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- PERSBERICHT -

Green Deal bekrachtigt Tijdelijke Natuur

Tijdelijke Natuur kan natuur laten bloeien op meer dan 35.000 hectare grond in Nederland. Grond die wacht op een bestemming als woningbouw, infrastructuur, bedrijventerrein of ontgronding. Soms duurt het tien jaar of langer voordat deze uiteindelijke bestemming ook echt wordt gerealiseerd. Tijdelijke Natuur kan zich op deze terreinen
waardevol ontwikkelen, terwijl de grondeigenaar de garantie heeft dat de uiteindelijke
bestemming niet in gevaar komt.
Tijdelijke Natuur levert permanente winst op voor de natuur en is juridisch robuust gebleken. In de gebieden waar Tijdelijke Natuur al gerealiseerd wordt, komen nieuwe belemmeringen naar boven die dringend om een oplossing vragen. Op 13 december hebben
acht partijen de Green Deal Tijdelijke Natuur ondertekend. Ze gaan de in de praktijk naar
voren gekomen problemen gezamenlijk oplossen, waarmee de weg geplaveid wordt voor
een grootschalige toepassing van Tijdelijke Natuur.
Met de Green Deals draagt het kabinet bij aan voorwaarden voor groene economische
ontwikkeling. De Rijksoverheid wil met deze publiek/private samenwerkingen obstakels
wegnemen bij concrete projecten op het terrein van o.a. duurzaam water- en landgebruik
én op korte termijn resultaten boeken. In het geval van de Green Deal Tijdelijke natuur
sluit de overeenkomst nauw aan bij het advies van de Taskforce Biodiversiteit en natuurlijke Hulpstoffen.
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De verschillende partijen over hun verbondenheid met Tijdelijke Natuur:
Groningen Seaports Havenschap Delfzijl /Eemshaven

Groningen Seaports werd 6 jaar geleden met de neus op de feiten gedrukt. Na 30 jaar
relatieve rust in de Eemshaven werden nieuwe bouwinitiatieven geconfronteerd met bijzondere natuurwaarden. Vertraging, onzekerheid en veel kosten leverden uiteindelijk
angst en wantrouwen op naar natuur. Natuurwaarden werden een bedreiging voor het
bedrijfsleven en de havenactiviteiten. Stappen zijn gezet om een actief beheer te voeren
op het voorkómen van natuurwaarden. Groningen Seaports wil juist een duurzame en
Groene Haven zijn. Wij willen het weer leuk vinden om samen iets voor natuur te doen,
ook in de havengebieden. Met de Green Deal werken we aan een oplossing om conflicten
met Natura2000 op te lossen. Om bijvoorbeeld de zeldzame Blauwe Kiekendief, de
Strandplevier, de Kluut, de Waterspitsmuis en Groenknolorchis weer met open armen
tijdelijk onderdak te bieden en tegelijkertijd de toekomstige economische ontwikkeling
niet in de weg te staan. Dan kunnen we met een gerust hart natuurwaarden weer stimuleren en komen we samen verder. Een win–winsituatie dus.

Haven Amsterdam

Haven Amsterdam was de eerste grondeigenaar die in 2009 een ontheffing Tijdelijke Natuur aanvroeg en ook kreeg van toenmalig Minister van LNV, Gerda Verburg. In Amsterdam gaat het om een terrein van 8 hectare dat de bestemming havengebonden bedrijfsactiviteiten heeft. Het is nog niet bekend welk bedrijf zich hier gaat vestigen en wanneer
het terrein in gebruik wordt genomen. De verwachting is dat behalve broedvogels (veldleeuwerik, kievit, oeverzwaluw) ook bijvoorbeeld rugstreeppadden, kikkers en de rietorchis zich tijdelijk vestigen op het terrein. Binnen een innovatieve haven als Amsterdam
past dit concept goed. Haven Amsterdam ziet het als een win-winsituatie voor zowel de
natuur, de burgers als de haven. De pilot in de Amsterdamse haven loopt voorlopig voor
10 jaar of zoveel korter als de datum waarop het gebied definitief ingericht wordt.

Roelofs Zandwinning
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Roelofs was in 2010, samen met Geveke Ontwikkeling de eerste private ontwikkelaar die
een ontheffing Tijdelijk Natuur aanvroeg. Samen met Landschap Overijssel hebben zij de
handen ineengeslagen om natuur tijdelijk toe te staan op bedrijventerrein Eeserwold in
Steenwijk, direct aan de A32. Het terrein is klaar om bebouwd te worden maar zal naar
verwachting nog een poosje leeg blijven omdat de realisatie gefaseerd loopt. Het is zonde van de ruimte en de kansen voor natuur om het gebied in deze periode leeg te houden. Daarom mag natuur tijdelijk ontwikkelen op het terrein. Dit is gunstig voor veel pioniersoorten die juist afkomen op kale gebieden. Deze soorten kunnen zich tijdelijk settelen om voort te planten en sterker te worden. Wanneer Eeserwold wordt bebouwd kunnen deze soorten door middel van de naastliggende ecozone verder trekken naar andere
geschikte gebieden.
Tijdelijke Natuur is één van de manieren waarop Roelofs vanuit haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid zoekt naar wegen om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de
omgeving en hierin een zo verantwoord mogelijke combinatie van functies te vinden.
Cascade - vereniging voor zand- en grindwinning

De leden van Cascade, de vereniging van zand- en grindproducenten, staan voor een
duurzame vorm van zand- en grindwinning. Duurzaam, omdat zij zand- en grindwinning
altijd combineren met een positieve bijdrage aan de kwaliteit en toekomstige gebruiksmogelijkheden van het gebied waarin gewonnen wordt. Bij het ontwikkelen van nieuwe
winlocaties wordt altijd naar de realisatie van maatschappelijke meerwaarde gestreefd.
Voorbeelden hiervan zijn: waterberging, rivierverruiming, natuurontwikkeling en recreatie. Projecten beslaan over het algemeen vele jaren waarin gebieden volop in beweging
zijn. Er ontstaan vaak tijdelijk habitats die uitermate geschikt zijn voor pionierssoorten
flora en fauna. Met het instrument Tijdelijke natuur kunnen juist deze soorten profiteren
en wordt tegelijkertijd de zorg van een stagnerend project bij de initiatiefnemer weggenomen. Zo ontstaat een win-winsituatie.

De12Landschappen

De12Landschappen vertegenwoordigt de twaalf provinciale Landschappen: natuurorganisaties, geworteld in de provincies, die zich sterk maken voor natuur, landschap en erfgoed. En niet alleen op hun eigen terreinen; ook advisering aan boeren, particulieren en
bedrijven hoort daar bij. Provinciale Landschappen zien mooie kansen voor pionier-
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ecosystemen op braakliggende terreinen. Het zou tegendraads zijn de mogelijkheden die
spontane natuurontwikkeling biedt, niet te benutten, of erger, te vernietigen. Daarom
werken wij graag mee, en zullen we bedrijven en overheden met advies terzijde staan.

De Vlinderstichting

Wanneer terreinen die wachten op hun definitieve bestemming tijdelijk ingericht worden
voor natuur, is dat winst, ook voor vlinders en libellen. De Vlinderstichting denkt graag
mee over deze inrichting en het beheer van deze tijdelijke natuur. Wij vinden het positief
dat de grondwinners en havenbedrijven die met ons deze Green Deal ondertekenen, hier
actief aan mee willen werken.
De Vlinderstichting is dé organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over
vlinders en libellen bundelt. Wij zetten ons in voor het behoud en herstel van vlinders en
libellen. Met onze kennis willen we iedereen ondersteunen, die aan de realisatie van een
natuur vol vlinders en libellen kan bijdragen.

InnovatieNetwerk

InnovatieNetwerk ontwikkelde het concept Tijdelijke Natuur en werkt met diverse partijen aan de doorontwikkeling en implementatie van dit concept. Tijdelijke Natuur is een
typisch voorbeeld van ‘kansdenken’: biodiversiteit krijgt de ruimte omdat belemmeringen
voor grondeigenaren zijn opgelost, een innovatie die een omslag in het denken betekent.
InnovatieNetwerk ontwikkelt grensverleggende vernieuwingen in landbouw, agribusiness,
voeding en groene ruimte en draagt er aan bij dat die door belanghebbenden in de praktijk worden gebracht. Het gaat om innovaties gericht op duurzame ontwikkeling en met
een focus op de langere termijn.

Meer informatie over Tijdelijke Natuur is te vinden op:
http://www.innovatienetwerk.org/nl/concepten/view/38/TijdelijkeNatuur.html
Voor meer informatie over Tijdelijke Natuur en de Green Deal Tijdelijke Natuur:
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