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Openbare verpachting van het jachtrecht in de hierboven vermelde 
terreinen gelegen in de gemeente Voeren, op dinsdag 9 februari  om 

10u00 uur in de Loods van het Agentschap voor Natuur en Bos, 
Rullen 16, Sint-Pieters-Voeren 
 

 

De verpachting gebeurt volgens de algemene voorwaarden voor de verpachting van de jacht in de 

domein(en) en volgens de hiernavolgende bijzondere voorwaarden. De algemene en de bijzondere 

verpachtingsvoorwaarden hebben gelijke waarde en moeten samen worden toegepast. 
 

 

Contactgegevens: 

 

 

Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de lokale boswachter: 

 

� Naam:  Wuytack Jan 

� Telefoon: 0479/67 95 37 

� e-mail:  jan.wuytack@lne.vlaanderen.be 

 

 

Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de regiobeheerder: 

�  

� Naam:  Frank Saey (a.i.) 

� Telefoon: 011/742466 - 0475/58.98.59 

� e-mail:  frank.saey@lne.vlaanderen.be 

�  

 

 

Hoofdstuk I: Bepalingen in verband met het jachtterrein, de infrastructuur en de 

toegankelijkheid. 

 

 

Artikel 1. - OMSCHRIJVING VAN DE LOTEN   

 

Lot 1: Kruisgraef, ’s Gravenvoeren 

6de afdeling ’s Gravenvoeren, sectie A, nrs 1936a, 1935, 1953, 1941, 1942b, 1942a, 1952, 1951, 

1946, 1949b, 1949c, 1948, 1955, 1956 en 1964  

Hoogstamboomgaard en beboste grebbe, begrensd door landbouwgronden 

Oppervlakte: kadastraal 4,62 ha - Liggingsplannetje als bijlage. 

 

Lot 2: Wynantsgrebbe – Op Voerenberg,  ’s Gravenvoeren 

6de afdeling ’s Gravenvoeren, sectie B, nrs 820, 819,  821, 961f, 958, 1033, 961d, 960a, 965, 963, 

983c, 983d, 983a, 962a en 961e 

Beboste grebbe en jonge loofboom aanplanten, gedeelte oud bos, omringd door landbouwgronden 

Oppervlakte: kadastraal  10,31 ha - Liggingsplannetje als bijlage. 

 

Lot 3: Schophemerheide, ’s  Gravenvoeren 

6de afdeling  ’s  Gravenvoeren, sectie  C, nrs  87, 79, 80, 81a, 90a, 84a, 89, 142, 298, 346, 347a, 85, 

82a, 360, 361, 1112a, 1109, 1114a, 1118a, 1117a, 1119b, 1124b, 1124c, 1124d, 1125, 1095, 

1094a, 1106b, 1087a. 

Gevarieerde  loofbos - en naaldbosbestanden. Aaneengesloten blok bossen, begrensd door private 

landbouwgronden en private bossen. 

Oppervlakte : kadastraal  39,28 ha - Liggingsplannetje als bijlage. Er bevindt zich een speelzone in 

het perceel met een oppervlakte van 4,63ha. Deze is te beschouwen als nulverpachting zoals bepaald 

in artikel 3.§3 van de Algemene Voorwaarden. 

 

Lot 4: Onder Broekbos, Sint-Martens-Voeren 
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1ste afdeling Sint-Martens-Voeren, sectie B, nrs 378, 198, 199, 202/02, 202 en 206a 

Grasland en jonge loofboomaanplant, omringd door bos en weiland 

Oppervlakte: kadastraal 1,86 ha - Liggingsplannetje als bijlage 

 

Lot 5: Dikkenbos, Teuven 

2de afdeling Teuven, sectie A, nrs  391, 392, 385, 383l  en 349  

Jonge aanplant en grasland, omgeven door landbouwgronden 

Oppervlakte: kadastraal  9,86 ha - Liggingsplannetje als bijlage 

 

Lot 6: Nuroperbemd, Teuven 

2de afdeling Teuven, sectie A, nrs 112h, 104a  

Hoogstamboomgaard en jonge loofboomaanplanten, begrensd door landbouwgronden 

Oppervlakte: kadastraal 6,65 ha - Liggingsplannetje als bijlage. 

 

Lot 7: Stroevenbos, Sint-Pieters-Voeren 

1ste afdeling Sint-Martens-Voeren, sectie C, nrs 137h3, 137d, 1379, 1146, 1147, 1148a, 1150a en 

4de afdeling Sint-Pieters-Voeren, Sectie A, nrs. 602, 606f, 571h, 632a, 606g, 606f, 629, 626, 606a, 

741a, 766c.  

Gevarieerd naaldbos - en loofboscomplex. Aaneengesloten blok bossen, begrensd door andere 

openbare bossen en private landbouwgronden.  

Oppervlakte: kadastraal  80,09 ha - Liggingsplannetje als bijlage. 
 

 

Lot 8: Lobos, Sint-Pieters-Voeren 

4de afdeling Sint-Pieters-Voeren, sectie A, nrs 786w2                 

Oud gemengd bos en jongere loofboomaanplant, omringd door landbouwgronden 

Oppervlakte: kadastraal  3,72 ha - Liggingsplannetje als bijlage. 

 

Lot 9: Alsbos, Sint-Pieters-Voeren 

4de afdeling Sint-Pieters-Voeren, sectie A, nrs 477, 476, 398a, 396, 395, 394 en 1ste afdeling Sint-

Martens-Voeren, sectie A, nrs. 1c, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42 

Gevarieerde loofbosbestanden bestaande uit jong aangeplant bos, jong spontaan bos en oud bos, 

omringd door private landbouwgronden. 

Oppervlakte: kadastraal  61, 18 ha - Liggingsplannetje als bijlage. Er bevindt zich een speelzone in 

het perceel met een oppervlakte van 2,34 ha. Deze is te beschouwen als nulverpachting zoals bepaald 

in artikel 3.§3 van de Algemene Voorwaarden. 

 

Lot 10: La Heydt, Sint-Pieters-Voeren 

1ste afdeling Sint-Martens-Voeren, sectie A, nrs 88a 

Oud gemengd bosje, omringd door landbouwgronden 

Oppervlakte: kadastraal  1,35 ha - Liggingsplannetje als bijlage. 

 

Lot 11: Kyberg, Sint-Pieters-Voeren 

1ste afdeling Sint-Martens-Voeren, sectie A, nrs 399, 400a,  

Loofbosje, omringd door landbouwgronden 

Oppervlakte : kadastraal  0,66 ha - Liggingsplannetje als bijlage. 

 

Lot 12: Remersdaelbeek, Remersdael 

3de afdeling Remersdael, sectie B, nrs 27a, 28a, 29a, 30, 31a, 32e/ex, 32n, 32p/ex 

Moerasbos, beekvallei, hellinggrasland, omringd door landbouwgronden 

Oppervlakte: kadastraal  3,76ha - Liggingsplannetje als bijlage. 

 

Lot 13 Kys Remersdael 

3de afdeling Remersdael, sectie B, nrs 535a (deel), 536, 535/02, 537 

Oud loofbos, fijnsparaanplant, kapvlakte, omringd door landbouwgronden en begrensd door 

bosreservaat 

Oppervlakte: kadastraal  7,82ha - Liggingsplannetje als bijlage. Het volledige perceel is speelbos. Dit 

is te beschouwen als nulverpachting zoals bepaald in artikel 3.§3 van de Algemene Voorwaarden. 

 

 

In uitvoering van artikel 3.§3 van de Algemene Voorwaarden worden volgende zones met 

nulverpachting bepaald: 
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Lot 3 Schophemerheide: Speelzone 4,63 ha – paars aangeduid op liggingsplannetje in bijlage 

 

Lot 9 Alserbos: Speelzone 2,34 ha – paars aangeduid op liggingsplannetje in bijlage 

 

Lot 13 Kys: speelzone 7,82 ha – paars aangeduid op liggingsplannetje in bijlage 

 

Artikel 2. - § 1. De verpachting geschiedt per lot. Samenvoegen is niet mogelijk.  

 

§ 2. De hiervoor beschreven loten worden zonder waarborg van oppervlakte, wildstand of andere 

verpacht. De kandidaat-pachters verklaren de grenzen van de loten goed te kennen.  

 

 

Artikel 3. – § 1.  Vaste jachtkansels mogen slechts met toestemming van de regiobeheerder 

opgericht worden op de plaatsen en onder de voorwaarden door deze ambtenaar te bepalen. 

 

§ 2. Verplaatsbare jachtkansels  kunnen  toegelaten worden. De pachter kan een voorstel - dit is een 

duidelijke kaart met de juiste locaties van de kansels er op aangegeven - aan de regiobeheerder 

voorleggen. Deze laatste kan het voorstel aanvaarden of een tegenvoorstel doen. Een voorstel mag 

pas op het terrein uitgevoerd worden na schriftelijke goedkeuring door de regiobeheerder. De 

regiobeheerder kan het aantal en het model of type jachtkansel voorschrijven of het type goedkeuren 

dat de jagers voorstellen.  

 

§ 3. Indien de pachter de verplaatsbare kansels wenst te herlokaliseren, legt hij een nieuw plan ter 

goedkeuring voor aan de regiobeheerder. 

 

§4. De pachter dient alle jachtkansels die hij op het jachtterrein plaatste, binnen de tien dagen na de 

afloop van de pacht of tien dagen na de opzegging ervan, te verwijderen. Indien dit niet gebeurt, 

behoudt het Agentschap zich het recht voor om ze alsnog in eigen beheer te verwijderen en de kosten 

voor deze werken van de waarborg af te houden. 

 

 

Artikel 4. - § 1. De pachter mag geen enkel bord of aanduiding betreffende het jachtrecht 

aanbrengen zonder de voorafgaande toestemming van de regiobeheerder van het gebied, behalve 

voor de berichten die worden voorzien in de jachtwetgeving. Het aanbrengen van dergelijke borden of 

aanduidingen aan bomen, mag niet op een wijze gebeuren die schade toebrengt aan de boom. Het 

gebruik van nagels, vijzen, verf en dergelijke is dan ook uitgesloten. 

Bij grofwildjacht zal op de voornaamste bezoekplaatsen in het domein (o.a. aan ingangen, parkings, 

infopanelen en andere door de betrokken beambte aan te duiden plaatsen) door pachter een tweetalig 

waarschuwingsbord aangebracht worden waarvan het sjabloon terug te vinden is op de website van 

het Agentschap op de volgende pagina en bijgevoegd in bijlage. 

 
http://www.natuurenbos.be/toegankelijkheidsborden 

 
§ 2.Wanneer een druk- of drijfjacht op everzwijn georganiseerd wordt, worden alle toegangswegen en 

–paden tot de zone waarbinnen de jacht doorgaat ontoegankelijk verklaard conform artikel 9 van het 

Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen 

en de natuurreservaten.  

 

§3. Tijdelijke aanduidingen en alle andere sporen van jachtactiviteiten, zijn na de jachtbeurt 

onmiddellijk te verwijderen. 

 

       

Artikel 5. – Op het verpachte terrein is in principe geen gemotoriseerd verkeer toegelaten. In 

afwijking hiervan is het de pachter en zijn deelgenoten toegelaten om bij duidelijke jachtactiviteiten de 

boswegen te gebruiken met gemotoriseerd verkeer. Dit dient echter tot een minimum beperkt te 

blijven. Eventuele genodigden, familieleden, toevallige bezoekers van de pachters van het jachtrecht 

hebben niet het recht om met wagens of andere voertuigen de boswegen te berijden. Buiten de 

boswegen mag niet gereden worden. 

 

Artikel 6. – De pachter mag het lot slechts gewapend betreden tijdens de periodes dat de jacht 

toegelaten is en om een effectieve jachtdaad te stellen. Loslopende honden mogen slechts op het 

terrein gebracht worden om effectief te jagen. Observatie of telling van het wild gebeurt ongewapend 
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en zonder honden. Het zogenaamde ‘lichten’ om wild te tellen is verboden. Het gebruik van 

vuurwapens of andere wapens buiten het kader van de normale Jachtuitoefening is verboden. Er 

mogen geen schietwedstrijden worden gehouden, noch andere schutterij onder eender welke vorm. 

 

 

 

 

Hoofdstuk II: Bepalingen in verband met de deelnemers aan de jacht. 

 

Artikel 7. - §1. De gewone deelnemers aan de jacht zijn de pachters en hun deelgenoten. Deze 

personen mogen genodigden bij de jacht betrekken. Conform artikel 14 van de algemene 

voorwaarden blijft de pachter steeds verantwoordelijk voor de veiligheid van deze personen en van 

derden.  

 

 

 

Hoofdstuk III: Bepalingen in verband met de jachtuitoefening 

 

Artikel 8. – Het verpachte jachtrecht in de terreinen die deel uitmaken van deze openbare 

aanbesteding is beperkt tot de periodes, jachtwijzen, soorten en aantallen hierna bepaald: 

 

 

� Soorten waarvan de jacht opengesteld is door de wet: 

 

o Grof wild 

o Overig wild 

 

 

� Periodes en uren: 

 

o In alle loten is de jacht toegestaan: 

 

� alle dagen van de week,  

 

� Jachtwijzen: 

 

o Alle wettelijk bepaalde jachtwijzen zijn toegelaten.   

 

o De jachtrechthouder treft zelf de wettelijk bepaalde en praktische voorbereidingen om 

te zorgen voor een efficiënt en veilig verloop van de drukjacht.  

 

o Wanneer er wildschade in het lot vastgesteld wordt en preventieve maatregelen en 

jacht niet volstaan om hieraan paal en perk te stellen, kan de regiobeheerder de 

jachtrechthouder schriftelijk opdragen om te bestrijden. De jachtrechthouder mag niet 

bestrijden op eigen initiatief.  De  jachtrechthouder dient desgevallend de in de wet 

voorziene administratieve formaliteiten die de bestrijding meebrengt zelf te vervullen 

Hij  treft ook de wettelijk bepaalde  en praktische voorbereidingen om te zorgen voor 

een efficiënt en veilig verloop van de drukjacht. Deze bepalingen gelden ook voor die 

delen van het lot waar nulverpachting van kracht is. 

 

 

Artikel 9. - §1. Het voederen van wild evenals alle tussenkomsten ter wijziging van de natuurlijke 

vegetatie, zoals de aanleg van wildakkers, zijn verboden. Dit geldt ook voor het toedienen van 

diergeneeskundige middelen, zouten (likstenen, zoutpasta …) e.d. In uitzonderlijke omstandigheden 

kan van dit verbod afgeweken worden. Hiervoor dient schriftelijke toelating gevraagd te worden aan 

de regiobeheerder.  De regiobeheerder van het gebied kan hieraan voorwaarden verbinden of hij kan 

het verbieden. 

Aankorrelen van everzwijn zoals bepaald in de wet is toegelaten.  

 

§2. Het gebruik van kast- of kooivallen is verboden tenzij voor het vangen van verwilderde katten 

zoals wettelijk bepaald. Slechts bij uitzondering kan de regiobeheerder hierop schriftelijk een tijdelijke 

en voorwaardelijke uitzondering geven. In voorkomend geval duidt de regiobeheerder de plaats(en) 

aan waar een dergelijke kooival geplaatst mag worden. 
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§3. Het gebruik van duivencarrousels is verboden. 

 

§4 Het gebruik van lokaas, van giftige producten en van klemmen is verboden tenzij andersluidende 

dwingende wettelijke beschikkingen. 

 

 

Artikel 10. - Om redenen van natuurbehoud is het, in afwijking van artikel 65 van het 

Jachtvoorwaardenbesluit,  verboden om op het verpachtte terrein fazanteneieren te rapen, ze uit te 

broeden en om de uitgekweekte fazanten uit te zetten. 

 

 

Artikel 11. - Elk afschot van grofwild wordt onmiddellijk telefonisch aan de boswachter gemeld per 

telefoon of sms, alvorens het dier wordt afgevoerd. Indien de boswachter niet opneemt wordt een 

duidelijke boodschap ingesproken of per sms verstuurd, die vermelding maakt van alle nuttige 

informatie (naam, uur afschot, soort, geslacht, geschat gewicht …)  

 

De genoemde rapportering stelt de opdrachthouder niet vrij van de meldingen en andere 

handelingen die de vigerende wetgeving voorziet.  

 
Artikel 12. - §1. Wanneer een stuk grofwild gekwetst wegvlucht start de jager het nazoeken 

onmiddellijk. Hij kan hier gebruik maken van zweethonden. Elk zulk incident wordt ook telefonisch 

gemeld aan de boswachter. De boswachter wordt op de hoogte gehouden per telefoon of sms van het 

verloop van het nazoeken. 

 
Artikel 13. -De pachter verleent zijn medewerking aan alle onderzoeken omtrent wildziekten die 

georganiseerd worden door het INBO. 

 

 

Bijlagen: 

 

� Plannen met aanduiding van de loten 

� Biedingsformulier 

 

 

 

Vastgesteld te Hasselt, 

 

 

 

Bert Vanholen, 

Directeur 

Agentschap voor Natuur en Bos 

Entiteit Terreinbeheer Oost 
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De inschrijvingen zullen als volgt worden gesteld (één inschrijving per lotéén inschrijving per lotéén inschrijving per lotéén inschrijving per lot): 

 
 

Verpachting van 9.02.2016 van de jacht in ANB-domeinen gelegen te 
Voeren 

Biedingsformulier 
 
 
"Ondergetekende (naam, voornamen, beroep, volledig adres) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………  
 
(eventueel : handelend als 
..........................................................................................................................................................................................................................
......),  
 
na kennis genomen te hebben van de verpachtingvoorwaarden van de openbare verpachting, 
waaraan hij zich zal houden, verklaart de som van  
……………………………………….................................................................................................................................................. (voluit) 
Euro als jaarlijkse huur van het jachtrecht in het lot ......... aan te bieden. 
 
Hij kiest woonplaats te 
........................................................................................................................................................................................................ 
(volledig adres). 
 
 
    Gedaan te .............., op datum ……………………………….. 
 
     
 
    (handtekening) 
 
 
Eventueel: 
 
Mijn deelgenoten zijn:  
(naam en volledig adres + kopie van jachtverlof bij te voegen) 
 
 
 
 
In de gevallen vermeld in art. 7 van de algemene verpachtingsvoorwaarden, is tevens een 
bewijs van bankwaarborg bij de bieding te voegen. 
 
 
 
Het bedrag van de inschrijving moet worden uitgedrukt in euro. Dit bedrag mag in geen geval vastgesteld worden 
onder de vorm van een verwijzing naar het bod van een andere gegadigde. 
De ontvanger kan elke inschrijving die niet beantwoordt aan de bepalingen van de algemene en bijzondere 
voorwaarden als nietig aanzien. 
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