Conceptprogramma
Themabijeenkomst 'Advisering over Tijdelijke Natuur'
De belangstelling voor 'Tijdelijke Natuur' groeit. Grondeigenaren en organisaties laten steeds vaker
Tijdelijke Natuur ontstaan op braakliggende grond. Er zijn al 25 aanvragen voor een ontheffing
Tijdelijke Natuur ingediend en de eerste resultaten hiervan zijn op basis van monitoring bekend.
Zeven partijen hebben in een Green Deal Tijdelijke Natuur afgesproken om nog bestaande knelpunten
op te lossen.
Leden van het Netwerk Groene Bureaus hebben in hun werk te maken met vragen over Tijdelijke
Natuur en met kansrijke situaties voor Tijdelijke Natuur. Tijdelijke Natuur is relevant voor ecologische
en voor stedenbouwkundige bureaus, voor ingenieursbureaus en voor projectontwikkelaars. De
bureaus kunnen al bij start van initiatieven (zoals bij de voorbereiding van bestemmingswijzigingen)
betrokken raken.
De themabijeenkomst 'Advisering over Tijdelijke Natuur' heeft tot doel adviesbureaus te ondersteunen
bij het stimuleren en realiseren van Tijdelijke Natuurgebieden. In de richting van de opdrachtgever
vraagt dat realistische voorlichting, discussies over weerstanden en over vooroordelen, een goede
ontheffingsaanvraag en monitoring.
De themabijeenkomst belicht de sociale, economische, ecologische en juridische dimensies van
Tijdelijke Natuur:
sociaal: wat levert Tijdelijke Natuur maatschappelijk op; welke risico's loopt de grondeigenaar met
Tijdelijke Natuur?
economisch: wat kost Tijdelijke Natuur, welke besparingen levert Tijdelijke Natuur op en welke
onverwachte kostenposten kunnen optreden?
ecologisch: draagt Tijdelijke Natuur bij aan natuurdoelen op een hoger schaalniveau, welke
risico's levert het op?
juridisch: wat zijn de vereisten voor een ontheffing?
Green Deal
Het Netwerk Groene Bureaus en InnovatieNetwerk organiseren deze bijeenkomst voor adviesbureaus
mede namens de partijen die samenwerken in de Green Deal Tijdelijke Natuur. Daarin werken samen:

Zij organiseren, verspreid over Nederland bijeenkomsten om partijen te informeren, ervaringen uit te
wisselen en grondeigenaren te enthousiasmeren. Meer informatie over Tijdelijke Natuur en de Green
Deal is te vinden op http://www.innovatienetwerk.org/nl/concepten/view/38/TijdelijkeNatuur.html
Deelnemers: adviesbureaus (leden en niet-leden Netwerk groene Bureaus)
Datum: 5 maart 2014
Locatie: De Observant Stadhuisplein 7 3811 LM Amersfoort
Aanmelding: graag vóór 21 februari via www.netwerkgroenebureaus.nl/tijdelijkenatuur
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Conceptprogramma

09:30 uur

Inloop en registratie

10.00 uur

Opening

Johan Burger
voorzitter Netwerk
Groene Bureaus

10.05 uur

Tijdelijke Natuur: stand van zaken
Ontwikkeling van het instrument en, toepassing in de praktijk.

Wim Braakhekke
InnovatieNetwerk

10.30 uur

De eerste grondeigenaar met ontheffing aan het woord
Motieven voor Tijdelijke Natuur, zoals maatschappelijk verantwoord
ondernemen.

Remco Barkhuis
Haven Amsterdam

10.55 uur

Economische dimensie van Tijdelijke Natuur
De kosten en baten van Tijdelijke Natuur vanuit het perspectief van
een gemeentelijke grondeigenaar.

Renske van Rooijen
Gemeente
Nieuwegein

11.20 uur

Pauze

11.40 uur

Juridische aspecten: vereisten voor een ontheffingsaanvraag
Gevraagde informatie en te volgens stappen.

Martijn van Opijnen
Ministerie van EZ,
Dienst Regelingen

12.05 uur

Risico's bij Tijdelijke Natuur
Risico's bij Tijdelijke Natuur voor grondeigenaren, in sociaal,
economisch, juridisch en ecologisch opzicht.

Nico Beun
InnovatieNetwerk

12.30 uur

Discussie
Is Tijdelijke Natuur interessant, wat is relevantie voor groene
adviesbureaus?

De deelnemers
olv Johan Burger

13.00 uur

Lunch

14.00 uur

Ecologische dimensie van Tijdelijke Natuur
Toelichting op de permanente ecologische winst van Tijdelijke
Natuur.

Arnold van Kreveld
Bureau Stroming

14.30 uur

En dan de praktijk
Parallelle korte workshops in kleine groepjes met vooral discussie
over opgedane praktijkervaringen (en over de plenaire presentaties).

Diverse inleiders;
gevraagd

16.00 uur

Presentatie belangrijkste praktijkervaringen
en plenaire discussie
Wat is nodig om Tijdelijke Natuur verder in de praktijk te brengen,
wat is de rol van groene adviesbureaus?

De deelnemers
olv Johan Burger

16.30 uur

Sluiting
Netwerken, hapje en drankje

Achtergrondinformatie
Overzicht
Overzichtpagina InnovatieNetwerk
http://www.innovatienetwerk.org/nl/concepten/view/38/TijdelijkeNatuur.html
Filmpjes
Tijdelijke Natuur Haven Amsterdam
http://www.innovatienetwerk.org/include/displayFlv.inc.php?locationExt=http://www.innovatienetwe
rk.org/~bijlagen/video/TijdelijkeNatuur/TN_HavenAmsterdam.flv&height=297&width=515
Tijdelijke Natuur Steenwijk
http://www.innovatienetwerk.org/include/displayFlv.inc.php?locationExt=http://www.innovatienetwe
rk.org/~bijlagen/video/TijdelijkeNatuur/TN_Steenwijk.flv&height=297&width=515
Tijdelijke Natuur Rosmalen
http://www.innovatienetwerk.org/include/displayFlv.inc.php?locationExt=http://www.innovatienetwe
rk.org/~bijlagen/video/TijdelijkeNatuur/TN_Rosmalen.flv&height=297&width=515
Natuur en Milieufederatie Utrecht
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pdpKsyxr3x4
Rapporten
Over het concept Tijdelijke Natuur
http://www.innovatienetwerk.org/nl/bibliotheek/rapporten/6/Tijdelijkenatuurpermanentewinst
Over de ecologische onderbouwing
http://www.innovatienetwerk.org/nl/bibliotheek/rapporten/5/Tijdelijkenatuurenbeschermdesoortenp
ermanentewinsteenecologischeonderbouwing.html
Over de geschiedenis van Tijdelijke Natuur
http://www.innovatienetwerk.org/sitemanager/downloadattachment.php?id=3CzgCXbSqEsstaRIvh
cvZX
Verleende ontheffingen en andere info
Google: "Tijdelijke Natuur' site:drloket.nl

Routebeschrijving
Auto
Vanuit Amsterdam
Neem de A1 richting Amersfoort
Afslag 12 Bunschoten/Spakenburg
Einde van de afslag op de rotonde links aanhouden (N199)
Ga verder op N199 richting “Centrum”
Blijf de borden “Centrum” volgen
Na (spoorweg) viaduct bij verkeerslichten links
Volg borden ‘P-Centrum’: parkeergarage Stadhuisplein

Vanuit Utrecht
Neem de A28 richting Amersfoort
Afslag 5 Maarn
Einde van de afslag links Doornseweg aanhouden (N227)
Ga verder op N227 richting Amersfoort “Centrum”
Volg borden ‘P-Centrum’: parkeergarage Stadhuisplein

Vanuit Apeldoorn/Zwolle
A1 richting Amersfoort
Rechts aanhouden bij knooppunt Hoevelaken
Volgt E30/A28 richting Amersfoort/Utrecht, invoegen op A28
Afslag 8 Amersfoort, richting Centrum
Volg borden ‘P-Centrum’: parkeergarage Stadhuisplein

Vanuit Arnhem
Neem de A12 richting Utrecht
Rechts aanhouden bij knooppunt Maanderbroek, richting A30 Amersfoort/Barneveld
Neem de afslag naar de A1 Amersfoort/Amsterdam
Rechts aanhouden bij knooppunt Hoevelaken
Volg E30/A28 richting Amersfoort/Utrecht, invoegen op A28
Afslag 8 Amersfoort, richting Centrum
Volg borden ‘P-Centrum’: parkeergarage Stadhuisplein
*Let op uw snelheid, in Amersfoort staan op diverse plaatsen flitspalen

Parkeren
Parkeergarage Stadhuisplein (24/7 geopend)
Wij bieden uitrijdkaarten aan tegen een speciaal tarief à € 8,00 per stuk.
Dit is voordeliger wanneer u langer dan ± 3,5 uur geparkeerd staat.
Deze kaarten zijn enkel verkrijgbaar voor gasten van de Observant.
De uitrijdkaart is alléén geschikt voor parkeergarage “Stadhuisplein”.
Indien de parkeergarage vol is, kunt u terecht in de parkeergarage Sint Jorisplein of op de parkeerplaats voor
en naast het pand.

Lopend vanaf centraal station (+/- 10 minuten)
Als u de hoofdingang van het station uitloopt, gaat u linksaf en volgt u de borden Centrum Binnenstad. U volgt
deze weg, die aan het einde naar rechts buigt. U steekt over bij de verkeerslichten en staat nu voor het
Stadhuis. De hoofdingang van de Observant ligt om de hoek van het gebouw, aan het eind van het plein.

Met de bus vanaf centraal station
In ongeveer twee minuten bent u met de bus van het centraal station Amersfoort bij het Stadhuis. De bus stopt
voor het Stadhuis. Het is de eerste halte vanaf het centraal station. U kunt met de lijnen: 1, 2, 3, 4, 74, 76,
103, en 112. Als u om het Stadhuis heen loopt, is de Observant aan het Stadhuisplein te vinden.

De Observant B.V. – Stadhuisplein 7 – 3811 LM Amersfoort – Telefoon: 033-4451654

