
Vegetatie wijzigen

Wil je iets wijzigen in 
de natuur? 
Hou er dan rekening 
mee dat dit stukje 
natuur beschermd 
kan zijn.

editie april 2019

VERGUNNINGEN

NATUUR EN BOS GEEFT RICHTING

Dit betekent dat je voor je handeling misschien een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie nodig hebt of dat ze 
verboden kan zijn.

• Voorbeelden van vegetaties zijn: vennen, heiden, moerassen, schorren, slikken, duinvegetaties, graslanden*, loofbossen en
  houtachtige beplantingen.
• Voorbeelden van kleine landschapselementen (KLE’s) zijn: bermen, bomen, knotbomen, bomenrijen, bronnen, dijken, graften, 
 houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, perceelsrandbegroeiingen, sloten, struwelen, poelen, veedrinkputten en 
 waterlopen.
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Vrijstellingen op het verbod 
en de vergunningsplicht 
Wijzigingen aan de natuur kunnen verboden zijn of je kunt 
er een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vege-
tatie voor nodig hebben. Op zowel het verbod tot wijziging 
als de vergunningsplicht zijn een aantal vrijstellingen gefor-
muleerd, bijvoorbeeld als de wijziging past in het normale 
onderhoud van de natuur (vegetatie of KLE) en dat normale 
onderhoud gebeurt volgens de code goede natuurpraktijk.

Meer hierover op: www.natuurenbos.be/natuurwijzigen/
vrijstellingen 

Verboden te wijzigen natuur
Handelingen en wijzigingen aan de natuur kunnen verboden 
zijn. Zo zijn bijvoorbeeld holle wegen, graften, vennen en 
heiden verboden te wijzigen KLE’s en vegetaties. Voor een 
mogelijke afwijking of individuele ontheffing op het verbod, 
contacteer je Natuur en Bos.

Meer hierover op: www.natuurenbos.be/natuurwijzigen/
verboden 

*Graslanden zijn bijzonder waardevol. Ze genieten een specifieke bescherming, zowel vanuit natuurbehoud als vanuit het beleidsdomein landbouw. Omdat de wetgeving behoorlijk 
complex is, maakte Natuur en Bos een interactieve kaart waarop de beschermde graslanden staan aangeduid. Meer over de (bescherming van) graslanden lees je op www.natuurenbos.be/ 
natuurwijzigen/graslanden.

Ben je van plan een vegetatie te maaien, te ploegen, te 
scheuren, te frezen, af te branden, of te behandelen met bestrij-
dingsmiddelen of pesticiden? Wil je een klein landschapsele-
ment opsnoeien, afbranden, verwijderen of bespuiten? Dan hou 
je er best rekening mee dat deze natuur beschermd kan zijn.



Contact
Natuur en Bos                                         
Havenlaan 88 bus 75
1000 Brussel
Bel 1700

AVES

• Antwerpen: aves.ant@vlaanderen.be
• Limburg: aves.lim@vlaanderen.be
• Oost-Vlaanderen: aves.ovl@vlaanderen.be
• Vlaams-Brabant: aves.vbr@vlaanderen.be
• West-Vlaanderen: aves.wvl@vlaanderen.be

Meer info? 

WWW.NATUURENBOS.BE/NATUURWIJZIGEN

Verantwoordelijke uitgever: Marie-Laure Vanwanseele 
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel
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Wanneer heb je een 
omgevingsvergunning voor 
het wijzigen van de vegetatie 
nodig?
Voor activiteiten (wijzigingen) aan natuur die niet verboden zijn 
en ook niet vrijgesteld zijn van de vergunningplicht, heb je een 
omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie nodig 
als:

• de activiteit die de natuur kan schaden op zich vergun-  
 ningsplichtig is én 

• de activiteit die de natuur kan schaden plaatsvindt in een  
 zone waar de omgevingsvergunning voor het wijzigen van de  
 vegetatie speelt.

Meer hierover op: www.natuurenbos.be/natuurwijzigen/
omgevingsvergunning 

Hoe aanvragen?
Sinds 1 augustus 2018 wordt de vroegere natuurvergunning 
geïntegreerd in het omgevingsloket onder de naam: omgevings-
vergunning voor vegetatiewijzigingen. Voor meer informatie 
en de aanvraag kun je terecht bij je gemeentebestuur of op 
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/aanvraag-omge-
vingsvergunning. Het aanvraagformulier vind je uiteraard ook 
terug op onze website: www.natuurenbos.be/natuurwijzigen/
omgevingsvergunning 

http://www.natuurenbos.be/natuurwijzigen 
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/aanvraag-omgevingsvergunning
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/aanvraag-omgevingsvergunning

