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Betreft:  Klacht inzake overtreding vergunningsspecifieke voorwaarden door Resiterra  
 (*), vergunning  nr 2019073533  
 
Bijlage: 1 
 
Geachte,  
 
Formele klacht 
 
Natuurpunt Oost-Brabant (NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap vzw), afdeling Leuven 
en de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud  (VHM vzw)  wensen klacht in te dienen tegen de 
begane inbreuk van het vellen van de bomen, gelegen in de binnentuin van het gebouw, aan de 
Kapucijnenvoer 37, Leuven, tijdens het broedseizoen in het jaar 2020. 
 
Deze klacht werd enerzijds gestuurd aan de Politie te Leuven en anderzijds naar de Natuurinspectie. 
 
De feiten 
 
Resiterra (*), vergunninghouder van de omgevingsvergunning, uitgereikt door de Provincie Vlaams-
Brabant, tot het bouwen van meergezinswoningen (Provincie Vlaams-Brabant OMV referentie 
2019073533) op de Hertogensite, project aan de Kapucijnenvoer 33,  te Leuven heeft een haar 
toegewezen vergunning oneigenlijk gebruikt om de 7-armige linde en andere bomen (berken en 
andere lindes) te vellen op een deel van het terrein waar de vergunning geldt. De linde en de andere 
bomen zijn geveld de dag van de betekening van de omgevingsvergunning, 30 april 2020 .   
 
De vergunninghouder, Resiterra (*), was niet verplicht de haar verleende omgevingsvergunning 
onmiddellijk te gebruiken of uit te oefenen voor het einde van de periode van het broedseizoen. Ze 
had in de uitvoering ervan de wettelijke bepalingen rond het vellen van de bomen moeten naleven. 
Door het vellen van de bomen op 30 april, is broedhabitat vernietigd, voor het einde van het 
broedseizoen (15 juli). Ze is hiermee voorbij gegaan aan de zorgplicht voor natuur, zoals voorzien in 
artikel 14 van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (21 oktober 1997). 
Via het soortenbesluit van 15 mei 2009, dat hiervan een uitvoering is, het niet toegelaten is dat 
opzettelijk vogels, hun eieren en hun nesten verstoord en/of vernield worden. Indien men niet zeker 
weet of deze elementen aanwezig zijn in of rond de te vellen bomen, dient men het voorzorgsprincipe 
te hanteren. Als periode voor het broedseizoen wordt in Vlaanderen normaal rekening gehouden met 
de periode tussen 1 april en 30 juni, al naargelang de aanwezige soorten eventueel te vervroegen tot 
15 maart en/of te verlengen tot 15 juli. Dit gebeurt op basis van het decreet betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu, nl. Hfdst V, art 51 § 1 ten 2de, punt 2 “een verbod op het 
opzettelijk verstoren van soorten en hun habitats, tijdens de periode van voortplanting, afhankelijkheid 
van de jongen, trek en overwintering;”,  en, zoals hoger aangehaald, verder uitgewerkt in het 
Soortenbesluit van 2009. 
 
Een waarschuwing 
 
Gezien de onbetrouwbaarheid en laaghartigheid, ten aanzien van de natuur van de zijde van Resiterra, 
willen we alvast iedereen rond dit dossier waarschuwen. Het gebouw is een actief broedgebied van 
Gierzwaluwen. Het is bij wet verboden bewust nesten van broedende vogels te vernietigen. Met deze 
is Resiterra er zich van bewust dat er geen verdere verstoring mag gebeuren van deze broedende 
vogels, waarvan het broedseizoen tot ca 20 augustus loopt. Elke vernietiging is, vanaf deze brief, 
bewust. 
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Hoogachtend, 
 
 
Hugo Abts,    Jan Horemans 
Voorzitter    Voorzitter 
Natuurpunt Oost-Brabant vzw                Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw 
 

 

BIJLAGE 
 
Beide verenigingen doen dat in hun recht op burgerparticipatie als deel van ‘betrokken publiek’, dat 
wil zeggen tot dat deel van de bevolking dat invloed ondervindt of kan ondervinden van de te nemen 
beslissingen.   
 
Het Verdrag van Aarhus stelt dat de milieuverenigingen daar per definitie bij horen, en  
zelfs per definitie belanghebbende zijn. 
 
-“Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de  
rechter inzake milieuaangelegenheden, met Bijlagen; Aarhus, 25 juni 1998: 
Artikel 9: Toegang tot de rechter 
Elke Partij waarborgt, binnen het kader van haar nationale wetgeving, dat leden van het betrokken  
publiek 
1. die een voldoende belang hebben dan wel 
2. stellen dat inbreuk is gemaakt op een recht, wanneer het bestuursprocesrecht van een  
Partij dit als voorwaarde stelt, toegang hebben tot een herzieningsprocedure voor een rechterlijke 
instantie en/of een ander bij wet ingesteld onafhankelijk en onpartijdig orgaan,..... 
...Wat een voldoende belang en een inbreuk op een recht vormt wordt vastgesteld in  
overeenstemming met de eisen van nationaal recht en strokend met het doel aan het betrokken 
publiek binnen het toepassingsgebied van dit Verdrag ruim toegang tot de rechter te verschaffen. 
Hiertoe wordt het belang van elke niet-gouvernementele organisatie die voldoet aan de in artikel 2, 
vijfde lid, gestelde eisen voldoende geacht in de zin van het voorgaande onderdeel a. Dergelijke 
organisaties worden tevens geacht rechten te hebben waarop inbreuk kan worden gemaakt in de zin 
van het voorgaande onderdeel b.“ 
 
Natuurpunt (NPOB) en de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud  (VHM vzw) kunnen beide  
worden beschouwd als een niet-gouvernementele organisatie NGO) die zich inzet voor 
milieubescherming en beiden zijn daardoor belanghebbenden. 
 
a) De statuten van NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap vzw,   
zeggen hierover het volgende (artikel 3, tweede, derde en vierde lid, stuk 6): “De vereniging heeft tot 
doel de duurzame instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur, het behoud van de 
in het wild voorkomende fauna en flora, het natuurbeheer, natuurbeleving, natuurstudie, 
beleidsbeïnvloeding, vorming en educatie rond natuur en de ruimtelijke en milieucondities die 
noodzakelijk zijn voor deze instandhouding, herstel en ontwikkeling  
van de natuur." 
 
b) De statuten van VHM vzw zeggen hierover het volgende (artikel 3, eerste lid): 
“De vereniging heeft als doel: Het natuurbehoud en de bescherming van het leefmilieu te  
bevorderen, de kennis van de natuur te propageren, natuureducatieve initiatieven te nemen en de  
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natuurbeleving te stimuleren. Haar activiteiten richten zich tot Vlaams-Brabant met bijzondere  
aandacht tot de streek van Leuven.” 
 

(*)   
Resiterra  NV 
Brusselsestraat  
77 - 3000 Leuven 
 

 


