
LEEFMILIEU BRUSSEL

[C − 2019/14095]

Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende
het natuurbehoud

Betreft: Afwijking op het artikel 27, § 1, 5°, 9° en 12° van de
ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud (hierna
« de ordonnantie » genoemd) en het artikel 15, § 2, 9° van het besluit
van 14 april 2016 houdende aanwijzing van het Natura 2000-gebied(1)
in het kader van een eindwerk met als titel “ de impact van de
lichtvervuiling op de bestuiving van de wilde kamperfoelie door de
nachtvlinders”.

AANHEF :
Overwegende de aanvraag van 15 mei 2019 waarbij mevrouw Thaïs

Dumont, wonende op Drève des Arches 7, 5340 Faulx-les-Tombes, een
afwijking vraagt voor het tijdelijk planten van kamperfoelie en het
afwijken van de wegen en paden geopend voor het publiek in de
natuur- en bosreservaten en Natura 2000-gebieden om de lichtvervui-
ling op de bestuiving van de soorten van nachtvlinders te observeren;

Gelet op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbe-
houd, meer in het bijzonder haar artikelen 27, § 1,1°, 9°, 10° en 12°, 47,
§ 2, 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 - BE1000001:
″Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste domeinen
en de vallei van de Woluwe - Complex Zoniënwoud - Vallei van de
Woluwe” (hierna “het besluit” genoemd, meer in het bijzonder zijn
artikel 15, § 2, 9°;

Gelet op het gunstig advies van de Brusselse Hoge Raad voor
Natuurbehoud van 21 juni 2019;

Overwegende dat de aanvraag werd ingediend voor het uitvoeren
van een eindwerk over de impact van de lichtvervuiling op de
bestuiving van de wilde kamperfoelie door de nachtvlinders;

Overwegende dat de afwijking van wegen en paden geopend voor
het publiek tot het strikte minimum zal worden beperkt tijdens de
uitvoering van de afwijking;

Overwegende dat er geen andere toereikende oplossing bestaat
rekening houdend met de doelstelling die in een kader van wetenschap-
pelijk onderzoek wordt nagestreefd;

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 de aanvraag zeer nauwkeurig is wat de
beoogde sites (twee sites en een impact op ongeveer 9 m_), de geplande
activiteiten en de beperking van de voorziene verstoring betreft.

Overwegende dat dit verzoek tot afwijking beantwoordt aan de
reden van wetenschappelijk onderzoek aangezien het wordt uitgevoerd
in het kader van de biologielessen georganiseerd door de UCL.

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

onderstaande voorwaarden in acht worden genomen:
1) artikel 27, § 1, 9° van de ordonnantie : de rust van het gebied

verstoren in de natuur- en bosreservaten ;
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2) artikel 27, § 1, 10° van de ordonnantie: afwijken van de wegen en
paden geopend voor het publiek in de natuur- en bosreservaten;

3) artikel 27, § 1, 12° van de ordonnantie: om het even welk werk
uitvoeren dat de kenmerken en het reliëf van de bodem, het uitzicht
van het terrein (kuilen voor tijdelijke beplanting) zou kunnen wijzigen;

4) artikel 15, § 2, 9° van het besluit: het reliëf van de bodems wijzigen
in de natuurlijke habitats van communautair en gewestelijk belang
(kuilen voor tijdelijke beplanting);

Deze beslissing is individueel, persoonlijk en niet-overdraagbaar.
Deze beslissing moet tijdens elke controle kunnen worden voorgelegd.
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VOORWAARDEN:

Betrokken soorten: wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum).
Max. 12 planten per site toegestaan.

Periode waarvoor de afwijking wordt toegestaan : van 15 juni tot
15 september 2019

Plaats waar de afwijking kan worden uitgeoefend :

Site 1: Terhulpensesteenweg te 1170 Watermaal Bosvoorde Op de
weg, wanneer de rugbyclub zich aan de rechterkant bevindt en voorbij
het rondpunt, op ongeveer 100m aan de rechterkant.

Site 2: Tervurenlaan - N3 te 1160 Oudergem. De site bevindt zich in
het bosreservaat van het Rood Klooster. Ze bevindt zich aan de
rechterkant wanneer u de N3 neemt komende van de R0 in de richting
van de Ambassade van Maleisië.

Voor elk van de twee sites is het toegestaan een deel van de planten
aan de rand van het bos te planten onder de lampen en de andere op
50 meter van de weg in het bos.

Gebruikte middelen, installaties en methodes: /

Bijzondere voorwaarden:

- de planten die tijdelijk zullen worden geplant mogen enkel Lonicera
periclymenum zijn van autochtone taxa (Brabantse zandige leem)
waarbij elke niet-inheemse taxon moet worden vermeden;

Voorwaarden om een eventueel risico te beperken :

- bij het afwijken van de wegen en paden geopend voor het publiek
in natuur- en bosreservaten, in het bijzonder in de omgeving van de
vijvers, zal er nauwlettend worden op toegezien elke vorm van schade
aan de vegetatie tot een strikt minimum te beperken;

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.

De begunstigde van de afwijking dient bij Leefmilieu Brussel een
verslag 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.

BEROEP :

Indien men niet akkoord gaat met deze beslissing kan beroep worden
aangetekend bij het Milieucollege, Kunstberg 10-13, 1000 Brussel,
conform 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 10 juli 2019.

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

Nota

(1) Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
14 april 2016 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″
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