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RELEVANTE VLAAMSE WETGEVING

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 

natuurbehoud en het natuurlijk milieu, afgekort

Natuurdecreet

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 

met betrekking tot soortenbescherming en 

soortenbeheer, afgekort

Soortenbesluit



Natuurdecreet 

Artikel 14 (zorgplicht)

§ 1.

Iedere natuurlijke persoon of 

rechtspersoon die… ingrijpt op… wilde 

inheemse fauna… of hun… 

leefgebieden,…en die weet of 

redelijkerwijze kan vermoeden dat 

deze… fauna… daardoor kunnen 

worden vernietigd of ernstig geschaad, 

is verplicht om alle maatregelen te 

nemen die redelijkerwijze van hem 

kunnen worden gevergd om de 

vernietiging of de schade te voorkomen, 

te beperken of indien dit niet mogelijk 

is, te herstellen.



Soortenbesluit

Artikel 14.

§ 1. Het is verboden de nesten

van beschermde vogelsoorten 

of de voortplantingsplaatsen of 

rustplaatsen van andere 

beschermde diersoorten dan 

vogels opzettelijk te vernielen, 

te beschadigen of weg te 

nemen.

…



§ 3. Onder nesten worden 

begrepen de bewoonde nesten, 

de nesten die in aanbouw zijn als 

voorbereiding op het komende 

broedseizoen, alsook de nesten 

die in de regel jaar na jaar tijdens 

het broedseizoen hergebruikt 

worden.





AFWIJKING SOORTENBESLUIT  (art.19 en 20)

www.natuurenbos.be

http://www.natuurenbos.be/


AFWIJKING = PLAN VAN AANPAK IN OVERLEG

Werken buiten het broedseizoen (TIMING !!! )

Indien niet mogelijk voor het broedseizoen “onbewoonde” 
nesten wegnemen/blokkeren en elders al dan niet tijdelijk 
nestgelegenheid voorzien

Compenseren van de nestgelegenheid (minimum x2)

Overleg en evaluatie bepalen

Redelijkheid bewaken





CASE 1























CASE 2









Raadgeving: werken blok B 
verdagen

overmacht!





Bedankt voor uw aandacht

Dank aan het Apus-team, in het bijzonder aan :
Johan Kempeneers, gierzwaluwexpert 
Monique Van Dousselaere, milieudienst Antwerpen
Wim De Bock, trekker gierzwaluwwerkgroep Natuurpunt Noorderkempen

Verder dank aan : 

Provincie Antwerpen  
Vogelbescherming Vlaanderen en Nederland

Meer info :
boswachter Lucas Bergmans
lucas.bergmans@vlaanderen.be


