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 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:
- Een aanvraag werd ingediend op 01/12/2020, door het Agentschap Natuur en Bos,
Koningin Astridlaan 50 bus 5 te 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door Lise Hendrick,
Regiobeheerder Hoge Kempen tot Voeren, geregistreerd onder dossiernummer 20-220081.
- Deze kapmachtiging heeft betrekking op de volgende bestanden:
Domeinbos Schootsheide (Fabrieksweg):
Rotem (Dilsen-Stokkem)
afd 2 72032B2498/00_000 (22b cfr beheerindeling);
72032B2494/00A000 (23a);
Domeinbos Drie-Beuken (Fabrieksweg):
Rotem (Dilsen-Stokkem)
afd 2 72032B2441/00-000 (24a cfr beheerindeling.);
72032B2442/00C000 (24a);
72032B2442/00D000(24a);
72032B2442/00F000 (24b);
72032B2442/00E000 (25a);
72032B2443/00A000 (25a);
72032B2444/00A000 (26a);
Domeinbos Kalerheide (Pannenhuisstraat);
Dilsen-Stokkem
afd 1 72005C0595/00_000 (4a);
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Lanklaar (Dilsen-Stokkem) Afd 5 7304B0289/02A000 (7a);
7304B0286/00E000 (10a);
7304B02847/00C000 (12a).
Het gaat in totaal om een oppervlakte van 26 ha voor bossen die nog niet vervat zijn in een
beheerplan (verkenningsnota is ingediend).
- De dunning betreft geen ontbossing maar betreft een ingreep in bestanden van
grotendeels Corsicaanse dennen met als doel spontane verbossing in het kader van
omvormingsbeheer naar een bostype met bijhorende hogere natuurwaarden dat van nature
op deze standplaats voorkomt. De kapping kadert dus binnen regulier bosbeheer met als
gecombineerd doel de realisatie van de economische en ecologische functie van de
betrokken bospercelen. Door de ingrepen wordt een versnelde omvorming gerealiseerd.
Door niet te kappen kunnen de biodiversiteitsdoelen voor dit gebied niet binnen een
redelijke termijn gehaald worden. Vanuit natuurbeheeroogpunt is deze kapping hierdoor
onvermijdbaar. Er kan mogelijk een tijdelijk effect zijn op de broed- of rustplaatsen van de
aanwezige beschermde soorten. Dit effect wordt als beperkt en herstelbaar beschouwd
indien de milderende maatregelen opgenomen in dit besluit worden opgevolgd. Voor andere
organismen zoals bijvoorbeeld insecten en invertebraten zal de schade zich herstellen enkele
jaren na de ingreep. Ook op deze organismen kan de impact deels vermeden worden door
de opvolging van de milderende maatregelen vermeld in dit besluit. De bestanden zijn niet
gelegen in gebieden met speciale beschermingszones noch in gebieden binnen de perimeter
van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN); Natuurgebied volgens RUP;
- De toepassing van de schoontijd leidt hier tot een beter bescherming van het ecosysteem
tegen de verstoring van deze kapping.
- Het bos bestaat uit: voornamelijk homogene gelijkjarige gelijkvormige bestanden van
Corsicaanse dennen, in leeftijdsklassen van 45 tot 70 jaar oud. Enkele percelen in
bijmenging met grove den. Hoofdbehandeling en nazorg Amerikaanse Vogelkers vond
plaats. Vestiging natuurlijke verjonging is aanwezig, met toenemende lichtbehoefte.
Een dennenbestand (23a) aanplant dd 1930, met reeds goed ontwikkelde nevenetage van
berk, den en inlandse eik, waar enkel een ingreep in de bosranden voorzien is. Centraal
gedeelte wordt als ‘verouderingseiland’ behouden en niet verder geëxploiteerd.
DE ADJUNCT-DIRECTEUR ADVIEZEN & VERGUNNINGEN VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR
EN BOS BESLUIT,

Artikel 1. Aan het Agentschap Natuur en Bos, Koningin Astridlaan 50 bus 5 te 3500 Hasselt,
vertegenwoordigd door Lise Hendrick, Regiobeheerder Hoge Kempen tot Voeren, wordt
machtiging verleend om kappingen uit te voeren als voorzien in onderstaande tabel:
Kadastrale ligging
afd 2
72032B2498/00_000

Oppervlakte
19.774 m²

Soort
Pc/Ps

Aard
Hoogdunning
bestand/
Gemengde
dunning
ruimingspistes

Omschrijving
Op basis van
selecties/
ruimingspistes
20-40m

Pagina 2 van 4

Afd 2
72032B2494/00A000
afd 2
72032B2441/00-000
Afd 2
72032B2442/00C000
Afd 2
72032B2442/00D000
Afd 2
72032B2442/00F000
Afd 2
72032B2442/00E000
Afd 2
72032B2443/00A000
Afd 2
72032B2444/00A000
Afd 2
72032B2437/00_000

20.901 m²

Ps

“

Mantel zoom

9.946 m²

Pc/Ps

“

2.473 m²

Pc/Ps

“

Selecties /rp
20-40m
“

2.659 m²

Pc/Ps

“

“

2.494 m²

Pc/Ps

“

“

2.339 m²

Pc/Ps

“

“

9.934 m²

Pc/Ps

“

“

10.768 m²

Ps

Hoogdunning

9.764 m²

Pc/Ps

Afd 2
72032B2438/00C000
Afd 2
72032B2438/00D000
Afd 2
72032B2438/00B000
Afd 2
72032B2439/00E000
Afd 2
72032B2439/00C000
Afd 2
72032B2439/00D000
Afd 1
72005C0595/00A000
Afd 5
7304B0289/02A000
Afd 5
7304B0286/00E000
Afd 5
7304B0287/00C000

1.210 m²

Ps

Hoogdunning
bestand/
gemende
dunning
ruiminspistes
“

Bosrand
mantel
Kandidaten/
Rp 20-40m

1.207 m²

Ps

“

“

2.518 m³

Ps

“

“

2.431 m²

Ps

“

“

1.403 m³

Ps

“

“

1.529 m²

Ps

“

“

27.470 m²

Pc

“

“

24.933 m²

Pc

“

“

74.641 m²

Pc/aE

“

“

34.155 m²

Pc

“

“

“

Art. 2. De machtiging is geldig vanaf de datum van ondertekening van dit besluit tot en met
14/12/2023.
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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;
2° er mag niet geveld en geruimd worden tijdens de schoontijd van 1 april tot 30 juni;
2° de kapping mag in geen geval leiden tot een vermindering van de bosoppervlakte;
3° omvorming van bos naar tuin, het aanplanten van sierstruiken, het wijzigen van de kruidlaag
of struiklaag en het plaatsen van constructies zijn niet toegestaan;
4° als door de kapping open plaatsen zouden ontstaan in het bos is herbebossing van die
open plaatsen verplicht. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van natuurlijke verjonging.
Indien 3 jaar na het uitvoeren van de kapping nog onvoldoende natuurlijke verjonging met
geschikte soorten aanwezig is, moet de verjonging aangevuld worden door aanplanting met
bosplantsoen. In geval van aanplanting met loofhout moet dit gebeuren tot een
plantverband bereikt is dat niet wijder is dan 2 x 2 meter. In geval van aanplanting met
naaldhout moet dit gebeuren tot een plantverband bereikt is dat niet wijder is dan 1,5 x 1,5
meter. Alle afgestorven plantsoen dient vervangen te worden tijdens het eerste plantseizoen
dat volgt op het afsterven ervan totdat het hoger genoemde plantverband bereikt wordt met
levend plantsoen.
Art. 4. Deze machtiging kan, mits motivering, ten allen tijde door het Agentschap voor Natuur en
Bos 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 afwijking 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.

Hasselt, zie datum handtekening

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

Sara Heerinckx
(Authenticatio
n)

Digitaal ondertekend
door Sara Heerinckx
(Authentication)
Datum: 2020.12.16
20:57:12 +01'00'

Sara HEERINCKX
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