
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wat is tijdelijke natuur? 

Met het concept van Tijdelijke Natuur wordt vooraf toestemming gegeven om beschermde 

soorten van braakliggende terreinen te verwijderen onder de voorwaarde dat de natuur hier 

minimaal een jaar haar gang mag gaan. Daarmee wordt de prikkel weggenomen om op 

braakliggende terreinen natuurwerende maatregelen te nemen of natuurwerend beheer uit 

te voeren, vanwege de angst voor de vestiging van beschermde soorten die 

bouwwerkzaamheden stil kunnen leggen of vertragen. Tijdelijke Natuur heeft daarmee voor 

zowel natuur als terreineigenaren voordelen.  

 

 Welke voordelen heeft Tijdelijke Natuur voor een terreineigenaar? 

Tijdelijke Natuur neemt het risico weg op onverwachte procedures rond het aanvragen van 

ontheffingen en compensatieverplichtingen vanwege het opduiken van beschermde soorten 

op een braakliggend terrein. Ook kan Tijdelijke Natuur een bron van inspiratie zijn voor 

terreineigenaren. Het brengt terreineigenaren op een positieve manier met natuur in 

aanraking en dit kan hen stimuleren om natuur ook meer mee te nemen in een definitieve 

inrichting van hun terreinen. En wanneer de Tijdelijke Natuur gelegen is in een woonwijk of 

een werkgebied kunnen omwonenden en werknemers van het gebied en de ontwikkeling 

van de soortenrijkdom genieten. Tijdelijke Natuur is daarmee een visitekaartje waarmee een 

terreineigenaar zich op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen kan 

profileren.  

 

 Wat zijn de ecologische effecten van reeds gerealiseerde Tijdelijke Natuur? 

Sinds 2009 is het mogelijk om een ontheffing Tijdelijke Natuur voor een braakliggende 

terreinen te verkrijgen. In Zuid-Holland zijn er inmiddels tien Tijdelijke Natuurterreinen 

gerealiseerd. Uit een analyse naar een aantal van deze terreinen blijkt dat de beschermde 

soorten die waren opgenomen in de ontheffing Tijdelijke Natuur voor de onderzochte 



 

 

terreinen, zich in beperkte mate ook daadwerkelijk op de terreinen hebben gevestigd. Ook is 

gebleken dat Tijdelijke Natuur in theorie voor een groot aantal Zuid-Hollandse icoonsoorten 

geschikt leefgebied kan vormen en diverse icoonsoorten zich ook gevestigd hebben in de 

onderzochte Zuid-Hollandse natuurterreinen. Tijdelijke Natuur kan daarom een geschikte 

maatregel zijn om invulling te geven aan de verplichting voor provincies vanuit de Wet 

natuurbescherming om aan actieve soortenbescherming te doen (artikel 1.12). Ook is 

gebleken dat veel algemene soorten zich kunnen vestigen in Tijdelijke Natuurterreinen. 

Omdat bij veel algemene soorten sprake is van een achteruitgang, en het voor het op orde 

houden en brengen van de basiskwaliteit van natuur belangrijk is dat algemene soorten 

algemeen blijven, heeft Tijdelijke Natuur ook op dit vlak een meerwaarde.  

 

 Wel of geen Tijdelijke Natuur op een braakliggend terrein? 

Tijdelijke Natuur heeft voordelen voor natuur en voor terreineigenaren. Sinds maart 2018 

kan Tijdelijke Natuur, behalve door het aanvragen van een ontheffing, ook gerealiseerd 

worden via de gedragscode Tijdelijke Natuur. Daarmee is het nog makkelijker geworden om 

Tijdelijke Natuur te realiseren doordat werken onder de gedragscode sneller gaat dan het 

aanvragen van een ontheffing en de administratieve lasten beperkt blijven.  

Niet in alle gevallen is het risico van de vestiging van beschermde soorten op een 

braakliggend terrein heel groot. Wanneer de kans op de vestiging van beschermde soorten 

als marginaal wordt ingeschat kan ook zonder ontheffing of melding voor de gedragscode 

ervoor gekozen worden om de natuur op braakliggende terrein haar gang te laten gaan. 

Maar om 100% zekerheid te hebben of wanneer er wel een reële kans is dat beschermde 

soorten opduiken, biedt Tijdelijke Natuur uitkomst. Bovendien wordt de keuze voor natuur 

hiermee formeel bekrachtigd waardoor het terrein ook officieel een tijdelijke functie heeft.  

 

 Biedt Tijdelijke Natuur ook kansen voor soorten die niet beschermd zijn? 

Ja, Tijdelijke Natuur kan ook een geschikt leefgebied vormen voor soorten die niet 

beschermd zijn waaronder diverse Zuid-Hollandse icoonsoorten en algemene soorten. Het 

heeft een grote meerwaarde wanneer in de inventarisaties van flora en fauna in het kader 

van Tijdelijke Natuur niet alleen naar de strikt beschermde soorten wordt gekeken, maar ook 

naar andere soorten zodat een completer beeld ontstaat van de effecten op biodiversiteit. 

Dit ontbreekt nu nog voor veel Tijdelijke Natuurterreinen. Vrijwilligers en studenten zouden 

een rol kunnen spelen bij deze monitoring.  

 

 Waar vind ik meer informatie over Tijdelijke Natuur? 

Meer informatie over Tijdelijke Natuur, inspirerende voorbeelden van Tijdelijke 

Natuurterreinen en contactgegevens voor advies om aan de slag te gaan zijn te vinden op de 

website van: 

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland 

Provincie Zuid-Holland 

Stichting Tijdelijke Natuur 

 

 

https://milieufederatie.nl/themas/natuur-landschap/tijdelijkenatuur/
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/natuur/tijdelijke-natuur/
http://www.tijdelijkenatuur.nl/

