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Natuurordonnantie

De ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud

Ordonnantie die tot doel heeft de dier- en plantensoorten en hun habitats te

beschermen. Deze ordonnantie omvat ook de wetgeving over de natuur- en

bosreservaten en de Natura 2000-wetgeving.



Uitvoeringsbesluiten

2 MEI 2013. BBHR tot vaststelling van de afwijkingen op het snoei- en 

kapverbod van bomen tussen 1 april en 15 augustus;
Besluit dat bepaalt in welke gevallen mag worden afgeweken van het verbod uit artikel 

68 van de natuurordonnantie.

3 APRIL 2014. BBHR betreffende de handel in wild in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest

Besluit dat zich baseert op de andere Waalse en Vlaamse wetten om een gezamenlijk 

standpunt in te nemen over het jachtseizoen en om wildstroperij te vermijden.

8 MEI 2014. BBHR betreffende het parkreglement in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest

Besluit tot vaststelling van het parkreglement in het Brussels Gewest (verkeer, gedrag, 

enz.).

24 SEPTEMBER 2015. BBHR tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied –

BE1000002: “Bossen en open gebieden in het zuiden van het Brussels 

Gewest - complex Verrewinkel – Kinsendaal”

Besluit dat het N2000-gebied van SBZII aanwijst en dat verbodsbepalingen met 

betrekking tot de bescherming van het gebied omvat.



14 APRIL 2016. BBHR tot goedkeuring van het Gewestelijk Natuurplan

Besluit tot goedkeuring van het gewestelijk natuurplan waarnaar wordt verwezen voor 

meer details.

14 APRIL 2016. BBHR tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied –

BE1000001: "Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste 

domeinen en de vallei van de Woluwe - complex Zoniënwoud - Vallei van de 

Woluwe"

Besluit dat het N2000-gebied van SBZI aanwijst en dat verbodsbepalingen met betrekking 

tot de bescherming van het gebied omvat.

14 APRIL 2016. BBHR tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied –

BE1000003: “Bosgebieden en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei

in het noordwesten van het Brussels Gewest”
Besluit dat het N2000-gebied van SBZIII aanwijst en dat verbodsbepalingen met 

betrekking tot de bescherming van het gebied omvat.

15 DECEMBER 2016. BBHR tot wijziging van bepaalde aanwijzingsbesluiten 

van de natuur- en bosreservaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Besluit dat bepaalde aspecten van de reservaten bijwerkt naar aanleiding van wijzigingen 

van de wetgeving.

Uitvoeringsbesluiten



15 DECEMBER 2016. BBHR tot wijziging van de

aanwijzingsbesluiten van de natuur- en bosreservaten met

betrekking tot het Zoniënwoud in het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest

Besluit dat bepaalde aspecten van de reservaten bijwerkt naar aanleiding

van wijzigingen van de wetgeving.

15 DECEMBER 2016. BBHR tot wijziging van het besluit van 27

april 1992 van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve dat aan

de Zavelenberg te Sint-Agatha-Berchem het statuut toekent van

gewestelijk natuurreservaat

Besluit dat de Zavelenberg het statuut van gewestelijk natuurreservaat

geeft

15 DECEMBER 2016. - BBHR dat het beheerplan van de 

Zavelenberg goedkeurt

Besluit dat het beheerplan van de Zavelenberg goedkeurt

Uitvoeringsbesluiten



Uitvoeringsbesluiten

25 OKTOBER 2018. BBHR betreffende een toezichtsschema voor de 

monitoring van de staat van de natuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Besluit dat de verschillende monitoringactiviteiten vastlegt die volgens de 

wetgeving in Brussel moeten worden uitgevoerd .

17 JANUARI 2019. - BBHR tot aanwijzing als erkend natuurreservaat van 

een gedeelte van het Rietveld te Neerpede, Anderlecht 

Besluit tot aanwijzing van een nieuw erkend natuurreservaat.

17 JANUARI 2019. - BBHR tot aanwijzing als erkend natuurreservaat van 

een deel van het Koevijverdal te Anderlecht 

Besluit tot aanwijzing van een nieuw erkend natuurreservaat.

7 FEBRUARI 2019. - BBHR tot wijziging van het BBHR van 24 september 

2015 tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied – BE1000002: “Bossen en 

open gebieden in het zuiden van het Brussels Gewest - complex 

Verrewinkel- Kinsendaal”. - Uitbreiding

Besluit dat de perimeter van het Natura 2000-gebied van SBZII uitbreidt.



Uitvoeringsbesluiten

6 JUNI 2019. - BBHR tot goedkeuring van het beheerplan van het Brusselse 
Zoniënwoud 

Besluit tot goedkeuring van het beheerplan van het Brusselse Zoniënwoud.

In voorbereiding. BBHR tot goedkeuring van het Natura 2000-beheerplan van 

de Manoir d’Anjou

In voorbereiding. BBHR tot goedkeuring van het Natura 2000-beheerplan van 

Logis-Floréal



Andere wetten en ordonnanties met betrekking tot de 

biodiversiteit
• Boswetboek van 19 december 1854;

Wetgeving met als toepassingsgebied de Brusselse bosgebieden (beheer, exploitatie, gedrag van de

gebruikers, enz.).

• Landelijk wetboek van 7 oktober 1886;
Wetgeving die kenmerken van de landelijkheid verduidelijkt (weinig gebruikt in Brussel, over het

beheer, bepaalde verbodsbepalingen, bijzonderheden, enz.).

• De wet van 4 mei 1900 op de handel in scheuten van harsbomen;
Wet op de handel in scheuten van harsbomen.

• De wet van 28 december 1931 op de bescherming van aan particulieren

toebehorende bossen en wouden (pro memorie);

• De wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en

plantaardige producten schadelijke organismen;
Wet ter bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen.

• De wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de

internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten;
Wet die de CITES-overeenkomst goedkeurt (bescherming van de wilde fauna en flora die worden

bedreigd door de handel).

• De ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende een pesticidegebruik dat

verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest.
Wet op het pesticidegebruik in Brussel. We verwijzen naar de tekst voor meer bijzonderheden.



Europese wetgeving met betrekking tot biodiversiteit 

die nog niet in de interne wetgevingen staat

• Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad 

van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de 

introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten

De Europese verordening (EU) 1143/2014 beoogt het voorstellen van een gecoördineerde aanpak om

de verder gaande ontwikkeling van de invasieve uitheemse soorten af te remmen en de veroorzaakte

schade aan het leefmilieu te beperken. Ze gaat gepaard met een coherent geheel van

verbodsbepalingen en verplichtingen die door iedereen moeten worden ingevoerd.


