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DE GEWESTELUKE STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR bevoeed voor het erondeebied van 

de Provincie Antwerpen, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 2018 Antwerpen, Lange 

Kievitstraat 111/113, bus 55, 

eiser,

ter zitting vertegenwoordigd door Mr. Thomas Meireleire (balie Turnhout) loco Mr. Johan 

Claes, advocaat te 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 160

tegen

li_ , geboren te , wonende te :

f

2. , geboren te , wonende te

3^. , geboren te , wonende te

verweerders,

ter zitting vertegenwoordigd door Mr. Philip Somers, advocaat te 2200 Herentals, 

Markgravenstraat 49

*******

Gezien de stukken van de rechtspleging, in het bijzonder:
- de inleidende dagvaarding, betekend bij exploten van plaatsvervangend gerechts- 

deurwaarder Britt De Backer te Turnhout van 23 mei 2014 en gerechtsdeurwaarder 
Geertrui Verkinderen te Brugge van 26 mei 2014, beide overgeschreven op het 
tweede hypotheekkantoor te Turnhout op 28 mei 2014;

- de beschikking bij toepassing van art. 747, § 2, Ger. W. 11 juni 2014;
- de besluiten van verweerders, neergelegd ter griffie op 28 oktober 2014 en 16 

februari 2015;
- de besluiten van eiser, neergelegd ter griffie op 1 december 2014.
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Gehoord partijen bij monde van hun voormelde raadslieden, in hun middelen en besluiten 
op de openbare zitting van 23 febmari 2015.

Gezien de stukken van partijen, alle met schending van art. 756 Ger. W. laattijdig neergelegd 

ter griffie.

I. FEITEN

Verweerders zijn de onverdeelde mede-eigenaars van een perceel gelegen te f 
kadastraal gekend . Volgens het gewestplan ligt dit
perceel in natuurgebied.

Op 30 juni 2009 stelde een boswachter van het Agentschap voor Natuur en Bos te 
Antwerpen vast dat op het perceel:

- op het westelijk deel het bos verdwenen was en een driehoekig weiland lag welk 
omheind was;

- op het oostelijk deel, zijnde een bos van zomereiken, een paardenparcours was 
aangelegd, welk omheind was, en dat de bodem mechanisch bewerkt was om opslag 
van kruidep, struiken en jonge bomen te verhinderen.

Er was geen vergunning afgeleverd voor uitvoering van enig werk.

Eiser formuleerde op 13 november 2013 een herstelvordering. De Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid gaf op 16 december 2013 positief advies voor de herstelrhaatregelen, 
zonder uitspraak te doen over de toepassing van de dwangsom of de gevorderde 
hersteltermijn.

Vervolgens liet eiser verweerders dagvaarden.

II. VORDERINGEN

Ter zitting bevestigen partijen dat alle besluiten in de debatten mogen behouden blijven.

Eiser vraagt, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, spijts welk rechtsmiddel ook, zonder 
zekerheidsstelling en met uitsluiting van elk vermogen tot kantonnement, verweerders te 
veroordelen tot herstel in de oorspronkelijke staat van het perceel " “ *"'*

Dit houdt in:

i
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1) Het verwijderen van aile aanwezige wederrechtelijke constructs, o.a. de omheining rond 
de weide op het westelijke dee! en de omheining rond het paardenparcours in het oostelijke 
dee! (inelUsief eventuele vloerplaat en fundamenten), het herstel van de grond met zuivere 
teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein. Verder moet het 
oostelijke deel van het perceel aangeplant worden met hazelaar (3x3m). Op het westelijke 
deel is een gemengde aanplanting gewenst van lijsterbes, spork en eenstijlige meidoorn 
(2x2m). De uitvoering van deze aanplanting dient in het eerstvolgende plantseizoen te 
gebeuren;
2) Het verwijderen van alle materiaal in functie van het paardenparcours,
Binnen maximaal 6 maanden vanaf het in kracht van gewijsde treden van het vonnis, onder 
verbeurte van een dwangsom van € 250,- per dag vertraging, dwangsom die begint te 
verbeuren onmiddellijk na het verstrijken van de hersteltermijn mits de gerechtelijke 
uitspraak voorafgaandelijk werd betekend.

Eiser vraagt verder te zeggen voor recht dat de rechtbank - art. 6.1.46 VCRO nalevend - de 
stedenbouwkundige inspecteur en het college van burgemeester en schepenen zal 
machtigen tot ambtshalve uitvoering over te gaan voor het geval de plaats niet binnen de 
door de rechtbank gestelde termijn in de vorige staat wordt hersteld.

Verweerders vragen de vordering af te wijzen als ongegrond.

ttl.-tW-RECHTE---------------------------------------------------------------------------------------------

1.
Verweerders achten de herstelvordering onwettig omdat zij steunt op feitelijk onjuiste 
gegevens: het westelijk deel van het perceel was niet bebost, de bodem van het oostelijk 
deel werd niet op mechanische wijze bewerkt, er gebeurde geen reliefwijziging.

Het proces-verbaal van het Agentschap voor Natuur en Bos vermeldt inderdaad een 
vroegere bebossing van het westelijke deel en een reliefwijziging, maar eiser vordert geen 
herstelmaatregelen inzake herbebossing of reliefwijziging.

Wat het bewerken van de bodem betreft: volgens verweerders gebeurde dit niet 
mechanisch, doch was de verzanding louter het gevolg van het draven van de paarden. 
Ongeacht de oorzaak zou evenwel een herstel hoe dan ook gepast kunnen zijn.

Verder stellen verweerders dat zij de omheiningen en de elementen van het paarden
parcours reeds verwijderd hebben. Zij betwisten evenwel geenszins dat deze zaken aanwezig 
waren op het betreffende perceel, zodat de beweerde verwijdering geen bezwaar is om de 
herstelvordering in te willigen, ook ten einde discussie over de wettigheid van zowel de door 
verweerders uitgevoerde werken als de herstelvordering te vermijden. Voor zover
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verweerders reeds tot herstel zijn overgegaan, worden zij niet benadeeld door de 
veroordeling tot herstel.

2.

Vervolgens stelleri verweerders dat de gevorderde herstelmaatregelen onredelijk en onbillijk 
zijn en dat een minder ingrijpende herstelmaatregel mogelijk zou zijn.

Wat de onvergunde eonstructies in een natuurgebied betreft, deels in een bos, is 
verwijdering nochtans de enige logische optie. Het yalt niet in te zien hoe daar bijvoorbeeld 
een vergoeding voor de meerwaarde zou kunnen volstaan waarna het paardenparcours 
gewoon verder gebruikt zou worden.

Verder komt de herstelvordering erop neer dat gewoon (her)aanplanting zou gebeuren, wat 
in een natuurgebied evenmin onredelijk of onbillijk kangenoemd worden.

De motivering van de keuze van de herstelmaatregel in de herstelvordering kan bijgevolg 
worden bijgetreden.

B.
Verweerders hebben bezwaar tegen de herstelvordering in zoverre wordt gevraagd zuivere 
teelaarde aan te brengen, omdat deze voordien van nature niet aanwezig was.

Eiser antwoordt hierop nietconcreet.

Het is inderdaad allesbehalve evident dat in het bos van nature zuivere teelaarde aanwezig 
was. Dit is immers niet de gebruikelijke ondergrond in een bos, zeker in de Kempen met in 
de regel van nature schrale zandgrond.

Op dit punt wordt de herstelvordering ongegrond verklaard.

4.
Tenslotte betwisten verweerders de gevorderde beplantingen, Zij menen dat het natuurlijke 
herstel zou volstaan. Zij leggen een besluit voor van het Agentschap voor Natuur en Bos van 
5 november 2014, waarbij tweede verweerder gemachtigd wordt op het perceel de bomen 
te kappen weike een gevaar vormen voor de naastgelegen spoorweg. Herbebossing is 
daarbij verplieht, maar daarvoor kon gebruik worden gemaakt van de al aanwezige 
natuurlijke verjonging. Indien na drie jaaf onvoldoende natuurlijke verjonging met geschikte 
soorten aanwezig zal zijn, zou aangeplant moeten worden.
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De herstelvordering is niet onverenigbaar met deze machtiging, met dien verstande dat de 
herbeplanting thans niet kan worden bevolen op de plaatsen waar in uitvoering van en 
conform aan voormeld besluit bomen worden gerooid. De verplichting tot beplanting blijft 
uiteraard wel gelden conform het besluit van 5 november 2014.

Maar voor het overige deel van het perceel kan wel de herbeplanting worden bevolen. Dat 
het Agentschap voor Natuur en Bos genoegen nam met louter natuurlijk herstel (zij het met 
tijdsbeperking), betekent niet dat eiser daarmee genoegen moet nemeh.

5.
Verweerders verzetten zich eveneens tegen de oplegging van een dwangsom.

Dit is evenwel de gepaste maatregel om effectieve uitvoering van de hoofdveroordeling te 
stimuleren, nu het standpunt van verweerders in besluiten reden geeft om te twijfelen aan 
vrijwillige uitvoering.

Omdat nog niet geweten is wanneer dit vonnis in kracht van gewijsde treedt en in functie 
van het plantseizoen en de weersomstandigheden moet geworden gepland / geplant, wordt 

-de-uitvoeringstermyn weLvedengd-tot-4en-jear.

Het vereiste van voorafgaande-betekemng van het vonnis moet niet specifiek worden 
vermeld. Eiser vordert slechts een termijn van uitvoering na het in kracht van gewijsde 
treden van dit vonnis, wat op zich veronderstelt dat het vonnis betekend werd.

Het bedrag van de dwangsom werd gepast begroot. Verweerders zijn daartoe in solidum 
gehouden.

IV. VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING

Nu eiser zelf vordert dat de hersteltermijn pas zou beginnen Ippen vanaf het in kracht van 
gewijsde treden van dit vonnis, heeft het geen zin om de voorlopige tenuitvoerlegging 
daarvan toe te staan.

OM DEZE REDENEN,

en de rechtspleging geschied zijnde in het Nederlands, conform artikelen 2, 34, 36, 37 en 41 

van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

DE RECHTBANK,
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Vonnissend op tegenspraak en in eerste aanleg.

Verklaart de vorderingen van eiser ontvankelijk en in de hiema bepaalde mate gegrond: 

Veroordeelt verweerders tot herstel in de oorspronkelijke staat van het perceel gelegen te

Dithoudtin:
1) Het verwijderen van alle aanwezige wederrechtelijke constructies, o.a. de omheining rond 
de weide op het westelijke deel en de omheining rond het paardenparcours in het oostelijke 
deel (inclusief eventuele vloerplaat en fundamenten), het herstel van de grond en de 
verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein. Verder moet het oostelijke deel van 
het perceel (zijnde het beboste deel) aangeplant worden met hazelaar (3x3m). Op het 
westelijke deel is een gemengde aanplanting gewenst van lijsterbes, spork en eenstijlige 
meidoorn (2x2m). De uitvoering van deze aanplanting dient in het eerstvolgende 
plantseizoen te gebeuren;
2) Het verwijderen van alle materiaal in functie van het paardenparcours.
3) De voormelde verplichting tot beplanting geldt niet op de delen van het perceel waar 
bomen worden gerooid in uitvoering van en conform aan het besluit van het Agentschap 
voor Natuur en Bos van 5 november 2014, houdende machtiging tot kappen van bomen aan 
tweede verweerder.

Dit alles binnen maximaal een jaar vanaf het in kracht van gewijsde treden van dit vonnis, 
onder verbeurte van een dwangsom van € 250,- per dag vertraging, in solidum verschuldigd 
door verweerders, dwangsom die begint te verbeuren onmiddellijk na het verstrijken van de 
hersteltermijn.

Machtigt eiser en het college van burgemeester en schepenen van de stad ! tot
ambtshalve uitvoering over te gaan voor het geval de plaats niet binnen de voormelde 
termijn in de vorige staat wordt hersteld op de wijze zoals hoger uiteengezet.

Wijst het anders- of meergevorderde af als ongegrond.

Veroordeelt verweerders tot de kosten van het geding, begroot als voIgt:
- in hoofde van eiser: € 1.160,72 dagvaarding, rolstelling en overschrijving 

hypotheekkantoor.
- in hoofde van verweerders: nihil.
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Dit vonnis werd uitgesproken in de openbare zitting van maandag 23 maart 2015 door 

de heer R. VINCKX rechter, voorzitter van de kamer

mevrouw T. VERVOORT griffier

1
. .a

VOOR EENSLUlOBiD AFSCHRIFT KOSTH.OOS AFGELEVERD

DEZ£ KOPIE MAG NIET WORDEN AANGEWEND ALS 
PROCESSTUK * •




