
 

 

Uitnodiging: Lancering gedragscode Tijdelijke Natuur 

 

Beste genodigde,  

 

Op 7 maart lanceert Stichting Tijdelijke Natuur de Gedragscode Tijdelijke Natuur. De 

gedragscode is een juridisch instrument dat het vanuit de Wet Natuurbescherming 

gemakkelijker maakt om gronden tijdelijk in te richten als natuur en later weer om te 

vormen naar bv. bedrijventerrein. Dit komt ten goede aan de biodiversiteit en 

omgevingskwaliteit, maar verkleint ook procedurele risico’s.  

 

De lancering van deze gedragscode vindt plaats in Tilburg in het gebied Wijkevoort, waar 

Gemeente Tilburg een nieuw bedrijventerrein heeft voorzien. Het gebied wordt ontwikkeld 

tot een werklandschap, met veel aandacht voor natuur en landschap. De lancering zal 

landelijke aandacht krijgen en vindt parallel plaats bij Tata Steel in IJmuiden. Gedeputeerde 

Johan van den Hout en wethouder Mario Jacobs zijn namens provincie- en gemeentebestuur 

aanwezig en zullen buiten in het veld een openingshandeling verrichten.  

 

 
Voorbeeld van hoe Wijkevoort er in de toekomst uit kan gaan zien  

 

Natuur op bedrijventerreinen werkt! 

Wij willen u graag inspirer over de samengang van bedrijventerreinen met natuur. Vooraf 

gaan aan de Lancering van de gedragscode bieden we daarom van 15.00uur tot 16.00uur 

een aantal korte presentaties onder het thema “Natuur op bedrijventerreinen werkt!”.  

Deze presentaties worden gehouden door Jan VandenBerghe (Interreg-project 2B Connect), 

Johan van de Wiel (directeur Geofoxx), Susan Groot Jebbink (projectleider Wijkevoort) en 

Hank Bartelink (Stichting Tijdelijke Natuur). Dit programma vindt plaats bij Manege Thielen 

aan de Oude Lijn 7 te Tilburg.   

 



 

 

 
 

Het programma is als volgt: 

14.30uur:  inloop met koffie en thee 

15.00uur:  opening door Toon Zwetsloot (Stichting Tijdelijke Natuur) 

  Aansluitend presentaties. 

16.00uur:  Openingshandeling buiten door wethouder en gedeputeerde. 

16.30uur: Afsluiting met een drankje. 

 

De wandeling van Manege Thielen naar de openingslocatie aan de Hultenseweg loopt over 

een onverhard pad. Houdt u rekening met passend schoeisel. 

 

 
 

Wij hopen u te kunnen verwelkomen op 7 maart aanstaande. U kunt zich voor de 

bijeenkomst en lancering aanmelden bij Arnold van Kreveld, Programmacoördinator 

Stichting Tijdelijke Natuur: a.kreveld@xs4all.nl . 

 

 

 
   

Ligging Manege Thielen (Oude Lijn 7) 

rood omcirkeld. 

 

De locatie is per auto bereikbaar vanaf 

A58-afrit 12. Er is parkeergelegenheid 

beschikbaar.  

 

De dichtstbijzijnde bushalte is 

Bleukbosweg Tilburg (Arriva lijn 131). 

 


