

Voor wat betreft de presentatie van de ontvan-

gen subsidiegelden die nog niet besteed zijn in 

het boekjaar, is er sprake van een stelselwijziging 

door gewijzigde richtlijnen van het CBF. Vanaf 

2018 is er op grond hiervan een splitsing gemaakt 

tussen subsidies die worden verkregen waaraan 

een terugbetalingsverplichting is verbonden en 

subsidies zonder terugbetalingsverplichting. De 

subsidies waaraan een terugbetalingsverplichting is 

verbonden, worden per balansdatum verantwoord 

als vooruit ontvangen subsidies onder de kort-

lopende schulden en de subsidies waaraan geen 

terugbetalingsverplichting is verbonden worden 

verantwoord onder bestemmingsfonds. De midde-

len in het bestemmingsfonds en subsidiebedragen 

die verantwoord zijn onder de kortlopende schul-

den, komen ten goede aan uitvoering van door-

lopende projecten in 2019 en volgende jaren. Het 

gevolg van deze stelselwijziging is dat € 7,6 miljoen 

verantwoord is onder kortlopende schulden. Zou 

deze stelselwijzing niet hebben gespeeld, dan zou 

het bestemmingsfonds zijn toegenomen met € 0,2 

miljoen. 

De afname van het grondfonds bedraagt € 8,3 

miljoen door verkoop van gronden in Limburg en 

Maashorst.

De afname in de materiële vaste activa van € 17,6 

miljoen naar € 9,3 miljoen is grotendeels te verkla-

ren door verkopen van gronden.

OVER DE BAL ANS

De gehanteerde grondslagen van waarderingen en 

van resultaatbepaling zijn naast de stelselwijzing 

van het CBF ongewijzigd gebleven ten opzichte 

van het voorgaande jaar.

Gerealiseerde kosten worden in het jaar van uit-

voering als lasten verantwoord.

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlij-

nen voor de Jaarverslaggeving (640 en 650) en in 

overeenstemming met artikel 17-b van het regle-

ment van het CBF keur. Door Konings & Meeuwis-

sen Accountants is een goedkeurende verklaring 

afgegeven. 

Het volledige jaarverslag is te lezen op 

www.ark.eu/jaarverslag.

http://ark.eu/jaarverslag
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GECONSOLIDEERDE BAL ANS

31-12-2018 31-12-2017

ACTIVA  €  € 

Materiële vaste activa  9.323.109  17.632.928 

Financiële vaste activa  1.051.469  1.097.503 

Voorraden en onderhanden werk  263.759  151.618 

Vorderingen  436.706  225.917 

Liquide middelen  10.733.516  10.128.542 

Totaal activa  21.808.559  29.236.508 

PASSIVA

Eigen vermogen  12.184.027  27.914.042 

Langlopende schulden  804.906  822.705 

Kortlopende schulden  8.819.626  499.761 

Totaal passiva  21.808.559  29.236.508 

GECONSOLIDEERDE STA AT VAN BATEN EN L ASTEN

2018  Begroting 2018 2017 

BATEN  €  €  € 

Financiering derden  3.480.370  6.234.923  3.056.492 

Giften  26.774  25.000  25.000 

Baten Nationale Postcode Loterij  3.063.000  900.000  900.000 

Subsidies  1.098.327  4.113.362  681.375 

Overige baten – – –

Financiële baten  10.564  10.000  11.034 

Totaal  7.679.035  11.283.285  4.673.901 

L ASTEN

Bureau  364.468  347.935  312.762 

Communicatiekosten niet-projectgebonden  79.999  81.950  82.803 

Afschrijvingen en overige kosten  12.660  25.000  14.080 

Overige bedrijfskosten  47.317  – –

Projectkosten  7.217.986  10.790.483  4.381.532 

Totaal  7.722.430  11.245.368  4.791.177 

OVERSCHOT  – 43.395  37.917  – 117.276

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten –  -  3.420 

Verdeling overschot  – 43.395  37.917  – 113.856

Mutatie bestemmingsfonds –  – 168.007

Mutatie projectenfonds – –

Mutatie grondfonds – 

Toegevoegd aan het vrij beschikbare vermogen uit hoofde:

Continuïteitsreserve   43.395  54.151 

Algemene reserve – –

 – 43.395  – 113.856

ARK IN CIJFERS
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Maashorst
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ARK jaarverslag 2016 Maashorst

Dankzij u.

Dankzij een extra bijdrage van ruim 2 miljoen euro van de Nationale 

Postcode Loterij kon ARK Natuurontwikkeling in 2018 gaan werken 

aan een veilig en groen Gulpdal. In dorpen langs de Gulp in Limburg 

ontstaat in natte periodes overlast door hoogwater. Door gespreid 

over het hele stroomgebied, op veel plekken, kleinere porties water 

te bergen neemt het overstromingsrisico af en worden landschap en 

natuur mooier. Bijzondere soorten als zalm, beekforel, hazelmuis, 

zwarte ooievaar en de grauwe klauwier gaan hiervan profiteren.

ARK Natuurontwikkeling ontving sinds 1996 een bijdrage van 

€ 24,9 miljoen. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! 

Dankzij u kunnen wij ARK Natuurontwikkeling en meer dan 

100 andere organisaties financieel ondersteunen. En dankzij u 

heeft de Postcode Loterij sinds 1989 al ruim € 5,8 miljard aan goede 

doelen geschonken.  

Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl
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