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Natuur op braakliggend terrein
door frank beijen den haag - De provincie Zuid-Holland geeft de natuur een kans op braakliggende terreinen.
Provinciale Staten steunt een plan van de Partij voor de Dieren voor meer tijdelijke natuurgebieden op
bouwplaatsen waar niets mee gebeurt.
,,Het is goed nieuws voor bijen, vogels en nog veel meer soorten'', zegt Statenlid Carla van Viegen. In
Overijssel is al een aantal proeven gedaan met tijdelijke natuurgebieden. ,,Dat is erg goed gebleken voor de
biodiversiteit'', aldus de politica. ,,Allerlei soorten bloeien op.''
Het terrein van Nieuw Valkenburg komt in aanmerking, als het aan Van Viegen ligt. Buiten deze regio zijn de
Zuidplaspolder en de Maasvlakte kansrijk. ,,Op de Maasvlakte is het Havenbedrijf al bezig met tijdelijke
natuur.'' Op de suggestie van het MEOB-terrein in Oegstgeest wil zij niet ingaan. ,,Die situatie ken ik niet. De
Oostvlietpolder bij Leiden is trouwens een ander verhaal: we blijven ervoor strijden om die te behouden als
permanent natuurgebied.''Zonde
Van Viegen vindt het zonde dat met braakliggende grond zo weinig gebeurt. ,,Grondeigenaren en
projectontwikkelaars rijden daar met machines overheen om te voorkomen dat er wat gaat groeien'', zegt Van
Viegen. Zij zijn bang voor de komst van beschermde dieren en planten. Bewoning door rugstreeppadden,
zandhagedissen of andere zeldzame soorten wonen leidt namelijk tot verdere uitstel als bouwers alsnog hun
gang willen gaan.
Als de provincie straks officiële tijdelijke natuurgebieden aanwijst, behoort die angst tot het verleden. Daar
geldt de strenge bescherming van zeldzame soorten niet meer. Bouwers kunnen duizend bloemen laten bloeien
zonder dat ze zich zorgen hoeven maken over een bouwstop. De Partij voor de Dieren is blij met de extra
natuur, al is die tijdelijk van aard. ,,Zelfs de VVD ermee ingestemd. Dat had ik eigenlijk niet verwacht'', zegt
Van Wiegen. ,,Alleen de PVV was tegen.''
De provincie wil grondeigenaren stimuleren om planten in te zaaien. Gedeputeerde Han Weber (groen / D66)
waarschuwt wel dat hij er weinig geld voor heeft. Dit jaar onderzoekt hij welke terreinen in aanmerking komen
om tijdelijk natuurgebied te worden. Tot nu toe lag die macht bij het Rijk. Die bevoegdheid gaat binnenkort
waarschijnlijk in de loop van het jaar over naar de provincie.

	
  

