Benieuwd naar de mogelijkheden voor het inrichten van tijdelijke natuur op uw terreinen? Neem vrijblijvend contact op met onze
partner bij u in de buurt.

Onze partners:

Waarde tijdelijke terreinen
Eén met de natuur!

Sympathisanten:
Conclusie
Ook u heeft baat bij het investeren in
(tijdelijke) natuur!
Investeringen in voldoende en goed groen
in Nederland leiden tot een economische
meerwaarde van 1,3 miljard euro per jaar.
Dit is te danken aan gezondere inwoners
(en dus lagere zorgkosten), hogere vastgoedwaarden, lagere energiekosten en een
hogere arbeidsproductiviteit.
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3959 BB Overberg
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E info@heem.nl
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Ontheffing
tijdelijke natuur
voor uw terreinen
Iedereen kent ze wel:
terreinen die jarenlang
braak liggen en waar
ogenschijnlijk niets mee
gebeurt. Tot voor kort
werden dergelijke terreinen
natuurloos gehouden om
vestiging van beschermde
planten en dieren te voorkomen.

Tijdelijke natuur voor bijen,
vlinders en insecten
Wilde bijen, vlinders en andere insecten zijn
niet alleen belangrijk voor de natuur, ze
vertegenwoordigen een economisch belang
van miljarden euro’s in de wereldwijde
voedselproductie.
We zien echter dat het in ons land niet
goed gaat met deze groep. Dit komt onder
andere door het verdwijnen van geschikte
leefgebieden.

Tijdelijke natuur voor stadslandbouw

Tijdelijke natuur voor gezondheid

Tijdelijk natuur voor speelnatuur
Uit tal van onderzoeken blijkt dat mensen in een
groene omgeving zich niet alleen gezonder voelen,
maar ook daadwerkelijk gezonder zijn. Ze hebben
onder andere minder last van depressies, stress,
aandoeningen aan luchtwegen, diabetes, hart- en
vaatziekten en het bewegingsapparaat.

Met de regeling tijdelijke natuur
hoeft dit niet meer! U kunt met
deze regeling namelijk op voorhand
ontheffing krijgen voor het verwijderen van eventueel voorkomende,
beschermde planten en dieren
wanneer het terrein later heringericht
gaat worden. De terreinen kunnen
zich dus op een natuurlijke manier
ontwikkelen: vanaf een pionierssituatie,
via verschillende stadia naar een jong bos.
Een mooie ontwikkeling, waarvoor in ons
gestructureerde land maar weinig ruimte is.
Maar naast deze natuurlijke ontwikkeling
zijn er meer mogelijkheden voor een tijdelijke
invulling. Deze brochure informeert u over deze
belangrijke alternatieven.

Mensen in een groene omgeving bezoeken
minder vaak een arts, waardoor de gezondheidskosten lager zijn. Met name kinderen,
ouderen en praktisch opgeleiden profiteren
van de groene baten.
Er kan nog veel worden gedaan aan de
kwaliteit van groen, maar het is vaak
moeilijk om in bestaande wijken groen
toe te voegen. Tijdelijke terreinen lenen
zich hier bij uitstek voor.
Kijken we specifiek naar de honingbij, dan
is deze door zijn bestuiving van gewassen
in Europa het op twee na meest waardevolle
landbouwhuisdier. Zo is 80 procent van alle
planten en 70 procent van onze groenten
afhankelijk van bestuiving door bijen.
Ondanks deze economische belangen
hebben imkers vaak moeite om een goede
plaats voor hun bijenkasten te vinden.
Door op tijdelijke terreinen inheemse
bloemen in te zaaien, creëren we niet
alleen een waardevol leefgebied voor wilde
bijen, vlinders en andere insecten, maar
bieden we ook lokale imkers een plaats
voor hun bijenkasten.

We eten ongezond en bewegen te weinig: een veel gehoorde kreet. De helft van de Nederlanders heeft daadwerkelijk overgewicht. Met een uurtje tuinieren verbranden we niet alleen 280 kilocalorieën, we gaan ook nog eens gezonder eten en
gooien minder voedsel weg. Door een tijdelijk terrein om te vormen tot een stadsmoestuin wordt de gezondheid bevorderd
en de sociale cohesie in de wijk vergroot.

Voor kinderen is het belangrijk om al op jonge leeftijd kennis te maken met de natuur. Spelen in een groene omgeving
heeft een positieve invloed op:
• de motorische ontwikkeling van het kind
• het speelgedrag
• de cognitieve en emotionele ontwikkeling (gebruik van alle zintuigen)
• de mate van zelfwaardering
• kinderen met ADHD
• kinderen met angststoornissen
Uit onderzoek van TNO blijkt dat 14 procent van de jongens en 18 procent van de meisjes last heeft van overgewicht. Dit kost de samenleving 1 miljard euro. In groene wijken is het overgewicht bij kinderen 15 procent
minder. Dit staat los van de sociale context.
Natuur en groen in zijn algemeenheid dragen dus bij aan een gezondere jeugd. Tijdelijke terreinen lenen zich
bij uitstek voor het creëren van struin- en speelnatuur.

Tijdelijke natuur voor de meerwaarde van vastgoed
In een groene omgeving is het prettiger wonen. Er is minder criminaliteit (tot wel 42 procent) en
de sociale cohesie is groter. Dit woongenot vertaalt zich ook in een (tot 30 procent) hogere vastgoedwaarde. Ondanks het tijdelijke aspect van dit soort terreinen spelen deze factoren toch een rol.

Tijdelijke natuur voor duurzame inzetbaarheid

Tijdelijke natuur voor meer recreatie en vrijetijdsbesteding
De maatschappelijke behoefte aan groen om te recreëren is groot. Maar steeds meer steden worstelen
met een tekort aan ruimte voor wandelaars, fietsers en andere recreanten, met als gevolg dat op
zon- en feestdagen de spaarzame plekken overvol zijn. Mensen die de nodige rust en ruimte dan
maar buiten de stad zoeken, hebben niet zelden te kampen met files en parkeerproblemen.
Tijdelijke natuur kan hier met minimale ingrepen worden gerealiseerd en geeft de ruimte om te
recreëren. Het verlicht hiermee de druk op bestaande gebieden.

Natuur en groen dragen in het algemeen bij aan een hogere arbeidsproductiviteit en duurzame
inzetbaarheid. Mensen die werken in een groene omgeving zijn minder vaak ziek en presteren
significant beter. Steeds meer bedrijven zijn zich hiervan bewust.
Het inrichten van tijdelijke terreinen met groen zorgt echter niet alleen voor een hoger welzijn
en dus een hogere productiviteit, maar draagt ook bij aan een beter imago van de ondernemer.
Hij heeft namelijk zowel oog voor zijn medewerker als voor de natuur en de omgeving.

