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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 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: 

- Een aanvraag werd ingediend op 9 maart 2021, door Natuur en Bos regio Taxandria, 

Parklaan 49 te 2300 Turnhout, vertegenwoordigd door Hildegarde Quintens, regiobeheerder 

geregistreerd onder dossiernummer 21-211192. 

- Deze kapmachtiging heeft betrekking op de volgende bestanden: Overheide te Weelde 

(Ravels), bestanden 123b en 123c waarvoor nog geen natuurbeheerplan bestaat, 

kadastraal gekend als Ravels 2de afdeling sectie B nr. 206F. De bestanden zijn ingesloten 

door de bosbestanden die vallen onder het bosbeheerplan Gewestbossen Ravels. Het 

betreft een dunningskap van fijnspar en Grove den als aanzet tot omvorming naar 

klimaatbestendig bos met hoge biodiversiteit. 

- Bestand 123b is 1 ha groot. Het aanwezig inheems loofhout (berk, zomereik, lijsterbes, 

vuilboom) wordt behouden. Dunning bestaat uit behoud van de vitale dennen en 

mogelijkheid tot doorgroeien loofhout. De ruimingspistes voor machinale houtoogst lopen 

over de bestaande dreven. 

- Bestand 123c is 2,46 ha groot, waarvan 1,66 ha gedund wordt. Ruimingspistes zijn om de 

20 meter gemerkt en worden verwijderd om het terrein gecontroleerd toegankelijk te 

maken voor machinale houtoogst. Daarnaast worden berken en dennen vrijgesteld van 

fijnspar. Enkele bestaande openingen zijn iets groter gemaakt voor mogelijkheid tot 

aanplanting van rijk-strooiselsoorten. 
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- Deze kapping maakt deel uit van de houtoogst uit het omliggende bos waarvan de 

kappingen opgenomen zijn in het bosbeheerplan. Deze kapvergunning volgt dan ook het 

kappingstraject dat voortvloeit uit die houtverkoop. 

- De dunningskap betreft geen ontbossing maar een beheeringreep richting multisoorten 

met een variatie in tijd en ruimte. Het doel is om uiteindelijk een bosperceel te 

verwezenlijken dat klimaatrobuust en adaptief is. Door behoud van de meest resistente 

soorten (den en berk) en vermindering van gevoelige soorten (fijnspar) waarbij ten slotte 

ook rijk-strooiselsoorten (winterlinde, veldesdoorn, hazelaar) worden ingebracht. Het 

omvormen gebeurt gefaseerd zodat  alle fasen van het bos steeds terugkomen: open 

fase, jongwas, dichtwas, stakenfase tot oud boomhout. We verhogen hiermee niet allen 

de natuurwaarde en beleving maar slaan ook nog koolstof op een duurzame manier op in 

de bodem. Door niet te kappen kunnen de biodiversiteitsdoelen niet binnen een redelijke 

termijn gehaald worden. 

- Deze maatregel is ook nodig omdat vroeg of laat de letterzetter de fijnsparren zal bereiken 

en aantasten. Tijdig ingrijpen door verschillende boomsoorten te mengen in het 

bosbestand mildert de mogelijke toekomstige problemen, bij tijdige invoering en 

verderzetting kan deze maatregel leiden tot behoud van enkele fijnsparren terwijl de 

biodiversiteitsdoelen en klimaatdoelen ook worden gehaald. 

- Tijdens de kapping, beperkt in tijd, kan er tijdelijke verstoring optreden maar de 

milieuwinst zal groter zijn door de hierboven beschreven verhoging van natuurwaarden.  

- De percelen maken 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 

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 bestanden zijn gelegen in de speciale beschermingszone Vogelrichtlijngebied 

BE2101538: Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout. In aanmerking 

komende boshabitats zijn: zuurminnende eikenbossen (HT9190) en beukenbossen 

(HT9120) welke belangrijk zijn voor soorten als wespendief, zwarte specht, … . De kapping 

betreft geen ontbossing maar een dunningskap en kadert binnen een omvormingsbeheer 

om het tot doel gestelde habitat en leefgebied voor de soorten te ontwikkelen. Het huidige 

aanwezige bostype is niet het type dat van nature op deze standplaats voorkomt. Door de 

kapping wordt een versnelde omvorming tot het tot doel gestelde habitat droge loofbossen 

(HT 9190 en 9120) gerealiseerd. De kapping heeft een positief effect op het bereiken van 

het tot doel gestelde habitat. Het huidige bosbestand is minder geschikt als habitat voor 

de tot doel gestelde beschermde soorten. De kapping heeft op termijn een positieve impact 

op de 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 als de voorwaarden in dit besluit worden opgevolgd. De 

aangevraagde kapmachtiging zal geen betekenisvolle aantasting veroorzaken van de 

natuurlijke kenmerken van de SBZ. Een afzonderlijke passende beoordeling is niet nodig. 

- De bestanden zijn gelegen in het VEN-gebied GEN nr. 328 De Ravelse vennen. De kapping 

betreft geen ontbossing maar een dunningskap en kadert binnen een omvormingsbeheer 

om het natuurlijke bostype droge loofbossen (HT 9190 en 9120) met bijhorende 

natuurwaarden te ontwikkelen. Het huidige aanwezige bostype is niet het type dat van 

nature op deze standplaats voorkomt. De dunning heeft tot doel om het huidig bostype 

om te vormen naar een ecologisch verantwoord type met maximaal behoud van bosklimaat 

en versterking van koolstofopslag. Er kan mogelijk een tijdelijk effect zijn op de broed- of 

rustplaatsen van beschermde soorten. Dit effect wordt als beperkt/herstelbaar beschouwd 
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indien de voorwaarden in dit besluit worden opgevolgd. De aangevraagde kapmachtiging 

zal geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in VEN veroorzaken. 

 

 

 

DE ADJUNCT-DIRECTEUR ADVIEZEN & VERGUNNINGEN VAN HET 

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS BESLUIT, 

 

 

Artikel 1. Aan ANB regio Taxandria, Parklaan 49 te 2300 Turnhout wordt machtiging verleend 

om kappingen uit te voeren als voorzien in onderstaande tabel: 

 

Kadastrale ligging Opp. Soort Aard Omschrijving  

Weelde (Ravels)  

kadastraal perceel 

Ravels 2de afdeling 

sectie B nr. 206F 

3,54 

ha 

Fijnspar, Grove den 

Zomereik en berk 

Dunning (grove den, 

fijnspar)  

Adaptief 

bosbeheer 

 

 

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

31/3/2024. 

 

 

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. 

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

inheemse natuurlijke verjonging maximaal gespaard blijven. 

4° Er mag niet geruimd worden wanneer de bodem te nat is om de gebruikte 

ruimingsmachines te dragen zonder schade aan de bosbodem. Om impact op de bodem 

te beperken moet de exploitant de aangeduide ruimingspistes verplicht volgen. 

5° Het is verboden om ingrijpende wijzigingen en beschadigingen aan de bodem, de strooisel- en 

kruidlaag toe te brengen. 

6° Conform de Criteria Geïntegreerd Natuurbeheer moet het aanwezige dood hout, zowel liggend 

als staand, ter plaatse blijven. Kroonhout/snoeihout worden niet verwijderd. 

7° 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 

van inheems loofhout tot een plantverband bereikt is dat niet wijder is dan 2 x 2 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.  
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8° De kapping mag in geen geval leiden tot een vermindering van de bosoppervlakte; omvorming 

van bos naar tuin, het aanplanten van sierstruiken, het wijzigen van de kruidlaag of struiklaag 

en het plaatsen van constructies zijn niet toegestaan; 

 
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, 8 juni 2021 

 

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

 

 

 

 

Els WOUTERS. 
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