
LEEFMILIEU BRUSSEL

[C − 2019/14094]

Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het
natuurbehoud en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 14 april 2016, houdende aanwijzing van het Natura
2000-gebied - BE1000003: ″Bossen en vochtige gebieden van de
Molenbeekvallei in het noordwesten van het Brussels Gewest″

Betreft: Afwijking op het artikel 27, § 1, 1° en 10° van de ordonnantie
van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud (hierna « de ordonnan-
tie » genoemd) en het artikel 15, § 2, 1° van het besluit van
14 april 2016 houdende aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE
1000003: ″Bossen en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het
noordwesten van het Brussels Gewest″ (hierna ″het besluit″ genoemd)
om paddenstoelen te plukken in het Laarbeekbos voor educatieve
doeleinden

AANHEF :

Overwegende de aanvraag van 13 juni 2019 waarbij mevrouw
Coralie MEEUS, vertegenwoordigster van de gemeentelijke administra-
tie van Jette, gelegen aan de Wemmelsesteenweg 100, 1090 Brussel een
afwijking vraagt om af te wijken van de wegen en paden geopend voor
het publiek en voor het plukken van macrofungi in het Laarbeekbos,
met inbegrip van het natuurreservaat voor educatieve doeleinden voor
de heer Bruno VERHELPEN, die de excursie zal leiden;

Gelet op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbe-
houd, meer in het bijzonder haar artikelen 27, § 1,1° en 10°,83, § 1, 84
en 85;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
14 april 2016 tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000003:
″Bossen en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het noord-
westen van het Brussels Gewest″ meer in het bijzonder zijn artikel 15,
§ 2,1°;

Gelet op het gunstig advies van de Brusselse Hoge Raad voor
Natuurbehoud van 2 juli 2019, onder voorbehoud van de naleving van
bepaalde voorwaarden;
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Overwegende dat het gebied van het Laarbeekbos dat in de aanvraag
wordt vermeld volledig tot het Natura 2000-gebied - BE1000003 behoort;

Overwegende de aanvraag voor een afwijking die alle soorten van
paddenstoelen betreft;

Overwegende dat deze aanvraag voor een afwijking op de verbods-
bepalingen beoogd in artikel 27, § 1, 1° en 10° beantwoordt aan de
redenen van onderwijs (artikel 83, § 1, 1° en 5° en § 3) aangezien het
plukken van een klein aantal paddenstoelen in het kader van rondlei-
dingen de sensibilisering van het grote publiek mogelijk maakt;

Overwegende dat er geen andere toereikende oplossing bestaat voor
de nagestreefde doelstellingen, nl. een specifiek en beperkt publiek
toelaten de geschikte kennis te verwerven op het terrein van de
bepalingscriteria van paddenstoelen die in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest groeien;

Overwegende dat de maatregel direct noch indirect nadelig is voor
het behoud of herstel in een gunstige staat van instandhouding van de
populaties van de betrokken soorten in hun natuurlijk verspreidings-
gebied, dat de integriteit van de Natura 2000-gebieden niet dreigt te
worden aangetast, aangezien enkel een aantal specimens dat strikt
noodzakelijk is voor het bepalen van een soort zal worden verzameld
en vervolgens ter plaatse wordt gelaten, waarbij de verstoring van de
vegetatie en de omgeving in het algemeen tot het strikte minimum
zullen worden beperkt.

BESLISSING:
Leefmilieu Brussel-BIM keurt de volgende afwijkingen goed, mits de

onderstaande voorwaarden in acht worden genomen:
a) Artikel 27, § 1, 1° van de ordonnantie: bryofyten, macro-fungi en

lichenen plukken, verwijderen, verzamelen, kappen, ontwortelen,
uitgraven, beschadigen of vernietigen;

b) Artikel 27, § 1, 10° van de ordonnantie: afwijken van de wegen en
paden geopend voor het publiek;

c) Artikel 15, § 2, 1° van het besluit: bryofyten, fungi en lichenen
uittrekken, ontwortelen, beschadigen of vernietigen;

In het Laarbeekbos (Jette), met inbegrip van het natuurreservaat.
Deze beslissing is individueel, persoonlijk en niet-overdraagbaar.

Deze beslissing moet tijdens elke controle kunnen worden voorgelegd.
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VOORWAARDEN:
Betrokken soorten: alle soorten van paddenstoelen
Periode waarvoor de afwijking wordt toegestaan : 19 oktober 2019, in

de namiddag;
Plaats waar de afwijking kan worden uitgeoefend : het Laarbeekbos,

inclusief het deel dat het statuut van natuurreservaat heeft.
Gebruikte middelen, installaties en methodes: met de hand plukken

of met een klein mes;
Bijzondere voorwaarden:
- binnen een termijn van 3 maanden na de geldigheidsperiode van

deze afwijking moet een verslag aan Leefmilieu Brussel worden
bezorgd. Dit verslag in Excel-bestand moet de getelde soorten, het
exacte aantal of een raming van de hoeveelheid, de datum en de plaats
van hun observatie zo nauwkeurig mogelijk vermelden (Lambertcoör-
dinaten 1972).

Voorwaarden om een eventueel risico te beperken :
- enkel het aantal specimens dat strikt noodzakelijk is voor de

bepaling zullen per soort van paddenstoel worden verzameld;
- geen enkele oogst zal worden verzameld voor consumptie;
- de specimens worden verzameld door ze aan de voet af te snijden

met een klein mes;
- de verzamelde specimens zullen ter plaatse worden teruggegooid;
- minimale afwijking van de wegen en paden geopend voor het

publiek. Bij het afwijken van de wegen en paden geopend voor het
publiek zullen de nodige voorzorgen worden genomen om het risico op
beschadigingen aan de vegetatie zoveel mogelijk te beperken, in het
bijzonder in het natuurreservaat en in de Natura 2000-habitats, de
fauna en de omgeving in het algemeen.

Bijkomende beperkingen van toepassing op de gebruikte middelen,
installaties en methoden: /

Instantie die bevoegd is om te verklaren dat aan de vereiste
voorwaarden werd voldaan: Leefmilieu Brussel

CONTROLE :
Leefmilieu Brussel is bevoegd om de naleving van de voorwaarden

van deze afwijking te controleren en te bepalen of aan alle vereiste
voorwaarden voldaan is.
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De begunstigde van de afwijking dient bij Leefmilieu Brussel een
verslag in Excel-bestand in over de uitvoering van deze afwijking en
dat binnen een termijn van 3 maanden, te tellen vanaf de volledige
uitvoering van de toegestane afwijking. Dit verslag in Excel-bestand
moet de getelde soorten, het exacte aantal of een raming van de
hoeveelheid, de datum en de plaats van hun observatie zo nauwkeurig
mogelijk vermelden (Lambertcoördinaten 1972).

BEROEP:
Bij betwisting van deze beslissing kan beroep worden aangetekend

bij het Milieucollege, C.C.N. – Vooruitgangsstraat 80 in 1030 Brussel,
overeenkomstig artikel 89, § 1 van de ordonnantie. U beschikt over een
termijn van 30 dagen, te tellen vanaf deze kennisgeving, om via
aangetekend schrijven beroep aan te tekenen.

Opgemaakt te Brussel op 18 juli 2019.

Barbara DEWULF, Frédéric FONTAINE,
Adjunct-Directrice-generaal Directeur-generaal
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