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 30/08/2020, door de heer Koen Thijs, Regiobeheerder Lage
tot aan Hoge Kempen , Koningin Astridlaan 50 bus 5 te 3500 Hasselt en is geregistreerd onder
dossiernummer 20-218547.
- Deze kapmachtiging heeft betrekking op de volgende bestanden: percelen van domeinbos
het Stort, waar er geen beheerplan is.
De dunning betreft geen ontbossing maar betreft enkel dunningen in Corsicaans - berken en
gewone den-veldesdoorn-Douglas bosbestanden waar de leeftijd variërend van 20 jaar tot
75 jaar :de rest is niet voorzien: totaal oppervlakte van de te dunnen bedraagt kleine 88 ha.
met geschat houtvolume 1600 M³
-Het huidige aanwezige bostype heeft een beperkte ecologische waarde. De ecologische
waarde wordt gevormd door algemeen voorkomende soorten : PC – PS -berk-Douglasveldesdoorn-Amerikaanse eik.
-De kapping betreft geen ontbossing maar een weloverwogen dunningen en kadert zich
binnen een optimaal beheer om het tot doel gestelde habitat te behouden. De kapping heeft
dan ook geen 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
Pagina 1 van 4

van de tot doel gestelde beschermde soorten. Dit effect wordt als niet-significant
beschouwd.
De aangevraagde kapmachtiging zal geen betekenisvolle aantasting veroorzaken van de
instandhoudingsdoelstellingen. Een afzonderlijke passende beoordeling is niet nodig .
De kapping betreft geen ontbossing maar weloverwogen dunningen en kadert binnen een
optimaal beheer om de tot doel gestelde natuurtypes te behouden. De kapping heeft geen
impact op het foerageergebied van de aanwezige beschermde soorten. Als er al een effect
is, dan zal dit zichzelf op korte termijn herstellen.
- De toepassing van de schoontijd leidt hier niet tot een beter bescherming van het
ecosysteem tegen de verstoring van deze kapping, dus geen schoontijd opgelegd.
- Het bos bestaat uit: Het betreft hier PC en PS bestanden in leeftijd variërend van 20 tot
75 jaar , verder veldesdoorn – ruwe berk- Douglas- en Amerikaanse eik bestanden.
Domeinbos het Stort gelegen langs beide zijden van kanaal Bocholt -Herentals er is geen
beheersplan voorzien.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR ADVIEZEN & VERGUNNINGEN VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR
EN BOS BESLUIT,

Artikel 1. Aan dhr. Koen Thijs ,regiobeheerder Lage tot aan Hoge Kempen ,Domeinbos Het
Stort , wordt machtiging verleend om kappingen uit te voeren als voorzien in onderstaande
tabel:
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Lom2afdsecA1244/02s
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Art. 2. De machtiging is geldig vanaf de datum van ondertekening van dit besluit tot en met
28/09/2023.
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;
2° geen schoontijd
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.
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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, 30 augustus 2020.

De adjunct-directeur adviezen & vergunningen van het Agentschap voor Natuur en Bos in
Vlaams-Brabant & Limburg,
Sara
Heerinckx
(Authenticati
on)

Digitaal
ondertekend door
Sara Heerinckx
(Authentication)
Datum: 2020.10.02
13:14:42 +02'00'

Sara HEERINCKX
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