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Tijdelijke Natuur       ………

Toegevoegde Waarde



Opbouw

1. Probleemstelling: onbedoelde knelpunten en 

gemiste kansen voor natuur op braakliggende 

terreinen (Natuurbeschermingswet)

2. Oplossing: Tijdelijke Natuur

3. Voor- en nadelen van Tijdelijke Natuur voor 

bedrijven, gemeenten en natuur

4. Stichting Tijdelijke Natuur

5. Meer mogelijkheden

6. Vragen, discussie
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Probleemstelling 

- 36.000 ha braakliggend terrein met bestemming 
bouw- of bedrijventerrein

- Waardevolle natuur, vooral voor pioniersoorten en –
gemeenschappen

- Eigenaren en beslissers beducht voor belemmeringen 
Natuurbeschermingswet

- Gevolgen: 

- Natuurwerend beheer, slecht voor natuur

- Extra kosten

- Vertraging van bouwplannen; onzekerheid

- Verlies aan draagvlak voor natuur; imago van natuur als 
hindermacht



De oplossing 



• Laat de natuur spontaan zijn gang gaan (of: help een handje)

• Zo lang het duurt 

• Ruim de natuur op als je gaat bouwen 

• (als dat nodig is en je dat nog steeds zou willen …) 

• Neem altijd de zorgplicht in acht

Voorwaarden:

- Bestemming ligt vast (of bijna)

- Bestemming is nog niet gerealiseerd

- Minimaal 1 jaar natuurontwikkeling

Ontheffing Tijdelijke Natuur!



Hoe werkt tijdelijke natuur

1. Verricht inventarisatie van wat er zit

2. Vraag ontheffing aan bij provincie (1 - 10 jaar)

3. Ontvang ontheffing, bewaar hem

4. Doe dan op het terrein niets meer

….

5. Bepaal tijdig en zorgvuldig opruim-methode

6. Meld aankomende ontruiming bij omwonenden 

7. Ruim op en richt dan in conform (eind)bestemming
Eerste ontruimingen zijn probleemloos verlopen 

Echt niets?

• Alleen met beperkte handelingen

� Voor dieren (nestkastjes, poelen, wandjes e.d.)

� Voor de mens (openstelling, wandelpaden)

� Voor veiligheid/bereikbaarheid  (oa)

• Zorg voor goede voorlichting over tijdelijkheid

� Door borden ( verwachtingsmanagement)

� Door voorlichting met en door eigenaar / overheid 

en plaatselijke natuurorganisaties



Wat te doen met reeds 

aanwezige natuurwaarden?

Attentie:

• Wat er al is, valt niet onder tijdelijke natuur!

• Daarvoor geldt normale ontheffingspraktijk: beschermde 

soorten moeten blijven of moet bij uiteindelijke 

bestemmingsrealisatie weer (of in gelijke mate) aanwezig 

zijn



Het kan eenvoudiger!!!

Gedragscode Tijdelijke Natuur

- Vanaf december 2017 

- Aanvraag indienen bij de Stichting Tijdelijke 

Natuur 

- Eenvoudig, via website www.tijdelijkenatuur.nl

- Zelfde rechten en plichten als bij ontheffing van 

de provincie



Voor de natuur
- Versteviging populaties van pioniersoorten

- Vergroting foerageergebied en/of voortplantingsgebied

- Verovering van de omgeving

- Stepping stones

Voor- en nadelen Tijdelijke Natuur



Voor bedrijven:

• Geen vertraging bouwplannen, want 
risico’s zijn tevoren bekend en 
beheersbaar. 
Risicobeheersingsmaatregel!

• Geen kosten meer voor beheer-
maatregelen om beschermde 
soorten te weren 

• Vrij om over het terrein te 
beschikken als het moment daar is 
(wel altijd zorgplicht)

• Je levert een bijdrage aan het 
natuurbeheer

• Kans voor versterking van relatie met 
omwonenden

• Invulling Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) 

Voor- en nadelen Tijdelijke Natuur



Voor gemeenten:

• Aantrekkelijke woon-, werk- en 
leefomgeving

• Voorbeeld van invulling bestuurlijke 
verantwoordelijkheid voor gemeentelijk 
groen-/natuurbeleid

• Profilering als groene gemeente

• Mogelijkheden voor samenwerking met 
en tussen gemeente, bedrijfsleven, 
omwonenden/ burgers en 
natuurorganisaties

• Zekerheid dat beschermde soorten 
geen belemmering vormen voor 
realisatie 

• Besparing kosten omdat geen 
natuurwerend beheer nodig is (als 
gemeente eigenaar is)

• Soms mogelijk om ontwikkelde natuur 
in te passen in uiteindelijke bestemming

Voor- en nadelen Tijdelijke Natuur 



Hoe is dit idee ontwikkeld? 

- Idee                 is van bureau Stroming en Innovatienetwerk Landbouw 
en Natuur, EZ (2004)

- Green Deal met 7 partijen (2011 – 2015)

- Tegelijk Natuurbeschermingswet aangepast  en praktijktoepassing 

- 2015: Beleidslijn tijdelijke Natuur in de Staatscourant  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-29016.html

- 2015: Stichting Tijdelijke Natuur opgericht  (LandschappenNL, 
Vlinderstichting, Havenbedrijf Amsterdam)

- 2017: website update  www.tijdelijkenatuur.nl

- Stand sept. 2017: 40 deelnemers, 2600 ha

- Eerste ha’s ontruimd in 2017

- December 2017:  gedragscode Tijdelijke Natuur gaat in 



Stichting Tijdelijke Natuur 

2017 - 2019

Van 2000 naar 8000 hectare Tijdelijke Natuur



Zegt het voort!

Ontdek de kansen in uw omgeving!



Aanvulling 

Aanverwante beleidsinstrumenten

- Soortmanagementplan en gebiedsontheffing 

(Tilburg, Pijnacker)

- Voorwaardelijke ontheffing (nieuw, bijv. 

toepasbaar bij dijkversterking)

- Tijdelijke natuur standaard in bestemmingsplan 



Meer weten? 

Via Stichting Tijdelijke 

Natuur 

http://tijdelijkenatuur.nl/

Specifiek advies? Mail naar RVO.nl:

toon.zwetsloot@rvo.nl

tjebbe.deBoer@rvo.nl


