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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 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 10-01-2022, door Provinciale groendomeinen regio 

Kempen, vertegenwoordigd door Dhr. Dirk Meeus 

(dirk.meeus@provincieantwerpen.be), bij de provincie geregistreerd onder 

dossiernummer PGRK 2022/1. Bij het Agentschap voor Natuur en Bos geregistreerd 

onder het dossiernummer 22-201858.  

- Deze kapmachtiging heeft betrekking op de volgende kadasterpercelen: Kasterlee 

Afdeling 2 Sectie B nummers 614, 616, 570, 554, Kasterlee Afdeling 1 Sectie E nummer 

2V9, Kasterlee Afdeling 1 Sectie F nummers 435C, 436A, 438D, 439, 441B, 442B, 443, 

444B, 446, 447A. 

- De percelen te Kasterlee, 1ste afdeling, sectie E, nummer(s): 2V9 en te Kasterlee 2de 

afdeling, sectie B, nummer(s): 554,570,614,615,616 zijn gelegen in het beschermd 

landschap Hoge Mouw en Langenberg, De Bergen en Goor Akkers. 

- Alle percelen betreffen naaldhoutbos. Percelen 614, 554, 2V9, 447A, 446, 443, 442B, 

441B, 435C, 438D, 439, 436A zijn bezet met hooghout grove den, leeftijd 60-70 jaar. 

Percelen 570, 435C, 438D, 439 en 616 zijn bezet met Corsicaanse den, leeftijd 60-70 

jaar.  Perceel 444B is uitsluitend douglas, perceel 436A grove den en douglas, leeftijd 

bij beiden 70 jaar. Verspreid over de percelen komt er ook Amerikaanse vogelkers en 
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Amerikaanse eik voor. De totale oppervlakte van alle percelen samen bedraagt 8,61 

ha. 

-  In alle percelen zal er een dunning plaatsvinden van het naaldhout. Voorkomende 

Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik worden ook mee weggedund aangezien zij 

de omvorming naar een gemengd inheems bos kunnen verhinderen. Aangezien het 

allemaal achterstallige dunningen zijn, is het geschatte volume te kappen hout 40m³ 

per hectare wat neerkomt op344 m³ hout. De kapping kadert binnen regulier 

bosbeheer met als doel de realisatie van de economische en ecologische functie van 

de betrokken bospercelen.  

- De ecologische waarde wordt gevormd door algemeen voorkomende soorten. Het 

perceel maakt deel uit van een groter bos- en natuurcomplex met een matige tot hoge 

natuurwaarde. Tijdens het kappen en ruimen van de bomen kan er een verstorend 

effect zijn op de broed- of rustplaatsen van aanwezige beschermde vogelsoorten. De 

aanvrager heeft zelf voorgesteld in de aanvraag om de standaard schoontijd in acht te 

nemen. De toepassing van de schoontijd leidt hier tot een betere bescherming van het 

ecosysteem tegen de verstoring van de kapping. Het tijdelijk verstorende effect wordt 

hierdoor als beperkt en herstelbaar beschouwd. 

- De percelen zijn gelegen in het cultuurhistorisch landschap ‘De Langenberg, De Bergen 

en de Goor Akkers’ en ‘Hoge Mouw’. Het Agentschap Onroerend Erfgoed verleende op 

23 februari een voorwaardelijk gunstig advies. Hierin wordt gesteld dat het advies 

gunstig is als de handelingen voldoen aan volgende voorwaarden: 

o Het aanwezige (micro)reliëf is te bewaren. Uitrijpistes en aangepast materiaal 

zijn zo te kiezen zodat geen enkele impact op het aanwezige reliëf veroorzaakt 

wordt 
 

 

DE ADJUNCT-DIRECTEUR ADVIEZEN & VERGUNNINGEN VAN HET 

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS BESLUIT, 

Artikel 1. A Aan publiekrechtelijk persoon Provinciale groendomeinen regio Kempen, 

Kastelsedijk 5, 2470 Retie die eigenaar is van het openbaar bos in kwestie,  wordt machtiging 

verleend om kappingen uit te voeren als voorzien in onderstaande tabel: 

 

Kadastrale 

ligging 

Oppervlakte Soort Aard Omschrijving  

Kasterlee 

2B614 

0,28 Grove den (Ps) Lichtingskap Dunning 20% 

Kasterlee 

2B616 

0,22 Corsicaanse den (Pc) Lichtingskap Dunning 20% 

Kasterlee 

2B570 

0,34 Corsicaanse den (Pc) Lichtingskap Dunning 20% 

Kasterlee 

2B554 

0,25 Grove den (Ps) Lichtingskap Dunning 20% 

Kasterlee 1 E2V  0,16 Grove den (Ps) Lichtingskap Dunning 20% 

Kasterlee 

1F435C 

0,06 Grove den (Ps), 

Corsicaanse den (Pc) 

Lichtingskap Dunning 20% 
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Kasterlee 

1F436A 

2,25 Grove den (Ps), 

Douglas 

Lichtingskap Dunning 20% 

Kasterlee 

1F438D 

0,04 Grove den (Ps), 

Corsicaanse den (Pc) 

Lichtingskap Dunning 20% 

Kasterlee 

1F439 

0,65 Grove den (Ps), 

Corsicaanse den (Pc) 

Lichtingskap Dunning 20% 

Kasterlee 

1F441B 

1,85 Grove den (Ps) Lichtingskap Dunning 20% 

Kasterlee 

1F442B 

0,65 Grove den (Ps) Lichtingskap Dunning 20% 

Kasterlee 

1F443 

0,59 Grove den (Ps) Lichtingskap Dunning 20% 

Kasterlee 

1F444B, C 

0,23 Douglas Lichtingskap Dunning 20% 

Kasterlee 

1F446 

0,66 Grove den (Ps) Lichtingskap Dunning 20% 

Kasterlee 

1F447A 

0,38 Grove den (Ps) Lichtingskap Dunning 20% 

Totale 

oppervlakte 

8,61 ha    

 

Art. 2. De machtiging is geldig vanaf de datum van ondertekening van dit besluit tot en met 

31/03/2025.  

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 of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tem 30 
juni en tijdens de schoolvakanties. 

3. Tijdens het vellen en ruimen moeten het overige loofhout, de onderetage en de inheemse 
natuurlijke verjonging maximaal gespaard blijven. 

4. Het ruimen van de bomen dient te gebeuren tijdens een langere vorst- of droogteperiode. 
Er mag niet geruimd worden wanneer de bodem te nat is om de gebruikte ruimingsmachines 
te dragen zonder schade aan de bosbodem. Verharding kan niet worden aangebracht op het 
uitsleeptracé. Om impact op de bodem te beperken, dient verplicht gebruik gemaakt te 
worden van de door de beheerder voorziene exploitatiepistes. 

5. Het aanwezige (micro)reliëf is te bewaren. Uitrijpistes en aangepast materiaal zijn zo 

te kiezen zodat geen enkele impact op het aanwezige reliëf veroorzaakt wordt 

6. Het is verboden om ingrijpende wijzigingen en beschadigingen aan de bodem, de strooisel- 
en kruidlaag toe te brengen. 

7. De kapping mag in geen geval leiden tot een vermindering van de bosoppervlakte. 
8. Omvorming van bos naar tuin, het aanplanten van sierstruiken, het wijzigen van de kruidlaag 

of struiklaag en het plaatsen van constructies zijn niet toegestaan. 

9. 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 
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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 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. 

 

 

Antwerpen, 

 

 

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

 

 

 

 

 

Els WOUTERS 
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