Tijdelijke Natuur

Onze natuur
en onze organisatie,

voortdurend
in ontwikkeling

https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/vergunningen/tijdelijke-natuur

Wat is Tijdelijke Natuur?
• In Vlaanderen liggen duizenden hectares grond die zijn aangekocht voor
industriële ontwikkeling, ontginning, woningbouw...
• Bestemming van die gronden is vastgelegd in RUP’s of gewestplannen.
Vaak zijn grond ongebruikt in afwachting van bestemming.
• Maatregelen worden genomen om aanwezigheid van beschermde
planten en dieren te weren
• Slecht voor de natuur én grondeigenaar maakt kosten
 Oplossing Tijdelijke Natuur:
Door voor de start van de natuurontwikkeling al toestemming te hebben
voor de latere verwijdering ervan, wordt de nodige zekerheid geboden.

Voordelen Tijdelijke Natuur voor u als ondernemer of organisatie
• Projecten lopen geen vertraging meer op door tijdelijke natuur die zich heeft ontwikkeld.
• Je werkt mee aan ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ op een zichtbare en
tastbare wijze.
• Participatie aan tijdelijke natuur kan het imago van je product of dienst ten goede komen.

• Je draagt met tijdelijke natuur bij aan het voortbestaan van (zeldzame en beschermde)
planten en dieren in Vlaanderen.
• Je mag de planten en dieren op je grondgebied verwijderen zodra de uitvoering van je
project van start gaat.
• Het preventief weren van zeldzame en beschermde flora en fauna heeft ook een kostprijs,
die kun je vermijden.

Voordelen voor de natuur
• Ecologisch gezien zorgt tijdelijke natuur voor een tijdelijke uitbreiding van habitats en
potentiële leef- of voortplantingsgebieden van planten en dieren.
• Tijdelijke natuur kan tijdelijk een onderkomen bieden aan soorten die moeilijkheden
hebben met het vinden van een geschikte habitat.
• Tijdelijke natuur kan ook fungeren als een stapsteen of corridor tussen permanente
natuurgebieden zodat de kans verhoogt dat het ene gebied vanuit het andere
gekoloniseerd raakt, of dat er een uitwisseling van genetisch materiaal tussen populaties
uit beide gebieden mogelijk is.
•

Tijdelijke natuur kan ook dienst doen als een extra rust- of foerageergebied voor
trekkende dieren, zoals vogels.

https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/vergunningen/tijdelijke-natuur/waaromtijdelijke-natuur

Proces: Hoe tijdelijke natuur aanvragen
1. Het betrokken terrein wordt geïnventariseerd zodat de aanwezige planten en
dieren, en de beschermde vegetaties in beeld worden gebracht.
 Met deze nulmeting wordt vastgesteld welke natuurwaarden er eventueel al
aanwezig zijn vóór de inrichting van de tijdelijke natuur. ANB stelt daarvoor een
formulier ter beschikking.

!De bepalingen van de afwijkingsregeling zijn enkel van toepassing op de
bijkomend ontwikkelde natuurelementen!
2. Verkenning potentiële natuurwaarden
Hier onderzoekt men welke beschermde natuurwaarden men kan verwachten op
het terrein. Door onderzoek van kaartmateriaal zoals BWK en men bekijkt ook
welke (beschermde) soorten of vegetaties er nu al voorkomen in de nabije
omgeving.

3. De afwijking wordt aangevraagd bij het Agentschap Natuur en Bos (dienst AVES)
met een specifiek formulier. Elk dossier wordt grondig geëvalueerd of een
vergunning tijdelijke natuur opportuun is.

Alle informatie op de website :

https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/vergunningen/tijdelijkenatuur/het-proces-hoe-tijdelijke-natuur-aanvragen
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