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Tijdelijke Natuur 



Aanleiding

30 rugstreeppaden -> jaar vertraging, € 115.000 kosten

Reactie vanuit de praktijk: ‘natuurwerend beheer’ 
(kaal & kort houden)



- Geef natuur de ruimte, met 

toestemming  vooraf om deze 

te mogen verwijderen. 

- Geen compensatie-

verplichtingen.

- Ondernemers, omwonenden 

en natuur profiteren.

Juridische oplossing



1. de uiteindelijke bestemming van het terrein ligt vast

2. de bestemming is nog niet gerealiseerd

3. minimaal één groeiseizoen (één jaar) 

4. aan eventuele compensatievoorwaarden is voldaan of 
er is vastgelegd hoe dat zal gebeuren

Voorwaarden



In de praktijk 3 soorten gebruik:

1. Eigenaar/beheerder van grond die van bestemming 
gaat veranderen. 

2. Ontwikkelaar/uitvoerder die project uitvoert dat 
meerdere jaren duurt.

3. Organisaties die eigen grond natuurvriendelijk willen 
inrichten, maar de optie willen open houden de natuur 
te verwijderen (o.a. Tata, Heineken, Philips).

Voor wie?



Hoe werkt het?

Stappen:
1. Nulmeting
2. Vraag ontheffing aan bij provincie of meld terrein 

aan onder de Gedragscode Tijdelijke Natuur 
3. Geef natuur de ruimte
4. Bepaal tijdig opruim-methode/periode
5. Eindinventarisatie
6. Ruim op en richt in conform (eind)bestemming

Let op:
• Communiceer tijdens het traject met betrokkenen
• Natuurvriendelijke inrichting en beheer: niet verplicht, 

wel toegestaan



Hoe werkt het?

1. Nulmeting

Een standaard ecologische inventarisatie, zoals bij elk 
ruimtelijk project. 

Beschermde soorten reeds aanwezig: ontheffing 
aanvragen.

Voordeel: al ruim voor ontwikkeling start is Wnb geregeld. 



Hoe werkt het?

2. Vraag ontheffing aan bij provincie of meld terrein aan 
onder de Gedragscode Tijdelijke Natuur 

Vooraf vrijstelling voor beschermde soorten die 
verschijnen tussen aanvraag/aanmelding en start project.

Geen verrassingen, 

vertragingen of 

onvoorziene kosten 

bij start ontwikkeling.



Hoe werkt het?

3. Geef natuur de ruimte

• geen verplichting m.b.t. inrichting en beheer

• communiceer en geef recreant de ruimte



Hoe werkt het?

4. Bepaal tijdig opruim-methode/periode

5. Eindinventarisatie

6. Ruim op en richt in conform (eind)bestemming



Ontheffing of 
Gedragscode?

De eisen zijn hetzelfde. 

Verschillen:

• Gedragscode werkt sneller

• Gedragscode is gratis

• Gedragscode voorwaarden opruimen vooraf duidelijk 

• Ontheffing is papieren bewijs (handiger bij handhaving)



Voordelen   

Risicomanagement: 

• vroeg in het proces zekerheid dat beschermde soorten 
geen belemmering vormen voor realisatie 

• Geen risico op compensatie

Kostenbesparing: 

• geen natuurwerend beheer

• hoe groter een terrein en hoe langer het wacht op de 
uiteindelijke bestemming hoe meer geld kan worden 
bespaard



Haven 
Amsterdam



Ecologische winst

“De inrichting van het Tijdelijk 
Natuur Terrein door Haven 
Amsterdam heeft een zeer 
gunstige ontwikkeling teweeg 
gebracht. Het aanbrengen van 
reliëf en poelen heeft een gunstig 
effect gehad op de biodiversiteit. 
Op dit moment is het terrein een 
belangrijk habitat en stapsteen 
voor pionier- en graslandsoorten, 
die landelijk onder druk staan.”



Roelofs - Eeserwold



Ecologische winst



Ecologische winst

“Beheer …volgens de pilot van 
tijdelijke natuur levert meer 
diversiteit aan broedvogels op 
en herbergt meer soorten van 
de Rode lijst.” 

“In het referentie-gebied zijn
door vroeg maaien
waarschijnlijk geen jonge
weidevogels groot geworden.”



Gemeente 
Almelo



Ecologische 
winst
161 soorten planten op 
10 hectare, waaronder 
zeldzame als 
zomerfijnstraal en noorse
ganzerik



Stand van zaken



Stand van zaken

• 7 provincies noemen 
Tijdelijke Natuur in hun 
beleidsvisies.

• Tijdelijke Natuur nu 
ook in Vlaanderen.

• Interesse vanuit 
Duitsland, Frankrijk en 
de EC.

• Concept verruimd: ook 
intensieve natuur-
maatregelen mogelijk 
(alleen via ontheffing).



Volgende stappen

Tijdelijke Natuur vanzelfsprekend maken in organisaties.
Bijv.:
• Optie Tijdelijke Natuur langs laten komen in 

aanbestedingenprocedure.
• Voorbeeld Tijdelijke Natuur noemen in BREAAM.
• Groene Bureaus geven standaard advies over optie 

Tijdelijke Natuur bij inventarisatie.
• …

Hiervoor – en voor andere opties - zoekt stichting 
Tijdelijke Natuur voorlopers!



Meer weten 

Stichting Tijdelijke Natuur 
stimuleert & jaagt aan

http://tijdelijkenatuur.nl/

Specifiek advies:

a.kreveld@hccnet.nl

http://tijdelijkenatuur.nl/
mailto:a.kreveld@hccnet.nl

