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Vlaams Ministerie van Omgeving 

Agentschap voor Natuur en Bos 

 

 

Besluit van de adjunct-directeur adviezen & vergunningen van het 

Agentschap voor Natuur en Bos houdende een kapmachtiging in 

openbaar bos  

 

 

 

Rechtsgronden 

 

Dit besluit is gebaseerd op: 

- het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 50, het laatst gewijzigd bij het decreet van 26 

april 2019;  

- het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 90 het laatst gewijzigd bij het decreet van 26 

april 2019;  

- het Bosdecreet van 13 juni 1990 artikel 96, 97 het laatst gewijzigd bij het decreet van 25 

april 2009; 

- 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 motieven: 

 

- Het betreft een bos in eigendom van Agentschap voor Natuur en Bos, Havenlaan 86, 1000 

Brussel, recentelijk aangekocht en daardoor niet opgenomen in het beheerplan van 

Heverleebos;  

- Een aanvraag werd ingediend op 10/09/2020, door voormelde eigenaar, vertegenwoordigd 

door Patrick Huvenne, regiobeheerder,  geregistreerd onder dossiernummer 20-217775 

- Deze kapmachtiging heeft betrekking op Heverleebos, deel waarvoor geen goedgekeurd 

beheerplan is. Het betreft een kapping in het kader van regulier bosbeheer. 

- overwegende dat de voorziene kappingen niet zijn opgenomen in het goedgekeurde 

beheerplan maar aansluiten bij dat beheerplan;  

- overwegende dat de kappingen bijdragen aan de doelstellingen van het beheerplan en aan 

de instandhoudingsdoelstellingen voor de speciale beschermingszone 

- overwegende dat de bestanden inderdaad zijn gelegen in de speciale beschermingszone 

Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden. 
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Overwegende dat de instandhoudingsdoelstellingen uit het aanwijzingsbesluit van 23 april 

2014 de volgende bosdoelen aangeven voor het gebied: behoud en waar mogelijk 

uitbreiding van de bestaande habitatvlekken. Verbeteren van de horizontale en verticale 

structuur, met bijzondere aandacht voor open plekken en interne en externe bosranden. De 

betreffende percelen bevinden zich in zone met habitat. De kapping betreft geen ontbossing 

maar omvat een weloverwogen dunning die zich kadert binnen een verder 

omvormingsbeheer om het tot doel gestelde habitat te ontwikkelen. De kapping heeft dan 

ook geen negatieve impact op het bereiken van de habitatdoelen, noch wat betreft de 

aanwezige of tot doel gestelde soorten, noch wat betreft het foerageergebied van de 

aanwezige of tot doel gestelde soorten. Er kan mogelijk een tijdelijk effect zijn op de broed- 

of rustplaatsen van de tot doel gestelde beschermde soorten. Dit effect wordt als niet-

significant beschouwd indien de milderende maatregelen opgenomen als voorwaarden in dit 

besluit worden opgevolgd. De aangevraagde kapmachtiging zal geen betekenisvolle 

aantasting veroorzaken van de natuurlijke kenmerken van de SBZ, ze zal in tegendeel 

bijdragen aan de gestelde opgaven.  

- Overwegende dat de de bestanden zijn gelegen in een VEN gebied. 

- overwegende dat de voorziene kappingen geen wijziging in de vegetatie tot gevolg zullen 

hebben (‘vegetatiewijziging’ in juridische zin zoals bedoeld in het Natuurdecreet en 

bijhorende uitvoeringsbesluiten), noch een ruimtebeslag vertegenwoordigen, noch een 

ontbossing inhouden, noch een omgevingsvergunningsplichtige activiteit, noch een andere 

activiteit die een voortoets vereist;  

- overwegende dat uit vorige beide punten volgt dat een passende beoordeling niet nodig is;  

- overwegende dat de kappingen niet waren voorzien in het beheerplan omdat het perceel 

toen nog geen eigendom was/pas later verworven werd; 

 

DE ADJUNCT-DIRECTEUR ADVIEZEN & VERGUNNINGEN VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR 

EN BOS IN ANTWERPEN BESLUIT: 

 

Artikel 1. Aan het Agentschap Natuur en Bos wordt machtiging verleend om kappingen uit 

te voeren als voorzien in de tabel: 

 

Kadastrale 

ligging 

Oppervlakte Soort Aard Motivatie  

Oud-

Heverlee, 

afdeling 1, 

sectie B nr 

328 

1.4 ha Grove den, 

Amerikaanse 

vogelkers en 

Amerikaanse 

eik, tamme 

kastanje, 

esdoorn 

Dunnings-

kap  

Dunningskap in het kader van 

regulier bosbeheer als 

selectieve hoogdunning  

 

Art. 2. De machtiging is geldig vanaf de datum van ondertekening tot en met 31 maart 

2023.  

 

Art. 3. De machtiging kan worden uitgeoefend onder de volgende voorwaarden: 

1° Tijdens het uitvoeren van de kapping moet de exploitant een kopie van deze 

machtiging bij zich hebben; 
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2° Om verstoring van broedgevallen te vermijden, mag niet worden geveld of geruimd 

tijdens de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni; 

3° Tijdens het vellen en ruimen moet het overige loofhout, de onderetage en de inheemse 

natuurlijke verjonging maximaal gespaard blijven; 

4° De kapping mag in geen geval leiden tot een vermindering van de huidige 

bosoppervlakte; 

5° Om schade bij de velling te beperken zal een verbod gelden op vellen van loofhout van 

1 juli tot en met 31 augustus;  

6° als door de dunningskapping open plaatsen ontstaan in het bos dienen deze beschouwd 

te worden als tijdelijke open plekken die spontaan opnieuw kunnen toegroeien door 

een natuurlijke verjonging. De dunning wordt door het Agentschap zo aangetekend dat 

dergelijke plekken beperkt in omvang zullen zijn. 

7° Het is verboden om ingrijpende wijzigingen en beschadigingen aan de bodem, de 

strooisel- en kruidlaag toe te brengen; 

 

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. 

 

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 (zie datum digitale handtekening) 

 

 

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

 

 

 

 

 

Sara Heerinckx 
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