
Natuurbescherming: 
verbodsbepalingen  

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het verboden om: 
 

 op beschermde diersoorten te jagen, ze te doden, te verwonden of te vangen; 

 beschermde diersoorten gevangen te houden of beschermde plantensoorten te 

bezitten; 

 beschermde dier- of plantensoorten te vervoeren; 

 eieren van beschermde diersoorten in de natuur op te rapen en ze bij te houden; 

 habitats, schuil-, voortplantings- en rustplaatsen, nesten en eieren van 

beschermde diersoorten te vernietigen of te beschadigen of nesten weg te nemen; 

 beschermde diersoorten te storen, vooral tijdens de voortplantingsperiode, de 

periode waarin de jongen afhankelijk zijn, de overwinterings- of de trekperiode; 

 beschermde dier- of plantensoorten te verkopen, te koop aan te bieden, kosteloos 

of tegen vergoeding af te staan, te kopen of te vragen om ze te kopen en te 

leveren; 

 beschermde diersoorten tentoon te stellen op openbare plaatsen; 

 bepaalde middelen te gebruiken voor het vangen en doden; 

 bomen te snoeien met gemotoriseerd gereedschap of bomen te kappen tussen 1 

april en 15 augustus; 

 beschermde plantensoorten te plukken, te verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen, uit te graven, te beschadigen of te vernietigen; 

 natuurlijke habitats van beschermde plantensoorten te vernietigen of te 

beschadigen. 

 

In een natuur- of bosreservaat is het bovendien ook verboden om: 
 

 inheemse plantensoorten, bryofyten, macrofungi of korstmossen te plukken, weg te nemen, 
te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen, uit te graven, te beschadigen of te vernietigen; 
het plantendek te vernietigen, te beschadigen of te wijzigen; 

 liggend en staand dood hout, stronken van niet-invasieve inheemse boomsoorten, 

bladerafval of natuurlijke humus mee te nemen; 

 landschapselementen zoals hagen, bomenrijen, vijvers en vochtige zones te 

beschadigen; 

 te snoeien met gemotoriseerd gereedschap of bomen te kappen tussen 1 maart 

en 15 augustus; 

 niet-inheemse planten, struiken of bomen te planten; 

 weilanden in te zaaien met uiterst productieve soorten; 

 wilde diersoorten opzettelijk te storen, vooral tijdens de voortplantingsperiode, de 

periode waarin de jongen afhankelijk zijn, de overwinterings- en de trekperiode; 

ze te vangen en te doden; hun eieren weg te nemen of te vernietigen, hun 

nesten, voortplantings-, rust- en schuilplaatsen te vernietigen of te beschadigen; 
 in het wild levende dieren te voederen en vissen uit te zetten in oppervlaktewater; 

 de rust van het gebied te verstoren; 

 af te wijken van de wegen en paden bestemd voor het publiek; 

 de hond niet aan de leiband te houden; 

 opgravingen, boringen of grondwerken uit te voeren, grondstoffen te exploiteren, 

om het even welk werk uit te voeren dat de kenmerken en het reliëf van de 

bodem, het uitzicht van het terrein, de bronnen of het hydrografisch systeem zou 

kunnen wijzigen, bovengrondse of ondergrondse leidingen te leggen; 



 voor wegen en paden materialen te gebruiken die de zuurtegraad of scheikundige 

samenstelling van de bodem kunnen wijzigen; 

 kunstmatige oevers aan te leggen bij vijvers en waterlopen; 

 het peil van het oppervlakte- of grondwater direct of indirect te wijzigen, inclusief 

door drainagewerkzaamheden, alsook de structurele fysieke kenmerken van het 

oppervlaktewater of het watersysteem van het gebied te wijzigen; 

 water, chemische producten, organische afvalstoffen of overlopen van septische 

putten op kunstmatige wijze te lozen in bovengronds of ondergronds water; 

 gebouwen, schuilplaatsen of andere constructies op te trekken; 

 reclameborden en -affiches te plaatsen, reclame te maken op welke manier dan 

ook; 

 pesticiden te gebruiken en op te slaan; 

 meststoffen uit te strooien en op te slaan; 

 minerale of synthetische oliën, ontvlambare vloeistoffen, farmaceutische 

producten of gevaarlijke producten te gebruiken en te bewaren; 

 strooizout te gebruiken en te bewaren; 

 afval te deponeren, zelfs groenafval; 

 meer dan twee grootvee-eenheden per hectare te laten grazen; 

 aan waterrecreatie te doen en gemotoriseerde sporten te beoefenen, of 

telegeleide voertuigen met verbrandingsmotor te gebruiken; 

 op lage hoogte over het terrein te vliegen, erop te landen of op te stijgen met 

vliegtuigen, helikopters, heteluchtballonnen of enig ander luchtvaartuig en er 

kerosine te lossen; 

 te schieten met perslucht-, veerdruk-, paintball- of softluchtwapens; 

 vuur te stoken; 

 vuurwerk af te steken. 

 


