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Wat is tijdelijke 
natuur?  

‘Tijdelijke natuur’ houdt in dat, in afwachting van de 
uiteindelijke bestemmingsrealisatie van een terrein (met 
uitzondering van de nabestemming), op dat 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.  
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Afwijking tijdelijke natuur 

• De bestemming moet nog worden gerealiseerd 

• Natuur zal verdwijnen wanneer bestemming wordt gerealiseerd 

• Wordt toegepast op projectmatige wijze 

• Op vraag van individuele initiatiefnemer 

• Inspanning voor meer natuur is wenselijk 

• Alleen binnen harde bestemmingen 

• Bijv. wonen, industrie, ontginning 

• Vergunningsplicht in zachte bestemmingen: permanente natuur 

• Het terrein is bij voorkeur natuurarm 

• Het inrichten en opruimen wordt als 1 handeling gezien 

• Effectbeoordeling: altijd positief effect op de natuur 

• Afwijkingsgrond: ter bescherming van wilde fauna en flora 

 

 



Principe van de 1 handelingsbeweging 

• Het inrichten en opruimen van de natuur wordt als één en dezelfde 
handeling beschouwd 

• Inrichten: specifieke maatregelen of spontane ontwikkeling (al dan niet 
beheerd) 

• Opruimen: verwijderen van de natuur op moment van realiseren bestemming 

• Tijdelijke natuur afwegen t.o.v. nulalternatief 

• Bijv. ecologisch graslandbeheer versus klassiek gazonbeheer 

• Effectbeoordeling gebeurt bij start van het project 

• Gunstig effect op populaties van soorten 

• Belang van de nulmeting! 

 



Aanvragen van een afwijking 
tijdelijke natuur 

• Nulmeting = grondige inventarisatie 

• Welke (beschermde) soorten komen er nu voor op het 
terrein?  

• Welke aantallen beschermde soorten? 

• Vegetatiekartering (BWK) 

• De afwijking tijdelijke natuur geldt enkel voor bijkomende 
soorten en vegetaties  

• Wat reeds aanwezig was in nulmeting moet bij opruiming 
gecompenseerd worden! 

 



Voordelen voor de natuur 

• Tijdelijke natuur geeft een impuls aan pioniers- en vroege 
soorten.  

• Een tijdelijke stijging in aantallen kan zorgen voor een 
verduurzaming van een populatie.  

• Een tijdelijke natuurgebied is een extra “patch” in een 
metapopulatie en draagt bij aan de overlevingskans van een 
soort.  
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Meer info op www.tijdelijkenatuur.land 


