


Eerste casus in Vlaanderen: tijdelijke natuur op de Philips-site in Turnhout



Philips Lighting 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

• Volgens 3 peilers:

• Meerwaarde voor mens en natuur

• Beeldkwaliteit

• Beheerkost

• Gazons worden omgevormd naar ecologisch beheerd grasland

• Gazonbeheer wordt stootbegrazing 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

• Infobord

• Wandeling met personeelsleden

• Infostand op familiedag



Ecologisch beheer een risico? 

• Voorafgaand aan beheerplan werd terrein grondig
geïnventariseerd

• Kensoorten aanwezig van droog heischraal grasland:
• O.a. dwergviltkruid, klein tasjeskruid en tormentil

• Reeds beschermde soorten aanwezig:
• O.a. gewoon duizendguldenkruid, scholekster en grote

groene sabelsprinkhaan

• Transitie van 1  groot bedrijf naar verschillende kleinere
gebruikers

• Toekomst bedrijfsterrein is onduidelijk
• Nieuwe gebouwen?

• Meer parking?



Eerste afwijking tijdelijke 
natuur in Vlaanderen

• Uitgangssituatie met vrij hoge natuurwaarde

• Ecologisch beheer kan leiden tot vestiging nieuwe
soorten of ontwikkeling verboden te wijzigen vegetatie

• Transitie kan leiden tot vraag nieuwe gebouwen

• Positieve ervaring met concept tijdelijke natuur in 
Nederland

• Uitgebreidere inventarisatie diende als nulmeting

• O.a. insecten (lieveheersbeestjes) en vleermuizen
(dwergvleermuis)

• Duizendguldenkruid: +- 700 exemplaren

• Brede wespenorchis: 1 ex. 

• Aanvraag voor duurtijd van 10 jaar

• ingediend bij ANB op 25 juli 2017

• vergunning werd verleend op 30 augustus 2017



Philips Lighting 
Turnhout



2 nieuwe casussen in Vlaanderen: tijdelijke natuur in ontginningssites van 
Wienerberger nv



Klei- en leemontginning

• Tijdelijke ontginning ifv productie bakstenen en dakpannen

• Oorspronkelijke bestemming meestal landbouw

• Na ontginning moet ‘nabestemming’ gerealiseerd worden:

• Lanaken: watergebonden industriegebied langs 
Albertkanaal

• Kortrijk: landbouwgebied

• Nabestemming mag niet ‘bezwaard’ zijn door ontginning



Tijdelijke natuur in ontginningen
• Ontginningsactiviteiten gebeuren niet continu, maar op vraag 

vanuit productie

• Op klei- en leembodems ontstaan vaak tijdelijke plassen, 
waardoor vaak pionierssoorten opduiken

• Rugstreeppad

• Kleine plevier

• Bijenorchis

• Oeverzwaluw

• Kamsalamander

• Ontginners mijden spontane natuurontwikkeling door specifieke 
maatregelen

• newtfencing

• pesticiden

• Dankzij vergunning tijdelijke natuur:
• Geen maatregelen tegen natuurontwikkeling

• Jaarlijks worden waterplassen voorzien en ongeroerd gelaten

• Geen bezwaring van realiseren nabestemming


