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Verspreid over Nederland liggen tienduizenden hectares 
grond in afwachting op definitieve inrichting braak. Veelal 
blijven deze gebieden aan de rand van woonwijken en  
bedrijventerreinen er jarenlang desolaat en verlaten bij 
liggen. Dat hoeft natuurlijk niet! Met tijdelijke en toegankelijke 
natuur op deze braakliggende terreinen kan een geweldige 
impuls gegeven worden aan het verbeteren van de
kwaliteit van de leefomgeving. 

Tijdelijke natuur dichtbij huis om te ravotten, als speelparadijs 
voor de kinderen. Met beperkte middelen is veel meer 
mogelijk dan je op het eerste gezicht zou denken.
De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is groot  
voorstander van deze manier van natuurontwikkeling en 
gaan hiervoor actief terreineigenaren benaderen om de 
mogelijkheden van tijdelijke natuur beter te benutten.  

Waarom tijdelijke natuur?

Wij bieden daarbij ondersteuning bij de 
ontheffingsaanvraag, en het doen van ecologisch 
onderzoek.  Wij kunnen de terreinen samen 
met onze partners voor u inrichten en beheren 
en betrekken de bewoners graag bij de realisatie 
van het tijdelijke natuur project in uw gemeente 
of gebied.

54



Tijdelijke natuur is natuur die ontstaat op bijvoorbeeld braakliggende 
landbouwgebieden, opgespoten haven- en industrieterreinen en 
woningbouwgebieden voordat de eindbestemming is gerealiseerd. 
Bij tijdelijke natuur heeft de terreineigenaar vooraf toestemming 
gekregen om in het kader van de Flora- en Faunawet beschermde 
soorten te verwijderen op het moment dat het gebied zijn uiteindelijke 
bestemming krijgt. Tijdelijke natuur op braakliggende
woningbouwlocaties en bedrijventerreinen heeft voordelen voor de 
bewoners, de natuur, maar ook voor de  terreineigenaar.

Waarom tijdelijke natuur?
In de eerste plaats liggen de terreinen vaak dicht bij  
woonwijken. Tijdelijke natuur is een verbetering van de kwaliteit 
van de leefomgeving. De omwonenden en  recreanten kunnen 
genieten van nieuwe natuur bij hen om de hoek en meehelpen 
bij de inrichting, het beheer of de monitoring van de tijdelijke 
natuur. Vroeger waren er in Nederland volop mogelijkheden 
om rond te zwerven door weilanden en stukjes natuur of 
plekjes die geen duidelijke bestemming leken te hebben. 
Die behoefte bestaat nog steeds, zeker bij kinderen en in 
de buurt van dorpen en steden. Tijdelijke natuur kan in 
die behoefte voorzien.

Ook is het toestaan van tijdelijke  natuurontwikkeling goed voor de natuur. 
Op de braakliggende terreinen groeit en bloeit vaak weinig. Pionierssoorten 
kunnen zich hier gaan vestigen, omdat ze nu geen strijd hoeven aan te gaan 
met andere planten en dieren. Pioniers en vroege soorten hebben het relatief 
moeilijk in Nederland door het ontbreken van grootschalige, natuurlijke processen 
in veel natuurgebieden. Tijdelijke natuur kan voor deze flora en fauna dan ook 
een welkome aanvulling betekenen, waardoor deze verspreide gebieden een 
mooie bijdrage kunnen leveren aan het vitaal houden van onze natuur.

Ook de terreineigenaar heeft voordeel: hij hoeft geen kosten meer te maken 
om het terrein vrij te houden van planten en dieren. Hij hoeft zich immers geen 
zorgen meer te maken dat hij later problemen krijgt wanneer er een beschermde 
soort op zijn terrein aanwezig is. Door de Beleidslijn Tijdelijke Natuur kan hij  vooraf 
toestemming krijgen (ontheffing) om op een afgesproken tijdstip de soorten te 
verwijderen.

De voordelen voor mens & natuur
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De eerste resultaten met tijdelijke natuur op  terreinen 
in Amsterdam, Rotterdam, Steenwijk en Rosmalen zijn 
zonder meer positief. Pioniervegetatie, rugstreeppadden, 
kneutjes en oeverzwaluwen weten hun weg naar de 
gebieden inmiddels te vinden. Verrassend is ook dat 
weidevogels als gele kwikstaart, watersnip en tureluur en 
ruigtevogels als blauwborst, sprinkhaanzanger en 
bosrietzanger profiteren van de tijdelijke natuur.

Daarom tijdelijke natuur!
Omwonenden genieten van de nieuwe groene omgeving.
Zo is in de Haven van Amsterdam een pilot tijdelijke 
natuur gestart op een terrein dat is opgespoten
met zand. Hierbij zijn reliëf en poelen aangebracht om 
de biodiversiteit te verhogen. Soorten als de rug-
streeppad en orchideeën komen hier voor. Ook kan je 
er veel verschillende vlinders, libellen en sprinkhanen  
waarnemen. 

Resultaten tijdelijke natuur

Het Havenbedrijf Rotterdam maakt gebruik van het concept tijdelijke 
natuur om twee ecologische stapstenen (stepping stones) aan te 
leggen tussen de Kapittelduinen ten noorden van de haven (bij
Hoek van Holland) en het Voornes Duin ten zuiden. De haven is nu 
een barrière voor een aantal soorten. Het Havenbedrijf Rotterdam 
richt de gebiedjes zodanig in dat de kans op vestiging en verdere 
verspreiding van soorten groot is. Streng beschermde soorten die 
zich zouden kunnen vestigen zijn o.a. rugstreeppad, zandhagedis, 
groenknolorchis en waterspitsmuis.

In Steenwijk is op het terrein Eeserwold een pilot tijdelijke natuur 
gestart. Een gedeelte wordt extensief begraasd door Hereford  
runderen. De overige delen worden incidenteel gehooid. Sinds
2010 wordt het zo beheerd dat pioniernatuur en andere natuur-
waarden zich kunnen en mogen ontwikkelen. Er zijn delen met open 
en droog zand met amper begroeiing, delen met veel opslag van
Wilg en Els, grazige delen, delen met veel Pitrus en wat Riet en 
nat grasland met overjarige grassen.

Eeserwold is vrij toegankelijk. De tijdelijke natuur doet het hier  
bijzonder goed, waarbij niet alleen pioniersoorten profiteren, maar 
ook soorten die van iets meer ruigte houden. Ook voor planten is
het er een groot feest en steekt tijdelijke natuur met kop en 
schouders uit boven gangbaar landbouwgebied in de  
omgeving.
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In het centrum van Rosmalen ligt al jaren een  
oud sportterrein braak om er nieuwe huizen op te
bouwen. Nu de huizenmarkt is ingestort, besloot 
de gemeente Den Bosch dat de natuur daar 
 tijdelijk zijn gang mag gaan totdat de huizenmarkt 
weer aantrekt. 

Tot grote vreugde van de omwonenden,
die genieten van de bloemen en de vlinders. 
Kinderen gaan er in hun eigen buurt op
ontdekkingstocht. Een deel van de natuur  
blijft behouden, want de wijk wordt  
vlindervriendelijk ingericht.

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing voor 
tijdelijke natuur moet worden voldaan aan de
volgende voorwaarden:

1.  De uiteindelijke bestemming ligt vast;
2.  Aan eventuele compensatievoorwaarden in het  
 kader van de Flora- en Faunawet, die de 
 bestemmingswijziging mogelijk maken, is voldaan;
3.  De uiteindelijke bestemming is nog niet gerealiseerd;
4.  Er vindt, tussen het moment van bestemmings-
 wijziging en het moment van daadwerkelijke
 bestemmingsrealisatie natuurontwikkeling plaats;
5.  Er zit minimaal één broedseizoen tussen het 
 toestaan van natuur en de realisatie van de 
 uiteindelijke bestemming. 

Voorwaarden tijdelijke natuur
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Hoe kunnen wij u helpen met 
tijdelijke natuur?
De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland helpt u graag 
om op een succesvolle wijze tijdelijk natuur te realiseren. 
Wij werken hierbij samen met het Zuid-Hollands 
Landschap en Regelink Ecologie & Landschap. Wij kunnen 
u op de volgende manieren van dienst zijn bij de realisatie 
van tijdelijke natuur:

Partijen samenbrengen
Diverse partijen hebben (in meer of mindere mate) een rol 
bij tijdelijke natuur. Dit zijn grondeigenaren, lokale  
belangengroepen (bewoners en natuurorganisaties) 
en overheden, zoals gemeenten en provincies. Samen 
kunnen deze partijen succesvol zijn in de ontwikkeling van 
tijdelijke natuurgebieden. De Natuur en Milieufederatie 
Zuid-Holland wil partijen samenbrengen. Hoe breder
de samenwerking is, des te succesvoller en zichtbaarder 
het concept tijdelijke natuur wordt in uw gemeente.
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Hoe werkt tijdelijke natuur?

Iedere terreineigenaar (bedrijf, overheid, natuurbeschermings-
organisatie, etc.) met een braakliggend stuk grond kan een 
ontheffing aanvragen. Het terrein moet wel voldoen aan de 
voorwaarden die gelden voor tijdelijke natuur. Een initiatiefnemer 
kan direct nadat debestemming(swijziging) zijn beslag heeft 
gekregen contact zoeken met het Ministerie van EL&I met een 
tweeledig verzoek:

1. Hij geeft aan op het betreffende terrein ruimte te willen 
bieden aan de ontwikkeling van tijdelijke natuur;

2. Hij vraagt het ministerie om - voordat hij deze ruimte aan 
de natuur biedt - in te stemmen met het verwijderen van deze 
natuur (inclusief beschermde soorten) op het moment dat hij 
met de uitvoering van zijn project wil beginnen.

13



Uitvoeren ecologische inventarisaties en inschatting 
potentiele natuurwaarden 
In het terrein moet een ecologische inventarisatie worden 
uitgevoerd naar beschermde soorten. Indien er al recente 
(maximaal drie jaar oude) ecologische inventarisaties zijn, mo-
gen deze gebruikt worden mits het terrein in die tijd niet sterk 
veranderd is. Voor de aanvraag is het eveneens  
verplicht een inschatting te maken van de potentiële  
natuurwaarden van het terrein. Deze waarden dienen te
worden gebaseerd op de aard van het terrein (bodem, 
hoogte, waterhuishouding, etc.) en de ligging ten opzichte van 
de aanwezige soorten in de omgeving. Wij zorgen ervoor dat 
deze inventarisatie uit wordt gevoerd.

Inrichtingsmaatregelen en beheer
We moedigen terreineigenaren aan om tijdelijk natuurgebied 
in te richten en te beheren. Dergelijke maatregelen zijn over 
het algemeen relatief eenvoudig te bewerkstelligen, zoals het 
aanbrengen van enig reliëf, het aanleggen van een  
wandelpad, het graven van een poel voor amfibieën, extensieve 
begrazing door vee, of het opwerpen van een zandwal voor 
oeverzwaluwen. Ook kan het in de nabijheid van wegen 
raadzaam zijn om een plan op te stellen voor ecologisch 
bermbeheer uit verkeersveiligheidsoverwegingen. 

Bovenal is het echter belangrijk om duidelijk te 
communiceren dat de natuur een tijdelijke status 
heeft en op een dag weer zal verdwijnen. Door dit 
vooraf te benadrukken, kunnen naderhand 
problemen worden voorkomen. Wij kunnen 
hierin een nuttige rol spelen door samenmet de 
gemeente een informatiebijeenkomst te organiseren 
voor omwonenden, terwijl onze achterban op de 
hoogte gebracht kan worden middels leden-
vergaderingen en nieuwsbrieven. Door onze 
naam te verbinden aan het project en er regelmatig  
aandacht aan te besteden, zal het besef van de 
tijdelijkheid van de natuur vergroot worden en  
zullen minder klachten gehoord worden bij het 
onvermijdelijke verwijderen ervan.

Publiciteit
Voor zowel de tijdelijke natuur als de terrein-
eigenaren is het goed om successen zichtbaar te 
maken. Wij willen ons er dan ook voor inzetten 
om dit project onder de publieke aandacht te 
brengen en successen zichtbaar te maken. 

Er zou bijvoorbeeld gekozen kunnen worden voor 
tweejaarlijks maaien in combinatie met het inzaaien 
van kruidenrijke vegetatie. Wij ondersteunen en  
faciliterenterreineigenaren bij de inrichting en 
het beheer. Indien gewenst kan hiervoor een 
totaal plan worden ontwikkeld. Het Zuid-Hollands 
Landschap is graag bereid het terrein in beheer te 
nemen. 

Aanvraag van de ontheffing
Wij bieden ondersteuning en expertise bij de 
aanvraag van de ontheffing en laten ons graag 
aanmerken als partner.

Informeren van de omgeving
Het is een taak van de aanvrager om na ontvangst 
van de ontheffing de omgeving (omwonenden,  
lokale natuur- en milieuorganisaties) te informeren. 
Dit geeft hen de kans om eventueel bezwaar te 
maken. 
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Betrekken van burgers en werknemers bij inrichting, beheer en onderhoud
Tijdelijke natuur kan ook heel goed een recreatieve of een maatschappelijke rol 
hebben. Zo kan tijdelijke natuur mensen samenbrengen, doordat ze samen aan 
de slag gaan met inrichting, beheer, onderhoud en monitoring. Ook kan tijdelijke 
natuur een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving in woonwijken en 
bedrijventerreinen. Tijdelijke natuur biedt zo bij uitstek de mogelijkheid om mensen 
bij de ontwikkelingen te betrekken. Wij willen voor deze vormen van participatie 
partijen verbinden en bij elkaar brengen.

Monitoring van de ontwikkeling
Om een goed inzicht te krijgen in de effectiviteit van tijdelijke natuur is het wenselijk 
om de ontwikkelingen op de terreinen te volgen en bij te houden welke soorten zich 
vestigen. Met de expertise van de verschillende aangesloten verenigingen en  
werkgroepen, zoals  KNNV, IVN, AVN kunnen wij hier een voorname rol in  
spelen. Aangesloten organisaties kunnen betrokken worden bij de monitoring zelf, 
terwijl wij zorg dragen voor een nauwkeurig beheer van een monitoringkaart.

Verwijderen van de tijdelijke natuur
Hoe goed de communicatie vooraf ook is, er zullen altijd emoties spelen bij het  
verwijderen van tijdelijke natuur. Als mede-initiatiefnemer zullen wij in deze ontwikkeling 
ook een rol spelen. Er zal een opheffingsplan gemaakt moeten worden. Ook kan er 
meer zekerheid worden geboden door afspraken te maken met de terreineigenaar 
over het  verwijderen van de tijdelijke natuur. Voor zover mogelijk en gewenst zullen 
wij ook aangesloten organisaties betrekken bij bijvoorbeeld het verplaatsen van 
nesten e.d. om ook het eindbeeld van de tijdelijke natuur positief te belichten.

Is uw interesse gewekt? 
Bekijk onze ‘Menukaart tijdelijke natuur’!
 
Bekijk voor een compleet overzicht van de 
diensten en  producten die wij u kunnen bieden 
om succesvolle tijdelijk natuur te realiseren onze 
‘Menukaart tijdelijke natuur’ op
www.milieufederatie.nl/tijdelijkenatuur 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen  
met  de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland  
via tijdelijkenatuur@milieufederatie.nl of via 
070-3040114.
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Over ons

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland
De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) komt op voor een duurzame  
samenleving. Wij richten ons hierbij op de natuur en het milieu in Zuid-Holland.  
Dit doen wij samen met 300 lokale en regionale organisaties. Zo werken wij samen 
aan een mooi en duurzaam Zuid-Holland.

Zuid-Holland Landschap
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap streeft naar een duurzaam en 
kwalitatief evenwicht tussen mens en natuur – door voor beide rust en 
ruimte te creëren. Om dat doel te bereiken, kopen en beheren we al 
sinds 1934 natuurgebieden in de provincie Zuid-Holland. Samen met 
onze beschermers maken wij ons hard om de schaarse natuur een 
volwaardige plek op de overvolle kaart te geven. Helpt u mee?

Regelink Ecologie & Landschap
Regelink Ecologie & Landschap is een onafhankelijk, landelijk werkend ecologisch 
advies- en onderzoekbureau met decentraal gevestigde ecologische adviseurs die 
tevens als projectleider en vaste aanspreekpunten fungeren en onderling garant 
staan voor kwaliteitsbewaking en waarborging van continuïteit.
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