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Natuurlijke spons
De klimaatbuffer IJsselmonde werkt 
als een natuurlijke spons: bij veel regen 
vangt het gebied water op, als het droog is 
voorziet de klimaatbuffer de omliggende 
omgeving van schoon, zoet water. Met het 
oog op de opgave rond klimaatverande-
ring waarvoor delta’s wereldwijd staan, is 
de natuur een belangrijke bondgenoot. 
Want hoe ga je om met zeespiegelstijging, 
meer hoog water op de rivier en heftiger 
regenbuien, maar ook met droge peri-
odes met zeer lage waterafvoer, zonder 

sAMEnWERKInG vOOR 

nATuuR OP IJssELMOnDE

ARK organiseerde in samenwerking 

met de vereniging Albrandswaards 

Landschap (vAWL) in het voorjaar 

van 2013 een cursus natuureduca-

tie. ARK verzorgde het programma 

ervan samen met het Zuid Hol-

lands Landschap. Liesbeth Porteine, 

vAWL: “De cursisten kunnen de 

opgedane kennis weer inzetten en 

verder verspreiden door begeleiding 

van struintochten en veldlessen 

van bijvoorbeeld ARK. Dat komt 

Albrandswaard en haar inwoners ten 

goede.”

KlIMAAtbuFFeR IJsselMonde 
schoon zoet wAteR vooR 
een weReldstAd

In sAMEnWERKInG MET

De klimaatbuffer IJsselmonde is ge-

realiseerd in samenwerking met ge-

meenten Barendrecht en Albrands-

waard, waterschap Hollandse Delta, 

stadsregio Rotterdam, het Wereld 

natuur Fonds, coalitie natuurlijke 

Klimaatbuffers, Bureau stroming en 

is mede gefinancierd door het mi-

nisterie van Infrastructuur en Milieu 

en de provincie Zuid-Holland.

‘De verbeterde waterkwaliteit is 
niet alleen voor natuur in de directe 
omgeving functioneel, ook heeft  
het positieve effecten op de door-
stroom naar Rotterdam-Zuid. 
Daarom is dit een mooi stukje 
(kli)maatwerk!’ 
 
Bert Schelling, 

heemraad waterschap hollandse delta

‘Niet alleen is de waterkwaliteit 
verbeterd en is er meer natuur. De 
Zuidpolder wordt getransformeerd 
tot een prachtig recreatiegebied. Wie 
weet gaan we hier binnenkort een 
bever tegenkomen. Dat zou fantas-
tisch zijn.’ 
 
Bas Nootenboom, 
wethouder gemeente barendrecht

Op 26 juni is het project 
Zuidpolder, onderdeel van de 
klimaatbuffer IJsselmonde, 
feestelijk opgeleverd door ark 
Natuurontwikkeling en vele 
betrokken partners. De kli-
maatbuffer is niet alleen een 
oplossing voor waterbeheer, 
ook de natuur en recreatie 
varen er wel bij. Om dit te vie-
ren, onthulden Bert Schelling 
– heemraad waterschap Hol-
landse Delta – en Bas Nooten-
boom– wethouder Gemeente 
Barendrecht – bij De kleine 
Duiker een informatiepaneel 
over dit project.

neerslag en met meer verzilting? Natuur-
lijke klimaatbuffers kunnen een handje 
helpen. klimaatbuffer IJsselmonde is zo-
wel een duurzame en klimaatbestendige 
oplossing voor waterbeheer, als een 
waterrijk natuurgebied met mogelijkhe-
den voor recreatie, zoals kanoën, fietsen 
en struinen.

www.ark.eu/ijsselmondetv

Educatie
Via educatie en communicatie wil ark 
kennis over en waardering van natuur 
en klimaatbuffers stimuleren. In 2013 

opening IJsselmonde

zijn honderden kinderen van basis-
scholen uit Barendrecht en albrands-
waard én hun begeleiders met ark de 
natuur in geweest om daar te genieten 
van een spannende natuurexpeditie. 
Ook de struintochten en kanotochten 
die ark organiseert zijn goed bezocht.

Klimaatbuffer IJsselmonde XL
“De fysieke uitvoering van de pilot-
projecten in de koedood en Zuidpol-
der is gereed. Samen hebben we een 
enorme klus geklaard, maar we zijn 
er nog niet.” kijkt Petra Souwerbren 
van ark Natuurontwikkeling alweer 
vooruit. De klimaatbuffer IJsselmonde 
is niet af. Het is ark’s ambitie om 
het eiland IJsselmonde nog klimaat-
bestendiger te maken, en daarnaast 
ruimte te realiseren voor natuur en 
natuurbeleving. Samen met deskundi-
gen is daarom bekeken wat er aan het 
waterbeheer veranderd kan worden. In 
het rapport ‘klimaatbuffer IJsselmonde 
Stadshavens rotterdam -XL’ worden de 
mogelijke maatregelen weergegeven. 
De komende tijd gaat ark op zoek naar 
partners die willen meewerken aan het 
uitvoeren van de volgende serie succes-
volle projecten.

www.ark.eu/ijsselmondexl

‘In 2009 ontvingen we subsidie van 
het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu om het eiland IJsselmonde 
klimaatbestendiger te maken. Dank-
zij de goede onderlinge samenwer-
king realiseerden we deze klimaat-
buffer in drie en een half jaar.’  
 
Petra Souwerbren, 
directeur ARK 

veldles Bob Luijks
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e
en Groene Poort van natuurvriende-

lijke oevers langs de nieuwe Wa-

terweg, die de achterliggende regio 

ontsluit. Om deze droom te realiseren 

stortten Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf 

Rotterdam, de gemeente Rotterdam en het 

Wereld natuur Fonds op 2 oktober 2013 

de eerste steen. De vier partijen werken 

de komende jaren samen aan de Groene 

Poort die bijdraagt aan de terugkeer van 

een zo natuurlijk mogelijke, nederlandse 

delta. ARK schreef mee aan het innovatieve 

ontwerp van de Groene Poort.

 

REcycLEn In EEn GROEnE POORT

Langs de oever van de Landtong Rozen-

burg in de nieuwe Waterweg worden 

langsdammen in het water aangelegd: 

stenen dammen die evenwijdig liggen 

aan de oever en de golven breken, om 

zo de oever te beschermen. Golven die 

worden veroorzaakt door voorbijvarende 

schepen. voor het maken van de dammen 

wordt restmateriaal uit de haven, zoals 

oude kademuren en hei- en betonpalen, 

zo opgestapeld dat een dam ontstaat waar 

het water vrij doorheen kan lopen. Tus-

sen de dam en de oever wordt het water 

verondiept. Hiervoor wordt schone grond 

gebruikt.

WALHALLA vOOR PLAnTEn, vIssEn 

En vOGELs

Tussen de kribben en de oever ontstaat 

zo een ‘intergetijdengebied’; een over-

gangsgebied van water naar land dat bij 

eb droogvalt en bij vloed overstroomt. Op 

deze slikken voelen zoutminnende planten 

zich thuis en ze vormen een rust, foera-

geer- en leefgebied voor allerlei vissen 

en vogels. Dit voedselrijke gebied is een 

ideale plek voor jonge vissen en garnalen. 

Trekvogels houden hier graag een rust-

pauze, maar ook trekvissen zoals de paling 

en de zalm. En als hij weer terugkeert is 

het ook een plek waar de in 2012 uitgezet-

te Atlantische steuren graag zullen komen. 

De Groene Poort naar een 
natuurlijker delta

Winnend ontwerp voor herstel 
Hondsbossche Zeewering

Zandmotor beweegt 
zijn derde jaar in

d
e nederlandse Zandmotor staat 

wereldwijd in de belangstel-

ling vanwege zijn unieke rol in 

kustveiligheid, natuur en recreatie. sinds 

de zomer van 2011 ligt het enorme 

zandlichaam voor de Zuid-Hollandse 

kust bij Kijkduin. Het landschap verandert 

er voortdurend, er is een enorme dyna-

miek van zand. Erosie aan de westzijde 

en afzetting elders, zowel ten zuiden als 

ten noorden van de zandmotor. Krachten 

van wind en water werken onophoudelijk, 

zandbanken ontstaan en vergaan, pio-

nierduintjes met prille begroeiing stabi-

liseren of worden weer weggevaagd. Eb 

en vloed zorgen voor het steeds veran-

deren en verleggen van de geulen tussen 

zandmotor en strand. Planten, vogels en 

vissen reageren op hun eigen manier op 

al deze dynamiek. Dat levert een span-

nende ontmoeting op, voor elke bezoeker 

van de zandmotor: wandelend, zwem-

mend of kitesurfend! ARK adviseerde op 

het gebied van ecologie en monitoring, 

en organiseerde met het Zuid-Hollands 

Landschap struintochten op de Zandmo-

tor. In opdracht van de provincie Zuid-

Holland maakte ARK een fotoverslag van 

de dynamiek van de Zandmotor. 

www.ark.eu/zandmotorverslag

v
oor de Hondsbossche Zeewering 

is een ontwerp gekozen om de 

zeewering weer robuust en veilig 

te maken. ARK leverde ecologisch advies 

aan het consortium met de winnende 

inzending.

RuIMTE vOOR nATuuRLIJKE  

PROcEssEn En nATuuRBELEvInG

Zowel natuur als mensen kregen een 

plek in het plan. Het ontwerp omvat 

onder andere een natte duinvallei, een 

lagune, een uitzichtsduin en vrij toe-

gankelijke jonge duintjes. Alles wordt 

zo aangelegd dat natuurlijke processen 

voor een nadere invulling kunnen zorgen 

zonder dat de veiligheid in het geding 

komt. Er is volop ruimte voor verstuiving, 

invang van stuivend zand, spontane kie-

ming en andere natuurlijke processen. 

Aannemerscombinatie van Oord - Boska-

lis mag de nieuwe, zandige kustverdedi-

ging realiseren en is de komende twintig 

jaar verantwoordelijk voor het onderhoud. 

Aan de feestelijke ondertekening van 

het contract ging een intensieve aanbie-

dingsfase vooraf, waarbij de aannemers-

combinatie werd ondersteund door een 

team van experts, waaronder ARKer Leo 

Linnartz. De Hondsbossche Zeewering 

is een 5,5 km lange dijk nabij Petten, op 

een plaats waar een stormvloed in de 

Middeleeuwen door de oorspronkelijke 

duinen brak. De zeewering heeft een 

lange geschiedenis van stormschade en 

dijkherstel. Het huidige dijklichaam ligt 

daar sinds 1880 en is sindsdien meer-

dere malen verhoogd en verbreed. Door 

voortdurende erosie van de aangrenzen-

de duinen is de zeewering steeds meer 

in zee komen te liggen. Het tij moest 

gekeerd en een ontwerpwedstrijd werd 

uitgeschreven.

wandelen op de zandmotor Twan Teunissen

Groene Poort Jeroen Helmer
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wisenten Ruud Maaskant

2013 was een goed jaar voor de wisenten 

in het Kraansvlak in de noord-Hollandse 

duinen. Aanvankelijk hadden de dieren 

het zwaar na een lange winterperiode. De 

oudste overleed als gevolg van een long-

worm-infectie. Al snel volgde een heuse 

babyboom: maar liefst zes kalfjes wer-

den geboren. De kudde bestaat nu uit 24 

dieren. Daaruit blijkt wel dat de wisenten 

het naar hun zin hebben. In mei werd de 

kudde versterkt door drie wisentstieren uit 

Zuid-Frankrijk. Zij zorgen voor nieuw bloed 

in de kudde, die verder uit Poolse dieren 

bestaat. De verhuizing kwam tot stand 

dankzij een internationale samenwerking. 

uitwisseling van dieren voor een gezonde 

genetische basis is van groot belang voor 

deze nog steeds bedreigde diersoort. naar 

verwachting worden er in het voorjaar van 

2014 weer kalfjes geboren.

PuBLIEKsAAnDAcHT

De wisentkudde staat volop in de belang-

stelling: de televisieprogramma’s vroege 

vogels en Tv BuitenGewoon maakten 

mooie reportages, honderden mensen 

hebben deelgenomen aan speciale  

wisentexcursies, en het Wisentenpad, 

dat in de wintermaanden is opengesteld, 

werd druk bezocht. 

www.ark.eu/wisent

Babyboom in 
wisentenkudde

klimaatbuffers op het 
Vierde Nationale 
Deltacongres

d
eltacommissaris Wim Kuijken or-

ganiseerde in november 2013 zijn 

vierde nationaal Deltacongres. Hij 

besprak er met bijna 2.000 deelnemers de 

voortgang van zijn opdracht om in 2015 

te komen tot Delta-beslissingen voor een 

klimaatbestendig watersysteem in neder-

land. Dit keer stond het programma in het 

teken van maatschappelijke participatie 

en innovatie.

 Een mooie kans voor ARK en de co-

alitie natuurlijke Klimaatbuffers waarvan 

zij deel uitmaakt, om aandacht te vragen 

voor waterveiligheid in combinatie met 

het mooier en natuurlijker maken van ons 

land. ARK-directeur Petra souwerbren 

deed samen met Fries Heinis van de ver-

eniging van Waterbouwers de aftrap voor 

een discussieblok over waterveiligheid. 

De discussie focuste op het bouwen met 

natuur, ook als nationaal exportartikel. Er 

zijn projecten gerealiseerd die een goed 

voorbeeld vormen voor het meekop-

pelen van water- en natuurdoelen, zoals 

de Millingerwaard. Wanneer het gaat om 

complexe opgaven waarbij het hoofd-

watersysteem mogelijk aangepast moet 

worden, zoals de zoetwateraanvoer voor 

Laag nederland, is meer onderzoek nodig 

naar de maatschappelijke kosten en baten 

op lange termijn. Het Deltaprogramma zal 

dit onderzoek uitvoeren.

www.ark.eu/klimaatbuffers

v
an april tot augustus 2013 zond 

Radio Rijnmond de serie “De Delta, 

wilder dan je denkt” uit. Deze 

bijzondere serie uitzendingen van het 

radioprogramma “chris natuurlijk’’ kwam 

tot stand in samenwerking met ARK. In de 

serie maakte presentatrice chris vemer 

kennis met aansprekende, onverwachte 

en spannende diersoorten die - zonder 

dat we het soms weten - al aanwezig zijn 

in de Zuid-Hollandse regio, of op het punt 

staan die te betreden. Wilde dieren als 

de bever, de vos en de zeearend leven al 

in de regio. De komst van de eland of de 

lynx wordt niet uitgesloten. Ook water-

dieren als de bultrug, de zeehond en de 

steur kwamen langs in de goed gewaar-

deerde serie. 

www.ark.eu/wildedelta

‘De Delta, Wilder dan je denkt’ op 
radio rijnmond

AFROnDInG GREEn DEAL

Op 20 juni 2013 was de slotbijeen-

komst van de Greendeal Ooster-

schelde. Greendeals zijn duurzame 

initiatieven met steun van de Rijks-

overheid. De Greendeal Ooster-

schelde bestond uit een onderzoek 

naar het aanleggen van een verbin-

ding tussen het zoete Zoommeer 

en het zoute water in de Kom van 

de Oosterschelde. uit dit onderzoek 

is gebleken dat zo’n verbinding te 

weinig oplevert. voedselrijk rivier-

water zorgt in de Oosterschelde niet 

automatisch voor meer eten voor 

vogels en dikke oesters op tafel. Er 

kan een algensoepje ontstaan waar 

niemand op zit te wachten. Ook 

blijkt dat het maken van een ver-

binding tussen zoet en zout water 

kostbaar is. Ondanks deze resultaten 

is ARK blij dat de samenwerking 

tussen natuurorganisaties en visserij 

voor een gezondere Oosterschelde, 

in de toekomst een vervolg krijgt.

www.ark.eu/greendeal

‘In de serie maakte presentatrice 
Chris Vemer kennis met aanspre-
kende, onverwachte en spannende 
diersoorten.’

RAPPORT ‘sTEuREn nAAR DE 

nOORDZEE’

De steuren die in mei 2012 uitgezet 

zijn in de Rijn hebben moeiteloos 

de noordzee gevonden. De eerste 

steur die bij nijmegen was uitgezet, 

zwom binnen tweeënhalve dag in 

de nieuwe Waterweg bij Hoek van 

Holland. Om te wennen aan het 

zoute water verbleven de steuren 

gemiddeld twee weken in de brakke 

overgangszone tussen de zoete 

rivier en de zoute zee. Dit blijkt uit 

een in 2013 verschenen onderzoek 

van sportvisserij nederland, vis-

advies en ARK natuurontwikkeling

www.ark.eu/steurennaardenoordzee



zoMeRhooGwAteR 
zet uIteRwAARden 
oP zIJn KoP

 Foto blikonderwater.nl

Eind mei hield herfstig weer West-
Europa in zijn greep. Bakken vol 
neerslag in het stroomgebied van de 
rijn zorgden voor hoge waterstan-
den. In de eerste week van juni steeg 
de rijn dan ook naar 13,61 meter bij 
Lobith. Een unicum. Het gebeurt 
maar zelden dat de rivieren in mei en 
juni zo hoog staan, dat diverse uiter-
waarden kopje onder gaan.

Op de natuur hebben zulke zomerse 
overstromingen grote invloed. Nesten 
van vogels spoelen weg en bodemle-
ven verdrinkt. Maar tegelijkertijd zijn 

het gouden tijden voor roofvogels, 
waterdieren en soorten die van plas-
dras omstandigheden houden. Paai-
ende brasems, karpers en snoeken 
vieren feest en zetten hun kuit af in 
ondergelopen graslanden. Zo’n dertig 
jaar geleden was er voor het laatst een 
zomerhoogwater. Voor veel natuur-
liefhebbers was het dan ook voor het 
eerst dat ze het meemaakten. En hele-
maal uniek omdat dit het eerste zo-
merhoogwater is sinds het begin van 
veel natuurontwikkelingsgebieden. 
 
www.ark.eu/zomerhoogwater

ARK jaarverslag 2013 zomerhoogwater
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rijkdom in de  
Millingerwaard

“20 jaar geleden begon de grootschalige natuur-

ontwikkeling in de Millingerwaard. Het Wereld na-

tuur Fonds, staatsbosbeheer en ARK besloten om 

samen een groots, ruig natuurgebied te ontwikke-

len. Een van de eerste wapenfeiten was de aan-

koop van de zogeheten Rangerwaard. Duizenden 

Rangers van het Wereld natuur Fonds zetten zich 

in voor een geldinzamelingsactie en met dat geld 

kochten we een paar maïsakkers naast het huidige 

Millingerduin. De eerste jaren was het er schrikken. 

Door de erfenis van zware bemesting groeiden 

aanvankelijk vooral manshoge distels in de Ran-

gerwaard. Maar al snel bleken tussen de distels 

honderden bomen en struiken te kiemen en wie 

daar nu gaat kijken, ziet misschien wel de opmaat 

tot een heus hardhoutooibos.”

Je had het net over de rangerwaard, die naast 

het huidige Millingerduin ligt. Dat duin is nu 

het hoogste, levende rivierduin van nederland. 

hoe ontwikkelde zich dat nadat jullie de na-

tuur zijn gang konden laten gaan?

Bekhuis: “Eerlijk is eerlijk, het geluk hielp ons een 

handje. Een paar stevige hoogwaters zetten er dikke 

pakketten zand af en dekten de agrarische akkers 

toe. Als een drenkeling die plots vaste grond onder 

de voeten krijgt, zo reageerde de rivierflora! De na-

tuur greep zijn kans uitbundiger dan voor mogelijk 

was gehouden. Een kleurenpracht van pioniersoor-

ten was het gevolg. vooral soorten uit de groep 

van stroomdalplanten die kenmerkend is langs de 

rivieren maar zoveel moeite had om zich te kunnen 

handhaven, doken op. Je kon bijna letterlijk door 

de Rode Lijst wandelen. Dit proces zette zich later 

voort op andere oeverwallen, toen het agrarische 

gebruik afviel en de natuurprocessen weer heersten. 

Er zijn zelfs plantensoorten dankzij natuurontwikke-

ling van de Rode Lijst af, zoals brede ereprijs.”

ArK heeft ‘groen, geld en geluk’ in haar missie. 

hoe zit het met die geld en geluk-kant in de 

Millingerwaard?

“Er was sprake van een groot economisch succes 

dankzij de samenwerking van natuurontwikkelaars 

met kleiwinners. nieuw was, dat waar vroeger 

diepe, doodse kleiputten in uiterwaarden achter-

bleven, we nu afspraken dat bij het graafwerk de 

klei reliëfvolgend van de zandondergrond ge-

schraapt werd. Daarna was het aan de natuur om 

haar gang te gaan. Door die werkwijze ontstond 

een ideale uitgangssituatie voor planten en dieren 

om zich te vestigen en zijn duizenden hectares 

hoogwaardige riviernatuur ontstaan. Daarmee zijn 

we er nog niet, want er ontsproot ook nog een 

nieuwe tak van economie, namelijk de groene 

recreatie. Dit deel van de Gelderse Poort trekt 

jaarlijks honderdduizenden bezoekers. van zo’n 

publieke waardering had ik nooit durven dromen 

toen we begonnen.”

sinds de hoogwaters van 1993 en 1995 staat 

veiligheid voor bewoners van het rivierengebied 

hoog op de agenda. natuurontwikkeling langs de 

rivieren en verbeteren van de hoogwaterveiligheid 

kunnen goed samengaan. Ook dat laten we zien 

in de Millingerwaard. In tal van Ruimte voor de Ri-

vier projecten zit inspiratie uit de Millingerwaard. 

En tegelijkertijd profiteert de nieuwe inrichting 

van de Millingerwaard van de rivierverruimings-

ervaringen die in andere uiterwaardgebieden zijn 

opgedaan. Over kruisbestuiving gesproken. In de 

Millingerwaard wordt nu een patroon van geu-

len gegraven zodat straks grotere hoeveelheden 

water snel kunnen worden afgevoerd.”

www.ark.eu/millingerwaard

In september vierden ark, Staatsbosbeheer, het Wereld Natuur Fonds, 
Dienst Landelijk Gebied en ontgronders het 20-jarig bestaan van natuurge-
bied de Millingerwaard. Met een groots feest en een symposium middenin de 
Millingerwaard keken ze terug en blikten vooruit naar verdere kansen voor 
de koppeling van rivierveiligheid en natuurontwikkeling. Een interview met 
natuurontwikkelaar van het eerste uur in de Millingerwaard, ark medewerker 
Johan Bekhuis.

ResultAten vAn 20 JAAR 

nAtuuRontwIKKelInG

Millingerduin Twan Teunissen

Millingerwaard Twan Teunissentoerisme Millingerwaard Twan Teunissen

‘Als een drenkeling 
die plots vaste 
grond onder de 
voeten krijgt, zo 
reageerde de 
rivierflora!’ 
 
Johan Bekhuis, 

medewerker ARK
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KlIMAAtbuFFeR  
beunInGen

Werk in uitvoering
Het werk startte in juli tussen Weurt en Ewijk. 
Ten behoeve van project Stroomlijn gaf Staatsbos-
beheer opdracht voor het kappen, versnipperen 
en afvoeren van ooibos in de stroombaan van de 
Waal bij hoogwater. De biomassa is ingezet voor 
groene energie. De stobben werden gefreesd zodat 
ze geen kans krijgen om weer aan te groeien. Tij-
dens de werkzaamheden werd rekening gehouden 
met waardevolle planten en dieren in het gebied 
en de oude ooibossen bleven gespaard. Het rooi-
werk loopt vooruit op het graven van een geul die 
onderdeel vormt van klimaatbuffer Beuningen 
onder leiding van ark. Zo’n geïntegreerde aanpak 
vereist goed samenwerken in de voorbereiding, 
bij de aanvraag van vergunningen en tijdens de 
uitvoering in het gebied.

Kamsalamanders
In het najaar werden bij de Staartjeswaard kamsa-
lamanders in het werkgebied waargenomen. Om 
deze zeldzame dieren veilig te laten overwinteren 
op het land, is het werk stil gelegd. In het voorjaar 
van 2014, als de kamsalamanders weer naar open 
water verhuisd zijn, wordt het frees- en graafwerk 
hervat.

Klimaatbuffer
In de komende jaren zal in de Beuningse uiter-
waarden een nevengeul worden aangelegd om bij 

Sinds 2012 werken rijkswaterstaat, 
Staatsbosbeheer en ark Natuuront-
wikkeling samen aan natuurlijke en 
veilige uiterwaarden bij Beuningen. 
De Waal moet meer ruimte krijgen 
om hoogwater op te vangen. In de 
Beuningse uiterwaarden betekent dat 
het verwijderen van begroeiing op 
knelpunten voor de doorstroming en 
het graven van een nevengeul. Met 
meer veiligheid voor de inwoners 
van de regio Nijmegen-Oosterhout-
Beuningen als resultaat. Bovendien 
ontstaat er een vrij toegankelijk, spec-
taculair natuurgebied. In juli 2013 
begonnen de werkzaamheden.

ooibos met Reuzenbalsemien  Twan Teunissen

hoogwater nog meer water te kunnen afvoeren. 
ark realiseert in 2014 het oostelijke deel van deze 
geul onder de noemer ‘klimaatbuffer Beuningen’. 
De aanleg hiervan is mogelijk dankzij een finan- 
ciële bijdrage van het ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu. De Provincie Gelderland heeft 
voor het afmaken van de geul ruim vijftien 
miljoen euro gereserveerd. In het kader van het 
programma WaalWeelde gaat de provincie de 
inrichting van de Beuningse Uiterwaarden in de 
periode 2014-2017 afronden. De nevengeul levert 
meer veiligheid op, maar geeft ook een impuls 
aan riviernatuur. Zo wordt bijvoorbeeld verwacht 
dat de bevers die sinds 2013 aan de rand van het 
gebied leven meer leefruimte krijgen.

www.ark.eu/beuningen

Kattenstaart Twan Teunissen

hoogwater dijk Twan Teunissen

14
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ARK jaarverslag 2013 Rivierpark Maasvallei

Op 25 augustus 2013 werd rivierpark Maasvallei, met de Grensmaas als centra-
le levensader, geopend door het Belgische regionaal Landschap kempen en 
Maasland. Duizenden bezoekers uit Nederland en Vlaanderen bezochten de 
wildste rivier van de Lage Landen om samen met bestuurders de opening van 
het grensoverschrijdende rivierpark te vieren. ark is een van de grondleggers 
van natuurontwikkeling in combinatie met grindwinning en waterveiligheid 
langs de Grensmaas. Tijdens de opening gaf ark samen met Staatsbosbeheer 
en Natuurmonumenten informatie over natuurontwikkeling en de mogelijk-
heden voor recreatie.

oPenInG RIvIeRPARK 
MAAsvAlleI

Unieke grindrivier
De Grensmaas is uniek. Het is onze enige snel-
stromende grindrivier en bovendien één zonder 
scheepvaart. ark realiseerde hier sinds zijn op-
richting in 1989, voorbeeldgebieden voor natuur-
ontwikkeling, met rivierdynamiek en natuurlijke 
begrazing als sleutelprocessen. Voor wandelaars, 
fietsers, kanoërs en vissers is het hier nu een 
walhalla. Grindwinners graven grind af om een 
veiliger en groener Maasvallei achter te laten. Na-
tuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Belgische 

Grensmaas Hettie Meertens

vERDER In RIvIEREnLAnD

sMART RIvERs

ARK participeert in het kennisplatform 

smart Rivers. Ontwerpprincipes  

gebaseerd op ‘het DnA van de rivier’ 

zijn uitgewerkt voor alle riviertakken. 

Ook is berekend welk deel van de in 

extreme situaties verwachte hoogwa-

ters opgevangen kan worden tussen 

de bestaande winterdijken. Tenslotte is 

verkend welke rivierverruiming dan wel 

dijkverzwaring het beste past bij het ri-

vierlandschap. Gezamenlijke natuuror-

ganisaties zullen deze kennis inbrengen 

ten behoeve van de voorkeursstrategie 

van het Deltaprogramma.

www.ark.eu/smartrivers

RIJnsTRAnGEn

ARK heeft in samenwerking met 

staatsbosbeheer, het Wereld na-

tuur Fonds en de Gelderse natuur en 

Milieufederatie een verkenning voor 

de Rijnstrangen laten uitvoeren door 

Bureau stroming en Kurstjens Eco-

logisch Adviesbureau. De verkenning 

bevestigt dat opgaven voor natura 

2000 gecombineerd kunnen worden 

met maatregelen voor waterveilligheid. 

Dankzij integrale gebiedsontwikkeling 

zullen landbouw, natuur en toerisme 

meer toekomstperspectief hebben, en 

wordt het landelijke waterveiligheids-

belang geborgd. ARK gaat de resultaten 

inbrengen bij het gebiedsproces.

‘ARK verzorgt al 
meer dan twee  
decennia op ver-
schillende locaties 
veldlessen voor 
basisscholen uit 
de Grensmaas-
gemeenten.’ 
 
Hettie Meertens, 

medewerker ARK

Limburgs Landschap en Natuurpunt beheren de 
natuur die in en langs de Grensmaas ontstaat. re-
gionaal Landschap kempen en Maasland vervult 
een voortrekkersrol om het rivierpark gestalte te 
geven als toeristisch topgebied.

ark-medewerker Hettie Meertens werkt vijftien 
jaar langs de Grensmaas. “ark verzorgt al meer 
dan twee decennia op verschillende locaties 
veldlessen voor basisscholen uit de Grensmaasge-
meenten. kinderen groeien zo op met het besef 

dat hún Maasdal een spectaculaire metamorfose 
doormaakt, wat betreft landschap en maatschap-
pelijke functies. Sinds enkele jaren zijn we ook 
actief bij het overgangsbeheer in het zuiden van 
de Grensmaas. Dat doen we in de fase dat de 
grindwinning ten einde loopt en tientallen tot 
honderden hectares tijdelijk braak liggen, wach-
tend op overname door de eindbeheerder. We 
introduceren kuddes runderen en paarden en 
bieden samen met FrEE Nature scholing en ad-
vies over natuurlijke begrazing aan toezichthou-
ders en kuddebeheerders. Ook Vlaanderen maakt 
ruimte voor water én natuur. Door grensover-
schrijdende samenwerking ontstaat uiteindelijk 
meer dan 3.000 ha natuur. Het is nodig dat ark 
in dit grote project een vinger aan de pols houdt, 
om de balans tussen grindwinning, rivierveilig-
heid en natuur te bewaken zodat inderdaad een 
aantrekkelijk rivierlandschap met eilanden en 
grindbanken ontstaat.”

Langs de Grensmaas werkt Hettie onder meer sa-
men met Lambert Schoenmaekers van regionaal 

Landschap kempen en Maasland: “Door het werk 
worden de bewoners van het Maasdal beschermd 
tegen overstromingen en krijgen we een uitzon-
derlijke natuur er gratis en voor niets bij. Hier is 
een enorme biodiversiteit en we blijven nieuwe 
soorten ontdekken. Ik ben een enorme fan van de 
Waddeneilanden, maar vogelaars hoeven echt niet 
meer zo ver te gaan. Het is ongelofelijk wat je hier 
allemaal tegenkomt en daar kunnen we alleen 
maar tevreden mee zijn. Enkel de gallowayrun-
deren en konikpaarden zetten we zelf uit. Deze 
grazers helpen mee om dit uitzonderlijk land-
schap vorm te geven.”

“De Grensmaas groeit uit tot een toeristische 
trekpleister” aldus Schoenmaekers. “En dat in een 
deel van Europa dat druk bevolkt is. Wat hier kan, 
kan op veel meer plekken” vult Meertens aan.

www.ark.eu/maasvallei
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ARK jaarverslag 2013 op avontuur in de natuur

Op verschillende plaatsen in nederland organiseert ARK natuurontwikkeling veldlessen voor 

groep 7 en 8 van het basisonderwijs. van de Zandmotor bij Hoek van Holland tot aan het 

Drielandenpark in Zuid-Limburg. Altijd in natuurgebieden waar ARK een goed verhaal over 

natuurontwikkeling kan vertellen. Grote onderwerpen zoals klimaatverandering en natuur-

verbindingen komen aan bod. En buiten draait het, vanzelfsprekend, om ontdekken, beleven 

en genieten.

ARK streeft naar betrokkenheid bij 

natuurontwikkeling. Die veldlessen 

zijn dan een logische zet. Want 

liefde voor natuur ontstaat meestal 

op jonge leeftijd; dan wordt het 

vonkje gelegd en dat kan zomaar 

gebeuren tijdens zo’n buitenles. Als 

ze tenminste plaatsvinden op een 

plek waar veel te beleven valt, waar 

je vrij mag struinen en met al je 

zintuigen de natuur kunt ervaren. 

LEsMATERIAAL 

voor leerkrachten zijn er leuke ma-

terialen te downloaden:

1. Lessuggesties en opdrachten 

over de rol van dode dieren in de 

natuur, op de website 

www.dooddoetleven.nl

2. Een serie avontuurlijke 

struinopdrachten, op 

www.ark.eu/waalweelde

3. Prachtig getekende zoekkaarten 

voor leerkrachten op

www.ark.eu/zoekplaten

‘Struinen betekent soms ook je lichamelijk fl ink inspannen’
 Paul Grootenboer

GrenZen VerKennen

VOnDSten LAnDtOnG

Zelf vrij mogen struinen en op onderzoek 

gaan spreekt kinderen aan. Ook leer-

krachten vinden de veldles een goede 

lesvorm. nog steeds komt de vraag of de 

gebieden waar we werken vrij toeganke-

lijk zijn. Kinderen vinden dat niet vanzelf-

sprekend. natuurlijk is het antwoord ‘ja!’ 

en komen ze graag nog een keer terug.

Jobien Boonman, 

ARK, limburg

naar de begeleidende ouders toe blijken 

de veldlessen duidelijk een communica-

tieve rol te vervullen: over wat er precies 

gebeurt in de Kaliwaal natuurlijk, maar 

ook over waterkwaliteit van het rivierwa-

ter, over rivierveiligheid, en hoe het zit 

met die kuddes wilde paarden en runde-

ren.

Caroline van der Mark,

ARK, leeuwense waard

Op

AVOntuur

in De 

nAtuur

oostvaardersbos Elma Duijndam

De landtong in Rozenburg was heel leuk. 

Ook toen de schotse hooglanders bij ons 

een bezoekje kwamen brengen. En som-

mige hebben ook nog de Konikpaarden 

gezien. We hadden ook een grote sprink-

haan gevonden. Koen had ook nog een 

bot gevonden. Het was er heel mooi en 

sommige kinderen hadden ook nog een 

kikker gevonden. sommige hebben ook 

nog waterdiertjes gevonden. Wij hebben 

poep onderzoek gedaan en we moesten 

natte poep en droge poep vergelijken er 

zaten kleine beestjes in, maar dat vonden 

wij niet erg!

In het begin blijven kinderen soms wat 

onwennig bij de leskar hangen. Maar 

daarna vinden ze het vooral spannend 

om overal te mogen struinen. voor je het 

weet loop je door een koeienvlaai, moet 

je een konijnenhol ontwijken of kom je 

een schotse hooglander tegen! Achteraf 

zijn de spannendste dingen juist de leuk-

ste geweest.

Paul Grootenboer,

ARK, landtong Rozenburg en IJsselmonde

STEF, GROEP 7
Foto Caroline van der Mark

Foto Paul Grootenboer
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ARK jaarverslag 2013 delta talent Maashorst

Delta Talent 
Veldacademie voor  
water en natuur
na een uitgebreide (markt)verkenning in 2012 presenteerde 

ARK natuurontwikkeling in 2013 ‘Delta Talent, veldacademie 

voor water en natuur’. ARK levert met Delta Talent een inspi-

rerende bijdrage aan het opleiden van innovatieve land- en 

watermanagers en natuurontwikkelaars. Jonge professionals 

die beter in staat zijn in te spelen op toekomstige uitdagin-

gen op het gebied van deltamanagement, water, klimaatver-

andering en bouwen met natuur. 

n
a een uitgebreide (markt)verken-

ning in 2012 presenteerde ARK 

natuurontwikkeling in 2013 ‘Delta 

Talent, veldacademie voor water en na-

tuur’. ARK levert met Delta Talent een 

inspirerende bijdrage aan het opleiden 

van innovatieve land- en watermanagers 

en natuurontwikkelaars. Jonge professio-

nals die beter in staat zijn in te spelen op 

uitdagingen op het gebied van deltama-

nagement, water, klimaatverandering en 

bouwen met natuur.

nederland staat immers voor een aantal 

ingewikkelde opgaven, waarbij veel be-

langen samenkomen. De natuur is daarbij 

studenten bezoeken de Plaat van scheelhoek  

Karsten Reiniers

F i L M L A D D e r

een aantrekkelijke bondgenoot. Bij de be-

scherming tegen hoog water, het leveren 

van delfstoffen en schoon drinkwater, bij 

klimaatadaptatie, in de gezondheidszorg 

en vooral bij het realiseren van hoog-

waardige woon- en recreatiegebieden. Er 

is dan ook behoefte aan een nieuw type 

professional die economische en maat-

schappelijke belangen op een duurzame 

manier kan combineren met het inzetten 

van natuurlijke processen en herstel van 

biodiversiteit.

Delta Talent stimuleert kruisbestuiving tus-

sen bedrijfsleven, onderwijs en overheid 

en koppelt HBO en WO studenten aan uit-

dagende vraagstukken in de Zuidwestelijke 

Delta. In de praktijk van 2013 betekende 

dat bijvoorbeeld studenten en experts met 

de voeten in de klei op klimaatbuffer IJs-

selmonde, een bezoek aan de Zandmotor, 

een inspiratiedag bij het Haringvliet en een 

workshop innovatief denken.

WIE?

Delta Talent is een initiatief van ARK en 

Enviu en wordt mogelijk gemaakt door 

het ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

de coalitie natuurlijke Klimaatbuffers en 

de nationale Postcode Loterij. 

KLIMAATBuFFER IJssELMOnDE

In juni werd de klimaatbuffer op het eiland IJsselmonde, onder de rook 

van Rotterdam, opgeleverd. de film belicht doel en resultaten van de 

klimaatbuffer.

www.ark.eu/ijsselmondetv

AFsLuITInG HABITAT EuREGIO

het habitat euregio project om de natuurlijke verbindingswegen in het 

grensgebied van nederland, duitsland en belgië te herstellen, sluit af 

met de film Grenzenloos Groen. 

www.ark.eu/grenzenloosgroentv

DWAALFILM MAAsvALLEI

Ruim een half miljoen kijkers dwaalden al door de beeldenjukebox 

dwaalfilm waal. sinds maart 2013 is het de beurt aan de Maasvallei, in 

maart 2014 worden 40 filmpjes over de delta toegevoegd. 

www.dwaalfilm.eu

BuITEnGEWOOn

wisenten, veldlessen, otters en 20 jaar Millingerwaard. ook dit jaar 

genoten veel mensen van de prachtige opnamen in het veelbekeken 

buitenGewoon van omroep Gelderland. 

www.ark.eu/buitengewoontv

DOOD DOET LEvEn

de fascinerende cameravalbeelden laten zien waarom dode dieren 

thuishoren in de natuur en waarom dood doet leven hieraan werkt. 

www.dooddoetleven.nl

HAZELMuIs 

natuurprogramma vroege vogels nam een kijkje bij de hazelmuizen 

die sinds kort weer slingeren door het struweel van het drielandenpark. 

www.ark.eu/hazelmuistv

de wilde kat is terug in het drielandenpark. het dier werd gesnapt door 

cameravallen in de voerstreek.

www.ark.eu/wildekattv

WILDE KAT 

de film van natuurfilmer dick harrewijn over de wisenten in het Kraans-

vlak is sinds oktober volledig online te zien. 

www.ark.eu/wisententv

WIsEnTEn 
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In 2013 verdiepten tien studenten zich 

in thema’s als de interactie tussen wolf 

en prooi in de Bulgaarse Rhodopen, 

een inventarisatie naar de wildstatus van 

paarden en runderen in Europese natuur-

gebieden, hazelmuizen in Zuid-Limburg, 

de wilde kat en natuurverbindingen in 

dezelfde regio en veldlessen voor basis-

scholen in Hoek van Holland.

www.ark.eu/stage

Studenten 
bij ark

studen Kladenets

'In het najaar van 2013 hebben we voor 

new Thracian Gold met Bulgaarse 

ondernemers bekeken hoe toeristische 

activiteiten kunnen bijdragen aan na-

tuurbeheer. De onderzoeksresultaten 

vormen input voor de nieuwe website van 

new Thracian Gold. Wij waren onder de 

indruk van de gastvrijheid in de Rhodo-

pen. Geregeld werden we door "vreem-

den" onthaald met druiven en meloenen. 

samen met een jager zagen we op 30 

meter afstand een wolf! We hopen een 

positieve bijdrage geleverd te hebben aan 

een duurzame, groene toekomst van de 

Rhodopen.' 

 

Wendy Liefting en Iris de Boer 

Bos- en natuurbeheer, Hogeschool van 

Hall Larenstein
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ARK jaarverslag 2013 Maashorst

Maashorst Hans Koster

e
en grauwe klauwier bezoekt zijn 
nest in een meidoorn, heidezand-
bijen vliegen boven de bloeiende 

planten, vanuit het bos klinkt het zware 
gekras van raven en na zonsondergang 
snorren nachtzwaluwen door het half-
open landschap; zomaar een zomerse 
dag in de Maashorst. Het grootste na-
tuurgebied van Brabant is nu al heel bij-
zonder en de komende jaren werkt ark 
Natuurontwikkeling in opdracht van 
de provincie Noord-Brabant en de vier 
Maashorstgemeenten aan de terugkeer 
van natuur in het hart van de Maashorst.

De Maashorst is een natuurgebied met 
bossen, heidevelden en natuurlijke gras-
landen tussen Oss, Bernheze, Landerd 

en Uden. Staatsbosbeheer en de ge-
noemde gemeenten zijn de belangrijkste 
eigenaren van het huidige natuurgebied. 
De Maashorst ziet er vanuit de lucht uit 
als een cirkel van natuur met in het hart 
een groot landbouwgebied waar boeren 
onder andere aardbeienplanten kweken. 
Dit landbouwhart zal in de komende 
vijf jaar worden omgevormd tot natuur, 
zodat er een aaneengesloten natuurge-
bied ontstaat. 

In 2019 moet de Maashorst het groot-
ste aaneengesloten natuurgebied van 
Noord-Brabant zijn. Het meet dan in 
totaal zo’n 3.500 hectare. De Maashorst 
wordt een gebied dat volop ruimte biedt 
aan bijvoorbeeld de witte waterranonkel, 

het hondsviooltje, de rosse woelmuis, de 
das en misschien zelfs wel wisenten. En 
niet alleen planten en dieren krijgen alle 
ruimte, ook bezoekers zijn er welkom 
om rond te struinen door het eindeloze, 
wilde natuurgebied.

Natuurlijk is iedereen nu al welkom om 
de Maashorst te bezoeken. Natuurcen-
trum De Maashorst in Nistelrode is een 
perfecte uitvalsbasis voor een bezoek 
aan het gebied, waar u terecht kun voor 
meer informatie over wandelingen, voor 
routekaarten, foldermateriaal en boven-
dien voor een goed kopje koffie. 

www.ark.eu/maashorst

sAMEnWERKEn In DE MAAsHORsT

In de Maashorst ontwikkelt ARK bijna 

250 hectare nieuwe natuur. Dit doen 

we door grond te kopen of te ruilen op 

basis van vrijwillige medewerking; door 

samen met agrariërs ruim 50 hectare 

bij natuur passende landbouw aan de 

rand van de Maashorst te ontwikkelen; 

door ontsnipperingsmaatregelen te 

treffen bij wegen in het gebied; door 

het verbeteren van de leefomstandig-

heden voor dieren en planten en door 

ervoor te zorgen dat de waterhuishou-

ding kan worden hersteld.

Op 4 november 2013 werd hiervoor 

het startsein gegeven. De Brabantse 

Gedeputeerde Johan van den Hout, 

voorzitter van stuurgroep de Maas-

horst Geert versteijlen, ARK directeur 

Petra souwerbren, wethouders van 

de 4 gemeenten en bestuurder Ernest 

de Groot van waterschap Aa en Maas 

tekenden die dag een samenwerkings-

overeenkomst. 

Natuur keert 
terug in het  
hart van de 
Maashorst

In 2019 moet de Maashorst het grootste aaneengesloten 
natuurgebied van Noord-Brabant zijn.



Mateloze natuur op de 
grens van België en 
Nederland

drielandenpark Karsten Reiniers
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ARK jaarverslag 2013 Mateloze natuur
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ARK jaarverslag 2013 Kempen~broek

In opdracht van de Provincie Limburg werken ark en rentmeesterskantoor Peter van Soest 
vanaf 2010 aan gebiedsontwikkeling in het kempen~Broek en Drielandenpark. Met als hoofd-
doel versnelde realisatie van natuur in samenhang met agrarische structuurversterking. ark zal 
aantrekkelijke natuur realiseren, en het mooie is dat landbouw, recreatie en waterhuishouding 
mee profiteren. Boeren krijgen verbeterde, of beter gelegen percelen. Het koppelen van natuur-
gebieden maakt mooie fiets- en wandeltochten mogelijk door een natuur die steeds rijker wordt. 
En het stroomgebied van de Maas heeft belang bij het langer vasthouden van schoon regen- en 
bronwater in natuurgebieden. Zo staat het herstel van waardevolle natuur aan de basis van een 
complete gebiedsontwikkeling. In 2013 werden fraaie resultaten gerealiseerd in het Drielanden-
park en kempen~Broek. Hieronder een collage van hoogtepunten en een opsomming van de 
voornaamste resultaten.

‘De Loozerheide is een nu al  
spectaculair natuurgebied tus-
sen Weert en Budel-Dorplein, 
dat de komende jaren nog 
mooier gaat worden’

loozerheide Bob Luijks

KAvELRuIL ROnD EcO-
DucT WEERTERBERGEn

Woensdag 21 augustus 2013 werd de 
vijfde kavelruil afgerond in het Grens-
Park kempen~Broek. Met de kavelruil 
is voor vele organisaties een puzzelstuk 
op de goede plek gelegd. Meer logische 
begrenzingen van gebieden geven ark 
nu de mogelijkheid het natste deel van 
de Loozerheide in te richten.

Deze kavelruil omvatte in totaal 47 hec-
tare grond rondom het ecoduct Weerter-
bergen. Zo kreeg Limburgs Landschap 
ten noorden van de a2 bijna 3,5 hectare 

winter het gebied en zorgen daarmee 
voor een open, gevarieerde structuur 
waar tal van planten, insecten, vogels en 
kleine zoogdieren baat bij hebben.’

Van mooi…
ruim 120 jaar geleden zocht zinkfabriek 
Nyrstar een groot gebied om zich te 
vestigen. Het werd 628 hectare woeste 
grond aan de spoorlijn IJzeren rijn en 
het kanaal de Zuid-Willemsvaart ten 
westen van Weert. De afgelopen 120 jaar 
zijn delen van de omliggende woeste 
gronden nauwelijks veranderd. In het 
gebied is dan ook veel moois te zien. 

toebedeeld. Defensie werd met ruim 17 
hectare bedeeld, waarvan het merendeel 
gelegen is rondom de Boshoverheide. 
Natuurmonumenten en ark Natuur-
ontwikkeling kregen 16,5 hectare grond 
op de Loozerheide. Verder heeft Na-
tuurmonumenten de zuidelijke aanlan-
ding van het ecoduct Weerterbergen in 
eigendom gekregen. Prorail, de bouwer 
van het ecoduct, was deels financierende 
partij. 

www.ark.eu/kempenbroek

loozerheide Erwin Christis

In het ringselven, aan de westkant van 
de Loozerheide, is een van Nederlands 
mooist ontwikkelde galigaanmoerassen 
ontstaan. Op de overgang naar vennen 
groeien planten als gagel en in natte 
laagtes zijn bruine snavelbies, klokjes-
gentiaan en veelstengelige waterbies te 
vinden. Naast de kletsnatte delen van 
het gebied zijn er droge zandop- 
duikingen aanwezig. konijnen gebrui-
ken deze plekken om holen te graven, 
houden het zand open en grazen de 
planten kort. Voor sprinkhanen is dit 
ideaal leefgebied. 

sAMEnvATTInG DOELEn 
2016 En REsuLTATEn 
TOT En MET 2013 
KEMPEn~BROEK

BETERE PLEK vOOR LAnDBOuW

Doel: 163 hectare landbouwgrond 

krijgt een betere plek 

resultaat: na 5 kavelruilen in de 

afgelopen jaren is dit voor 110 hectare 

gerealiseerd. 

REALIsATIE EcOLOGIscHE 

HOOFDsTRucTuuR (EHs)

Doel: verwerven en inrichten van 370 

hectare EHs

resultaat: ARK heeft eind 2013 254 

hectare EHs verworven. Deze gron-

den worden ingericht.

nATuuRBEHEER 

Doelen: het streven om 190 hectare 

met een kudde Taurossen te beheren. 

Aanleg van 16 faunavoorzieningen tus-

sen de verschillende natuurgebieden.

resultaat: negen natuurgebieden van 

samen 179 hectare worden begraasd 

door Taurossen. In totaal zijn de afge-

lopen jaren 18 verbindingen aangelegd 

ten behoeve van de otter.

MOERAsHERsTEL 

Doelen: herstel van het watersysteem 

en het nemen van zoveel mogelijk 

antiverdrogingsmaatregelen in de TOP 

gebieden van de EHs, het oplossen 

van minimaal 2 hydrologische knel-

punten en herstel van 5 geeutrofieer-

de vennen. Inspanning tot 2 kilometer 

beekherstel, inrichting van 25 hectare 

extra waterbergingsgebied en 20 hec-

tare natuurlijk inundatiegebied.

resultaat: 2 grote inrichtingswerken 

voor moerasherstel in het Wijffelter-

broek, beekherstel in het stroomge-

bied van de Tungelroysche beek en 

de Oude Graaf en een hydrologische 

studie om te komen tot het oplossen 

van hydrologische knelpunten. 

WEERT GROEnsTE sTAD 
vAn EuROPA

ark Natuurontwikkeling feliciteert de 
gemeente Weert met het behalen van de 
titel Groenste Stad van Europa. Wethou-
der Harrie Litjens van Weert is bijzonder 
verheugd: “Fantastisch! Weert heeft met 
al zijn groen goud in handen en enorme 
toeristische mogelijkheden. Het winnen 
van deze titel gaan we zeker gebruiken 
voor de promotie van de stad.” ark 
werkt de komende jaren graag mee 
aan het nog groener maken van het 
kempen~Broek in Weert en omgeving 
en is trots op de bijdrage die ze heeft 
mogen leveren aan deze titel. 

PARADEPAARDJE  
LOOZERHEIDE OnDER 
ARK-vLEuGELs

ark boekte in 2013 een resultaat waar 
ze bijzonder blij mee is. ark-program-
maleider Ger van den Oetelaar daarover: 
‘De Loozerheide is een nu al spectaculair 
natuurgebied tussen Weert en Budel-
Dorplein, dat de komende jaren nog 
mooier gaat worden. Samen met Na-
tuurmonumenten gaan we ervoor zor-
gen dat de natuurlijke rijkdom van dit 
gebied nog vele malen groter wordt. We 
hebben in 2013 een snelle start gemaakt 
met het loslaten van Taurosrunderen en 
Exmoorpony’s. Zij begrazen zomer en 
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…naar nog mooier
Wat willen ark en Natuurmonumen-
ten dan eigenlijk nog toevoegen, aan 
dit al zo rijke gebied? Van den Oetelaar: 
‘Dankzij het uitruilen van de laatste 
agrarische grond en overdracht van 
gronden van Defensie, hoeft de Loozer-
heide niet langer te worden ontwaterd. 
Dat is goed nieuws voor de natte natuur 
hier. Moerasontwikkeling biedt dan 
weer kansen aan libellen en bijzondere 
broedvogels die we nu al op het ringsel-
ven zien. Om natte natuur terug te laten 
keren, kappen we bijvoorbeeld een groot 
deel van de populieren. Die onttrekken 
veel water aan de bodem. Op voorma-
lige akkers graven we de bovenste laag 
voedselrijke landbouwgrond af. Zo keren 
natte laagtes weer terug. En om het wa-
ter niet te laten wegstromen dempen we 
de diepe sloten. al dit soort maatregelen 
leidt ertoe dat de Loozerheide een nog 
wilder, gevarieerder gebied wordt.’

Begrazing Exmoors en Taurossen
Om bijvoorbeeld de toename van 
pijpenstrootje te doorbreken wordt het 
natuurgebied nu voor een deel jaar-
rond begraasd met Taurosrunderen en 
Exmoorpony’s, harde rassen die tegen 
een stootje kunnen. Zo wordt meer kans 
geboden aan andere planten zoals ge-
wone dophei en struikhei. Ook soorten 
zoals veldkrekel en stekelbrem zullen 
meer leefgebied vinden. De grote grazers 
hebben veel bekijks van bewoners uit 
Budel en Weert.

Publiek is welkom
ark besteedt bij de inrichting van de 
Loozerheide ook veel aandacht aan re-
creatie in het gebied. Een van de drukst 
bezochte vogeltrektelposten van Neder-
land ligt in dit gebied. ark gaat daar een 
uitkijkpunt ‘De kiek’ aanleggen, zodat 
de tellende vrijwilligers de locatie nog 
beter kunnen benutten. Ook wil ark 
de Loozerheide geheel openstellen voor 
wandelaars en andere genieters. Op naar 
Budel-Dorplein, zeker als het nieuwe 
natuurbezoekerscentrum daar in 2014 
zijn deuren opent…

tauros Twan Teunissen

otter Bob Luijks

OnDERZOEK WEsPEnDIEF 
In KEMPEn~BROEK

De wespendief is een icoon van Natio-
naal Landschap Het Groene Woud en 
GrensPark kempen~Broek. Een belang-
rijk deel van de Nederlandse populatie 
leeft in de vochtige bossen van die twee 
gebieden. ark Natuurontwikkeling 
heeft opdracht gegeven om de ecologie 
van de wespendief te onderzoeken. Met 
de resultaten wil ark beheerders en 
beleidsmedewerkers informeren over 
het beheer in een wespendief-biotoop: 
wat is de mogelijke invloed van bosom-
vorming, van verdroging en vernatting 
en van toenemende recreatie, maïsteelt, 
boomkwekerijen en extensief grasland-
beheer. De eerste resultaten laten zien 
dat van 39 vastgestelde paren er 22 een 
nest bouwden en dat 18 paren succesvol 
gebroed hebben. Elf vogels zijn voorzien 
van GPS-dataloggers die GPS-posities 

TAuROs ALs succEsvOL 
ExPORTPRODucT

In het kempen~Broek grazen bijzon-
dere runderen: Taurossen. Stichting 
Taurus en ark maken zich sterk voor 
het fokken van een rund dat lijkt op 
het oorspronkelijke oerrund onder de 
naam Tauros. Het in 1627 uitgestorven 
oerrund keert hiermee in een andere 
vorm terug in Europa. Daarom is ook 
rewilding Europe (zie pagina’s 40 en 
42 van dit magazine) aangehaakt bij 
dit project. Er zijn fokgroepen voor de 
Tauros in Portugal en Spanje. Een fok-
groep in kroatië is in voorbereiding en 
in de Donaudelta wordt de inzet van de 
Tauros verkend. Om het verhaal van het 
oerrund, zijn rol in het landschap, zijn 
grote culturele betekenis, het Tauros-
programma en de toekomstige rol van 
het dier in Europees en Nederlands 
verband toe te lichten, is in oktober 2013 

vastleggen. Hiermee kunnen de onder-
zoekers heel precies zien waar de vogels 
eten zoeken en hoe ze hun leefgebied 
gebruiken. 

RuIM BAAn vOOR DE  
OTTER

Otters verplaatsen zich vooral via oevers. 
Waar een watergang een weg kruist, kiest 
een otter vaak voor een oversteek over 
de weg, in plaats van zwemmen onder 
de brug door. Zo loopt hij het risico 
om overreden te worden. In Limburg 
en Gelderland werkt ark samen met 
partners aan maatregelen om de kans 
op verkeersslachtoffers onder otters te 
verminderen. Uit monitoringonderzoek 
in de Weerribben-Wieden blijkt dat 80% 
van de ottersterfte door aanrijdingen 
wordt veroorzaakt. Ontsnipperings-
maatregelen in toekomstige otterleef-

gebieden kunnen dit voorkomen. De 
aanleg van loopplanken onder bruggen 
in combinatie met geleidend raster, 
maar ook van faunabuizen of tunnels 
vormen soms een oplossing. In Midden-
Limburg zijn samen met het Waterschap 
Peel en Maasvallei op circa 18 locaties 
voorzieningen aangelegd langs kruisin-
gen van beken met wegen. Welkom otter! 

‘In Limburg en Gelderland werkt 
ARK samen met partners aan 
maatregelen om de kans op verkeers-
slachtoffers onder otters te vermin-
deren.’

op de conferentie WILD10 in Salamanca 
het fraaie boek ‘aurochs, born to be wild’ 
gepresenteerd. Enkele maanden later 
verscheen het boek in het Nederlands.
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werken aan soorten

sAMEnvATTInG DOELEn 2016 En REsuLTATEn TOT En MET 2013 
KEMPEn~BROEK En DRIELAnDEnPARK

 

WERKEn AAn sOORTEn 

Doel: het ondersteunen van (de terugkeer 

van) verschillende diersoorten, waarbij 

andere soorten meeprofiteren van de 

maatregelen. 

•	 Otter: aanleg van veilige otterpassa-

ges en waterverbindingen om het aantal 

verkeersslachtoffers terug te dringen. 

Bijplaatsen van otters om de genetische 

variëteit te vergroten. 

•	 Wespendief: met toegepast onderzoek 

naar hun ecologie, beheerders en beleids-

makers adviseren over het beheer van 

wespendiefbiotoop in Kempen~Broek en 

Groene Woud.

•	 Kraanvogel: het realiseren van moeras, 

water, eilandjes en rustgebied om deze 

moerassoort tot broeden te krijgen in het 

Kempen~Broek.

•	 Tauros: een zelfredzame kudde van 

100 Taurossen in het Kempen~Broek, die 

zoveel mogelijk overeenkomen met het 

oerrund.

•	 Hazelmuis: herstel van hazelmuisbio-

toop: begraasde bosranden en met ruigte 

en struweel begroeide weides in het 

Drielandenpark: tweeënhalve kilometer 

verbindingen gerealiseerd in samenwer-

king met staatsbosbeheer en IKL

•	 Dood doet Leven: grote kadavers zijn 

geaccepteerd en komen structureel op 

plekken voor in Limburgse natuurgebie-

den. Zeldzame aaseters kunnen daardoor 

weer succesvol terugkeren in Limburg. 

•	 Grote roofdieren: verbeteren van hun 

kansen om geschikte Limburgse gebieden 

te bereiken en er een deelpopulatie op te 

bouwen. nederland voorbereiden op de 

komst van de wolf.

resultaten: 

•	 Otter: aanleg van 18 verkeerspassages, 

aankoop van gronden bij swalmen om die 

te vernatten voor otter en bever. 

•	 Wespendief: inventarisaties waarbij 

we 22 paren wespendief aantroffen. van 

de minimaal 18 paren met een broedsel 

zijn 11 nesten gevonden. Onderzoek naar 

habitatgebruik met GPs-techniek

•	 Kraanvogel: start uitvoeringsplan,  

 

overeenstemming met natuurmonumen-

ten over ambitie Kruispeel, overleg over  

Kettingdijk-Wijfelterbroek over perspectief 

voor kraanvogel, roerdomp en woud-

aapje.

•	 Tauros: 86 runderen grazend in het 

Kempen~Broek waarvan er 27 tot een 

van de uitgangsrassen behoren en 59 tot 

verschillende kruisingen. 

•	 Hazelmuis: voor het eerst hazelmui-

zen in nieuwe begraasde natuurgebieden 

in Drielandenpark. Ook andere dieren 

profiteren van de struweelontwikkeling, 

zoals grauwe klauwier en klapekster.

•	 Dood doet Leven: 8 gebieden waar 

aangereden dieren en geschoten wild 

mogen blijven liggen. Bijzondere aaseters 

op de kadaverlocaties, zoals rode wouw, 

zwarte wouw, wilde kat en raven. 

•	 Grote roofdieren: in 2013 voor het 

eerst weer een wilde kat in Zuid-Limburg. 

Lynx-experts concludeerden dat Limburg 

alleen als onderdeel van een netwerkpo-

pulatie kan dienen. samen met Alterra is 

een wolvenplan geschreven. De wolf in 

Luttelgeest vormde een uitgelezen kans 

om wolvenkennis over te brengen. Een 

roofdiersporencursus is verzorgd, met 

uitgave van een roofdiersporengids voor-

zien van illustraties door Jeroen Helmer.

LAnDscHAP En cuLTuuRHIsTORIE

Doel: de identiteit van het Limburgse 

landschap versterken door 25 gebieden 

te voorzien van landschapselementen 

en minimaal 3 projecten op te zetten om 

bewoners te betrekken bij de gebiedsont-

wikkeling. 

resultaat: start van een initiatief om onze 

gronden over te dragen aan particulie-

ren in 2016: Maalschap Wolfhaag. Met 

Plantennu! zijn in 2013 29 erven verfraaid 

in het Kempen~Broek en 13 in het Drie-

landenpark. In het Kempen~Broek zijn 

twintig veldpoorten geplaatst voorzien 

van oude veldnamen. In 2013 is niet aan 

de rood-voor-groen-projecten gewerkt, 

vanwege het feit dat Habitura, die de 

rood-voor-groen opgave voor zijn reke 

 

ning zou nemen, in dit project niet meer 

actief is. 

 

nATuuREDucATIE

Doel: kennis en betrokkenheid van 

omwonenden van ARK-gebieden voor 

natuurontwikkeling vergroten. 

resultaat: In 2013 hebben 914 kinderen 

en 198 begeleiders van basisscholen in 

het Kempen~Broek aan een veldles mee-

gedaan. voor het Drielandenpark waren 

dat 434 kinderen en 165 begeleiders. Er 

zijn tientallen vrijwilligers in beide gebie-

den aangetrokken en geschoold. 

REcREATIE En TOERIsME

Doel: ontwikkelen van 10 initiatieven met 

de toerisme- en recreatiesector. Ontwik-

kelen van 2 vrije wandelroutes, stimuleren 

van recreatief medegebruik en verbeteren 

van de toegankelijkheid van het land-

schap.

resultaat: plan van aanpak om het 

Kempen~Broek op de kaart te zetten bij 

toeristisch nederland en België. samen-

werking met de recreatie- en toeris-

mesector, waarbij ARK hun initiatieven 

ondersteunt. 

cOMMunIcATIE

Doel: omwonenden en andere geïnteres-

seerden informeren over en betrekken bij 

de gebiedsontwikkeling.

resultaten: aanwezig met een stand 

en activiteiten op evenementen in de 

streek, beeldmateriaal voor Dwaalfilm 

Kempen~Broek die in 2014 verschijnt, 

maandelijkse nieuwsbrief in de lokale 

krant, nieuws in diverse media, een the-

manummer Kempen~Broek van het na-

tuurhistorisch Maandblad, een klankbord-

groep met de dorpsraden van stramproy 

en Altweerterheide, het Oud Limburgs 

schuttersfeest 2013 op ruilgronden van 

ARK in stramproy, landelijke uitstraling 

via de ARK-accounts op Twitter (2.100 

volgers) en Facebook (2.000 volgers).

otter Bob Luijks wolven Bob Luijks Kraanvogels Bob Luijks

wespendief Jan van Diermen hazelmuis Harm Kossen Raaf Han Bouwmeester

wilde kat Bob Luijks lynx Bob Luijks tauros Bob Luijks

weRKen AAn sooRten

ARK jaarverslag 2013 doelen en resultaten
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sAMEnvATTInG DOELEn 
2016 En REsuLTATEn 
TOT En MET 2013  
DRIELAnDEnPARK

BETERE PLEK vOOR LAnDBOuW

Doel: 70 hectare landbouwgrond krijgt 

een betere plek.

resultaat: na 3 kavelruilen in de 

afgelopen jaren is dit voor 10 hectare 

gerealiseerd. 

REALIsATIE EcOLOGIscHE 

HOOFDsTRucTuuR (EHs)

Doel: verwerven en inrichten van 115 

hectare EHs.

resultaat: ARK bezit eind 2013 60 

hectare EHs. 

nATuuRBEHEER 

Doel: minimaal 50 hectare EHs be-

heren met schotse hooglanders en 

aanleg van 5 faunavoorzieningen om 

gebieden met elkaar te verbinden. 

resultaat: 29 schotse hooglanders 

begrazen 4 natuurgebieden met een 

oppervlakte van 36 hectare. 

BROnWEIDEs HERsTELLEn In 

HET DRIELAnDEnPARK

Doel: herstel van lokale bronsyste-

men die water afvoeren naar de Geul, 

herstel van het natuurlijke karakter van 

beken over tenminste 1 kilometer.

resultaat: in 2013 heeft Waterschap 

Roer en Overmaas bronbeekjes in 

ARK-gebied hersteld. Drainage is 

verwijderd en er zijn laagtes gegra-

ven. De runderhoeven zorgen voor 

fine-tuning, waardoor beekjes breed 

en oppervlakkig afstromen; dat vormt 

leefgebied voor bijzondere soorten, 

zoals de geelbuikvuurpad. In 2013 zijn 

enkele honderden geelbuikvuurpad-

den uitgezet bij Wolfhaag.

Het Drielandenpark: toegangs-
poort tot grenzeloze natuur

GEELBuIKvuuRPAD  
TERuG BIJ WOLFHAAG 

Op 19 juni is de geelbuikvuurpad terug-
gekeerd bij Wolfhaag. ark en Bureau 
Natuurbalans hebben die dag enkele 
honderden geelbuikvuurpaddenlar-
ven de vrijheid gegeven. Het dier is in 
Nederland zeer zeldzaam en komt alleen 
in Zuid-Limburg voor. ark, Waterschap 
roer en Overmaas en Dienst Landelijk 
Gebied, werkten bij Vaals aan beekher-
stel en daarmee aan het herstel van het 
leefgebied van dit geelgebuikte amfibie 
én dat van vele andere soorten. Gras-
landen met beekjes, natte modderige 
plekken en zelfs de met water gevulde 
pootafdrukken van runderen, vormen 
het oorspronkelijke voorplantingsgebied 
van deze padden. Dit is in Wolfhaag 
hersteld door drainagebuizen te ver-
wijderen. Natuurlijke processen zoals 
begrazing en erosie doen de rest. 
Omdat de Zuid-Limburgse beekjes zich 
kriskras door het landschap slingeren, 
is het voor de geelbuikvuurpad nu weer 
mogelijk om zich te verplaatsen via deze 
beken. Door het water te volgen kunnen 
ze nieuwe leefgebieden koloniseren. 

drielandenpark Twan Teunissen

Geelbuikvuurpad Jordi Strijdhorst

MAALscHAP WOLFHAAG 
PIOnIERT In nATuuRBE-
HEER 

In het Zuid-Limburgse Wolfhaag is op 4 
september 2013 een uniek project gestart. 
Het wordt mogelijk om deeleigenaar 
te worden van een natuurgebied. Voor 
1.000 euro kunnen particulieren, maat-
schappelijke organisaties en bedrijven 
een certificaat van aandeel kopen in 
Maalschap Wolfhaag. Vanaf dat moment 
zijn de certificaathouders mede-eigenaar 
van het natuurgebied rond Wolfhaag. 
Samen zorgen de certificaathouders voor 
de instandhouding van het gebied. Door 
hun investering dragen zij bovendien bij 
aan de verdere ontwikkeling van natuur 
en landschap in het gebied. Maalschap 
Wolfhaag is geïnspireerd op de histori-
sche organisatievorm voor het collectieve 
bezit en beheer van natuur en bos, het 
Maalschap. Het is een initiatief van ark 
Natuurontwikkeling en Overland.

Op vier september vond in Vaals het 
startschot voor Maalschap Wolfhaag 
plaats met de eerste informatieavond 
voor geïnteresseerde buurtbewoners en 

cuRsus ROOFDIER- 
sPOREn In LIMBuRG

Om zoveel mogelijk waarnemingen van 
bijzondere roofdieren te registreren, 
organiseert ark Natuurontwikkeling 
een cursus 'roofdiersporen'. Deze cursus 
leert deelnemers sporen van roofdieren 
te ontdekken en herkennen, maar ook ze 
zodanig te documenteren dat ze bruik-
baar zijn als betrouwbare verspreidings-
gegevens.

Het kan niemand ontgaan zijn; wol-
ven zwerven door buurland Duitsland 
en vertonen zich steeds dichter bij de 
Nederlandse grens. Er duiken meer en 
meer meldingen op van wilde kat. Zelfs 

Roofdieren veldgids lynx

lokale organisaties. Na afloop reageert 
buurtbewoner adriaan Schommers en-
thousiast over het project “ark laat zien 
dat wij als buurtbewoners echt eigenaar 
van de natuur kunnen worden. We leven 
naast elkaar, het hek van mijn achter-
tuin grenst direct aan het natuurgebied. 
Ik ben er van overtuigd dat het project 
slaagt en daarin doe ik graag mee.” 
Liesje Floor van ark is blij met de goede 
opkomst op deze informatieavond: “Dit 
toont de betrokkenheid van deze men-
sen bij het gebied. De bewoners willen 
graag met ons meedenken over hoe een 
organisatie er uit moet zien om hun 
‘achtertuin’ in de toekomst te beheren. 
Het is voor ons ook nieuw, de suggesties 
die vanavond gedaan zijn nemen we mee 
in de uitwerking. aan het eind van de 
avond staken al aardig wat mensen hun 
hand om hoog op de vraag of ze serieus 
overwogen mee te doen aan dit bijzon-
dere initiatief. Het begin is er!”

www.ark.eu/drielandenpark

een lynx kan niet worden uitgesloten 
in ons grensgebied en ook boommar-
ter en otter staan te trappelen voor de 
Zuid-Limburgse grens. Helaas is het 
vaak moeilijk om vast te stellen of we 
echt zien wat we menen te zien, en soms 
is onze waarneming wel correct maar 
ontbreekt voldoende bewijs om ze als 
zodanig te kunnen beschouwen. Om 
die reden organiseert ark een cursus 
'roofdiersporen'. Het fraai geïllustreerde 
roofdiersporenboekje is speciaal voor de 
cursus ontwikkelt en verschijnt in 2014 
ook als app.

Het boekje is voor 8 euro te bestellen via 
info@ark.eu.

ARK jaarverslag 2013 drielandenpark



34 35

Bij tal van ark-activiteiten zijn vrijwilligers van 
onschatbare waarde. Ze helpen mee met veldles-
sen en dWaaltochten, inventariseren natuurgebie-
den, treden op als gastheer of –vrouw of helpen 
met schoonmaakacties. Veel van hen voelen zich 
enorm verbonden met het gebied waar ze actief 
zijn, en dragen hun enthousiasme weer over op 
andere mensen. En dat versterkt de lokale betrok-
kenheid bij ark-projecten.

Training 
Om vrijwilligers te scholen organiseert ark regel-
matig cursussen en trainingen, vaak samen met 
andere organisaties. Zo lopen in Limburg tien-
tallen goed getrainde ‘Grensmaasambassadeurs’ 
rond, volgden leden van de Vereniging albrands-
waards Landschap op IJsselmonde in het voorjaar 
van 2013 een training natuureducatie en is bij 
Loevestein een groep vrijwilligers getraind in het 
organiseren en begeleiden van jeugdactiviteiten 
onder de noemer ‘Expeditie Loevestein’. 

Helden in  
het veld

voor het project schone Maas worden regelmatig schoonmaakacties georgani-

seerd die er zonder vrijwilligers niet zouden zijn. de aanpak van schone Maas dient 

inmiddels als landelijk én europees voorbeeld. 

Kanoën is een grote passie van Menno 

van der laan. Regelmatig helpt hij mee 

bij kanotochten van ARK onder de rook 

van Rotterdam. 

 vrijwilligers in actie bij de opening van rivierpark Maasvallei, 

augustus 2013  Jobien Boonman

Arent Postma spreekt een klas toe bij de start van hun veldles in het oostvaar-

dersbos Elma Duijndam

de Flora & Fauna werkgroep Gelderse Poort levert voortdurend informatie aan 

van het planten- en dierenfront. hun laatste wapenfeit: de terugkeer van de 

otter in de ooijpolder. 

vrijwilligers van de vereniging Albrandswaards landschap krijgen uitleg 

tijdens de cursus natuureducatie Liesbeth Portheine

In het kader van waalweelde leidde ARK vrijwilligers op om 

dwaaltochten met schoolklassen te begeleiden  

Caroline van der Mark

henk voogd zet zich in als 

gastheer en klusjesman voor 

de zeetoren. hij ontmoet graag 

mensen, voorziet ze van koffie 

en thee of laat ze proeven van 

zijn huisgemaakte vlierbloesem-

siroop.

ARK jaarverslag 2013 helden in het veld



nIEuWE ARK-ERs

Op het ARK-administratiekantoor in nijmegen zijn Marjoleine 

Wimmers als coördinator van het bedrijfsbureau en Joris 

van Baal als medewerker boekhouding begonnen. Karsten 

Reiniers versterkt het communicatieteam en Anke Dielissen 

is sinds november 2013 programmaleider voor de Maashorst. 

In het team voor de Maashorst werken vanuit Dienst Landelijk 

Gebied ook Rob christiaans, stijn Ligtenberg en Maartje van 

Moll. 

AFscHEID nEMEn

Echt afscheid nam ARK van José ten Tuynte, zij is overleden 

op 25 maart 2013. Marloes Lagcher vulde in 2013 een zwan-

gerschapsverlof in en Frank Maasland verving tijdelijk project-

leider Johan Bekhuis. violeta Giurgi is eind 2013 overgestapt 

van ARK naar Rewilding Europe.

RAAD vAn TOEZIcHT

sinds september 2013 heeft ARK twee nieuwe leden in de Raad 

van Toezicht: chris Kalden als voorzitter en Tim slager als lid. 

We namen afscheid van Hans voortman (die aan de wieg van de 

Raad van Toezicht van ARK stond) en Peter van Rooij.

Wij zijn er trots 

op dat we ARK 

dankzij onze 2,5 

miljoen deel-

nemers aan de Postcode Loterij 

jaarlijks kunnen ondersteunen. 

naast deze structurele bijdrage, 

hebben we uit de opbrengt over 

2013 een extra bijdrage voor het 

project ‘Geuldal, catwalk voor 

Europese topnatuur’ toegekend. 

ARK zet haar expertise in om het 

prachtige grensoverschrijdende 

natuurgebied voor de toekomst 

te bewaren. Doel is de realisatie 

van een aaneengesloten na-

tuur- en landschapspark, wat ook 

de terugkeer van spectaculaire 

natuur- en diersoorten zoals de 

wilde kat en de lynx bespoedigt.

Judith Lingeman,

Hoofd Goede Doelen 

van de nationale 

Postcode Loterij

Over ark

Foto Pascal Fielmich

Fietsers in de Millingerwaard 

Twan Teunissen

BEZOEKERsAAnTALLEn WEBsITEs & sOcIAL MEDIA

WEBsITEs 2013 2012

ARK 133654 104818

Wolven In nederland 132194 51476

Dood doet Leven 17328 16037

Wisenten 30249 21532

totaal 313425 193863

Dwaalfilm 63175 323057

sOcIAL MEDIA 2013 2012

ARK

Facebook 1.977 1.006

Twitter 2.131 1.260

Wolven In nederland

Facebook 13.141 3.660

Twitter 2.086 833

Dood Doet Leven

Facebook 454 232

Twitter 323 154

Dwaalfilm

Facebook 130 64

Twitter 52 50

totaal 20.294 7.259

yOu TuBE 2013 2012

ARK 5661 37.225

Dood Doet Leven 27345 44.794

totaal 33006 82019

OvERZIcHT JEuGDAcTIvITEITEn ARK nATuuROnTWIKKELInG 2013

GEBIED KInDEREn BEGELEIDERs GROEPEn scHOLEn

LIMBuRG

Groeve ‘t Rooth (Bemelen) 233 91 10 6

Kempen Broek 480 95 18 8

Drielandenpark (bij vaals) 434 165 19 8

Meers 1219 328 46 31

Weerterbos 850 198 33 25

GELDERLAnD

Leeuwense Waard 800 189 33 18

Waalweelde Zuidoever 809 141 33 22

Waalweelde Betuwe 175 40 8 4

ZuID-HOLLAnD

Landtong Rozenburg 966 217 42 27

Hoek van Holland 130 38 15 0

IJsselmonde Zuidpolder 459 101 20 4

IJsselmonde Koedood 225 34 44 4

Zandmotor 111 21 5 5

FLEvOLAnD

Oostvaardersbos 376 80 15 9

totaal 7267 1738 341 171

ARK jaarverslag 2013 over ARK

36 37



LIJKEnPIKKERs In HET 

KEMPEn~BROEK

samen met Ed colijn van de 

Aaskever-werkgroep neder-

land bezocht een excursie-

groep verschillende Dood 

doet Leven-locaties waar 

dode dieren waren neerge-

legd, waaronder een das, een 

ree en een edelhert. Wederom 

bleek dat bezoekers van na-

tuurgebieden er zelden grote, 

dode dieren zien, omdat die 

liefst buiten hun belevingswe-

reld worden gehouden. Dood 

doet Leven zet zich in voor de 

terugkeer van dode dieren én 

aaseters in de natuur. 

OP ZOEK nAAR HET AAPJE 

vAn HET ZuIDEn

De natuur in de gemeenten

vaals en Gulpen-Wittem 

(Zuid-Limburg) is de enige 

plek in nederland waar de 

hazelmuis nog voorkomt. ARK 

biedt deze luchtacrobaat sa-

men met andere organisaties 

een steuntje in de rug, door de 

leefgebieden van hazelmuizen 

weer door groene corridors te 

verbinden. Tijdens excursies in 

2013 konden deelnemers de 

dieren én hun leefomgeving in 

vol ornaat aanschouwen.

BuRLEnDE HERTEn In HET 

WEERTERBOs

In het Weerterbos leeft sinds 

2005 mede door de inzet van 

ARK een groep edelherten. 

Het 25.000 ha grote Grens-

park Kempen~Broek waar het 

bos toe hoort, is een ideaal 

gebied voor deze grazers. 

Jaarlijks verzorgen ARK en 

stichting het Limburgs Land-

schap bronstexcursies naar de 

bronstige, burlende herten. 

Honderden deelnemers be-

klimmen dan de wildtoren om 

het bronstspektakel van nabij 

te volgen.

GEnIETEn vAnAF HET 

WATER

Kanoën op de Tungelroyse

Beek in het Limburgse 

Kempen~Broek. ARK werkt 

hier aan beekherstel, natuur-

lijke oevers én het ontslui-

ten van die prachtige beken 

voor kanoërs. De gids geeft 

informatie over de bijzondere 

Limburgse planten- en dier-

soorten die de komende jaren 

profi teren van de ontwikke-

ling van moerassen in het 

Kempen~Broek. ARK orga-

niseert ook kano-excursies 

in Klein Profi jt en op IJssel-

monde, in de omgeving van 

Rotterdam. 

WIsEnTEn On THE MOvE

Ruim 5 jaar geleden namen 

ARK en PWn het initiatief 

tot het terugbrengen van de 

wisent in nederland. Jaarlijks 

worden er excursies verzorgd 

in hun leefgebied het Kraans-

vlak bij Zandvoort. Hoewel er 

geen garantie is dat deelne-

mers de wisenten daadwer-

kelijk zien doet de gids zijn 

uiterste best om de dieren te 

vinden. De GPs-zenders die 

de dieren dragen, vergemak-

kelijken dit. Wilt u op eigen 

houtje de wisenten ontdek-

ken? Ook dat kan. sinds twee 

jaar loopt er een ‘Wisenten-

pad’ door het gebied waar-

over u zonder begeleiding 

het Kraansvlak mag betreden. 

spannend! 

w

FOTO ExcuRsIE

ARK organiseert foto excur-

sies in samenwerking met 

professionele fotografen. De 

dynamische pracht van ARK’s 

natuurrijke voorbeeldgebie-

den, met fotogenieke wilde 

paarden en runderen leent 

zich daar goed voor. Op de 

Landtong Rozenburg organi-

seerde ARK een druk bezochte 

foto excursie met fotograaf 

Gert de Graaf.

uITWAAIEn OP DE ZAnD-

MOTOR

Lekker uitwaaien op de Zand-

motor en een goed verhaal 

horen over deze innovatieve 

manier van kustbescherming? 

ARK verzorgt samen met het 

Zuid-Hollands Landschap 

excursies op de Zandmotor. 

Wat leeft er onder de water-

oppervlakte van de noordzee? 

Tijdens kor-excursies kun je 

dat ontdekken. Met de voeten 

in de branding trekken de 

deelnemers een groot kornet 

door het water. Wanneer het 

net wordt binnengehaald 

wordt duidelijk welke vis, krab 

of kwal zich heeft laten van-

gen. De vangst wordt bekeken 

en daarna teruggezet in zee.

FEsTA nATuRA, FEEsT 

vOOR JOnG En OuD 

Op zondag 8 september 

2013 streek Festa natura, het 

jaarlijkse Limburgse natuur- 

en cultuurfestival, neer op de 

st. Pietersberg in Maastricht. 

Er was een doe- en kijkmarkt 

en er waren excursies in het 

fort, de mergelgrotten en 

de bijzondere natuur. Festa 

natura trok maar liefst 4.000 

bezoekers. 

beGeleId oP PAd 

nIEuWE REcREATIEKAARTEn

‘ZWERvEn vAn vIJLEn TOT vAALs’ 

‘Zwerven van vijlen tot 

vaals, struinen door een 

sprookjesachtig landschap’ 

nodigt uit om de paden 

te verlaten en te gaan 

struinen door de nieuwe 

wildernis rond Wolfhaag, 

in het uiterste zuiden van 

Limburg. ARK werkt hier 

aan een gebiedsontwik-

keling in opdracht van de 

Provincie Limburg. Een 

fraai getekende detailkaart 

zorgt ervoor dat bezoekers 

hun weg door de natuur 

weten te vinden. Rond deze 

kaart staan weetjes over 

het gebied, een grote topografi sche kaart op de achterkant 

toont de wandel- en fi etsroutes tussen vijlen en vaals. De 

kaart kost 3 euro en is te koop bij vvv-informatiepunten en 

horecagelegenheden in het gebied.

DE BLAuWE vERBInDInG

De 'Blauwe verbinding', 

een 13 kilometer lange 

waterverbinding tussen het 

Zuiderpark in Rotterdam en 

de Zuidpolder in Barend-

recht, is vastgelegd op een 

natuur- en recreatiekaart. 

vier fraaie schetsen van het 

Zuiderpark, het Zuidelijk 

Randpark, de Koedood en 

de Zuidpolder geven een 

kijkje in de natuur op en 

rondom de route. ARK 

werkt aan natuurgebied dat 

zoet water kan bergen in de 

Koedood en de Zuidpolder. 

Een topografi sche kaart 

toont het eiland IJsselmonde tussen Oude Maas en nieuwe 

Maas. verder biedt de kaart achtergrondinformatie over het 

gebied. De kaart is gratis te downloaden via link. Bewoners 

kunnen gratis een gedrukt exemplaar ophalen bij de stads-

winkel in de deelgemeente charlois en bij bibliotheken in 

Baren-drecht en Albrandswaard.

sTRuInTAssEn
Bij de Zeetoren en de Landtong Rozenburg zijn struintassen 

of rugzakjes te huur met zoekplaten, opdrachtkaarten en 

onderzoeksmateriaal. Leuk om met de kinderen mee op pad 

te gaan.

Zuidpolder BarendrechtZuiderpark Rotterdam

Zuidelijk Randpark

Koedoodse plas en 
Gaatkensplas

kano-oversteekplaats

kanosteiger

parkeerplaats

natuurontwikkelingsgebied

door runderen begraasd terrein

koedood: struinen op 
ongebaande paden
Dwalen door de natuur op je eigen 
kompas, van de paden af, en gaan en 
staan waar je wilt. Dat kan langs de 
Koedood. Het gebied is vrij toegan-
kelijk, ook buiten wegen en paden. 
Ga op zoek naar vlinders in de rijk 
bloeiende graslanden of vang salaman-
ders in het water. Misschien wil je wel 
stilletjes wachten achter een struik, 
totdat die ene roofvogel voor je neus 
landt… Het mag allemaal. Maar let wel 
een beetje op. Je bent te gast in het 
woongebied van de Schotse Hooglan-
ders. De runderen hebben voorrang en 
blijf 25 meter van ze vandaan.

De Blauwe VeRBinDinG
struinkaarten

Een waterverbinding tussen het Rotterdamse Zuiderpark en de Zuidpolder van Barendrecht

zuidelijk randpark: ruimte 
voor oeverzwaluw

Ontdek de vele vogels en 
andere dieren in het bos of 

de natuurvriendelijke oevers. Op het 
nieuw aangelegde vogeleiland kun je 
de oeverzwaluw spotten. Maar ook 
kikkers, padden en salamanders voe-
len zich er thuis.

natuur- en recreatiekaart
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Met 4 unieke

struinkaarten

en handige

overzichtskaart!

IJsselmonde is een verrassend groen 
eiland. Tussen het Rotterdamse Zuider-
park en de Zuidpolder van Barendrecht 
kunt u heerlijk fietsen, wandelen of 
kanoën langs of op de Blauwe Verbin-
ding. In één van de dichtst bevolkte 
gebieden van Nederland, scharrelen 
bevers, lepelaars, Schotse Hooglanders 
en reeën onder het oog van tienduizen-
den inwoners.

Deze kaart biedt u:

•	een	overzicht	van	IJsselmonde	tussen	
Oude Maas en Nieuwe Maas, met 
fietsknooppuntennetwerk, wan-
delroutes, horecagelegenheden en 
kanoverhuurpunten

•	vier	prachtige,	getekende	struin-
kaarten, om in alle vrijheid door de 
groene gebieden te zwerven

•	per	gebied	zijn	korte	wandelingen	
te maken (1 à 2 uur). Routes vindt u 
op informatieborden in de gebieden 
(indien aanwezig) of op rotterdam.nl/
blauweverbinding 

•	waardevolle	informatie	over	het	
gebied, interessante weetjes en links 
naar bruikbare websites

Op pad op het eiland iJsselmonde 

De Blauwe Verbinding
Een waterverbinding tussen het Rotterdamse Zuiderpark 
en de Zuidpolder van Barendrecht

zuiderpark: groen en natuur in de stad 
Het Zuiderpark is het groot-
ste stadspark van Nederland. 

Er is volop groen en je kunt er lekker 
wandelen, sporten en genieten. Er zijn 
diverse oude bomen te vinden en zelfs 
zeldzame planten, waaronder wilde 
orchideeën. Het park is ook rijk aan 
dierenleven. Er leven konijnen, vleer-
muizen en heel veel vogelsoorten. Niet 
alleen zang- en watervogels, maar ook 
roofvogels. Zelfs de bosuil broedt er. 
In het park is veel water: een water-
gang, vijvers en een moerasgebied met 
beddingen die droogvallen bij weinig 
regenval en vollopen bij veel regen. In 
en rondom deze zogenoemde wadi’s 
leven veel kikkers, padden, libellen en 
vlinders. Bij hevige regenval vormt al dit 
water een waterbuffer voor Oud Zuid, 

zodat het daar droog blijft. De Blauwe 
Verbinding zorgt straks voor toevoer 
van schoon water uit de Oude Maas. 

In het park zijn volop mogelijkheden 
om je te ontspannen. Er zijn wandel-
routes uitgezet en kinderen kunnen 
zich vermaken in de speeltuin. Op de 
sportplaza kunnen skaters terecht, maar 
ook de sportfanaten om te fitnessen, 
tennissen of voetballen. Daarnaast zijn 
er plekken om te barbecueën, een kano 
of waterfiets huren en heerlijk luieren 
op de grote grasvelden behoort ook tot 
de mogelijkheden.
   
   U kunt hier kano’s huren

www.rotterdam.nl/zuiderpark

er Op

uit!

ark werkt aan nieuwe natuur. Niet op de 
tekentafel, maar buiten in het veld. Deze ge-
bieden zijn vrij toegankelijk: je kunt er strui-
nen en mag van de paden af. Genieten van de 
natuur kan op eigen houtje, maar je kunt ook 
deelnemen aan talloze activiteiten: kanotoch-
ten, struintochten, excursies over bijvoorbeeld 
hazelmuis of edelhert, foto-excursies en avon-
turentochten voor kinderen. Mocht je liever op 
eigen houtje gaan, neem dan een struinkaart 
mee. Hieronder een greep uit de activiteiten.
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teRuG vAn 
weGGeweest

Welriekende nachtorchis

2013 had een verrassing in 

petto voor Zalmeži, een van 

de eerste gebieden in het 

zuidwesten van Letland, 

waar in samenwerking met 

ARK natuurlijke begra-

zing begon. voor het eerst 

bloeide daar de welriekende 

nachtorchis uitbundig. De 

bijzondere plant die net als 

in nederland ook in Letland 

een beschermde soort is, 

staat verspreid door het hele 

gebied. Een echte verras-

sing want orchideeën keren 

niet zomaar terug. En als ze 

zich vestigen dan doen ze 

er meestal nog jaren over 

om tot bloei te komen.

Foto Twan Teunissen

Grote weerschijnvlinder

Het zal je maar gebeuren. 

Je zit lekker wat te drinken 

en ontdekt dan dat je niet 

de enige bent, maar dat een 

vlinder zich laaft aan het 

zweet op je arm. Dat over-

kwam een bezoeker van 

de Millinger theetuin in de 

Millingerwaard deze zomer. 

Het was niet zomaar een 

vlinder, maar de zeldzame 

grote weerschijnvlinder die 

voor het eerst sinds 50 jaar 

weer in de Gelderse Poort 

werd waargenomen

Foto Twan Teunissen

Veldkrekel

Wie het Kempen~Broek 

bezoekt heeft weer een 

goede kans om de veld-

krekel te horen. Die zeld-

zame insecten zijn namelijk 

gehoord op voormalige 

landbouwgronden die nu 

het hele jaar door worden 

begraasd. Eerder was de 

veldkrekel door de intensi-

vering van landbouw gro-

tendeels verdwenen, maar 

doordat er nu Taurossen en 

Exmoorpony’s grazen zijn 

veel gebieden omgetoverd 

tot bloeiende graslanden. 

De veldkrekels gebruiken de 

open plekken van dieren-

paadjes en stierenkuilen om 

op te warmen.

Foto Paul van Hoof

Ze zijn zeldzaam, worden in hun 
voortbestaan bedreigd en staan daar-
om vaak op de rode lijst. Een feestje 
dus als dieren en planten die het niet 
makkelijk hebben weer terug zijn. In 
2013 zijn er in verschillende gebieden 
waar ark actief is, prachtige ontdek-
kingen gedaan van soorten die terug-
van-weggeweest zijn.

Millingerwaard Twan Teunissen

hazelmuis 

Tijdens onderzoek in het 

Drielandenpark bij vaals 

werden voor het eerst 

hazelmuizen gevonden in 

nieuwe, jaarrond begraasde 

gebieden. Een opsteker 

voor ARK die in het gebied 

aan de slag is gegaan met 

het ontwikkelen van natuur-

lijke bosranden en met het 

aanleggen van verbindings-

zones. Een teken ook, dat 

het gebied zich langzaam 

maar zeker ontwikkelt tot 

een geschikt gebied voor 

hazelmuizen. 

 

 

 

Foto Ruud Foppen

Geelbuikvuurpad

Met zijn geelgevlekte buik 

en hartvormige pupil is 

de geelbuikvuurpad een 

bijzondere verschijning. En 

met wat geluk is het dier 

ook weer in het veld te zien. 

samen met Bureau na-

tuurbalans heeft ARK in juni 

enkele honderden geelbuik-

vuurpaddenlarven de vrij-

heid gegeven in Wolfhaag 

bij vaals. De graslanden met 

beekjes, de natte modderige 

plekken en zelfs de met wa-

ter gevulde voetstappen van 

runderen vormen een ideaal 

leefgebied voor deze pad.

Foto Jordi Strijdhorst

Wilde kat

Op maar liefst vijf plekken in 

hetzelfde bosgebied werd 

een wilde kat gefotogra-

feerd en gefilmd. Het dier 

heeft dan ook zijn rentree 

gemaakt in het Zuid-Lim-

burgse heuvellandschap. 

cameravallen in de bossen 

van de voerstreek heb-

ben het dier in het voorjaar 

ontdekt. De terugkeer van 

deze zeldzame soort is een 

goede indicator voor de 

kwaliteit van het landschap 

en laat zien dat de wilde kat 

zich hier weer thuis voelt.

Foto Bob Luijks

rode vuurvlinder 

In een kletsnat beekdal in 

Zuid-Limburg werd half 

juni een rode vuurvlinder 

gezien. Een spectaculaire 

ontdekking want de rode 

vuurvlinder stierf in 1946 

in nederland uit. Of de 

waargenomen rode vuur-

vlinder een zwerver is of 

dat de soort zich weer gaat 

vestigen moet nog blijken. 

De nieuwe natuurgebieden 

van ARK in Zuid-Limburg 

met hun bloemrijke beek-

dalgraslanden zijn in ieder 

geval klaar voor een nieuwe 

vestiging.

Foto Twan Teunissen

ARK jaarverslag 2013 terug van weggeweest



oP nAAR een wIldeR 
euRoPA

Rewilding Europe wil tien Europese topnatuurgebieden 
van elk 100.000 hectare realiseren. ARK en Rewilding 
Europe gaan nauwer samenwerken om dat voor elkaar 
te krijgen.

Sinds drie jaar werken ark en  
rewilding Europe samen met lokale 
organisaties aan nieuwe wildernis-
gebieden in alle delen van Europa. 
Veel plattelandsgebieden lopen leeg, 
waardoor ruimte ontstaat voor de 
terugkeer van wildernisnatuur. Het 
gaat dan om nieuwe natuur waarin 
toerisme een belangrijke basis vormt 
voor een gezonde, lokale economie.

op weg naar een wilder europa Bruno d'Amicis
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n
adat de Oostelijke en Zuidelijke 
karpaten (Polen), Westelijk Iberia 
(Spanje), Velebit (kroatië) en de 

Donaudelta (roemenië) al drie jaar in re-
wilding Europe meedraaien, werden dit 
jaar de Centrale apennijnen in Italië als 
nieuw gebied toegevoegd. Een indruk-
wekkende bergketen met diepe valleien 
en grote vlakten waar wolven, gemzen 
en beren rondlopen. Maar daar bleef het 
niet bij. Ook wordt hard gewerkt om de 

ARK heeft samen 

met Rewilding 

europe bijdragen 

geleverd aan het 

10e wereld 

wildernis congres  

Staffan Widstrand

HET OERRunD – EEn LEvEnDE LEGEnDE

Een ander dier dat in 1627 uitstierf en 

nu zijn comeback maakt, is het oer-

rund. Een imposant dier van bijna 2 

meter hoog, 1.000 kg zwaar en met 

hoorns van bijna 1 meter. De nieuwe 

uitgave Het Oerrund - een levende 

legende vertelt alles over deze opval-

lende verschijning met een minstens 

zo interessante levensloop. niet alleen 

was dit oersymbool een belangrijke 

vormgever van het Europese land-

schap, het speelde ook een sleutelrol 

in de geschiedenis van de moderne 

mensheid. Geen ander dier was van 

grotere betekenis voor onze eco- 

nomische en culturele ontwikkeling. 

Het boek met opvallende foto’s van 

Europa’s beste natuurfotografen en 

met aansprekende tekeningen, is het 

resultaat van een samenwerking tus-

sen ARK, stichting Taurus en Rewil-

ding Europe en kwam in december 

uit. Eerder verscheen de uitgave al in 

het Engels. Een deel van de royalties 

van het boek komt ten goede aan 

het Tauros Programma. Het Tauros 

Programma probeert een rund terug 

te fokken dat het oerrund zo dicht 

mogelijk benadert. 

Oostelijke rhodopen in Bulgarije als 
voorbeeldgebied toe te voegen en toonde 
een studie in opdracht van rewilding 
Europe aan, dat veel grote dieren in Eu-
ropa een verrassende comeback maken.

Vernieuwde samenwerking ARK en 
Rewilding Europe
ark is een van de initiatiefnemers van 
rewilding Europe. Begin juli werd een 
nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend door beide organisaties. 
In de nieuwe overeenkomst is voor 
de komende drie jaren afgesproken 
welke bijdrage ark zal leveren aan de 
doelen van rewilding Europe. Met de 
ondertekening van de overeenkomst 
werd tevens de European Wildlife Bank 
opgericht en werden kuddes grazers uit 
het ark kuddefonds overgedragen aan 
rewilding Europe.

European Rewilding Network 
Een nieuwe activiteit in de samenwer-
king tussen ark en rewilding Europe 
is het European rewilding Network 
dat in juli 2013 begon. Dit groeiende 

netwerk van natuurontwikkelingsgebie-
den die op dezelfde leest geschoeid zijn 
als rewilding Europe, wil actief kennis 
en ervaringen delen om te leren en te 
inspireren. In 2013 sloten ruim twintig 
initiatieven zich aan.

Spectaculaire comeback van diersoorten
Natuurbescherming werkt! Dat bleek uit 
de eerste diepgaande studie naar de te-
rugkeer van diersoorten in Europa. Bever, 
wisent en zeearend bijvoorbeeld, maakten 
de afgelopen decennia een spectaculaire 
comeback. Het rapport, ‘Wildlife Come-
back in Europe’ beschrijft hoe, waarom 
en waar 37 soorten zoogdieren en vogels 
zich herstelden de afgelopen 50 jaar. Het 
rapport van biologen en ecologen van 
The Zoological Society of London (ZSL), 
BirdLife International en de European 
Bird Census Council (EBCC) werd opge-
steld in opdracht van rewilding Europe.

Begin oktober werden de resultaten ge-
presenteerd tijdens het 10e Wereld Wil-
dernis Congres, WILD10, in het Spaanse 
Salamanca. De studie leert ons belang-

Kaart Rewilding europe Jeroen Helmer

Foto Staffan Widstrand

‘Wildlife zal terugkeren als wij het toestaan – uit dit 
rapport blijkt dat’

Frans Schepers, Managing director van Rewilding europe

rijke lessen voor het behoud van wilde 
dieren in Europa. Toch gaat er, ondanks 
de terugkeer van een indrukwekkend 
aantal soorten vogels en zoogdieren, 
nog steeds biodiversiteit verloren. De 
opleving van veel diersoorten moeten we 

daarom voorzichtig beoordelen. Zo zijn 
veel soorten nog niet terug op het niveau 
dat noodzakelijk is om een duurzame 
populatie veilig te stellen.

www.ark.eu/rewildingeurope

I BEr I a
Portugal – Spain

E aST Er N C a r PaT I a NS

SOU T H Er N
C a r PaT I a NS

Da N U Ba DELTa 
romania – Ukraine

CEN T r a L a PEN N I NES

V EL E BI T
Nature Park Croatia
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in hun dagelijkse doen en laten doordat een van de 

dieren is uitgerust met een GPs-zender. In studen 

Kladenec zullen de wisenten samen met honder-

den damherten en eerder door nTG uitgezette 

edelherten, het scala aan grote grazers uitbreiden. 

Daarnaast zullen de wisenten naar verwachting een 

toeristische trekpleister worden. 

En OOK EDELHERTEn TERuG In 

RHODOPEn

In de vorige eeuw werd het edelhert uitgeroeid 

in de Bulgaarse Rhodopen. In de winter van 2013 

bracht new Thracian Gold opnieuw edelherten 

terug naar dit ruige gebied. vanuit twee Bulgaarse 

natuurgebieden werden in totaal twaalf edelherten 

naar studen Kladenec in de Oostelijke Rhodopen 

gebracht. naast de acht in 2011 verhuisde dieren 

en de vier geboren kalfjes, komt het totaal aantal 

edelherten hiermee op 24.

www.ark.eu/bulgarije

Het project New Thracian Gold van 
de gelijknamige stichting, realiseert 
in de Oostelijke rhodopen een al-
ternatieve economie gebaseerd op 
natuurlijke begrazing, biologische 
landbouw en ecotoerisme. De streek 
behoort tot de mooiste wildernisge-
bieden van Europa en is de bakermat 
van de oude Thracische cultuur. New 
Thracian Gold wordt mede mogelijk 
gemaakt door de Nationale Postcode 
Loterij en is een initiatief van ark 
Natuurontwikkeling en avalon.

New Thracian Gold in de  
Bulgaarse rhodopen

TOEnAME TOERIsME DAnKZIJ nEW  

THRAcIAn GOLD

In 2013 steeg het aantal toeristen dat een bezoek 

bracht aan recreatie-ondernemers van het new 

Thracian Gold netwerk fors, vergeleken met dezelf-

de periode van januari tot augustus het jaar ervoor. 

De gemiddelde toename voor het hele gebied is 

zo’n 120%. De hoogste percentages (200%) werden 

gehaald in Gorne pole waar een nieuw guesthouse 

haar deuren opende. Ook de dorpen Pelevun, 

Popovets en het wildpark studen Kladenec  

ontvingen ten opzichte van 2012 meer dan twee 

maal de hoeveelheid bezoekers. Het gaat vooral 

om actieve toeristen die de Oostelijke Rhodopen 

bezoeken vanwege de natuur, culturele excursies, 

festivals, wijnproeverijen en fotografiereizen.

nATuuRREIsGIDs cROssBILL GuIDE OvER  

DE RHODOPEn

In het voorjaar van 2013 verscheen een natuur-

reisgids over de Oostelijke Rhodopen. Een crossbill 

guide met gedetailleerde informatie over dit fasci-

nerende gebied, over de natuur, het landschap en 

de ecologie; beschrijvingen van bijzondere plant- 

en diersoorten met vermelding van mogelijke 

observatieplekken. Ook zijn (lange afstand) wandel- 

en mountainbikeroutes beschreven. 

MADZHAROvO BIRDWATcHInG scOORT!

vogels kijken in de Oostelijke Rhodopen blijkt een 

van de highlights van Bulgarije te zijn. Het land staat 

op nummer acht in de ‘Top 10 reisbestemmingen 

voor 2014’ van de bekende reisgids Rough Guides. 

Behalve birdwatching als aantrekkelijk aspect, 

zorgen ook wandeltrektochten, mountainbiken 

en skiën, samen met prachtige stranden, het fijne 

weer, lage prijzen, fraaie historische stadjes en 

vriendelijke mensen voor zo’n hoge notering op de 

ranglijst.

sTuDEnTEn GEFAscInEERD DOOR  

nATuuR RHODOPEn

Afgelopen jaar maakten 3.400 Bulgaarse studen-

ten van 54 scholen kennis met de unieke natuur 

van de Oostelijke Rhodopen. Ze leerden over de 

icoonsoorten onder de planten van het natuur-

rijke gebied. naast bijna 100 presentaties in scholen 

werden leerlingen uitgenodigd in het veld en bij 

het nature conservation center in Madzharovo. 

Dit educatieve project, gesteund door ARK natuur-

ontwikkeling en new Thracian Gold en uitgevoerd 

door de Bulgaarse vogelbescherming, wil de jonge 

generatie laten kennismaken met natuur in de 

eigen omgeving. 

 

WIsEnTEn TERuG In DE BuLGAARsE 

nATuuR

In het najaar van 2013 vertrokken vijf wisenten van-

uit Duitsland naar Bulgarije, om aan een nieuw le-

ven in de natuur van de Rhodopen te beginnen. Het 

zouden de eerste vrij levende wisenten in Bulgarije 

worden. De dieren leven nu in natuurgebied studen 

Kladenec, een kerngebied van new Thracian Gold, 

vlakbij de stad Kardzhali. De dieren worden gevolgd 

Foto Staffan Widstrand

natuurreisgids 

over de oostelijke 

Rhodopen

damherten Staffan Widstrand

‘These wonderful results have been achieved with the great support 
of the New Thracian Gold-project through which we succeed to 
provide expertise and investments, to develop tourist attractions and 
new local tourism products. As a destination, the Eastern Rhodopes 
attract more visitors and therefore, more income in the local 
economy is generated.’ 
 
Mihaela Kircheva, ntG
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Nieuwe droogschuur voor Natuurpark Dviete
In het natuurgebied Dviete in Letland is bij het 
Informatiecentrum “Gulbju” een nieuwe droog-
schuur gebouwd. Eerder had het centrum al een 
monumentale droogschuur, maar die ging een 
paar jaar geleden in vlammen op. Eind november 
2013 werd de droogschuur officieel in gebruik 
genomen. Het gebouw zal dienst doen als op-
slagruimte voor boten en kano’s, maar ook als 
expositieruimte voor de lokale visserijgeschiede-
nis en mogelijk als eenvoudige overnachtings-
ruimte. Het Informatiecentrum “Gulbju” werd al 
eerder mogelijk gemaakt met de steun van ark, 
de Nationale Postcode Loterij en de Nederlandse 
Vogelbescherming. De bouw van de nieuwe 
droogschuur werd bekostigd door het Europees 
Visserijfonds.

Hermeanderingsproject Dviete in volle gang
In de winter van 2013 is hard gewerkt aan het 
ontdoen van de laatste 20 hectare Dviete-oever 
van bomen en struiken, zodat het gebied klaar is 
voor een grote metamorfose; het weer vrij laten 
meanderen van de Dviete. Om de terugkeer van 
moeras en natte weidevegetatie weer een goede 
kans te geven wordt in Letland hard gewerkt aan 
het herstel van het oorspronkelijke traject van de 
Dviete. Wat eens een open moeras van riet, natte 
weide en hooilanden was, is de afgelopen decen-
nia namelijk grotendeels veranderd in een dichte 
jungle van wilgenstruiken en ruige vegetatie. Het 
werk begint vruchten af te werpen want de kuddes 
wilde paarden en runderen die er rondlopen, eten 

veelvuldig van de nieuwe uitlopers op de over-
gebleven boomstronken. Dat heeft nu al gezorgd 
voor een aantrekkelijk landschap voor de poelsnip 
die dit jaar een deel van de vallei in gebruik heeft 
genomen als baltsplaats. Naar verwachting zal het 
nog een jaar duren voordat de Dviete weer vrij 
kan stromen.

www.ark.eu/letland

ark in Letland
ark werkt sinds 1999 aan natuurontwikkeling in Letland. In 2005 ontving ark hiervoor bijna 
een miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij waardoor de projecten flink werden uitver-
groot. In Letland zijn goede voorbeelden te zien van kleinschalige projecten in samenwerking 
met lokale grondeigenaren die natuurontwikkeling combineren met toeristische activiteiten. 
Maar ook grootschalige gebieden zijn in ontwikkeling. Langs de rivier de Dviete, vlakbij de grote 
stad Daugavpils, ontstaat een groot natuurgebied waar gewerkt wordt aan herstel van natuurlijke 
begrazing en hermeandering van de rivier.

dviete Jeroen Helmer

bouw nieuwe droogschuur dviete bezoekerscentrum Jan van der Veen



d
e wolf van Luttelgeest, zoals het dier al 
snel werd genoemd, zorgde voor weken-
lange aandacht op tv, in kranten, op social 

media, maar ook in het café en aan de keuken-
tafel.Volgens sommigen zou het dier zijn neer-
gelegd, maar onderzoekers zagen een raszuivere 
wolf, die door natuurlijk trekgedrag zelfstandig 
hier naartoe was gelopen. Dit inzicht werd bekend 
gemaakt tijdens een drukbezochte persconferen-
tie.

Later, in oktober bleek echter dat het 'neerleg'-
scenario meer waarheid bevatte dan aanvankelijk 
gedacht. De wolf had twee kleine kogelgaten die 
eerder over het hoofd waren gezien. Bovendien 
stamde de bever in de maag uit de karpaten, 

Wolf van Luttelgeest 
bleek kofferbakwolf

wolven Bob Luijks

WOLvEn In nEDERLAnD

In Wolven in nederland werken ARK, FREE 

nature, Ivn, Zoogdiervereniging, KnJv en 

natuurmonumenten samen om nederland 

voor te bereiden op de verwachte komst van 

wolven naar nederland. Wolven in nederland 

streeft naar een conflictarm samenleven van 

mens en wolf en wil actuele en wetenschap-

pelijke gefundeerde informatie over wolven 

beschikbaar maken voor iedereen.

hoewel de Eifel als herkomst nog niet helemaal 
uitgesloten kon worden. Dit was door een com-
binatie van DNa-analyse en isotopen-onderzoek 
vast komen te staan. Een wolf met een verse bever 
in de maag had nooit zelfstandig in zo'n korte tijd 
van een van beide gebieden naar Nederland kun-
nen lopen en moest dus door mensen gebracht 
zijn. alles lijkt nu te wijzen op snode opzet.

Wolven in Nederland reageerde verbaasd en ont-
zet. Verbaasd over de eerste misvatting in het on-
derzoek. Ontzet dat een Europees beschermd dier 
illegaal werd geschoten en hier werd neergelegd.

De wolf van Luttelgeest was misschien een 
slechte grap, maar zorgde opnieuw voor grote 
aandacht voor dit dier. Wekenlang stonden we 
dagelijks voor de camera of achter een microfoon 
om vragen van pers uit binnen- en buitenland 
te beantwoorden. Er zullen nog maar weinig 
Nederlanders zijn die niet weten dat wolven al op 
de drempel staan en dat de Nederlandse overheid 
zich moet voorbereiden op de komst van de wolf. 
Zeker nadat in 2013 een wolf bij Meppen, net over 
de grens bij Drenthe, werd gesignaleerd.

www.ark.eu/wolf

ARK jaarverslag 2013 Kofferbakwolf

50 51



52 53

ARK jaarverslag 2013 hoe wild kan het worden?

Hoe wild kan het 
worden?
Nederland is een cultuurlandschap. We hebben ons land tot in de verste uithoeken ontgonnen en 
benut. Met bijna 17 miljoen inwoners zullen we ons stempel blijven drukken op de ontwikkeling 
van ons landschap, zelfs als we besluiten om ‘niets te doen’. Of we het nu bos, akker of nieuwe 
wildernis noemen, het landschap weerspiegelt onze beschaving en de wijze waarop we onze re-
latie met de omgeving ontwikkelen. Daarin zit beweging: de invloed van de steden wordt steeds 
prominenter, mensen willen meer natuur in hun omgeving. Hoe wild kan het worden?

2013 zal de boeken ingaan als het jaar waarin het 
begrip wildernis doorbrak. In hoofden en harten 
en in discussies over de toekomst voor natuur. In 
de eerste plaats dankzij het succes van de film ‘De 
Nieuwe Wildernis’. Maar er was breder aandacht 
voor wildernis: Natuurmonumenten toonde 
met zijn Groot Wild Enquête de sympathie voor 
wild en behoefte aan wildernisbeleving aan. De 
Oerrr-campagne leverde meer dan 150.000 vooral 
jonge leden op. En de vondst van een wolf bij 
Luttelgeest is niemand in Nederland ontgaan; 
het was wekenlang trending topic in de media. 
Internationaal is de doorbraak van het begrip ‘re-
wilding’ een feit. Het mede door ark geïnitieerde 
‘rewilding Europe’ wist in het afgelopen jaar 150 
miljoen mensen via de media te bereiken. 

Hoe wild kan het worden?
Industrialisering en intensivering van het landge-
bruik hebben in de vorige eeuw een ecologische 
crisis veroorzaakt waarvan de natuur nog steeds 
aan het herstellen is. Uit die teloorgang is een 
nieuw bewustzijn gekiemd: er is belangstelling 
ontstaan voor spontane natuur. Vanuit de over-
tuiging dat natuur een plaats verdient, vanuit het 
inzicht dat herstel van natuurlijke processen de 
basis vormt voor het duurzaam functioneren van 
gebieden. Vanuit de ervaring dat de biodiversiteit 
in deze gebieden groot is.

Een gezonde, rijke natuur heeft bestaansrecht. 
Dat is niet gespeend van eigenbelang: de waarde 
van biodiversiteit voor bijvoorbeeld de medische 

wetenschap, voedselproductie en herstel van 
kringlopen is groot. En meer spontane natuur is 
goedkoper in beheer. Maar het gaat ook om een 
andere invulling van onze verbondenheid met 
natuur, omdat er in heel Europa sprake is van ste-
delijke groei en een krimpende plattelandsbevol-
king. Stadsmensen hebben behoefte aan ontspan-
ning in een groen landschap, maar ook beleving 
van vrijheid in een overweldigende natuur.
In Europa wordt jaarlijks een miljoen hectare 
land verlaten. Landbouw is daar niet meer ren-
dabel; de bevolking trekt weg. rewilding Europe 
zet in op revitalisering van deze gebieden: ruimte 
voor wildernis met grote roofdieren. Beperking 
van overexploitatie door jacht of stroperij. En 
daarvoor in de plaats een duurzame economische 
basis met ondernemingen die zich op de natuur 
richten. Wij zien ruimte voor meer wildernis, juist 
in ons moderne cultuurlandschap. 

ark zet zich al 25 jaar in voor robuuste natuur, en 
is vooral uitvoerder van praktijkvoorbeelden. Met 
prachtige resultaten in de Gelderse Poort en langs 
de Grensmaas, waar de biodiversiteit spectaculair 
is toegenomen en mensen dagelijks in groten 
getale genieten van het fraaie landschap. Waar bo-
vendien het maatschappelijk rendement hoog is 
omdat de waterveiligheid in deze gebieden wordt 
geborgd. 

Vier jaar gebiedsontwikkeling in het Limburgse 
kempen~Broek en het Drielandenpark toont aan 
dat de ondernemende aanpak van ark succesvol 

is. ark zet zich sinds kort met dezelfde aanpak in 
voor de Maashorst, dat de avontuurlijke voortuin 
kan worden van Oss, Uden, Landerd en Bernheze.
Dankzij de Nationale Postcode Loterij zal ark de 
komende jaren een nieuwe impuls geven aan de 
‘moeder aller cultuurlandschappen’ van Neder-
land: het Geuldal. Grensoverschrijdend, met 
respect voor eeuwenoude landschapselementen, 
en met de natuur zelf als ‘onderhoudsdienst’ kan 
dit landschap uitgroeien tot het moderne groene 
hart van de stedenring Maastricht-Luik-aachen-
Heerlen. 

In de speciale jubileumuitgave over 25 jaar ark 
presenteren wij u in vogelvlucht onze projecten, 
de successen en ook de experimenten, die ver-
nieuwing op gang brachten. Mens en natuur met 
elkaar verbinden: ruimte voor natuur met ruimte 
voor mensen. Innovatief en ondernemend. En 
wilder als het even kan. Dat zijn de drijfveren en 
kracht van ark. al 25 jaar en daar gaan we graag 
mee door.

Wouter Helmer, Petra Souwerbren
Directie ark

ʻEen gezonde, rijke natuur heeft bestaansrecht. Dat is niet gespeend 
van eigenbelang: de waarde van biodiversiteit voor bijvoorbeeld de 
medische wetenschap, voedselproductie en herstel van kringlopen 
is groot.̓

Illustratie Jeroen Helmer
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FInAncIEEL JAARvERsLAG

Over 2013 is een resultaat behaald van € 183.413. 

Dit bedrag wordt toegevoegd aan de continuïteits-

reserve om dekking te hebben voor salariskosten 

inclusief werkgeverslasten gedurende 1 jaar.

In de begroting 2013 was een totaal van ruim € 17 

miljoen opgenomen aan kosten voor projecten. Er 

is voor € 7,5 miljoen aan kosten gerealiseerd. Het 

grootste verschil zit in het project “Maashorst” dat 

eerst in november 2013 is toegekend door provin-

cie noord-Brabant. De bijdragen van gemeenten 

en waterschap zijn in januari 2014 toegekend. 

De uitvoering is in 2014 gestart. Er waren kosten 

begroot van € 6 miljoen. In het PMJP Limburg 

is in 2013 € 2,3 miljoen minder gerealiseerd aan 

grondaankopen en inrichting; dit bedrag schuift 

door naar 2014. Aan kavelverbeteringswerken werd 

1 miljoen minder besteed dan begroot. Een aantal 

doorlopende projecten heeft vertraging opgelopen, 

onder andere wegens benodigde vergunningen. 

De middelen blijven via het bestemmingsfonds ter 

beschikking van deze projecten voor uitvoering in 

2014 (€ 0,41 miljoen).

In 2013 zijn voor € 2,53 miljoen minder baten 

gerealiseerd dan begroot. Er zijn minder baten 

gerealiseerd in project Maashorst (€ 6 miljoen), in 

kavelwerken Limburg (€ 1,5 miljoen) en overige 

projecten (€ 0,43 miljoen). Er zijn meer baten ge-

realiseerd voor het meerjarenprogramma Limburg 

(€ 3,5 miljoen en 0,9 sKnL) en waterpark Kempen-

Broek (€ 0,6 miljoen). De bijdrage van de nationale 

Postcode Loterij aan ARK werd in februari met 4 ton 

verhoogd naar 9 ton.

Het eigen vermogen is in 2013 toegenomen met 

€ 2,16 miljoen. Ten dele is dit de aanwas van het 

grondfonds ad € 1,56 miljoen door aankoop van 

gronden in Limburg. Het bestemmingsfonds be-

draagt € 4,1 ton. Dit fonds bestaat uit gelden die 

in 2013 zijn ontvangen en verantwoord voor het 

uitvoeren van (doorlopende) projecten. De con-

tinuïteitsreserve nam toe met het resultaat dat in 

2013 is gerealiseerd. 

De toename in de materiële vaste activa van 13 mil-

joen naar 14 miljoen is te verklaren door aankoop 

van gronden.

OvER DE BALAns

Baten die in 2013 zijn ontvangen voor projecten 

die doorlopen in 2014, zijn vanwege de grondsla-

gen voor resultaatbepaling volledig in 2013 als baat 

verantwoord. De resterende gelden worden via het 

bestemmingsfonds in het volgend jaar ter beschik-

king gesteld voor uitvoering van de betreffende 

projecten. Gerealiseerde kosten worden in het jaar 

van uitvoering als lasten verantwoord.

Bij dit jaarverslag is door Konings & Meeuwissen 

Accountants een goedkeurende controleverklaring 

verstrekt conform de richtlijnen van het cBF.

Hiernaast staande cijfers zijn ontleend aan de jaar-

rekening 2013. Het volledige financiële jaarverslag is 

te lezen op www.ark.eu/jaarverslag.

ark in cijfers
GEcOnsOLIDEERDE BALAns

12/31/2013 12/31/2012

AcTIvA  €  € 

Materiële vaste activa  14.398.687  13.099.273 

Financiële vaste activa  303.598  300.959 

voorraden en onderhanden werk  811.411  673.099 

vorderingen  724.424  1.043.330 

Liquide middelen  12.759.742  12.281.459 

totaal activa  28.997.862  27.398.120 

PAssIvA

Eigen vermogen  25.513.144  23.349.863 

Langlopende schulden  –  –

Kortlopende schulden  3.484.718  4.048.257 

totaal passiva  28.997.862  27.398.120 

GEcOnsOLIDEERDE sTAAT vAn BATEn En LAsTEn

2013  Begroting 2013 2012 

BATEn  €  €  € 

Opbrengst uitgevoerde projecten  754.095  2.756.045  1.269.950 

Opbrengst boekenverkoop  –  –  –

Boekwinst/verlies activa  –  –  –

Baten nationale Postcode Loterij  900.000  500.000  500.000 

subsidies  5.574.405  6.465.659  6.669.107 

Overige baten  –  –  –

Financiële baten  196.304  233.904  305.148 

totaal  7.424.804  9.955.608  8.744.205 

LAsTEn

Bureau  456.568  493.439  650.162 

Algemene kosten  4.800  –  –

Regio’s  4.800.155  16.646.826  3.288.033 

totaal  5.261.523  17.140.265  3.938.195 

OvERscHOT  2.163.281  –7.184.657  4.806.010 

Belastingen  –  –  – 

Verdeling overschot  2.163.281  –7.184.657  4.806.010 

Mutatie bestemmingsfonds  € 413.323  € 2.786.204 

Mutatie grondfonds  € 1.566.545  € 1.825.104 

Toegevoegd aan het vrij beschikbare vermogen uit hoofde:

continuiteitsreserve  € 183.413  € 194.702 

 € 2.163.281  € 4.806.010 
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Met het Wereld Natuur Fonds 
ontwikkelen we al 20 jaar nieuwe 
natuur in Nederland
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Maashorstcolofon
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ARK natuurontwikkeling, nijmegen 2014

ARK jaarverslag 2013

58

ark verlegt grenzen voor 
wilde natuur



ARK Natuurontwikkeling en
de Postcode Loterij

Ooit kwam de wisent voor in grote delen van Europa. In 1921 is de 
laatste in het wild levende wisent door jagers gedood. De ‘Europese 
bizon’ werd een attractie in dierentuinen. In Polen en Wit-Rusland zijn 
ze, rond 1950, met succes teruggezet in de vrije natuur. Zou de wisent 
ook weer in ons land kunnen aarden? En kan onze natuur daar dan van 
profiteren? ARK Natuurontwikkeling, een organisatie die de natuur 
waar mogelijk haar gang wil laten gaan, nam de proef op de som.

Onderzoek
In 2007 zette ARK drie wisenten uit in de dichtbegroeide Kennemer-
duinen. Dat gebeurde in samenwerking met PWN, het waterleiding-
bedrijf dat het duingebied beheert. De beesten hadden het zo naar 
hun zin, dat ze inmiddels al met z’n zestienen zijn. Wetenschappelijk 
onderzoek laat zien dat de wisenten goed passen in het duin gebied. 
Ze grazen het langzaam open en het oorspronkelijke, dynamische 
duinlandschap komt terug. En daardoor krijgen allerlei bijzondere 
duinplanten en –dieren weer een kans. 

Zandbad
Wat ook helpt is dat wisenten graag een zandbad nemen. Als ze met 
hun grote, zware lijven door het zand rollen, vliegen zand en 
graspollen alle kanten op. Zo ontstaan er veel open zandplekken. 
Daarin voelen tal van andere dieren, zoals de zandhagedis en de 
zandloopkever, zich thuis. Het wisent-onderzoek is verlengd tot 
2017. We kunnen al voorzichtig zeggen: de terugkeer van de wisent 
is goed voor de natuur. En leuk voor alle duinwandelaars die nieuws-
gierig zijn naar dit prachtige dier. 

Dankzij u...
Dankzij de deelnemers van de loterij heeft ARK Natuurontwikkeling 
in 2014 een bijdrage ontvangen van € 2,8 miljoen. Door mee 
te spelen met de Postcode Loterij steunt u het werk van ARK en 
89 andere goede doelen.

Bijvoorbeeld:

Wild plan pakt goed uit
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Samen maken we het verschil.
Meer mooie resultaten van onze goede doelen vindt u op www.postcodeloterij.nl
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