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Meer kansen voor 
tijdelijke natuur
Nieuwe stimulansen voor natuurbeheer op 
privéterreinen?

Hendrik Schoukens 

Natuur en economie, het lijken gezworen vijanden. Zeker wanneer zij allebei hun oog laten vallen op 
hetzelfde stuk grond. Met de komst van het concept tijdelijke natuur hoeft dit niet langer het geval te 
zijn. Er wordt aan de grondeigenaren de zekerheid geboden dat de natuur die zich ontwikkelt op een 
tijdelijk braakliggend terrein zonder veel problemen kan worden verwijderd bij de definitieve inrichting 
ervan. Op die manier hoeven projectontwikkelaars niet langer geld te steken in maatregelen zoals 
veelvuldig maaien of pesticiden om te voorkomen dat er spontane natuurontwikkeling plaatsvindt. De 
natuur krijgt een extra kans, buiten de beschermde natuurgebieden. Er lijken alleen maar winnaars te 
zijn. In Nederland zit er al zo’n 2.000 hectare braakliggende terreinen onder tijdelijk natuurbeheer. Maar 
is daarmee gezegd dat tijdelijke natuur ook effectief zal leiden tot permanente winst voor de natuur? En 
moet Vlaanderen het Nederlandse voorbeeld slaafs volgen?

Sterns kunnen snel profiteren van braakliggende terreinen. (foto: Noordse stern, Rudmer Zwerver)
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40.000 hectare extra natuur binnen een tijdvak van een tiental 
jaar. En dit met de uitdrukkelijke steun van het bedrijfsleven 
en zonder bijkomende subsidie-inspanningen. Het lijkt haast 
te mooi om waar te zijn. Met de trage realisatie van de door 
de Vlaamse Regering beloofde extra natuur- en bosgebieden 
in het achterhoofd, zou menig Vlaamse natuurliefhebber zo’n 
opzet weglachen als je reinste dagdromerij. Nochtans zijn 
dit de indrukwekkende cijfers waar men in Nederland mee 
schermt wanneer men het heeft over ‘tijdelijke natuur’. 
Men vertrekt daarbij van de vaststelling dat er in Nederland 
tienduizenden hectare grond door overheden of projectont-
wikkelaars worden verworven voor infrastructuurprojecten, 
ontginningen of woningbouw. Vele van deze terreinen wach-
ten jaren zo niet decennia op de definitieve realisatie van hun 
economische bestemming. Ook in Vlaanderen is dit het geval, 
zij het dat de oppervlakte iets beperkter is. Het zou gaan om 
minstens 17.000 hectare niet-gerealiseerde haven-, woning-
bouw- of ontginningsterreinen (Tritel et al. 2012). 
Voor de voorstanders van tijdelijke natuur is het zonneklaar. 
De ontwikkeling van tijdelijke natuur op deze terreinen zou 
een ontegensprekelijke meerwaarde inhouden voor de be-
dreigde biodiversiteit, die nog dagelijks te lijden heeft on-
der de steeds toenemende ‘betonnering’ van ons landschap. 
Toegegeven, het gaat slechts om ‘tijdelijke natuur’. Maar alle 
kleine beetjes helpen in een sterk verkavelde regio waar de 
natuur teruggedrongen is tot de uithoeken van ons cultuur-
landschap. Zeker voor dynamische pioniersoorten, zoals de 
Rugstreeppad en de Groenknolorchis, vormen terreinen met 
tijdelijke natuur een welkome aanvulling op permanente na-
tuurgebieden, waar de focus meestal ligt op stabiliteit. 

Voorbij de klassieke tegenstelling?
In september 2015 werd in Nederland de Green Deal Tijdelijke 
natuur afgesloten met een feestelijke bijeenkomst op een 
zogenaamd tijdelijk natuurterrein van Philips Healthcare in 
de gemeente Best (Bureau Stroming et al. 2015). Het vormde 
het voorlopige hoogtepunt van een proces dat in 2004 begon 
met de introductie van het concept ‘reizende natuur’ door en-
kele doorwinterde ecologen. De uitdenkers van het idee kon-
den het toenmalige Nederlandse ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit al snel overtuigen van de grote 
potentie van tijdelijke natuur. 

Dat met tijdelijke natuur natuurbescherming eindelijk in een 
positief daglicht komt te staan, was hier wellicht niet vreemd 
aan. Na enkele strikte juridische uitspraken, waarbij onder 
meer de aanleg van een bedrijventerrein moest worden stil-
gelegd omwille van de mogelijke aanwezigheid van Europese 
hamsters, was de populariteit van het Nederlandse natuurbe-
schermingsrecht bij ondernemers naar een historisch diep-
tepunt gezakt (Verschuuren 2000). Ook in Vlaanderen staan 
natuurbeschermers en projectontwikkelaars alsmaar vaker 
met getrokken messen tegenover elkaar. Rechters deinzen er 
niet langer voor terug om een project stil te leggen wanneer 
er onvoldoende rekening is gehouden met de aanwezigheid 
van beschermde soorten.  
Dat de interferenties van ruimtelijke projecten met bescherm-
de Natura 2000-gebieden zorgvuldig moeten worden beke-
ken, is géén nieuwe vaststelling. De vele vertragingen bij de 
aanleg van het Deurganckdok waren hier een belangrijke 
eyeopener. Maar recent bleken ook beschermde soorten zoals 
de Rode bosmier, de Rugstreeppad, de Kamsalamander of de 
Huiszwaluw een sta-in-de-weg voor bepaalde projectontwik-
kelingen, zelfs in gebieden met een grijze bestemming op de 
ruimtelijke bestemmingsplannen. (Schoukens & De Smedt 
2014). Ironisch genoeg zorgt deze toenemende vrees voor ju-
ridisch struikelblokken ervoor dat grondeigenaren en project-
ontwikkelaars er als de dood voor zijn dat er zich waardevolle 
natuurwaarden zouden ontwikkelen op terreinen die zij bin-
nen enkele jaren economisch willen ontwikkelen. 
Om verdere juridische complicaties te vermijden bij hun toe-
komstige ontwikkelingsplannen, opteren vele ontwikkelaars 
voor zogenaamd natuurwerend beheer. Hierbij wordt alles in 
het werk gesteld om de vestiging van beschermde plant- of 
diersoorten te voorkomen op braakliggende gronden (Bureau 
Stroming & Linnartz 2006). Dit kan vrij eenvoudig, bijvoor-
beeld door het terrein op geregelde tijdstippen om te ploe-
gen of een intensief graasbeheer te voorzien. In sommige 
havengebieden probeert men bijvoorbeeld het broeden van 
meeuwen op bouwterreinen te verhinderen door een actief 
verjagingsbeleid, waarvan de wettigheid reeds is aanvaard 
door sommige rechters (zie bv. Rechtbank Eerste Aanleg 
Brugge 2014). De aanwezigheid van beschermde soorten op 
braakliggende terreinen wordt eerder ervaren als een hor-
rorscenario dan een opportuniteit. Men wil ten alle prijzen 
vermijden dat het bekomen van een bouwvergunning wordt 
bemoeilijkt en afhankelijk wordt gemaakt van bijkomende 
compensatieverplichtingen. 

Gemiste kansen …
De premisse bij tijdelijke natuur is bedrieglijk eenvoudig. 
Een striktere handhaving van de natuurbeschermingswetten 
maakt dat projectontwikkelaars steeds meer op hun hoede 
zijn. Zij willen zich indekken tegen de toepassing van het na-
tuurbeschermingsrecht, die kan getriggerd worden door de 
toevallige aanwezigheid van enkele beschermde soorten op 
hun reserveterreinen. 
Met de invoering van het concept tijdelijke natuur zou men 
grondeigenaren kunnen aanzetten om dat defensief natuur-
beheer te laten varen en zo de ongewenste neveneffecten van 
de natuurwetgeving te counteren. Het opzet is aan grondei-
genaren een bijkomende stimulans te geven om aan natuur-
beheer te doen op gronden die anders natuurarm zouden 
blijven. Heel wat bedreigde soorten zijn immers voor hun 

Orchideeën zoals Rietorchis en Groenknolorchis gedijen goed in tijdelijke natuurgebieden. 
(foto: Rudmer Zwerver)
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voortbestaan aangewezen op de aanwezigheid van voldoen-
de geschikte habitats. Met tijdelijke natuur worden nieuwe 
kansen geboden aan de natuur op terreinen die tijdelijk niet 
conform hun bestemming worden gebruikt. Tijdelijke natuur 
houdt in dat de natuur vrij zijn gang mag gaan in afwachting 
van de definitieve stedenbouwkundige ontwikkeling van 
het terrein. Eens het terrein economisch ontwikkeld wordt, 
mogen de ontstane natuurelementen weer worden verwij-
derd. Door tijdelijke natuurontwikkeling toe te staan kan de 
projectontwikkelaar zich niet alleen heel wat geld uitsparen 
– geen kosten meer voor natuurwerend beheer – hij of zij kan 
zich ook een groener imago aanmeten. De groenere omge-
ving kan in sommige gevallen een extra troef zijn om de werk-
omgeving aangenamer te maken.
Om de grondeigenaren warm te maken voor tijdelijke natuur 
moet hen echter de nodige rechtszekerheid worden geboden. 
Het wegnemen van beschermde soorten of andere natuurele-
menten is in vele gevallen immers net verboden gesteld door 
het natuurbeschermingsrecht. Minstens moet hiervoor een 
strikte ontheffingsprocedure worden doorlopen, die garan-
deert dat de overlevingskansen van de soort niet worden ge-
hypothekeerd door de schadelijke ingreep. Het vooruitzicht 
van compensaties zou het enthousiasme bij heel wat pro-
jectontwikkelaars uiteraard snel doen bekoelen. Bij tijdelijke 
natuur gaat het uiteindelijk om het toestaan van het verwij-
deren van natuur om de ontwikkeling van natuur op grotere 
schaal mogelijk te maken. Het is de ultieme paradox. In Ne-
derland denkt men met de ‘afwijking/ontheffing vooraf’, die 
aan de grondeigenaar meteen de toestemming gaf voor het 
laten ontstaan én verwijderen van tijdelijke natuur, dé oplos-
sing te hebben gevonden (Woldendorp & Backes 2006). Maar 
hoe evident is het om het wegnemen van beschermde natuur 
te verantwoorden binnen dergelijke benadering? 

Niets nieuw onder de zon? 
Alvorens dieper in te gaan op de ecologische en juridische 
onderbouwing van tijdelijke natuur, moeten we onze horizon 
even verruimen. Hoewel de Nederlandse trendsetters er prat 
op gaan dat tijdelijke natuur exclusieve Hollandse roots heeft, 
blijkt het concept al langer te circuleren. Meer nog, in Vlaande-
ren kan men de term ‘tijdelijke natuur’ in zekere zin al terug-
vinden in de ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP) voor onze 
twee grootste havengebieden. Zo werd eind jaren negentig in 
het kader van de compensaties voor de bouw van het Deur-
ganckdok voorzien in tijdelijke natuurcompensaties binnen de 

harde bestemming van het zeehavengebied. Deze compensa-
ties kunnen enkel verdwijnen wanneer nieuwe compensatie-
zones zijn ingericht. In de Gentse zeehaven liet het GRUP uit 
2005 expliciet de ontwikkeling van tijdelijke natuur toe in be-
paalde reservatiezones voor economische ontwikkeling. Een 
generieke benadering ontbrak echter tot nu toe. 
In de Verenigde Staten was men reeds in de jaren negentig 
met een idee op de proppen gekomen dat erg veel gelijkenis-
sen vertoont met tijdelijke natuur. Ook hier leidde de striktere 
toepassing van het natuurbeschermingsrecht tot contrapro-
ductieve resultaten. Zo was er een grondeigenaar in North Ca-
rolina die ermee gedreigd had om een groot deel van de bos-
sen op zijn eigendom te kappen om te verhinderen dat er zich 
een beschermde spechtensoort zou op vestigen. Men duidde 
zo’n gedrag, dat strikt genomen niet strafbaar was, aan als 
‘preemptive habitat destruction’ (Paulich 2010). 
Om natuurbeheer op privéterreinen aantrekkelijker te maken 
introduceerde de overheid reeds op het einde van de jaren ne-
gentig het concept ‘safe harbor agreement’, waarmee het voor 
grondeigenaren mogelijk werd om overeenkomsten te sluiten 
met de natuuradministratie omtrent de ontwikkeling van bij-
komende natuurwaarden op hun terreinen (Schoukens 2015). 
In ruil voor de bijkomende natuurinspanningen werd aan de 
grondeigenaren de zekerheid gegeven dat zij, op het einde 
van de contracttermijn, de extra natuur zonder veel proble-
men konden wegnemen (US Fish and Wildlife Service 1999). 

Permanente natuurwinst?
Tijdelijke natuur mag dan wel een aantrekkelijk concept lij-
ken, de vraag rijst of het ecologisch gezien wel steek houdt. 
Het vormt de eerste, evidente horde die moest genomen wor-
den. Tijdelijke natuur impliceert immers ook het wegnemen 
ervan na verloop van tijd, wanneer de economische bestem-
ming van het gebied wordt gerealiseerd. Het lijkt contra-intu-
itief om in dat geval nog te spreken over blijvende positieve 
effecten voor de natuur.
Dat de tijdelijke uitbreiding van een habitat aanleiding kan 
geven tot positieve effecten, was al snel duidelijk. Nederland-
se onderzoekers stelden dat tijdelijke natuur kan functioneren 
als kolonisatiekern of ‘stepping stone’ en op die manier ook 
blijvende positieve effecten kan hebben op de totale popu-
latie (Bureau Stroming & Linnartz 2006, Reker & Braakhekke 
2007). Vooral dynamische soorten, zoals Rugstreeppadden of 
de Oeverzwaluw, die erg afhankelijk zijn van de beschikbaar-
heid van pionierhabitats, zouden hiervan kunnen profiteren. 
Deze soorten gebruiken het gebied snel, als een stapsteen, en 
moeten het ook zonder economische ontwikkeling verlaten 
ten gevolge van natuurlijke successie. Maar ook latere soor-
ten zouden bij deze aanpak wel varen. Door een sterke groei 
van de populatie in tijdelijke natuur verstevigt de globale 
populatie van bedreigde soorten, wat de overlevingskansen 
van de betrokken soorten vergroot. Het ecologische concept 
‘metapopulatie’ is in dit verband van belang: het gaat om een 
set van lokale deelpopulaties van een bepaalde soort die ver-
spreid zijn over verschillende habitatvlekken (‘patches’, Levins 
1969). De aanwezigheid van tijdelijke en terug verdwijnende 
patches in een metapopulatie zouden kunnen bijdragen aan 
de overlevingskans van een soort in een regio (Vriens et al. 
2013).
Of er na het wegnemen van de tijdelijke natuur sprake is van 
permanente winst was minder zeker. In bepaalde gevallen 

Om de vestiging van beschermde soorten te voorkomen worden veel braakliggende 
terreinen intensief gemaaid. (foto: Arnold van Kreveld)
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zullen ontwikkelaars omwille van economische motieven 
(bv. minder vraag naar woningen, economische recessie …) 
alsnog afzien van de verdere ruimtelijke ontwikkeling van 
het gebied. Op die manier zou tijdelijke natuur alsnog een 
permanent karakter verkrijgen. In de meeste gevallen zal dit 
echter niet het geval zijn. Bij de uiteindelijke ontwikkeling 
zouden niet-mobiele soorten worden gedood en mobielere 
soorten verdwijnen. Alsnog een negatief effectief voor de na-
tuur. Nochtans concludeerden de Nederlandse onderzoekers 
dat het tijdelijk karakter van de natuur niet problematisch 
hoeft te zijn. Door natuurlijke successie zouden tal van pi-
oniers- en vroege soorten reeds verdwenen zijn voor de ef-
fectieve verwijdering van de tijdelijke natuur. Een mogelijke 
negatieve impact op broedende soorten kan worden ver-
meden door de verwijdering van de tijdelijke natuur buiten 
het broedseizoen te laten plaatsvinden. In bepaalde gevallen 
kan men proberen de beschermde soorten weg te vangen 
of te verplaatsen (Bureau Stroming & Linnartz 2006, Reker & 
Braakhekke 2007). 
De Nederlandse onderzoekers besluiten dat enkel sprake kan 
zijn van een negatief effect wanneer de leefomgeving van een 
soort buiten het projectgebied niet (meer) geschikt is voor 
de betrokken beschermde soorten. Wanneer er voldoende 
uitwijkingsmogelijkheden voor handen zijn, zou er geen ne-
gatief effect zijn. Maar in dat geval ligt de eigenlijke oorzaak 
van het negatief effect niet zozeer bij tijdelijke natuur maar 
wel bij de afwezigheid van een adequaat beleid gericht op het 
voorzien van permanente ecologische infrastructuur (Reker & 
Braakhekke 2007). Nu het niet de bedoeling is in te zetten op 
tijdelijke natuur bij het behalen van de gewestelijke natuur-
doelen, hoeft de verwijdering ervan ook geen significante in-
vloed te hebben op de globale staat van instandhouding van 
de soorten. Ook het Vlaamse Instituut voor Natuur- en Boson-
derzoek is de dezelfde mening toegedaan (Vriens et al. 2013). 
Hoewel de Vlaamse onderzoekers opmerken dat de positieve 
effecten steeds situatiegebonden blijven, stellen zij dat de 
mogelijke negatieve effecten die zouden kunnen optreden 
evenzeer en vaak nog sterker optreden bij de ontwikkeling 
van permanente natuur. Zo zou tijdelijke natuur wel eens kun-
nen fungeren als een zogenaamde ‘ecologische val’, wanneer 
blijkt dat de soorten die aangetrokken zijn tot het gebied er 

uiteindelijk onvoldoende overlevingskansen bezitten door de 
aanwezigheid van predatoren of andere negatieve factoren 
(Battin 2014). Het valt niet uit te sluiten dat een tijdelijk na-
tuurgebied plots een significant groot aantal mobiele vogel-
soorten, zoals Grote sternen of Zwartkopmeeuwen, zou aan-
trekken en op die manier een van de belangrijkste kolonies 
voor de betrokken soorten in Vlaanderen vormt. Als er dan 
een ecologische val ontstaat, zou het overleven van de hele 
populatie op het spel kunnen staan. Het zijn nochtans effec-
ten die niet typisch zijn voor tijdelijke natuur. Bij permanente 
natuur kan een ecologische val nog langer bestaan (Vriens et 
al. 2013). Een tijdelijke uitbreiding van het natuurareaal kan 
nooit schadelijk zijn voor populaties van bedreigde soorten. 

Juridische knelpunten?
De slaagkansen van tijdelijke natuur hangen in sterke mate 
samen met de juridische houdbaarheid ervan. Tijdelijke na-
tuur mag dan op metapopulatieniveau tot gunstige natuur-
effecten aanleiding geven, het staat nog steeds haaks op de 
conservatiebenadering uit het hedendaagse natuurbescher-
mingsrecht, dat net gericht is op het zoveel mogelijk bescher-
men en behouden van de habitats en, in sommige gevallen, 
zelfs de individuele specimens van bedreigde soorten. 
Bovendien bestaat ook het risico dat natuurverenigingen een 
tijdelijk natuurgebied alsnog zouden ‘claimen’ als permanent 
natuurgebied, bijvoorbeeld omdat er zich ondertussen Eu-
ropees beschermde soorten hebben gevestigd. In Nederland 
deed zo’n scenario zich enkele jaren terug voor wanneer een 
kolonie Lepelaars was neergestreken op een braakliggend ter-
rein in de Rotterdamse haven. Het verzoek tot bescherming  
van het gebied als Natura 2000-gebied werd uiteindelijk door 
de rechter afgewezen, maar de schrik zat er goed in (Neder-
landse Raad van State 2010). Ook in Vlaanderen is duidelijk 
dat, zelfs wanneer natuur zich op een braakliggend terrein op 
spontane wijze heeft ontwikkeld, men niettemin nog steeds 
rekening moet houden met de toepasselijke beschermings-
voorschriften. 
Ondertussen is er al heel wat onderzoek gebeurd naar de juri-
dische houdbaarheid van tijdelijke natuur. Daarbij is gebleken 
dat er wel degelijk sprake is van de nodige juridische risico’s. 
De algemene natuurtoets (artikel 16 Decreet Natuurbehoud) 

Groningen Seaports heeft een ontheffing voor tijdelijke natuur in de Eemshaven. (foto: Rudmer Zwerver)
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en de voorschriften inzake beschermde vegetaties nopen tot 
bijkomende voorzichtigheid binnen Vlaanderen. Nog moeilij-
ker wordt het wanneer zich strikt beschermde soorten zouden 
vestigen op het terrein of men met tijdelijke natuur werkt in 
de nabijheid van een Natura 2000-gebied (Schoukens, Cliquet 
& De Smedt 2010). 
De strikte voorschriften uit de EU natuurrichtlijnen, in Vlaan-
deren vervat in het Soortenbesluit van 15 mei 2009, staan 
enkel individuele afwijkingen op de beschermingsbepalingen 
toe wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat 
en de ingreep geen afbreuk doet aan het streefdoel om de 
populaties van de soort in een gunstige staat van instand-
houding te behouden, op lokaal of Vlaams niveau. Bovendien 
kan men alleen maar afwijkingen verkrijgen wanneer sprake 
is van dwingende redenen of ‘publieke’ belangen die het be-
houd van de natuurwaarden overtreffen (Schoukens 2010). 
Dit maakt meteen duidelijk dat het inschrijven van een gene-
rieke vrijstellingsclausule voor tijdelijke natuur in het natuur-
beschermingsrecht niet aan de orde is. 
In Nederland hebben enkele creatieve juristen een oplossing 
gevonden voor dit probleem (Woldendorp & Backes 2006). 
Om de projectontwikkelaars de nodige rechtszekerheid te 
bieden, suggereerde men dat gebruik zou kunnen worden 
gemaakt van de afwijkingsgrond aanwezig binnen de EU 
natuurrichtlijnen gericht op ‘de bescherming van de flora en 
fauna’. Nu ecologisch onderzoek voorspelt dat tijdelijke natuur 
per saldo gunstige effecten geeft, zou het mogelijk moeten 
zijn om op basis van deze rechtvaardigingsgrond aan de pro-
jectontwikkelaars een afwijking te verlenen van het bescher-
mingsregime. Het sluit sterk aan bij de redenering die men 
in de Verenigde Staten ook heeft gehanteerd om het ‘safe 
harbor’-concept verteerbaar te maken voor de Endangered 
Species Act (Schoukens 2015, Kishida 2001). 
Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. De loutere 
vaststelling dat het mogelijk is om bij de latere ontwikkeling 
van het gebied een afwijking van de beschermingsvoorschrif-
ten aan te vragen, betekent nog niet dat men de afwijking 
ook effectief zal krijgen. Want zal de natuuradministratie wel 
bereid zijn om een ontheffing te verlenen wanneer blijkt dat 
het tijdelijke natuurgebied ondertussen een van de laatste 
‘safe havens’ is geworden waar de betrokken soort zich be-
vindt? 

Om dit probleempunt te ondervangen zou men tijdelijke na-
tuur kunnen onderbrengen in een meer gebiedsgerichte be-
nadering van soortenbehoud, waarbij ook wordt voorzien in 
de nodige uitwijkterreinen. De EU-richtlijnen voorzien hier in 
enige marge, voor zover het gaat om handelingen die geen 
negatief effect op de staat van instandhouding teweegbren-
gen (Schoukens 2010).  In Vlaanderen is zo’n benadering 
sinds kort mogelijk binnen de context van een zogenaamd 
‘soortenbeschermingsprogramma’. In het kader van zo’n pro-
gramma kunnen ook op voorhand de nodige afwijkingen van 
de beschermingsvoorschriften worden voorzien in functie van 
tijdelijke natuur, die meteen ook kunnen worden gekaderd 
in de ruimere instandhoudingsacties die voor het gebied zijn 
vooropgesteld (Schoukens 2010). Bijgevolg zouden de pro-
jectontwikkelaars niet meer genoodzaakt zijn telkens een in-
dividuele ontheffingsaanvraag in te dienen. Deze zou al vervat 
zitten in het programma zelf. Zo’n programma brengt echter 
heel wat administratieve lasten met zich mee. Het zal dan ook 
enkel een oplossing aanreiken voor grotere haven- of ontgin-
ningsgebieden. Bovendien lijken generieke afwijkingen hier 
ook uitgesloten en zal men zich expliciet moeten richten naar 
de expliciete voorwaarden in het plan (Schoukens, Cliquet & 
De Smedt 2010). 
Vooralsnog wordt in de bestaande soortenbeschermingspro-
gramma’s, waaronder dat van de haven van Antwerpen, niet 
zwaar ingezet op tijdelijke natuur. Enkel voor bepaalde soor-
ten, zoals de Bruine kiekendief, is ook expliciet rekening ge-
houden met tijdelijke foerageergebieden (SBP 2014).
Om tijdelijke natuur echt van de grond te krijgen is er nood 
aan een ‘bedrijfsvriendelijker’ instrument. Vandaar dat men 
in Nederland, en wellicht in de toekomst ook in Vlaanderen, 
tijdelijke natuur voornamelijk zal proberen te kaderen binnen 
een zogenaamde ‘één-handelingsapproach’. Hierbij wordt zo-
wel de ontwikkeling als de verwijdering van de natuur beke-
ken als één handeling, waarvoor men op voorhand als grond-
eigenaar een afwijking kan verkrijgen. 
Door vooraf een afwijkingsaanvraag in te dienen, vraagt 
de initiatiefnemer aan de natuuradministratie om, voordat 
het betrokken terrein wordt aangeboden aan de natuur, in 
te stemmen met de uiteindelijke verwijdering ervan bij de 
verdere stedenbouwkundige ontwikkeling van het terrein. 
Indien de overheid niet akkoord zou gaan, kan men alsnog 
afzien van het idee om tijdelijke natuur te ontwikkelen. Op die 
manier verkrijgt de projectontwikkelaars maximale rechtsze-
kerheid. Zij kunnen de beschermde soorten op hun terreinen 
laten ontstaan en verwijderen, met uitzondering van de be-
schermde soorten die al bij aanvang aanwezig waren. 
Het sluit opnieuw sterk aan bij de hoger vermelde ‘safe har-
bor’-approach uit de Verenigde Staten, die ondertussen al van 
toepassing zou zijn op niet minder dan vier miljoen hectare 
privéterreinen. Belangrijk verschilpunt is echter dat binnen de 
Nederlandse benadering geen specifieke beheerverplichting 
speelt, terwijl in de Verenigde Staten de projectontwikkelaars 
die een safe harbor agreement afsluiten ertoe gehouden zijn 
specifieke natuurbeheeracties te ondernemen. Dit verklaart 
wellicht ook waarom safe harbor agreements in de Verenigde 
Staten explicieter op het voorplan treden als instrumenten die 
gericht zijn op het vermijden van het uitsterven van bepaalde 
soorten. Bij tijdelijke natuur in Nederland gaat het eerder om 
het creëren van nuttige ‘extraatjes’ voor de natuur.Rugstreeppadden vestigen zich graag en snel op bouwterreinen met tijdelijke waterplassen. 

(foto: Rudmer Zwerver)
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Eerste praktijkervaringen
In Nederland werd de ‘één-handelingsaanpak’ verder uitge-
werkt in een concept beleidslijn, met medewerking van na-
tuurorganisaties en een aantal grote terreineigenaren (Reker 
& Braakhekke 2007). Men achtte het concept inpasbaar bin-
nen de bestaande ontheffingsprocedures. Al snel werden en-
kele ‘pilots’ opgestart. In 2009 werd op basis van deze beleids-
lijn de allereerste ontheffing tijdelijke natuur verleend aan het 
havenbedrijf Amsterdam. De voorbije jaren nam het concept 
een hoge vlucht. Het wordt toegepast in bijna 30 tijdelijk be-
schikbare gebieden, samen goed voor zo’n 2.000 hectare. 
Het is interessant om even in te zoomen op de ontheffing 
die werd verleend aan het havenbedrijf Amsterdam in 2009. 
Het havenbedrijf vroeg een ontheffing voor vijftien soorten, 
waaronder de Groenknolorchis, de Rugstreeppad en de Ring-
slang, in functie van het bouwrijp maken van de braaklig-
gende bedrijventerreinen. Deze ontheffing werd uiteindelijk 
verleend voor een periode van tien jaar, waarbij het beroep 
op de gunstige natuureffecten werd aanvaard. Er werd wel 
een hele reeks voorwaarden opgelegd. Zo moeten de nodige 
voorzorgen in acht worden genomen bij het wegnemen van 
de natuur. 
De Nederlandse milieuvereniging Milieucentrum Amsterdam 
heeft deze ontheffing bij de rechter aangevochten. De rechter 
verwierp echter de argumentatie tegen de verleende onthef-
fing. De rechters, ook die in beroep, waren overtuigd van de 
juridische houdbaarheid van de één-handelingsaanpak. Pas 
door de ontheffing te verlenen, wordt de verdere ontwikke-
ling van natuurwaarden mogelijk (Rechtbank Amsterdam 
2011, Nederlandse Raad van State 2012).
De overwinning in de Nederlandse rechtbank werd verwel-
komd als het definitief bewijs dat tijdelijke natuur juridisch 
houdbaar is. Of hiermee de kous af is, is minder zeker. Het is 
uiteindelijk het Hof van Justitie te Luxemburg dat het laatste 
woord heeft over de interpretatie van het EU natuurbescher-
mingsrecht. Ook is het niet ondenkbaar dat Belgische rech-
ters hier uiteindelijk anders over zouden oordelen. Hoewel, 
wanneer het concept tijdelijke natuur goed wordt gekaderd 
van overheidswege, bijvoorbeeld door een beleidslijn of een 

omzendbrief, lijkt het risico op zo’n juridische tegenvaller al 
met al beperkt. 
Ondertussen blijkt ook de Europese Commissie het concept 
niet helemaal ongenegen. In een antwoord op een Vlaams 
schrijven met betrekking tot tijdelijke natuur stelt de Commis-
sie alvast, weze het in de gebruikelijke voorzichtige bewoor-
dingen, dat het erg onwaarschijnlijk is dat tijdelijke natuur 
zal interfereren met de Natura 2000-verplichtingen, al zeker 
wanneer het concept beperkt wordt tot braakliggende terrei-
nen die geen groene bestemming hebben én niet wordt mee-
genomen als inspanning voor het bereiken van de Europese 
natuurdoelen (Europese Commissie 2014). Ook de ‘één-han-
delingsaanpak’ kan voorlopig genade vinden in de ogen van 
de Commissie, zelfs in het licht van de strikte voorschriften uit 
de EU natuurrichtlijnen. 
De Nederlanders blijven alvast overtuigd van de juridische 
houdbaarheid van het concept. De eerste monitoringsresul-
taten die voorliggen onderstrepen het succes van tijdelijke 
natuur (Landschap Overijssel et al. 2013). Een tijdelijk natuur-
gebied in de provincie Overijssel bleek alvast een trekpleister 
voor heel wat bijzondere vogelsoorten en andere bedreigde 
diersoorten, waaronder zelfs de zeldzame Otter. 
Ook in de Verenigde Staten blijken de safe harbor-agree-
ments de nodige vruchten af te werpen, hoewel het onzeker 
blijft in welke mate dat ook het geval zal zijn wanneer de ter-
reinen uiteindelijk economisch worden ontwikkeld (Trainor 
et al. 2013). In de Verenigde Staten lijkt men aan te nemen 
dat heel wat ontwikkelaars de natuur op hun terreinen uit-
eindelijk niet meer zullen wegnemen. De voorbije jaren lijkt 
men erop gebrand de scope van tijdelijke natuur binnen 
 Nederland verder uit te breiden. In het kader van In het ka-
der van de Nederlandse Green Deal, waarbij zowel natuur-
verenigingen als private grondeigenaars partij zijn, wordt 
geopperd om tijdelijke natuur niet per definitie uit te sluiten 
bij Natura 2000-gebieden en meer te werken met groeps-
ontheffingen, bv. in havengebied. Dit wordt bevestigd in de 
beleidslijn Tijdelijke Natuur die in september 2015 is gepubli-
ceerd in de Nederlandse Staatscourant. Ook lijkt men te wil-
len afstappen van de lastige inventarisatie (nulmeting) en de 
inschatting van de te verwachten soorten. Een landdekkend 
systeem met soortenlijst zou dit moeten verhelpen. Voor 
niet-verwachte soorten zou de ontheffing alsnog kunnen 
worden aangepast. Wel is het nog steeds de bedoeling om 
de eigenaars te verplichten om actieve natuurmaatregelen te 
implementeren. Het blijft gaan om spontane natuurontwik-
keling. En de natuur moet minstens een jaar de tijd krijgen 
om zich te ontwikkelen. 

Risico’s?
In Vlaanderen is men voorlopig nog niet zover. Tijdelijke natuur 
is ondertussen wel bekend. Ook bij het Agentschap voor Natuur 
en Bos beseft men terdege de mogelijke potentie ervan. Het 
vormt het concept bij uitstek om natuurbeheer te promoten 
op privéterreinen zonder groene bestemming, net die gronden 
die buiten de scope van het traditionele natuurbeleid vallen 
(dat zich sterk focust op beschermde natuurgebieden) en waar 
bijgevolg heel wat natuurwinst te rapen valt. Op die manier 
kan tijdelijke natuur complementair zijn aan de geïntegreerde 
natuurbeheerplannen, die met de wijziging van het Decreet 
Natuurbehoud in 2014 zijn ingevoerd binnen het Vlaamse na-
tuurbeleid en beogen natuurbeheer open te stellen voor iedere 

Tijdelijke natuur op het terrein van Philips Healthcare in Best, Nederland.  
(foto: Arnold van Kreveld)
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geïnteresseerde (Schoukens, Van Hoorick & Cliquet 2014). In 
tegenstelling tot andere nieuwe instrumenten, zoals een han-
del in biodiversiteitsrechten waarbij projectontwikkelaars ‘bio-
diversity credits’ kunnen aankopen bij het ontwikkelen van 
nieuwe terreinen, is tijdelijke natuur ook minder afhankelijk van 
ruimtelijke ontwikkelingen voor zijn voortbestaan. Tijdelijke na-
tuur vooronderstelt geen marktbenadering van biodiversiteit. 
Dat sommige projectontwikkelaars uiteindelijk zullen afzien 
van de economische ontwikkeling van hun terrein zal wellicht 
niets veranderen aan de populariteit ervan. 
Hiermee is echter niet gezegd dat met de eventuele invoe-
ring van het concept tijdelijke natuur binnen het Vlaamse na-
tuurbeleid geen risico’s gepaard gaan (Schoukens 2015, Bean 
1998). Er kan worden verwacht dat natuurorganisaties de no-
dige koudwatervrees zullen hebben om dit concept te gaan 
promoten bij hun achterban. Duidelijke communicatie lijkt 
van belang, alleen al om te vermijden dat omwonenden tijde-
lijke natuur als een verworvenheid zien. Verder is een precieze 
afbakening van het concept onontbeerlijk om misbruiken of 
misverstanden te voorkomen. Vooralsnog lijkt het zowel in 
Nederland als in Vlaanderen niet de bedoeling om tijdelijke 
natuur te gaan inzetten als instrument om de Europese na-
tuurdoelen te gaan behalen. Men moet in elk geval vermijden 
dat de politiek tijdelijke natuur gaat aangrijpen als een handig 
middel om minder zwaar te investeren in permanente natuur-
beheer. In het licht van de slechte staat van de biodiversiteit in 
Vlaanderen lijkt zo’n evolutie niet wenselijk. Tijdelijke natuur 
moet een extra vormen bovenop een performant gebiedsge-
richt natuurbeleid. 
Men moet ook op zijn hoede zijn voor misbruiken van tijde-
lijke natuur op het terrein. Zo is het niet ondenkbaar dat be-
paalde projectontwikkelaars tijdelijke natuur als een perfide 
trucje gaan gebruiken om ook reeds aanwezige beschermde 
soorten op hun terrein te verwijderen. Op die manier zou tij-
delijke natuur leiden tot een wel erg perverse uitkomst voor 
de biodiversiteit. Dat enkele jaren terug net de landbouwsec-
tor aandrong op een duidelijk statuut voor tijdelijke natuur in 

Vlaanderen, illustreert dat dit risico niet geheel onbestaande 
is. Het lijkt daarom ook aanbevelenswaardig om tijdelijke na-
tuur te beperken tot natuurarme situaties of minstens steeds 
na te gaan of een correcte startinventarisatie op het terrein is 
doorgevoerd. Projectontwikkelaars zullen immers de neiging 
hebben om de baseline zo laag mogelijk te leggen, zelfs wan-
neer er zich al waardevolle natuurelementen op het terrein 
bevinden (Schoukens 2015). 
Strikte controle en toezicht zijn aan de orde. Op die manier 
wordt bijkomende schade vermeden bij het verwijderen van 
de natuur. Bovendien is tijdelijke natuur niet in alle gevallen 
wenselijk. Het lijkt bijvoorbeeld niet echt zinvol om tijdelijke 
natuur in te zetten voor soorten, zoals de Europese hamster, 
die op de rand van uitsterven staan. Ook moet men vermijden 
dat tijdelijke natuur verward wordt met mitigatie of compen-
satie voor schadelijke projecten. Hoewel tijdelijke natuur in 
Vlaanderen al eenmalig is gehanteerd als compensatie, lijkt 
dit geen navolgbaar voorbeeld. Niet alleen vereisen de EU 
natuurrichtlijnen dat sprake is van effectieve, langetermijn-
compensaties (Europese Commissie 2012), het zou ook de vol-
ledige filosofie achter het tijdelijke natuur-verhaal verder op 
de helling zetten. 

Here to stay? 
Met tijdelijke natuur ligt een interessant instrument voor 
om natuurbeheer op privéterreinen buiten groene bestem-
mingen te stimuleren zonder daarbij afbreuk te doen aan 
de uitgangspunten van de natuurbeschermingswetgeving. 
Zoals het Nederlandse voorbeeld aantoont, gaat het bij tij-
delijke natuur om een positief verhaal, voorbij de klassieke 
zwart-wit tegenstelling tussen natuur en economie. Een be-
nadering waarbij natuurverenigingen en bedrijven tot com-
promissen kunnen komen zonder hun eigen fundamentele 
waarden te verloochenen. Tijdelijke natuur kan permanente 
natuurwinst opleveren op terreinen die reeds decennialang 
‘no-go areas’ waren voor het natuurbeleid. Men droomt on-
dertussen van 40.000 hectare tijdelijke natuur in Nederland 

Haven Amsterdam heeft haar tijdelijke natuurterrein extra aantrekkelijk gemaakt met de aanleg van een poel. (foto: Arnold van Kreveld)
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(Gies et al. 2015). Na jaren van onderzoek en studiewerk 
(Tritel et al. 2012) lijkt ook in Vlaanderen de tijd rijp voor een 
expliciete standpuntinname vanwege de overheid. Enkele 
bedrijven staan in de coulissen te trappelen om werk te ma-
ken van tijdelijke natuur op hun gronden. De slechte staat 
van de Vlaamse biodiversiteit maakt dat elke additionele 
inspanning, zelfs al is ze op zich bekeken dan van tijdelijke 
aard, meer dan welkom is. Mogelijk kan tijdelijke natuur zelfs 
leiden tot een duurzame paradigmashift bij ondernemers en 
grondeigenaars. 
Tijdelijke natuur mag dan niet het definitieve antwoord vor-
men op de huidige biodiversiteitscrisis, het reikt wel unieke 
opportuniteiten aan voor bijkomende natuurwinst. Het sluit 

ook aan bij de vaststelling dat de biodiversiteitscrisis niet zal 
worden gestopt met beschermde natuurgebieden alleen 
(Mora et al. 2011). Men moet ambitieuzer durven zijn. Wel zal 
het zaak zijn de precieze randvoorwaarden van dit concept 
duidelijk af te bakenen zodat misbruiken worden vermeden. 
Tijdelijke natuur mag niet verworden tot een PR-instrument 
voor bedrijven die elders permanente natuur laten verdwij-
nen, of een excuus zijn om niet meer in te zetten op de creatie 
van permanente natuur op gronden met een niet-groene be-
stemming. Net daarom is een duidelijk regulerend kader van 
cruciaal belang. Gaat Vlaanderen schoorvoetend Nederland 
achterna en is binnen enkele jaren ook sprake van de eerste 
pilots? Only time will tell. 
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Summary:
scHoukens H. 2015. temporary nature as innoVatiVe tool to spur nature con-
serVation on priVate lands: GoinG Beyond tHe statusquo?  natuur.Focus 14(4): 
150-157 [in dutcH]
Current nature conservation laws are falling short in delivering the 
much anticipated rebound for many of the imperilled species. The 
reasons that the recovery targets are not being reached are diverse 
and manifold, ranging from poor enforcement, an overly strong 
focus on ineffectively managed protected areas to lack of sufficient 
funding. However, one of the principal causes is the inability of na-
ture conservation law to involve private landowners in the attempts 
to save the most endangered and threatened species. In recent years, 
new regulatory tools have surfaced, offering promising new incen-
tives for nature conservation on private lands, as a suitable alter-
native for the traditional ‘command and control’-approach. In the 
Netherlands the concept of ‘temporary nature’ has emerged, aimed 
at fostering nature development on private lands which are currently 
lying unused, merely awaiting their residential, infrastructural or in-
dustrial purpose. In return for allowing pioneer species, such as Nat-
terjack Toads, to colonize and thrive on these lands, the landowner 
is provided with the legal  guarantee that he can still freely develop 
the temporary nature areas in the future. By providing new habi-
tats for pioneer species the increasing use of temporary nature ar-
eas yields beneficial net-effects for biodiversity, notwithstanding the 
eventual removal thereof when the site is developed. Recent studies 
have confirmed the potential of temporary nature for species recov-
ery. In this paper it is argued that, if applied with the necessary cau-
tion and with some insight into the ecological conditions of the sites 
at hand, temporary nature areas might provide for additional con-
servation opportunities to arrest the current biodiversity decline. Yet 
it should also be safeguarded that the concept is not being abused 
by project developers as mitigation for harmful developments or by 
the public authorities as alternative for investing in more robust and 
long-term conservation opportunities for endangered species.
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