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ARK Natuurontwikkeling zoekt een bevlogen ontwikkelaar van nieuwe natuur 
Stichting ARK werkt aan meer en wildere natuur. In Nederland en omgeving. Van Zuid-Limburg tot de 
Noordzee. Wij ontwikkelen grensverleggende wilde ideeën over beheer en ontwikkeling van natuur, 
wij proberen onze ideeën uit in voorbeeldprojecten én passen ze toe bij de ontwikkeling van robuuste 
nieuwe natuurgebieden. 
 

Voor ons gebiedsontwikkelingsteam zoeken wij een ervaren natuurontwikkelaar die onze capaciteit 
op het gebied van zowel projectvoorbereiding als uitvoering versterkt en verbreedt. Wij zoeken 
iemand die haar/zijn opgebouwde ervaring in de ruimtelijke ontwikkeling wil gaan inzetten om de 
natuur écht meer ruimte en écht meer betekenis te geven.  

De komende jaren gaat ARK alleen al in Brabant minstens 700 ha aankopen en omvormen tot 
robuuste natuurlandschappen. Jaarlijks moeten wij voor minstens 150 ha inrichtingsplannen maken, 
vergunningen aanvragen, financiering regelen en de uitvoering aansturen. Ons gebiedsontwikkelings-
team bestaat nu nog uit 6 medewerkers en wordt ondersteund door externe rentmeesters, adviseurs 
en partners.  

Wij zoeken een daadkrachtige, doelgerichte collega met een relevante HBO- of WO-opleiding, die 
o  een grote persoonlijke betrokkenheid heeft bij natuurontwikkeling en rewilding; 
o  aantoonbare ervaring (5 tot 20 jaar) heeft met gebiedsontwikkeling of ruimtelijke projecten; 
o  inzicht heeft in de ruimtelijke procedures en subsidieregelingen rond natuurontwikkeling; 
o  zelfstandig kan werken, maar geen eenling is; 
o  over het organisatietalent beschikt dat nodig is voor complexe, meervoudige projecten; 
o  de vaardigheid bezit om ontvankelijk om te gaan met weerstand; 
o  ondernemend is en risico’s durft te nemen; 
o  een doener en afmaker is die als het nodig is werk kan verzetten;  
o  een creatieve, kritische geest heeft en vernieuwende, verfrissende ideeën inbrengt; 
o  een sterke persoonlijkheid heeft en het woord kan voeren over gevoelige onderwerpen; 
o  thuis is in de regio Midden-Brabant en er bij voorkeur ook woont. 
 
Je rol en taken zijn, onder meer, 
o voorbereiden van grondaankopen en kavelruilen (samen met rentmeesters); 
o (laten) uitvoeren van landschapsecologische gebiedsanalyses en werkvoorbereidend onderzoek; 
o (laten) ontwerpen van inrichtingsplannen 
o (laten) aanvragen van de benodigde vergunningen; 
o voorbereiden en opstellen van financieringsaanvragen (o.a. Groen Ontwikkelfonds Brabant); 
o overleggen met partners, overheden én omwonenden; 
o bewaken afspraken projectteam & externe overleggen; 
o aanbesteding en aansturing externe opdrachtnemers; 
o uitvoeren van communicatieactiviteiten. 
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ARK biedt haar medewerkers zeer flexibele arbeidsvoorwaarden passend bij een dynamische, 
ondernemende organisatie. Onze arbeidsvoorwaarden zijn, passend bij een goed-doel-organisatie, 
zowel marktconform als relatief sober. ARK Natuurontwikkeling is een platte organisatie met korte 
lijnen, waar slagvaardigheid belangrijk is. Onze circa 30 medewerkers werken grotendeels vanuit 
huis, daarbij ondersteund door ons bedrijfsbureau en communicatieteam in Nijmegen. 

Het gaat om een dienstverband van vooralsnog 1 jaar met de intentie tot verlenging voor 
onbepaalde tijd. De functie is voor 32 tot 40 uur per week (in overleg te bepalen).  
 
De inschaling van de functie is afhankelijk van je ervaring. Zowel ervaren senior projectleiders als 
projectmedewerkers die willen doorgroeien worden verzocht te solliciteren. 
 
Herken je jezelf hierin? We ontvangen dan graag  je sollicitatie bestaande uit een brief met 
curriculum vitae via info@ark.eu o.v.v. ‘sollicitatie gebiedsontwikkelaar’. De eerst volgende 
selectieronde sluit op 27 juni 2022.  
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jos Rademakers (06 - 2244 74 61) of Ger van den 
Oetelaar (06 - 2044 7518) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


