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Antwerpen, 7 maart 2012 

 

OM en v.z.w. N. B. / Watering H. S. 

 

 

(...) 

 

Rechtspleging voor het hof 

(...) 

 

Bij het arrest, op tegenspraak gewezen door het hof van beroep te Antwerpen, 12e kamer, op 18 
februari 2010, werd onder meer als volgt beslist: 

 

Omschrijving van de feiten 

Conform de vordering van het Openbaar Ministerie, dient de omschrijving der feiten heromschreven te 
worden als volgt: A. Te H., L. en H. in meerdere malen op niet nader te bepalen data tussen 16 april 
2001 en 27 april 2001. 

Bij inbreuk op de artikelen 1, 2, 13, 14, 58, 59, 60, 61 en 62 van het Decreet betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijke milieu d.d. 21 oktober 1997 niet alle maatregelen genomen te 
hebben die redelijkerwijze van diegene, die handelingen verricht of hiertoe de opdracht verleent en die 
weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving 
daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig geschaad, kunnen worden gevergd om de vernietiging 
of de schade te voorkomen, te beperken of indien dit niet mogelijk is, te herstellen, nl. om door 
middel van een graafmachine en klepelmaaier bermen langsheen waterlopen geruimd en gemaaid te 
hebben in een vogelrijk nat gebied tijdens het broedseizoen, waardoor natuurelementen en 
aanzienlijke hoeveelheden broednesten van watervogels, voornamelijk wilde eenden, waterhoenen en 
meerkoeten, vernietigd of verstoord werden en de biotoop en voortplantingskansen van amfibieën, 
reptielen en vissen ernstig verstoord te hebben door het vegen van de bedding van waterlopen, alle 
inbreuken uitgevoerd zijnde in vogelrichtlijngebied en waardevol agrarisch gebied. 

Bij inbreuk op de artikelen 3 en 6 van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 27 juni 1984 
houdende maatregelen inzake natuurbehoud op de bermen beheerd door publiekrechtelijke 
rechtspersonen, thans strafbaar gesteld bij de art. 58, 59 en 63 van het decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, begraasde bermen gemaaid te hebben vóór 15 
juni van het jaar. 

Bij inbreuk op art. 35 van het jachtdecreet van 24 juli 1991 nesten en broedsels van vogels, zoals 
wilde eenden, waterhoenen en meerkoeten, gerangschikt bij het wild, weggenomen of opzettelijk 
vernield, vervoerd of in de handel gebracht te hebben. 

Bij inbreuk op de artikelen 1.2° en 6 van het K.B. van 22 september 1980 houdende maatregelen, van 
toepassing in het Vlaamse Gewest, ter bescherming van bepaalde in het wild levende inheemse 
diersoorten, die niet onder de toepassing vallen van de wetten en besluiten op de jacht, de 
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riviervisserij en de vogelbescherming, thans strafbaar gesteld bij de artikelen 58, 59 en 63 van het 
Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu, de woon- of 
schuilplaatsen van de diersoorten vermeld in de bijlage van dit besluit zoals amfibieën en kruipdieren, 
te hebben beschadigd door de wijze van ruimen en maaien zoals omschreven in de tenlastelegging 
A.I. 

Bij inbreuk op artikel 1, 3 lid 2 en 12 van het K.B. van 9 september 1981 betreffende de bescherming 
van vogels in het Vlaamse Gewest, strafbaar gesteld bij de artikelen 58 en 59 van het decreet van 21 
oktober 1997, betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu, nesten van vogels die onder 
toepassing van dit besluit vallen nl. o.m. de Blauwborst, opzettelijk verstoord, weggenomen of 
vernield te hebben. 

 

Te H. en L., in meerdere malen op niet nader te bepalen data tussen 16 september 2002 en 

17 oktober 2002 

Bij inbreuk op de artikelen 35.par.2.6° en 11°, 58.par.1.1° en 59 van het Decreet van 21 oktober 
1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, binnen de natuurreservaten, behoudens 
ontheffing in het goedgekeurd beheerplan enerzijds planten opzettelijk geplukt, verzameld, 
afgesneden, ontworteld of vernield of planten of vegetatie op welke wijze ook beschadigd of vernield 
te hebben en anderzijds het waterpeil gewijzigd te hebben en op kunstmatige wijze water geloosd te 
hebben, nl, door zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke vergunning met een kraan 
ruimingswerken in de B.beek, gelegen binnen de perimeter van een erkend natuurreservaat 'V.Z.B.', 
uitgevoerd te hebben, met name werd het oorspronkelijk profiel van de bodem en oever van de beek 
weggehaald en gedeponeerd op de oever langs de gehele loop van voormelde beek, zijnde ongeveer 
960 m, waardoor de biotoop, overwinterings- en voortplantingsplaatsen van amfibieën, vissen en 
andere waterorganismen ernstig verstoord werden, vegetaties bedekt werden met slib, zand en 
vegetatie afkomstig uit de beek, de gegraven zijgreppels een ontwaterend effect hebben op de voor 
verdroging gevoelige vegetatie, de inbreuken uitgevoerd zijnde in vogelrichtlijngebied en 
natuurgebied. 

Bij inbreuk op de artikelen 10.par.1.1° b, e, f, 10.par.1.2°, 11.par.1.1° c en 11.par.1.2° van het 
Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van 
het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, strafbaar 
gesteld bij de artikelen 58 en 59 van het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud 
en het natuurlijk milieu zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke vergunning van de 
Bestendige Deputatie van de provincieraad vegetatie met uitsluiting van percelen met 
cultuurgewassen, met mechanische of chemische middelen vernietigd, beschadigd of doen afsterven 
hebben; het reliëf met inbegrip van nivellering van het microreliëf gewijzigd te hebben; het 
rechtstreeks of onrechtstreeks gewijzigd hebben van de waterhuishouding door drainage, ontwatering 
of dichting alsook het overstromingsregime ervan gewijzigd te hebben, stilstaande waters, poelen of 
waterlopen van kleine landschapselementen, uitgegraven, verbreed, rechtgetrokken of gedicht te 
hebben. 

Bij inbreuk op de artikelen 1.2° en 6 van het K.B. van 22 september 1980 houdende maatregelen, van 
toepassing in het Vlaamse Gewest, ter bescherming van bepaalde in het wild levende inheemse 
diersoorten, die niet onder de toepassing vallen van de wetten en besluiten op de jacht, de 
riviervisserij en de vogelbescherming, thans strafbaar gesteld bij de artikelen 58, 59 en 63 van het 
Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, de woon- of 
schuilplaatsen van de diersoorten vermeld in de bijlage van dit besluit zoals amfibieën en kruipdieren, 
te hebben beschadigd door de wijze van ruimen zoals omschreven in de tenlastelegging B.I. 

Bij inbreuk op de artikelen 96 en 112bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990 zonder machtiging van 
het Agentschap ingrijpende wijzigingen en beschadigingen van de bodem, de strooisel-, kruid- of 
boomlaag uitgevoerd te hebben. 
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Te B. en H. in meerdere malen op niet nader te bepalen data tussen 1 februari 2003 en 26 

februari 2003 

Bij inbreuk op de artikelen 35.par.2.6° en 7°, 58.par.1.1° en 59 van het Decreet van 21 oktober 
1997, betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, binnen de natuurreservaten, behoudens 
ontheffing in het goedgekeurd beheersplan, enerzijds planten opzettelijk geplukt, verzameld, 
afgesneden, ontworteld of vernield of planten of vegetatie op welke wijze ook beschadigd of vernield 
te hebben en anderzijds opgravingen, boringen, grondwerkzaamheden of exploitatie van materialen 
verricht te hebben, of welk werk ook uitgevoerd te hebben dat de aard van de grond, het uitzicht van 
het terrein, de bronnen en het hydrografisch net zou kunnen wijzigingen, nl. door zonder vergunning 
en zonder het gebruik van aangepaste technieken of zonder gefaseerde uitvoering langs oevers en 
zijgrachten van de H.beek, de O.B. en de Z.B. slib, veen en zand uitgespreid te hebben op 
beschermde vegetaties, o.a. moerasspirearuigten en vochtig wilgenstruweel, over een breedte van 5 a 
7 meter, diverse bomen en struiken tot 5 meter van de oever beschadigd of vernield te hebben, 
oevers afgegraven en beken uitgediept te hebben waardoor het leefgebied van diverse populaties 
(o.a. de beekprik en de ijsvogel) aangetast werden; grachten uitgediept te hebben waardoor er 
verdroging opgetreden is en door de uitspreiding van het slib op de oevers het microreliëf gewijzigd te 
hebben, de inbreuken uitgevoerd zijnde in vogelrichtlijngebieden en in de natuurreservaten de Z.B. en 
de H.vallei. 

Bij inbreuk op de artikelen 7.par.1.6° en par.2.2°, 10.par.l.l° e en f en 10par.1.2° van het Besluit van 
de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het Decreet 
van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, strafbaar gesteld bij de 
artikelen 58 en 59 van het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu enerzijds zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke vergunning van de 
Bestendige Deputatie van de provincieraad vegetatie gewijzigd te hebben door het reliëf met inbegrip 
van nivellering van het microreliëf gewijzigd te hebben, en door het rechtstreeks of onrechtstreeks 
gewijzigd te hebben van de waterhuishouding door drainage, ontwatering of dichting alsook het 
overstromingsregime ervan gewijzigd te hebben; 

en anderzijds door het wijzigen van moerassen en waterrijke gebieden zonder te beschikken over een 
regelmatige bouwvergunning afgeleverd met toepassing van de wetgeving op de ruimtelijke ordening 
en door niet voldaan te hebben aan de zorgplicht en aan de plicht om vermijdbare schade tegen te 
gaan. 

Bij inbreuk op de artikelen 95, 96 en 112bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990 zonder machtiging 
van het Agentschap ingrijpende wijzigingen en beschadigingen van de bodem, de strooisel-, kruid- of 
boomlaag uitgevoerd te hebben. 

 

Te H., in meerdere malen op niet nader te bepalen data tussen 8 april 2003 en 11 april 

2003. 

Bij inbreuk op de artikelen 35.par.2.6° en 7°, 58.par.1.1° en 59 van het Decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu, binnen de natuurreservaten, behoudens 
ontheffing in het goedgekeurd beheersplan, enerzijds, planten opzettelijk geplukt, verzameld, 
afgesneden, ontworteld of vernield of planten of vegetatie op welke wijze ook beschadigd of vernield 
te hebben en anderzijds opgravingen, boringen, grondwerkzaamheden of exploitatie van materialen 
verricht te hebben, of welk werk ook uitgevoerd te hebben dat de aard van de grond, het uitzicht van 
het terrein, de bronnen en het hydrografisch net zou kunnen wijzigen, nl. door zonder voorafgaande 
en uitdrukkelijke schriftelijke vergunning ruimingen aan sloten uitgevoerd te hebben met uitspreiding 
van het materiaal op de aangrenzende percelen van de grachten, in casu grachten in het R., zijnde 
een agrarisch gebied met ecologisch belang, en grachten in het G., zijnde een natuurgebied, waarbij 
met een kraan alle vegetatie in de sloten over de gehele lengte van de sloten verwijderd werd, de 
sloten 20 tot 30 cm uitgediept werden en het materiaal uitgespreid werd langs het hele traject, 
waardoor rietvegetaties met slib en grond bedekt werden, de voortplantingsbiotoop van vogels en 
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amfibieën verstoord en vernietigd werden aangezien de werken plaats vonden tijdens het 
voortplantingsseizoen en de aanwezige natuurwaarden geschaad werden. 

Bij inbreuk op de artikelen 11.par.1.1° b en 11.par.1.2° van het Besluit van de Vlaamse Regering van 
23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het Decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, strafbaar gesteld bij de artikelen 58 en 59 van 
het Decreet van 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu zonder 
voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke vergunning van de Bestendige Deputatie van de 
provincieraad vegetatie horende bij kleine landschapselementen met inbegrip van de vegetatie van 
perceelrandbegroeiingen en sloten, gewijzigd te hebben door het vernietigen, beschadigen of doen 
afsterven ervan met mechanische of chemische middelen. 

Eveneens conform de vordering van het Openbaar Ministerie dient de omschrijving der feiten verder 
geactualiseerd te worden als volgt: 

- wat betreft de tenlasteleggingen A.I, A.II, A.IV, A.V, B.I, B.H, B.III, Cl, C,II, DJ en D.II (strafbaar 
gesteld bij decreet betreffende het natuurbehoud d.d. 21 oktober 1997)  

- de artikelen 14 en 58 van het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu, gewijzigd zijnde respectievelijk bij artikel 125 en 128 van het Decreet van 30 april 
2009 tot wijziging van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid en tot wijziging aan diverse bepalingen inzake de milieuhandhaving (B.S. 25.06.2009)  

- de artikelen 59, 60, 61 en 62 van Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu, opgeheven zijnde respectievelijk bij de artikelen 129 en 130 van het Decreet van 30 
april 2009 tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid en tot wijziging aan diverse bepalingen inzake de milieuhandhaving (B.S. 25.06,2009) 

- artikel 12 van het K.B. van 9 september 1981 betreffende de bescherming van vogels in het 
Vlaamse Gewest opgeheven zijnde bij artikel 25 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 
2009 tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 ter uitvoering van 
titel XVI van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 
(tenlastelegging A.V) 

- de feiten conform artikel 51 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 tot wijziging 
van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 ter uitvoering van titel XVI van het 
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, vanaf 25 juni 2009 
strafbaar gesteld zijnde bij artikel 58 van het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu, zoals gewijzigd bij artikel 128 van het decreet van 30 april 
2009 tot wijziging van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid en tot wijziging aan diverse bepalingen inzake milieuhandhaving (B.S. 25 juni 2009) en 
bij de artikelen 16.6.1.par.1, 16.6.3ter en quater van voornoemd Decreet van 5 april 1995, zoals 
aangevuld bij artikel 9 van het Decreet van 21 december 2007, gewijzigd bij Decreet van 30 april 
2009 wat betreft de tenlastelegging A.III (jachtdecreet) 

- de artikelen 35 en 37 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991, gewijzigd zijnde respectievelijk bij 
artikel 122 en 123 van het Decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging aan diverse bepalingen inzake de 
milieuhandhaving (B.S. 25.06.2009) - de feiten conform artikel 51 van het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 30 april 2009 tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 
2008 ter uitvoering van titel XVI van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid, vanaf 25 juni 2009 strafbaar gesteld zijnde bij artikel 37 van het Jachtdecreet van 
24 juli 1991, zoals ingevoegd bij artikel 123 van het Decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het 
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging aan 
diverse bepalingen inzake milieuhandhaving (B.S. 25 juni 2009) en bij artikel 16.6.1.par.1 van 
voornoemd Decreet van 5 april 1995, zoals aangevuld bij artikel 9 van het Decreet van 21 december 
2007, gewijzigd bij Decreet van 30 april 2009 wat betreft de tenlasteleggingen B.IV en C.III 
(Bosdecreet van 13 juni 1990) 
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- de strafmaat vermeld bij artikel 96 geschrapt zijnde bij artikel 96 van het Decreet van 30 april 2009 
tot wijziging van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en 
tot wijziging aan diverse bepalingen inzake de milieuhandhaving (B.S. 25.06.2009) - artikel 112bis 
van het Bosdecreet van 13 juni 1990 opgeheven zijnde bij artikel 104,4° van het Decreet van 30 april 
2009 tot wijziging van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid en tot wijziging aan diverse bepalingen inzake de milieuhandhaving (B.S. 25.06.2009) 

- de feiten conform artikel 51 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 tot wijziging 
van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 ter uitvoering van titel XVI van het 
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, vanaf 25 juni 2009 
strafbaar gesteld zijnde bij artikel 107bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990, zoals ingevoegd bij 
artikel 101 van het Decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het Decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging aan diverse bepalingen inzake 
milieuhandhaving (B.S. 25 juni 2009) en bij artikel 16.6.1.par.1 van voornoemd Decreet van 5 april 
1995, zoals aangevuld bij artikel 9 van het Decreet van 21 december 2007 - artikel 95, 3° en 4° lid 
van het Bosdecreet van 13 juni 1990 opgeheven zijnde bij artikel 95 van het Decreet van 30 april 
2009 tot wijziging van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid en tot wijziging aan diverse bepalingen inzake de milieuhandhaving (B.S. 25.06.2009) en 
thans onder het toepassingsgebied vallend van artikel 16.6.6 van het Decreet van 5 april 1995, zoals 
aangevuld bij artikel 38 van het Decreet van 30 april 2009. (...) 

Vooraleer verder recht te doen met betrekking tot het opleggen van een eventuele herstelmaatregel 
en met betrekking tot de burgerlijke belangen alsmede de tegenvordering wegens 'tergende en 
roekeloze vordering', zegt dat het Hof, in aanwezigheid van het Openbaar Ministerie, de griffier, de 
partijen en hun raadslieden zich ter plaatse zal begeven op woensdag 30 juni 2010 om 10 uur om zich 
te vergewissen van de huidige toestand en wijst de Heer D.V.D. Dr. in de wetenschappen wonende te 
X. aan als deskundige om aanwezig te zijn op het plaatsbezoek; 

 

De kosten 

Houdt de kosten met betrekking tot de herstelvordering en met betrekking tot de burgerrechtelijke 
vordering voorlopig aan; 

Houdt de beslissing omtrent de rechtsplegingsvergoeding voorlopig aan. 

 

Beoordeling 

Motivering ten gronde: op burgerrechtelijk gebied 

De burgerlijke partij vordert enerzijds een herstel in natura en anderzijds een schadevergoeding. Het 
gevorderde herstel in natura houdt in: In hoofdorde: 

- beklaagde te horen veroordelen tot het uitvoeren van of laten uitvoeren van hierna bepaalde werken 
en maatregelen aan de O.B., meer specifiek het traject stroomafwaarts van H. tot aan N.: 

- het bouwen van vaste constructies (stuwen) in de beek na het bouwen van de stuw het bodempijl op 
te hogen door het inbrengen van 1 m3 per meter in het beektraject. 

- deze werken uit te voeren conform een goedgekeurd uitvoeringsplan opgesteld in overleg met de 
provinciale afdeling van het Agentschap Natuur en Bos en VZW N.B. en dit binnen het jaar te rekenen 
vanaf de betekening van het tussen te komen arrest op straffe van een dwangsom van 2.000 euro. 

In ondergeschikte orde: 
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- alvorens recht te doen een gerechtsdeskundige aan te stellen met een opdracht zoals omschreven in 
besluiten van de burgerlijke partij. 

Naast het herstel in natura vordert de burgerlijke partij tevens een schadevergoeding van 3.000 euro 
voor materiële schade, 25.000 euro morele schade ingevolge aantasting van de belevingswaarde en 
reputatieschade en 263.365 euro voor de morele schade uit hoofde van de aantasting van de natuur. 

 

Voorafgaandelijk 

Ten onrechte houdt beklaagde voor dat de burgerlijke vordering onontvankelijk minstens ongegrond is 
omdat de burgerlijke partij geen rechtmatig belang heeft. De burgerlijke partij betwist niet dat zij deel 
uitmaakt van de algemene vergadering van de Watering die zich nooit verzet heeft tegen de 
uitvoering van ruimingswerken in de Z.B. Het feit dat de burgerlijke partij deel uitmaakt van deze 
algemene vergadering die toestemming gaf om ruimingswerken uit te voeren en er zelfs op aandrong, 
impliceert niet dat zij deelnam aan de concrete uitvoering van deze ruimingswerken alsook inspraak 
had omtrent de wijze van uitvoering. Dit behoorde tot de bevoegdheid van het Bestuur van de 
Watering waar de burgerlijke partij geen deel van uitmaakte. De burgerlijke partij was dan ook niet 
zelf betrokken bij de handelingen die het voorwerp vormen van de in hoofde van beklaagde bewezen 
tenlasteleggingen zodat zij wel degelijk een rechtmatig belang kan laten gelden. 

Het feit dat de algemene vergadering, waar de burgerlijke partij deel van uitmaakte, geen kritiek uitte 
omtrent de wijze van uitvoering van deze wederrechtelijke ruimingswerken, hetgeen overigens ten 
stelligste betwist wordt door de burgerlijke partij, is niet relevant ten einde het rechtmatig belang in 
hoofde van de burgerlijke partij te beoordelen. Vast staat dat de burgerlijke partij noch expliciet noch 
impliciet inspraak had omtrent de wijze van de uitvoering van deze ruimingswerken en niet 
aangetoond is dat zij toestemming zou hebben gegeven tot het uitvoeren van ruimingswerken op de 
gehanteerde werkwijze zonder het respecteren van de regels van natuurbehoud en de algemene 
zorgvuldigheidsplicht. 

De burgerlijke partij heeft derhalve een rechtmatig belang om een vordering in te stellen. 

 

Het herstel in natura 

Art. 16.6.6. par.1 van het decreet van 5.04.1995, ingevoegd bij artikel 38 van het decreet van 
30.04.2009, voorziet dat op vordering van de burgerlijke partij de rechter herstelmaatregelen kan 
opleggen in de gevallen dat milieumisdrijven milieuschade hebben opgeleverd. Het hof stelt vast dat 
geen herstelvordering is ingediend door de gemachtigde ambtenaar van het Agentschap Natuur en 
Bos. Het hof dient te onderzoeken of het gevorderde herstel haar grond en oorzaak vindt in de ten 
laste van beklaagde weerhouden en bewezen feiten. 

Het wordt niet betwist door de burgerlijke partij dat in het verleden (en dus voor 2001) eveneens 
ruimingen hebben plaatsgevonden die mogelijk aanleiding hebben gegeven tot verdroging waardoor 
de flora en fauna in het veengebied werd aangetast en er een verstoring in de waterhuishouding is 
opgetreden. 

Dit neemt niet weg dat ongeacht of deze verdroging/verstoring in de waterhuishouding deels is 
veroorzaakt door vroegere ruimingen en mede veroorzaakt werd door andere handelingen zoals het 
graven van drainagegrachten en greppels gedurende jaren in het verleden, het vaststaat dat deze 
wederrechtelijke ruimingswerken in huidige tijdsperiode het proces van verdroging hebben verder 
gezet en in een geringe mate hebben verergerd, zodat het oorzakelijk verband is aangetoond. De 
vraag in welke mate deze wederrechtelijk uitgevoerde ruimingen in 2001 en 2003 weerslag hebben 
gehad op de verdroging van het veengebied in de vallei van de Z.B., heeft betrekking op de omvang 
van de geleden schade. Het rapport van Grontmij Vlaanderen en de adviesrapporten van INBO werden 
weliswaar op verzoek van de burgerlijke partij opgesteld maar zijn wetenschappelijk onderbouwd en 
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getuigen van voldoende objectiviteit. De beklaagde heeft de mogelijkheid gehad om zich hierop te 
verdedigen en heeft op eigen initiatief een tegenexpertise laten uitvoeren door de BVBA S. en door de 
geoloog-hydroloog mevr. D.V. zodat een tegensprekelijk debat omtrent de problematiek is tot stand 
gekomen. Het hof neemt kennis van deze verslagen en acht zich voldoende geïnformeerd ook 
rekening houdend met het feit dat het zich ter plaatse de visu van de toestand heeft kunnen 
vergewissen. Het hof gaat dan ook niet in op het verzoek nog bijkomend een deskundige aan te 
stellen om dit gevorderde herstel in natura te beoordelen. Het hof leidt uit deze verslagen af dat de 
wederrechtelijke ruimingen in 2001 en 2003 de verdroging van het veen in een bepaalde, weliswaar 
geringe, mate hebben verergerd. Er moet niet aangetoond worden dat in de hypothese dat de ruiming 
wel volgens de regels van de kunst zou zijn uitgevoerd, er ook schade zou zijn. 

Teneinde dit herstel in natura zoals geformuleerd door de burgerlijke partij in concreto te beoordelen, 
verwijst het hof naar de wetenschappelijke verslagen/adviezen, neergelegd door de burgerlijke partij 
zelf, waaruit blijkt dat deze verdroging van de vallei van de Z.B. reeds jaren geleden is ingetreden, 
veroorzaakt werd door diverse factoren en zich nog steeds voortzet: 

Het aanvullend advies van het INBO (Instituut voor Natuur- en Bodemonderzoek, zie p. 2 stuk 45), 
stelt vast dat metingen eind jaren 80 werden opgestart naar aanleiding van een "drastische 
verdieping" van de O.B. Tevens vermeldt dit aanvullend advies van INBO dat ingevolge "eeuwenlange 
volgehouden drainage-inspanningen" van de landbouwers in de vallei van de Z.B. er een doolhof van 
honderden drainagegrachten en greppels werd gegraven waardoor een groot gedeelte van het veen 
verdwenen is. 

"Het behoud van het drainagesysteem zorgt ervoor dat de abiotische standplaatscondities veranderen 
en is dus geen duurzaam beheer van een ecosysteem. Het veenlichaam van de vallei van de Z.B. 

wordt langzaam verteerd. Vanuit ecologisch standpunt is dit een destructief systeem ..." (zie 
aanvullend advies p. 5 van INBO). 

De burgerlijke partij betwist dit overigens niet. Immers de door haar uitgegeven informatiebrochure 
vermeldt dat de verdroging van het veengebied te wijten is aan de aanleg van ontwateringsgreppels 
(zie stuk 43 onder rubriek "Veen": "Het veengebied dreigt te verdrogen door de aanleg van 
ontwateringgreppels ..."). 

Niet alleen dit uitgebreid grachtenstelsel maar ook de vroegere ruimingen veroorzaken deze 
verdroging. In de aanvullende nota van Grontmij Vlaanderen (p. 5) wordt erkend dat de ontwatering 
en verdroging met degradatie van de vegetatie reeds veel langer is ingezet ingevolge vroegere niet 
volgens de regels van de kunst uitgevoerde ruimingen en deze toestand niet alleen te wijten is aan de 
wederrechtelijk uitgevoerde ruimingen in 2001 en 2003. "Ook ondermeer in 1970 en 1981 werden 
ruimingen uitgevoerd. Het is inderdaad zo dat, zoals ook herhaaldelijk aangehaald in onze nota, het 

degradatieproces van de vegetatie toen reeds is ingezet ... Zoals gesteld in het rapport van 

Aggenbach (1990) is door de herhaalde ruimingen de beschermende zandleemlaag op de bodem van 

de beek weg gegraven waardoor het beekwater thans op het veen loopt en dit weg erodeert." 

Dit wordt eveneens bevestigd tijdens het plaatsbezoek op 13.04.2011 door de boswachter V.W. met 
name dat de ophogingen langs de Z.B. het resultaat zijn van ruimingen uitgevoerd in de jaren 80 en 
90. 

Het gaat dan ook niet op dat beklaagde die verantwoordelijk is voor niet volgens de regels van de 
kunst uitgevoerde ruimingen in 2001 en 2003 gehouden zou zijn een herstel in natura in het hele 
gebied uit te voeren, zoals gevorderd door de burgerlijke partij, hetgeen te wijten is aan een proces 
dat reeds jaren geleden is ingezet, deels veroorzaakt door andere factoren (de aanwezigheid van een 
groot aantal drainagegrachten en vroeger uitgevoerde ruimingen) en nog steeds voortduurt. Het hof 
stelt zich overigens de vraag waarom in dit gebied door de burgerlijke partij zelf geen maatregelen 
zijn genomen of laten nemen in het verleden, minstens initiatieven binnen haar bevoegdheid heeft 
genomen om deze verdroging tegen te gaan om erger te voorkomen. Het hof is dan ook van oordeel 
dat de vordering kennelijk onredelijk is en niet op gepaste wijze het herstel van de gevolgen van het 
door de beklaagde gepleegde misdrijven beoogt. Overigens dateren de feiten van 2001 en 2003 en is 
ongetwijfeld een natuurlijk herstel van de fauna en flora ingezet. De informatiebrochure van de 
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burgerlijke partij toont dit immers aan ("Beek ... Zo herbergt de Z.B. de grootste populatie beekprik 
van Vlaanderen ... In de benedenloop vind je ondermeer pijlkruid, kleine egelskop en drijvend 

fonteinkruid ..."). 

Gezien de beperkte omvang van de aangebrachte schade aan het milieu en de natuur door de 
ruimingen in 2001 en 2003, acht het hof de impact hiervan minimaal zodat een volledig herstel niet in 
verhouding is tot de last die voor beklaagde uit het gevorderde herstel zou voortvloeien en die niet 
opweegt tegen het voordeel dat hieruit voor het natuurbehoud en milieubeleid zou ontstaan. 

De vordering tot herstel in natura zoals nu gesteld en gehandhaafd brengt voor de beklaagde een 
onredelijke last mee die het voordeel dat voor natuur en milieu zou ontstaan ruim overstijgt. 

De vordering is wat betreft het herstel in natura dan ook ongegrond. 

In ondergeschikte orde vordert de burgerlijke partij, in zoverre het herstel in natura niet wordt 
toegekend, een schadevergoeding van 50.000 euro naar billijkheid begroot voor de geleverde 
personele en financiële inspanningen en inzet. De burgerlijke partij erkent dat zij de omvang van deze 
schade niet kan aantonen, reden waarom zij deze schadepost naar billijkheid begroot. 

Deze gevorderde materiële schade is alleszins een persoonlijke schade in hoofde van de VZW hetgeen 
overigens door de beklaagde niet wordt betwist. 

De burgerlijke partij toont niet aan noch maakt zij aannemelijk dat zij ingevolge het zelf uitvoeren van 
herstelwerkzaamheden door natuurarbeiders en vrijwilligers ingevolge de bewezen verklaarde feiten 
uitgaven heeft gedaan. Geen enkel bewijs van gedane kosten noch overzicht van gedane inspanningen 
dan wel verslagen van de VZW N. waaruit deze uitgaven zouden blijken, wordt bijgebracht. Om 
redenen zoals uiteengezet is beklaagde niet gehouden de totale schade (de aantasting van het 
veengebied) te vergoeden in het hele gebied die veroorzaakt werd door diverse factoren en de 
burgerlijke partij toont niet aan welke de omvang van deze schade is op dit moment ingevolge de 
bewezen verklaarde feiten. Overigens, ingevolge de verdroging van het gebied ontstaat er andere 
fauna en flora die weliswaar anders is maar op zich eveneens waardevol is (zie deskundigenverslag 
van de burgerlijke partij zelf, stuk 45 aanvullende nota van INBO p. 5: "Vergeleken met kleine 
zeggenvegetaties, herbergen dotterbloemgraslanden meer soorten en zijn ze bloemrijker waardoor de 

waardering van dit ecotoop hoog is ..."). Het hof wijst deze schade dan ook af. 

 

De gevorderde schade 

De morele schade wegens hinder doelrealisatie, aantasting belevingswaarde en verlies van 

aanzien en de goede naam van de vereniging 

De burgerlijke partij vordert een schadevergoeding van 25.000 euro. 

Beklaagde houdt voor dat deze gevorderde schade geen eigen persoonlijke schade is omdat het 
ingeroepen belang van de burgerlijke partij een collectief belang vormt dat geen persoonlijke schade 
kan vormen. 

De burgerlijke partij is als natuurvereniging eigenaar en beheerder van een aantal percelen gelegen in 
het getroffen gebied van de V.Z.B. (zie stuk 6 bundel burgerlijke partij) en heeft dus sowieso een 
persoonlijk belang. De burgerlijke partij steunt haar vordering ook op de aantasting van haar collectief 
belang zoals omschreven in art. 4 van haar statuten. Een aantasting van dit collectief belang van de 
VZW maakt een persoonlijke schade uit voor de milieuvereniging die aan haar morele schade 
berokkent en derhalve dient vergoed te worden. De aantasting van de collectieve belangen waarvoor 
de burgerlijke partij is opgericht, schenkt haar een eigen belang en een aanslag op deze belangen 
maakt een persoonlijke schade uit. Het volstaat dat er een persoonlijk belang is. Vermits het hof 
aanneemt dat de burgerlijke partij een persoonlijk belang heeft, is er geen wettelijke machtiging 
noodzakelijk. Gelet op het bijzondere beschermingsstatuut van het gebied waarvan de burgerlijke 
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partij deels het beheer in handen heeft, behoeft het geen betoog dat door deze natuuronvriendelijke 
ruimingswerken door de beklaagde de burgerlijke partij, die zich actief ter plaatse inzet en heeft 
ingezet om de aanwezige en potentiële natuurwaarden te beschermen door een intensief 
natuurbeheer te houden, ongetwijfeld hinder heeft ondervonden bij haar doelrealisatie minstens dat 
de natuurdoelstelling ernstig werd bemoeilijkt en zij niet in staat was haar natuurdoelstellingen naar 
behoren te realiseren. Het bevorderen van de natuurbeleving is een onderdeel van de statutaire 
doelstellingen van de burgerlijke partij. Ook de belevingswaarde van dit uniek natuurgebied werd 
aangetast ten nadele van de natuurliefhebber, ook al was het maar tijdelijk en bevond het 
beschadigde gebied zich niet in het wandelgebied. Immers zoals de burgerlijke partij terecht 
voorhoudt, zijn er begeleide natuurwandelingen met het oog op natuurobservatie en -educatie die ook 
in dit gebied plaatsvinden (buiten het voor het groot publiek toegankelijke paden) en wordt het gebied 
betreden door vrijwilligers en professionele medewerkers van de burgerlijke partij. Het feit of er nu al 
dan niet een daling is van de bezoekers acht het hof niet relevant om het bestaan van deze 
belevingswaarde te erkennen maar heeft eventueel wel zijn belang met betrekking tot de omvang van 
deze schadepost. Het behoeft dan ook geen betoog dat de burgerlijke partij, die zich inzet voor een 
natuurvriendelijk waterlopen beheer, in haar goede naam en aanzien werd geschaad, zeker als lid van 
de algemene vergadering van de Watering, ten aanzien van de vrijwilligers en het grote publiek 
doordat zij op het terrein de schijn geeft haar natuurdoelstellingen op het terrein niet te kunnen 
waarmaken. 

Dergelijke aantasting van de realisatie van de doelstellingen, van de belevingswaarde en van de goede 
naam en aanzien, is een morele schade in hoofde van de burgerlijke partij als natuurvereniging. 

Deze morele schade, rekening houdend met de bepaalde misdrijfperiode en de omvang van de 
ruimingswerken, dient bij gebreke van objectieve waardeerbare gegevens in billijkheid te worden 
begroot op 1.500 euro. 

 

Morele schade wegens de aangerichte ecologische schade 

De burgerlijke partij vordert een schadevergoeding van 263.365 euro voor de aangerichte ecologische 
schade. Deze schade heeft betrekking op: 

- enerzijds de fysieke aantasting van de fauna en flora (doden van beekpriklarven, verstoren van 
biotoop van vogels, amfibieën ... en vernielen van specifieke vegetatie .,.) die bovendien gelegen is in 
een speciaal vogel- en habitatbeschermingszone en natuurreservaat, en 

- anderzijds de verstoring van de waterhuishouding in het gebied met verdroging tot gevolg en de 
aantasting van het veen waardoor de ecologische ontwikkeling van dit waardevol natuurgebied 
aangetast is. 

Om redenen zoals hoger uiteengezet staat het alleszins vast dat minstens tijdelijk de ecologische 
waarde van het gebied werd aangetast. Het hof verwijst eveneens naar haar uiteenzetting onder 
rubriek 4.1.1. Voorafgaandelijk, punt 2, die het hier herhaalt. 

Zoals reeds hoger uiteengezet is, door het uitvoeren van deze natuuronvriendelijke ruimingswerken in 
2001 en 2003, de verdroging van het gebied tijdelijk verergerd waardoor de fauna en flora werd 
aangetast zodat het oorzakelijk verband wel is aangetoond. Het feit dat er nog andere factoren zijn 
(zoals hoger opgesomd) die deze verdroging in de hand hebben gewerkt, doet geen afbreuk aan het 
bestaan van het oorzakelijk verband tussen de in hoofde van beklaagde bewezen inbreuken en de 
schade. 

Gezien de aantasting van de ecologische waarde van het gebied een persoonlijke schade is in hoofde 
van de burgerlijke partij om reden zoals hoger uiteengezet, is geen wettelijke machtiging vereist. 

Het doet niet ter zake dat de burgerlijke partij geen eigenaar is van de fauna die ingevolge het 
optreden van beklaagde werd vernietigd. Immers de burgerlijke partij is zoals reeds hoger uiteengezet 
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wel eigenaar van een gedeelte van het gebied en streeft ernaar, gelet op haar statutaire 
doelstellingen, de natuur met zijn specifieke fauna en flora in een bepaald gebied te behouden. Het 
hof aanvaardt dan ook dat door de ruimingswerken er schade is ontstaan aan de fauna en flora en het 
herstel, dat zich inmiddels manifesteerde, ingevolge vroegere natuuronvriendelijke ruimingen in de 
jaren 80 en 90 ongetwijfeld heeft gefnuikt. Het is wel zo dat beklaagde gehouden is enkel die schade 
te vergoeden die ingevolge haar wederrechtelijk optreden is veroorzaakt. Het gaat dan ook niet op dat 
beklaagde het totale verlies van de ecologische waarde van dit biologisch waardevol gebied moet 
dragen. Dit is dan ook de reden waarom het hof de begroting van de omvang van deze ecologische 
schade zoals uitgewerkt door Grontmij (stuk 40 p. 22 e.v.) niet bijtreedt. Overigens erkent de 
burgerlijke partij in besluiten dat deze begrotingswijze experimenteel is en er voor een monetaire 
waardering van de natuur geen referentiebasis bestaat. Vandaar dat, gezien er geen gegevens 
voorliggen omtrent de precieze waarde van het al dan niet tijdelijk verlies van bepaalde dier- en 
plantensoorten ingevolge de verdroging van het gebied, het hof deze schade naar billijkheid begroot 
rekening houdend met bepaalde objectieve parameters met name: 

- het gebied is gelegen binnen een Vogel- en Habitatrichtlijngebied met een hoge biologische waarde 
en binnen het afgebakend Vlaams Ecologisch Netwerk (afgekort VEN) 

- de aard van de in hoofde van beklaagde bewezen verklaarde inbreuken (de feiten hebben betrekking 
op ruimingen in 2001 en 2003) en het beperkt aandeel hiervan op de ecologische waardevermindering 
van het hele gebied ingevolge de verdroging en de weerslag hiervan op de fauna en flora; alleszins 
staat het vast dat door het niet op natuurvriendelijke wijze uitvoeren van ruimingswerken in 2001 en 
2003 de toen aanwezige fauna en flora werden vernietigd en dat dit bijgedragen heeft tot een 
verergering van verdroging in het gebied 

- het natuurlijk herstel dat inmiddels is opgetreden sinds 2003 (de beekprik is weer aanwezig in grote 
hoeveelheden ...) en dat ingevolge de verdroging er een andere vegetatie ontstaat die minstens even 
waardevol is (stuk 45 aanvullende nota van INBO p, 5: "Vergeleken met kleine zeggenvegetaties, 
herbergen dotterbloemgraslanden meer soorten en zijn ze bloemrijker waardoor de waardering van dit 

ecotoop hoog is..."). 

Rekening houdend met deze objectieve gegevens begroot het hof deze schade naar billijkheid op 
2.500 euro, geen meerdere schade aangetoond zijnde. 

(...) 


