
Tijdelijke natuur in de Amsterdamse haven

Veel te beleven
Haven Amsterdam geeft de natuur waar mogelijk 
de ruimte, want de Amsterdamse haven moet 
een leefbare haven zijn. In zomer en voorjaar 
bloeien hier massaal orchideeën, planten streng 
beschermde rugstreeppadden zich in speciaal 
aangelegde poeltjes voort en vliegen oever-
zwaluwen af en aan met voedsel voor hun jongen. 
Voor wie goed oplet, valt er in het havengebied 
altijd wat te beleven.

Veel terreineigenaren staan geen spontane ont-
wikkeling van natuur toe op tijdelijk braakliggende 
grond. Het risico bestaat namelijk dat er zich 
beschermde planten en dieren vestigen en dat 
kan leiden tot problemen op het moment dat de 
terreineigenaar wil beginnen met de realisatie van 
zijn project. Het is natuurlijk erg jammer dat wet-
geving die is bedoeld om soorten te beschermen 
ertoe leidt dat die soorten buiten natuurgebieden 
minder kansen krijgen. 

Alleen maar winnaars
Daarom is door InnovatieNetwerk en het Minis-
terie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
naar een oplossing gezocht. Dat werd tijdelijke 
natuur. In tijdelijke natuur krijgt een terrein-
eigenaar die de natuur tijdelijk de ruimte geeft 
vooraf de zekerheid dat er uiteindelijk mag 
worden gebouwd. Uiteraard onder bepaalde 
voorwaarden. Dit is goed voor de natuur, voor 
de terreineigenaar en voor u! Voor u, omdat 
tijdelijke natuur in principe toegankelijk is voor 
iedereen.

Haven Amsterdam is de eerste partij in Neder-
land die tijdelijke natuur de ruimte heeft gege-
ven. Vele soorten profiteren. Naast beschermde 
soorten ook allerlei onbeschermde zoals zand-
loopkevers en vlinders. Op deze plek in de 
Amsterdamse haven profiteren ze tijdelijk – want 
de natuur moet uiteindelijk plaatsmaken – maar 
als genoeg andere terreineigenaren de natuur 
tijdelijk de ruimte geven is de winst permanent.

Wilt u meer weten, kijk dan op
www.portofamsterdam.nl
www.innovatienetwerk.org
 
Geniet van de tijdelijke natuur!
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