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Natuurbeschermingsraad De raad houdt secretariaat op Maliebaan 41,

3581 CD Utrecht, 030-331 441, fax 030-331 471.

De bibliotheek is na afspraak te bezoeken van

maandagtot en met donderdagen dan alleen in

de ochtenduren.

Stichting Ark

De Stichting Ark is in 1989 opgericht met als doel

de vergroting van de praktische kennis over het

rivierecosysteem. Bovendien zet deze organisa-
tie zich in voor een meer natuurlijke ontwikkeling

van het Nederlandse rivierengebied.

In de visie van deze stichting is natuurontwikke-

ling het scheppen van een uitgangssituatie
waarin natuurlijke processen de ruimte krijgen
om een zo compleet mogelijkecosysteem te vor-

men. Daarbij moet het ingrijpen van de mens tot

en minimum worden beperkt. In het rivierenge-

bied gaat het daarbij vooral om het scheppen

van ruimte voor rivierdynamiek, toestromend

grondwater en natuurlijke begrazing. Op de

voorbeeldterreinen van de Stichting Ark leiden

deze processen tot het ontstaan van levensge-

meenschappen waarin halfwilde grazers (paar-

den/runderen) in zeer lage dichtheden een be-

langrijke rol spelen. Speciale nadruk ligt op de

ontwikkeling van levende rivierduinen, van

kwelstromen, van nevengeulen door de uiter-

waarden, van stroomdalgraslanden en van een

grote verscheidenheid aan natuurlijke ooibos-

sen.

Zowel op het gebied van natuurontwikkeling als

op dat van natuurbeleving hebben de werkzaam-

heden van de stichting een experimenteel karak-

ter. Ook het beheer van terreinen is niet een doel

op zich zelf maar een middel om nieuwe ideeen

in de praktijk te toetsen. Onder andere met steun

van het Wereld Natuur Fonds beheert de Stich-

ting Ark momenteel een tiental proefgebieden
met een totale oppervlakte van 600-700 hectare.

De meest bekende zijn: Hochter Bampd bij

Maastricht, Koningssteen bij Thorn, Ewijkse

Plaat, Millingerwaard in de Ooijpolder en Mei-

nerswijk te Arnhem.

Medewerkers van de stichting volgen de floristi-

sche en faunistische ontwikkelingen in deze ge-

bieden, verzamelen historische rivierkaarten, or-

ganiseren expedities naar soortgelijke gebieden
in het buitenland en organiseren onder meer ook

veldwerkprojecten voor lagere scholen in de om-

geving. Een intensieve betrokkenheid van de lo-

kale bevolking bij de nieuwe natuurgebieden
wordt van groot belang geacht. Een interessant

project is bovendien de deelname aan het Pool-

se Konikprogramma. Deze stichting heeft inmid-

dels vijftig van deze halfwilde paarden op haar

terreinen lopen. Op het gebied van de avifauna

zijn interessante veranderingen in de gebieden

vastgesteld. Meer informatie over de Stichting
Ark kunt u krijgen bij het secretariaat Jan de Ja-

gerlaan 2, 6998 AN Laag Keppel of telefonisch

080 - 239 835.

Op grand van de Natuurbeschermingswet is in

1968 de Natuurbeschermingsraad ingesteld. De

raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan

de ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en

Visserij (LNV). De adviezen betreffen niet alleen

het regeringsbeleid voor de natuur en het land-

schap maar ook strategische visies, het omgaan

van de mens met zijn leefmilieu. Adviezen kun-

nen ook betrekking hebben op ander beleid,

wanneer dat (direct) invloed heeft op de natuur

of het landschap. De advisering heeft verschil-

lende doelen zoals: het ondersteunen van het

beleid van de minister, het toetsen van het ge-

voerde beleid, het nemen van initiatieven gericht

op nieuwe beleidsontwikkelingen en het signale-

ren van zaken die mogelijkerwijs aan de aan-

dacht kunnen ontsnappen.

De raad bestaat uit vijftien op persoonlijke titel

en bij Koninklijk Besluit benoemde onafhankelij-

ke leden. Ten minste drie leden zijn deskundig
op het gebied van de land- en bosbouw. De raad

komt zeven maal per jaar bijeen. Verder kent de

raad een viertal vaste commissies (de Natuur- en

Landschapscommissie, de Commissie Ruimte

en Milieu, de Commissie Natuur- en Milieu-

Educatie en de Juridisch-Bestuurlijke Commis-

sie). Bovendien worden ad hoc werkgroepen ge-

vormd voor specialistische onderwerpen. De

raad brengt jaarverslagen uit. De meeste advie-

zen zijn tegen betaling bij het secretariaat op-

vraagbaar. In het jaarverslag van 1992 komen wij
onder andere tegen: Nota Jacht en Wildbeheer,

Beheer Oostvaardersplassen, Beleidsvoorne-

men Beleidsplan Wetenschap en Technologie.
Kiezen voor recreatie. Beleidsnota Openluchtre-
creatie beleidsvoornemen, Ecosysteemvisies,

Beheers- en ontwikkelingsvisies voor het Lau-

wersmeer, Natuur uit Moeras, enzovoort. Er wor-

den tevens adviezen gegeven over Aanwijzingen
tot beschermd natuurmonument/staatsnatuur-

monment (in 1992 bijvoorbeel Coepelduyn,
Schoorlse Duinen en Hoge Fronten). Kortom de

Natuurbeschermingsraad kan ook natuurbe-

schermings-, natuureducatievereningen en vo-

gelwerkgroepen heel wat informatie bieden over

het gevoerde beleid en het beheer van talloze

gebieden. De raad beschikt over een bibliotheek

die op afspraak kan worden bezocht (zie onder).

Het departement van Landbouw, Natuurbeheer

en Visserij is voornemens te komen tot herzie-

ningen van de adviesstructuur. De Natuurbe-

schermingsraad zal daar, evenals de Bosraad,

de Jachtraad, de Commissie Wet BUD en de

voorlopigeCommissie voor de Nationale Parken,

ook bij zijn betrokken.


