








 
 

 

Vlaams Ministerie van Omgeving 

Agentschap voor Natuur en Bos 

 

 

Besluit van de administrateur-generaal houdende wijziging van het 
besluit van de administrateur-generaal van 10 juni 2015 houdende 

goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor de openbare 
bossen en private bossen van het uitgebreid bosbeheerplan 

Beringen, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Beringen, 
Leopoldsburg, Heusden-Zolder en Ham 

 

 

Rechtsgronden 

 

Dit besluit is gebaseerd op: 

- het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 10, vervangen bij het decreet van 9 mei 

2014, artikel 12, vervangen bij het decreet van 9 mei 2014 en artikel 97, het laatst 

gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013; 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de 

toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten, laatst gewijzigd bij het 

besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019; 

- het ministerieel besluit van 13 november 2006 tot regeling van specifieke en 

aanvullende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het intern 

verzelfstandigd agentschap voor Natuur en Bos, artikel 9, 14°, toegevoegd bij het 

ministerieel besluit van 30 november 2009. 

- het besluit van de administrateur-generaal van 10 juni 2015 houdende goedkeuring 

van de toegankelijkheidsregeling voor de openbare bossen en private bossen van het 

uitgebreid bosbeheerplan Beringen, gelegen op het grondgebied van de gemeenten 

Beringen, Leopoldsburg, Heusden-Zolder en Ham. 

 

 

Vormvereiste  

 

De volgende vormvereiste is vervuld:  

- Het college van burgemeester en schepenen van de stad Beringen gaf een 

gemotiveerd en gunstig advies op 16 januari 2020.  

 

 

Motivering 

 

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven: 

- De kaarten worden aangevuld met de mountainbikeroute op het grondgebied van de 

stad Beringen.  

- De overige paden en zones, evenals de tekst van de toegankelijkheidsregeling, 

blijven ongewijzigd. 

 

  



DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, 

 

 

Enig artikel.  

De bijlagen bij het besluit van de administrateur-generaal van 10 juni 2015 houdende 

goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor de openbare bossen en private bossen 

van het uitgebreid bosbeheerplan Beringen, gelegen op het grondgebied van de gemeenten 

Beringen, Leopoldsburg, Heusden-Zolder en Ham, worden opgeheven en vervangen door 

de bijlagen bij dit besluit.  

 

Brussel, 

 

De administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos, 

 

 

 

 

 

 

Marleen EVENEPOEL 
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