Provincie Brabant verwelkomt ARK als nieuwe partner
Natuurnetwerk Brabant
's-Hertogenbosch, 14 december 2022 - Op donderdag 13 januari heeft de Provincie
Noord-Brabant een samenwerkingsovereenkomst getekend met Stichting ARK. Met
deze ondertekening wordt ARK de nieuwste partner van Natuurnetwerk Brabant.
De provincie Brabant heeft als doel om uiterlijk 2027 het Natuurnetwerk Brabant
(als onderdeel van Natuurnetwerk Nederland) te realiseren. Hiermee draagt de
provincie bij aan het vergroten en verbinden van (bestaande) natuurgebieden,
zodat dieren en natuur meer ruimte krijgen.
Om natuurnetwerken te vergroten en te verbinden is het van belang dat grond wordt verworven of
van functie grond verandert, zodat het ingericht kan worden als nieuwe natuur. Dit doet de provincie
samen met o.a. gemeenten en onze manifestpartners Staatsbosbeheer, Waterschappen, Brabants
Landschap en Natuurmonumenten. Allen partijen die grote gebieden nieuwe natuur realiseren. Met
deze samenwerkingsovereenkomst wordt ARK onze nieuwste partner.
Gedeputeerde Hagar Roijackers over de samenwerking; “Brabant heeft veel mooie natuurgebieden.
Die dient goed onderhouden en beheert te worden. Met onze manifestpartners hadden we al sterkte,
gespecialiseerde, partners. Met ARK wordt er nu nog eentje toegevoegd. En dat is goed voor
Brabant. Want onze natuur verdient bescherming en goede zorg zodat iedereen er maximaal van kan
genieten. Het maakt de provincie nog mooier. Met meer natuur is het in Brabant prettiger wonen,
werken en recreëren. Verder is meer natuur van groot belang in de strijd tegen klimaatverandering."
ARK heeft aangegeven een aanzienlijke bijdrage te willen leveren aan het realiseren van de
Brabantse natuurdoelen. De komende jaren gaat ARK ruim 700 hectare nieuwe natuur inrichten. De
gebieden waar zij aan de slag gaan liggen voornamelijk langs de Dommel tussen Den Bosch en
Eindhoven. Met deze samenwerkingsovereenkomst komen we dus weer een stap dichter bij het
behalen van onze natuurdoelen.
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