Vlaams Ministerie van Omgeving
Agentschap voor Natuur en Bos

Besluit van de adjunct-directeur adviezen & vergunningen van het
Agentschap voor Natuur en Bos in Limburg houdende een
kapmachtiging voor kappingen in domeinbossen/openbaar bos
gelegen in de regio Demerland & Zuiderkempen
Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- Het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 90, laatst gewijzigd bij het decreet van
23 december 2010;
- Het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 96, vervangen bij het decreet 7
december 2007 en 30 april 2009;
- Het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 97, §2, laatst gewijzigd bij het decreet
van 1 maart 2013;
- Het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 81, gewijzigd bij de decreten van 18 mei
1999, 7 december 2007, 30 april 2009, 20 april 2012, 1 maart 2013 en 12 juli
2013;
- Het besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 2017 houdende vaststelling van
de criteria voor geïntegreerd natuurbeheer;
- Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van het Agentschap voor
Natuur en Bos van 1 januari 2020 houdende delegatie en toewijzing van
bevoegdheden, artikel 25, §2, 1°;
Motivering
Dit besluit is gebaseerd op de volgende feiten en overwegingen:
De kapmachtiging heeft betrekking op de domeinen, beheereenheden, boomsoorten,
vermoedelijke hoeveelheden en exploitatievormen vermeld in de tabel in bijlage 3
bij dit besluit.
De vermelde kappingen worden voorzien op bospercelen waarvoor geen
goedgekeurd natuurbeheerplan voorhanden is, waardoor een afzonderlijke
kapmachtiging vereist is.
De kappingen zullen uitgevoerd worden in ANB-domein en vallen onder toepassing
van het Bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten, meer bepaald het BVR van
17.05.2019 houdende de werkwijze en de voorwaarden voor de verkoop en de
exploitatie van hout en andere bosproducten uit openbare bossen, en worden bij
verkoop onderhevig gemaakt aan de bijzondere verkoopsvoorwaarden voor hout
(document in bijlage 1 bij dit besluit).
Alle bossen in beheer bij ANB worden beheerd volgens de criteria Geïntegreerd
Natuurbeheer zoals vervat in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017.
Dit algemeen reglementair kader staat borg voor een nauwe opvolging van de
bosexploitanten en een strikte reglementering met het oog op het voorkomen van
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vermijdbare schade aan het blijvend bestand, de bodem en de fauna in de
betrokken beheereenheden;
Op de kappingen zijn, aanvullend op dit algemeen reglementair kader en daar waar
dit aangewezen is om vermijdbare schade aan natuur te voorkomen, bijkomend de
schoontijden en de bijzondere voorwaarden van toepassing die in de tabel in bijlage
2 vermeld worden bij de respectievelijke beheereenheden;
Overwegende dat de vaststelling van de schoontijd gebeurde conform het
afwegingskader schoontijd dat ANB Terreinbeheer hanteert met het oog op het
voorkomen van schade aan het blijvend bestand en het voorkomen van verstoring
van bijzondere verstoringsgevoelige soorten; overwegende dat de vaststelling van
de noodzakelijke schoontijd gebeurt op basis de feitelijke terreintoestand, met name
de boomsoortensamenstelling, de bestandstructuur en de aan- of afwezigheid van
verstoringsgevoelige flora- en faunaelementen; overwegende dat dit afwegingskader
derhalve voldoende voorzorgen inbouwt ter voorkoming van vermijdbare schade aan
de natuurwaarden in de betrokken beheereenheden en domeinen.
Overwegende dat bij de selectie van de te kappen bomen, de noodzakelijke
voorzorgen genomen worden om gekende verblijfplaatsen van te beschermen fauna
en flora, op een voldoende wijze te beschermen;
Overwegende dat de aldus gereglementeerde voorziene kappingen, geen relevante
negatieve impact zullen hebben op de beschermingsdoelstellingen binnen
afgebakende beschermde cultuurhistorische landschappen, op de
instandhoudingsdoelen voor afgebakende speciale beschermingszones, op de
soortenbeschermingsplannen voor zeldzame soorten en meer algemeen op de
natuurwaarde van de betrokken gebieden;
Overwegende dat eventuele resterende onvermijdbare natuurschade, als beperkt,
tijdelijk en snel herstelbaar beschouwd wordt;
Overwegende dat de kappingen geen ontbossingen betreffen maar kaderen binnen
een regulier bosbeheer dat gericht is op het versterken van de ecologische functie
van de betrokken bospercelen, door het concentreren van de aanwas in bomen met
de beste toekomstperspectieven en in boomsoorten die het best aansluiten bij de
natuurlijke samenstelling van de bossen op de betrokken standplaatsen en door het
voorbereiden en/of begeleiden van de bosverjonging.
DE ADJUNCT-DIRECTEUR ADVIEZEN & VERGUNNINGEN VAN HET AGENTSCHAP VOOR
NATUUR EN BOS IN LIMBURG BESLUIT:

Artikel 1. Aan het Agentschap voor Natuur en Bos, afdeling Terreinbeheer, Regio
Demerland & Zuiderkempen wordt machtiging 20-209232 verleend om kappingen uit te
voeren als voorzien in de tabel in bijlage 3 en de liggingsplannen in bijlage 2:
Art. 2. De machtiging is geldig vanaf de datum van ondertekening tot en met
31/03/2023.
Art. 3. De machtiging kan worden uitgeoefend mits toepassing van de hierboven en in
de bijlagen bij dit besluit vermelde algemene en bijzondere voorwaarden. De kapping
mag in geen geval leiden tot een vermindering van de huidige bosoppervlakte.
Art. 4. Deze machtiging kan, mits motivering, ten allen tijde worden ingetrokken.
De machtiging moet worden getoond op elk verzoek van de officieren van gerechtelijke
politie en van de toezichthouders die belast zijn met het toezicht op de naleving van de
natuur- en bosregelgeving.
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Deze personen moeten door de begunstigde van de machtiging in staat worden gesteld
om de uitvoering van de machtiging op het terrein te controleren.
Art. 5. Het niet naleven van de bepalingen van deze machtiging kan aanleiding geven tot
een bestuurlijke en/of strafrechtelijke sanctionering volgens titel XVI van het decreet van
5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
Leuven,
Digitaal

Sara
ondertekend door
Heerinckx
Heerinckx Sara
(Signature)
Datum: 2020.05.07
(Signature) 14:06:47 +02'00'
Sara Heerinckx
De adjunct-directeur adviezen & vergunningen van het Agentschap voor Natuur en Bos,
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Bijlage 1: Uittreksel uit de verkoopsvoorwaarden van toepassing op de loten
die te koop aangeboden worden door het ANB: belangrijkste bepalingen in
verband met het voorkomen van milieu- en natuurschade (de volledige versie van de
voorwaarden is verkrijgbaar bij ANB-Terreinbeheer en wordt gepubliceerd op het ogenblik dat de
verkoopcatalogi beschikbaar zijn)

(…..)
2. VEILIGHEID en MILIEUZORG
Art. 8.
De koper die exploitatiewerken uitvoert, verbindt zich er toe:
§1 Tijdens de exploitatie steeds de nodige veiligheidsvoorzieningen in acht nemen. Iedereen die exploitatiewerkzaamheden uitvoert, moet
uitgerust zijn met de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen in overeenstemming met de uit te voeren werken, conform titel 2 van boek
IX van de codex welzijn op het werk (BS 02.06.17). De persoonlijke beschermingsmiddelen omvatten geschikte helm, handschoenen,
broek, gehoorbescherming, gelaatsbescherming en schoenen die voorzien zijn van een geldige CE-markering en conform zijn met de juiste
wettelijke normen (NEN-EN-normen) van toepassing op de vermelde PBM’s.
§2 Tijdens de exploitatiewerkzaamheden steeds uitgerust te zijn met een EHBO kit en in voorkomend geval zijn personeel dat
exploitatiewerkzaamheden uitvoert steeds uit te rusten met één EHBO kit per vier werknemers.
§3 Noch zelf exploitatiewerkzaamheden uit te voeren, noch zijn personeel exploitatiewerkzaamheden uit te laten voeren onder invloed van
alcohol of andere bedwelmende middelen.
§4 Bij het aanwenden van motorzagen alleen biologisch afbreekbare kettingolie te gebruiken.
§5 Olieverversingen van machines steeds buiten het bos uit te voeren.
§6 Chemische stoffen en hun verpakking, niet-organisch vloeibaar en vast afval te verwijderen in een geschikte verpakking naar een
containerpark. Chloorhoudende, gevaarlijke en giftige producten zijn verboden.
§7 Het is verboden machineonderdelen, kabels, benzineblikken of enig ander materiaal, gebruikt bij de exploitatie, achter te laten in het bos.
De koper is aansprakelijk voor de opruimingskosten.
§8 Indien hij voor de exploitatie van de door hem gekochte loten beroep doet op een exploitant, een overeenkomst op te maken met de
exploitant en in deze overeenkomst ondermeer voorliggende verkoopsvoorwaarden op te nemen.
§9 Geen verf te gebruiken voor het aanduiden van de gemerkte bomen, tenzij mits toestemming van de regiobeheerder.
§10 In de gekochte loten enkel nog mensen met een kettingzaag te laten werken die in het bezit zijn van het European Chainsaw Certificate
niveau 1 en/of niveau 2, afhankelijk of zij geveld hout opwerken en/of doorkorten of zij ook bomen vellen, en dit kunnen aantonen bij
controle door de boswachter.
3. TERMIJNEN VELLING, RUIMING EN SCHORSING : zie de bijzondere verkoopsvoorwaarden
4. UITVOERING VAN DE EXPLOITATIE
Art. 9.
Wanneer een gevelde boom is blijven hangen op een voorbehouden boom mag de koper de voorbehouden boom alleen kappen mits
toelating van de boswachter en na vaststelling op tegenspraak van de schade die voortspruit uit de noodzakelijkheid om de boom te vellen,
dit in aanvulling op art.22,2de lid van het BVR houtverkoop.
Indien de koper niet kan aantonen dat hij alle voorzorgen heeft genomen om beschadiging van de voorbehouden bomen te voorkomen
worden dergelijke beschadigde bomen als ten onrechte gekapte bomen beschouwd.
Art. 10.
In aanvulling op art. 30, 2de lid van het BVR kunnen ten onrechte gekapte bomen door de koper niet worden gecompenseerd door voor
kapping gemerkte bomen te laten staan. Minimaal dient de waarde van de onterecht gekapte bomen vergoed te worden.
Art. 11
§ 1. Alle aspecten die betrekking hebben op de toegankelijkheid voor exploitatie worden geregeld in afspraak met de boswachter.
Dit omvat o.a. het vrijhouden van wegen en parkeerplaatsen, het openen en sluiten van slagbomen, ontsluiten en hersluiten van afsluitingen,
afrasteringen en wegversperringen, wegnemen infoborden, toegankelijkheidspalen of andere infrastructuur.
§ 2. Het is verboden met voertuigen naast slagbomen, palen, wegversperringen, e.d. te rijden.
§ 3. Alleen voertuigen die nodig zijn voor het vellen of ruimen mogen de boswegen verlaten. Voor de loten waarvoor in de bijzondere
verkoopsvoorwaarden het verplicht gebruik van ruimingspistes is opgenomen mogen die voertuigen de pistes niet verlaten. Een
ruimingspiste is een 3 tot 4m brede aangeduide strook in een bosbestand, bestemd voor de exploitatie, waarop alle eventueel nog aanwezige
bomen en struiken vóór of bij het begin van de exploitatie worden gekapt. Voor de start van de exploitatie kan op vraag van de koper een
tegensprekelijk verslag van vaststelling over de toestand van de ruimingspistes worden opgemaakt.
Art. 12.
Als de exploitant bomen wil laten vallen op of ruimen over aangrenzende terreinen moet hij zelf daarover een overeenkomst sluiten met de
eigenaar van deze terreinen.
Art. 13.
Als geen afwijkingen vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden moeten bij andere kappingen dan die van hakhout de bomen op maximaal
10 cm boven het maaiveld afgezaagd worden. De stronken moeten goed zichtbaar zijn en blijven eigendom van de verkoper.
Art.14.
Een boom die aan de stamvoet werd ingezaagd moet zonder enig uitstel worden geveld. Afgezaagde bomen die blijven hangen moeten
zonder enig uitstel tegen de grond worden getrokken. De verantwoordelijkheid voor dergelijke bomen berust bij de exploitant.
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Art.15.
§ 1. Het is verboden bomen met hun kruin in verjongingsgroepen te doen vallen. Als dat, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, toch
zou gebeuren, moeten de kruinen onmiddellijk volledig opgewerkt en opgeruimd worden.
§ 2. Het is verboden bomen te doen vallen op de voet-, fiets- en ruiterpaden of in vijvers of waterlopen. Als dat, ondanks de genomen
voorzorgsmaatregelen, toch zou gebeuren, moeten de bomen onmiddellijk volledig opgewerkt en opgeruimd worden, om de paden, de
wegen, de grachten en de vijvers vrij te maken.
Art. 16.
§ 1. Langs paden en wegen of op aangeven van de boswachter moeten boomkluiten die nog rechtstaan na het verzagen van de stam
teruggeduwd worden in de ontstane kuil.
§ 2. De verjonging omvergeworpen bij de exploitatie zal worden rechtgezet, aangeaard en eventueel hun wildbescherming in orde gebracht.
Art. 17.
Zaden en kegels horen niet bij de verkoop van het hout en mogen niet worden geoogst door de koper.
Art. 18.
Takhout mag in de bosbestanden blijven liggen, tenzij anders vermeld in de bijzondere bepalingen per lot. Takken en twijgen mogen niet in
waterlopen, vijvers of weiden en andere boomvrije plaatsen blijven liggen. Ze moeten minstens twee meter van paden, wegen, parkings en
andere boomvrije plaatsen verwijderd worden.
Art. 19.
Het is verboden te rijden of te ruimen door andere percelen dan die waarin de toegewezen loten van de koper zich bevinden, door bestanden
die niet in exploitatie zijn, door verjongingsgroepen, beken en afvoergeulen, of weiden.
Art. 20.
§ 1. De boswachter wijst de stapelplaatsen aan. Het is verboden stammen of hout op andere plaatsen te stapelen. De stapelplaatsen kunnen
eveneens in de catalogus vermeld worden.
§ 2. De boswachter kan bijkomende instructies geven omtrent de duur en wijze van het stapelen op bepaalde plaatsen om schade en/of
hinder te beperken.
Art. 21.
In aanvulling op art. 28 van het BVR houtverkoop kan de boswachter of regiobeheerder bijkomende instructies geven inzake transport met
betrekking tot gebruik van bepaalde wegen om schade en/of hinder te beperken.
Art. 22.
De snelheid van gemotoriseerde voertuigen en werktuigen is in het bos en op de boswegen beperkt tot 30 km/uur.
Art. 23.
In uitvoering van art. 25,2de lid van het BVR houtverkoop moet een gemotiveerde aanvraag tot uitstel worden ingediend bij de
regiobeheerder per e-mail of per post, uiterlijk 14 dagen voor het einde van de exploitatietermijn.
Bij het aanvragen van uitstel worden minstens volgende aanvullende voorwaarden opgelegd door de regiobeheerder:
louter door zijn aanvraag verplicht de koper zich tot het betalen van de vastgestelde vergoeding, overeenkomstig art. 24,§1.
als de exploitant door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden niet bij machte is de exploitatie binnen de vooropgestelde
termijn uit te voeren, kan de regiobeheerder beslissen de voormelde vergoeding niet aan te rekenen.
voor loten waarvoor een schoontijd is opgelegd is geen uitstel mogelijk tijdens deze periode.
Art. 24.
§ 1. Aan het verlenen van een uitstel van velling, ruiming of transport na de opgelegde exploitatietermijn, zoals vermeld in artikel 23, wordt
de volgende vergoeding voor de verkoper of zijn gemachtigde gekoppeld:
0.1% per kalenderdag vertraging, berekend op de waarde van het ongevelde of niet geruimde of niet getransporteerde volume hout op het
einde van de oorspronkelijk voorziene exploitatietermijn.
De einddatum voor het berekenen van de vertragingsvergoeding is de dag van melding einde exploitatie aan regiobeheerder en/of
boswachter. Deze melding kan telefonisch gebeuren aan de boswachter of via een e-mail tegelijk aan de boswachter én de regiobeheerder
gericht. De gemelde einddatum is slechts geldig als het einde van de exploitatie door de verkoper of zijn gemachtigde wordt bevestigd.
De maximale vergoeding is beperkt tot 16% van de waarde van het ongevelde of niet geruimde of niet getransporteerde volume hout op het
einde van de oorspronkelijk voorziene exploitatietermijn.
§ 2. Als de door de verkoopsvoorwaarden opgelegde werkzaamheden niet verricht worden binnen de gestelde termijn, kan bovenop het
bedrag, bepaald in §1, ook een schadevergoeding geëist worden voor de aanwijsbare verlies- en schadeposten.
§ 3. Bij een door het Agentschap opgelegde exploitatiestop wordt een gratis uitstel verleend voor de duur van de exploitatiestop.

(…..)

Art. 36.
In uitvoering van art. 25 van het BVR houtverkoop gelden volgende termijnen:
het vellen, ruimen en transporteren (= tot buiten het bosdomein) moet beëindigd zijn op 23-12-20xx. Bijzondere vellings- en
ruimingstermijnen kunnen vastgesteld worden en zijn vermeld bij de bijzondere bepalingen per lot.
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Art. 37.
De standaard schoontijd, waarbij vellen, bewerken en ruimen verboden is, geldt van 1 april tot en met 30 juni. Standaard is transport wel nog
toegelaten. Afwijkingen hierop kunnen worden opgenomen.
De standaard schoontijd is geldig tenzij anders vermeld in de bijzondere bepalingen per lot.
Artikel 37bis. In aanvulling op bovenstaand artikel blijft in het Zoniënwoud, na advies boswachter, het manueel of met de kettingzaag
bewerken van het hout langs de weg toegestaan, evenals het uitvoeren van stamstukken via de korthoutmethode met een uitrijkar of
kleinschalige uitrusting (paard, ijzeren paard). Stamstukken kunnen maximaal 4 meter lang zijn. Voor het gebruik van een kliefmachine kan
de boswachter de toelating geven.
Artikel 37ter. In aanvulling op artikel 38 geldt in het Zoniënwoud voor het vellen van loofhout (uitgezonderd populier) een (supplementair
????) verbod op velling van 1 juli tot en met 31 augustus, tenzij anders vermeld in de bijzondere bepalingen van het lot.
Art. 38.
In uitvoering van art. 21 van het BVR houtverkoop moet de exploitant de boswachter verwittigen 5 werkdagen voor de aanvang of het
hervatten van de velling of ruiming. Dit kan telefonisch aan de boswachter of via een e-mail tegelijk aan de boswachter én het regiokantoor
gericht
4. UITVOERING VAN DE EXPLOITATIE
Art. 39.
De te koop gestelde loten zijn gemerkt op de volgende wijze:
Loten ………..: met de hamer
Loten ……… : met de rits
Loten …… … : met verf
Eventuele andere manieren van merken voor bepaalde loten zijn vermeld in de bijzondere bepalingen per lot.
Art. 40.
§ 1. In de te koop gestelde loten worden alle bomen die niet zijn gemerkt zoals vermeld in art. 39, voorbehouden, inclusief dood hout.
§ 2. In aanvulling op art. 22 van het BVR houtverkoop moet de boswachter vooraf worden geraadpleegd en moeten zijn richtlijnen worden
opgevolgd wanneer niet gehamerde bomen of struiken moeten worden verwijderd om de exploitatie mogelijk te maken. Ook wanneer
voorbehouden bomen gebroken of omgeworpen worden, moet de exploitant ze ter plaatse laten liggen en onmiddellijk de boswachter
waarschuwen.
§ 3. In aanvulling op art. 22 van het BVR houtverkoop wordt vermijdbare schade aan voorbehouden bomen aangerekend aan minimaal 7,5
euro per vierkante decimeter ontschorste oppervlakte of een fractie ervan. Indien de voorbehouden boom een aangeduide toekomstboom is
van minder dan 80cm omtrek bedraagt de schadevergoeding forfaitair 50 euro. De schade aan een toekomstboom vanaf 80cm omtrek wordt
aangerekend aan minimaal 15 euro per vierkante decimeter ontschorste oppervlakte of een fractie ervan, met een minimum van 50 euro per
boom.
Art. 41.
§ 1. Onverminderd de bepalingen van de algemene verkoopsvoorwaarden zijn in loten hakhout alle gemerkte bomen alsook de niet
gemerkte hoogstammen voorbehouden. In de bijzondere bepalingen per lot staat steeds vermeld of het om een hakhoutlot gaat.
§ 2. Bij hakhoutkappingen geldt dat de stammen schuin dienen afgezaagd te worden zodat geen water kan blijven staan in het overblijvende
stamgedeelte.
Art. 42.
§ 1. Bomen die met een pijl zijn gemerkt, moeten geveld worden in de richting van de pijl. De boswachter moet vooraf verwittigd worden
van de velling.
§ 2. Bomen of kruinen, gemerkt met de letter "V", moeten gespaard worden, zelfs indien ze met de hamer gemerkt zijn. Ze moeten
onaangeroerd blijven. Bij twijfel zal de boswachter geraadpleegd worden.
§ 3. Bomen die met de letter "K" zijn gemerkt moeten voor de velling onttakt worden. Ze zullen in de catalogus worden vermeld.
Art. 43.
§ 1. Het ruimen naar de wegen moet langs het minst schadelijke tracé gebeuren. De boswachter kan een verplicht te volgen tracé opleggen.
Het opgelegde tracé kan ook in de catalogus vermeld staan.
§ 2. De opgelegde ruimingpistes, zoals op het exploitatieplan en/of op terrein aangeduid, moeten worden gevolgd. Indien moet worden
gewerkt met ruimingspistes wordt dit bij de bijzondere bepalingen per lot vermeld. Het exploitatieplan wordt aan deze cataloog gehecht of
meegegeven bij bezichtiging van de loten.
§ 3. In bestanden waarin ruimingspistes werden aangeduid is het te allen tijde verboden om met exploitatie- en andere voertuigen deze pistes
te verlaten. Het manueel of met de kruiwagen uitdragen blijft toegelaten, evenals het bijslepen naar de piste met paarden.
§ 4. Kruinen of samenhangende delen ervan mogen niet als geheel worden geruimd, tenzij anders vermeld in de bijzondere bepalingen van
het lot.
Art. 43bis.
De lengte van de te ruimen stamstukken is beperkt tot 16 m. In het loofhout mogen stamstukken met een omtrek van minder dan 100 cm
(gemeten in het midden) niet geruimd worden via uitslepen. Er worden drie uitzonderingen gemaakt:

6

- bestanden met vaste uitsleeppistes.
- op de kaalvlaktes bij een eindkap
- voor stammen uitgesleept met de lier vanaf de uitsleeppiste of de weg, het paard of lastpakker (<550 kg), hiervoor geldt een maximaal
toegelaten stamlengte van 10 m.
Art. 43ter
Het laden van stammen langs de Ring O (rond Brussel) is verboden, tenzij mits machtiging van de Afdeling Wegen Vlaams-Brabant, VAC
Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6 te 3000 Leuven. 24 Uur voor het aanvangen van de werken dient de Federale autosnelwegpolitie
verwittigd te worden (Federale Politie, Directie van de Wegen (DAH), WPR Brabant - tel: 02 679 03 24).
Art. 44.
§ 1. Het is verboden diepe rij- of sleepsporen te maken. Als dat, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, toch zou gebeuren, moet de
beschadigde bodem hersteld worden volgens de aanwijzingen van de boswachter.
§ 2. Een herstel van een ruimingspiste is verplicht indien de insporing meer dan 20cm bedraagt en wordt uitgevoerd op de wijze zoals
aangegeven door het Agentschap. De exploitant zal op eigen initiatief het gebruik van de ruimingspiste stoppen in geval van te natte
weersomstandigheden.
§ 3. Wegen, ruimingspistes en grachten moeten geëffend en/of hersteld worden na beëindiging van de exploitatie of bijkomend tijdens de
eerste twee weken van de schoontijd. Op vraag van en in overleg met de boswachter kan het nodig zijn bepaalde wegen ook tussendoor te
effenen of te herstellen (bijv. omwille van dienstgebruik of recreatie in kleinere bossen).
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Bijlage 2: Ligging van de beheereenheden waarin kappingen voorzien worden
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de adjunct-directeur adviezen, vergunningen, erkenningen en subsidies van het Agentschap
voor Natuur en Bos houdende een kapmachtiging in openbaar bos met referentienummer : 20-209232.

Leuven,

Sara Heerinckx
De adjunct-directeur adviezen & vergunningen van het Agentschap voor Natuur en Bos
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