
Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit 

Tijdelijke natuur
25 april ‘19|Centrum Duurzaam Groen Genk



Bedrijven & projecten ervaren oponthoud 
door beschermde soorten op terreinen die 

men wenst te ontwikkelen



Inspiratie uit Nederland



Tijdelijke natuur

‘Tijdelijke natuur’ houdt in dat, in afwachting van de 
uiteindelijke bestemmingsrealisatie van een terrein, dat 
bij de start van het project een bestemming heeft waar 

natuur geen rol speelt, door een initiatiefnemer 
natuurontwikkeling tijdelijk wordt uitgevoerd. 

Die tijdelijke natuurontwikkeling kan later weer weg 
genomen worden met een maximale rechtszekerheid 

voor die initiatiefnemer



Oeverzwaluw in tijdelijke zandhopen

Ironisch genoeg bieden haven- en industriegebieden het meeste kansen voor 
het voortbestaan zo'n bedreigde soorten

Rugstreeppad in poelen



Soorten
Zelfs wanneer zo'n 
terrein uiteindelijk zou 
verdwijnen, hebben de 
soorten er toch even 
van kunnen profiteren

Op populatieniveau 
garanderen tijdelijk 

beschikbare habitats
het duurzame 

voortbestaan van een 
populatie

Stapsteen voor een 
groeiende populatie, 
die later kan 
uitwijken naar 
andere terreinen



Kenmerken Tijdelijke Natuur
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Tijdelijke Natuur - Praktisch

Geen specifieke
wetgeving rond
tijdelijke natuur

Afwijking TN 
bestaat uit 2 
bestaande

vergunningen

Individuele
afwijking op de 

verbodsbepalingen
uit het 

Soortenbesluit

Individuele
afwijking op 

verbod
vegetatiewijziging

uit
Vegetatiebesluit



Tijdelijke Natuur - Praktisch

Afwijking op de verbodsbepalingen uit het Soortenbesluit :

- Ter bescherming van wilde fauna of flora 
- Ter instandhouding van de natuurlijke habitats.
→ Zonder de afwijking zouden proactieve maatregelen genomen worden om 
natuurontwikkeling te voorkomen.



Tijdelijke Natuur - Proces

3. Aanvragen en 
verkrijgen van 

afwijking tijdelijke 
natuur: ‘Aanvraag

van een
individuele

afwijking in het 
kader van TN’

2. Verkenning 
potentiële 

natuurwaarden:  
welke beschermde 

natuurwaarden 
kan men 

verwachten  obv
BWK 

4. ‘Opruimen’ van 
aanwezige natuur

1. Inventarisatie 
actuele 

natuurwaarden 
(‘nulmeting’)



• Het groenbeheer wordt goedkoper, is gezonder en heeft een goede beeldkwaliteit

• Geen tijd & geld investeren in preventief weren van beschermde dieren en planten

• Bouwprojecten zonder risico op vertraging a.g.v. beschermde dieren en planten. De 

natuur mag worden verwijderd, zodra de uitvoering van start gaat

• Op een tastbare manier invulling geven aan het beleid op het vlak van 

maatschappelijke verantwoord ondernemen

• Een tijdelijk natuurgebied draagt bij aan het voortbestaan van (zeldzame en 

beschermde) plant- en diersoorten in Vlaanderen

• Het is een mogelijkheid om uw relatie met de omwonenden van uw terrein te 

verbeteren, zeker indien u uw tijdelijke natuurgebied openstelt voor het publiek

Tijdelijke Natuur - Voordelen



Indien er een risico op ecologische val bestaat of 
het terrein zich eerder leent tot permanente 
natuurbescherming, kan men eenvoudigweg 

beslissen géén ontheffing te verlenen. 

Tijdelijke natuur is immers niet 
overal zinvol, bijvoorbeeld niet op 
drassige landbouwgronden die in 
overstromingsgebied zijn gelegen



Eerste case in Vlaanderen:  Signify in 
Turnhout

• Klassiek bedrijfsterrein uit jaren ’60

• Grote oppervlakte verhardingen

• Klassieke snoeivormen van o.a. taxus

• Grote gazons

• Chemische onkruidbestrijding 

• Intensief en duur groenbeheer

• Weinig meerwaarde voor mens en natuur



Ecologisch groenbeheerplan

• Gazons worden omgevormd naar ecologisch

beheerd grassland

→ Gazonbeheer met schapen

• Beheerintensieve snoeivormen vervangen

door streekeigen soorten

→ Dreef met zomereik en grove den

→ Struikheide als grondbedekker

• Onkruidbestrijding wordt mechanisch

→ Veegmachine, voegenmengsel,...

• Plaatsing bijenhotel

• Aanleg wandelpad

• Communicatietraject met personeel
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