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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: 

 

- Een aanvraag werd ingediend op 10/03/2021, door Agentschap voor Natuur en Bos, die 

eigenaar is van het openbaar bos in kwestie, adres: Havenlaan 86, 1000 Brussel, 

vertegenwoordigd door Frank Saey, regiobeheerder, geregistreerd onder dossiernummer 

21-207171 

 

- Deze kapmachtiging heeft betrekking op volgende bestanden: bl14a, bl14b, bl10b, bl10c, 

bl5b, os3e, os3g, os6a, behorende tot het domein Vallei van de Tieltse Motte, waarvoor 

geen goedgekeurd beheerplan bestaat; 

 

- De kapping betreft geen ontbossing, maar dunningen en groepenkap langs bosranden, 

wegen en paden, specifiek om ook het aandeel exoten (Amerikaanse vogelkers, 

Amerikaanse eik, krenteboompje, robinia) te verminderen ten voordele van inheemse 

soorten als zomereik, berk, boswilg, zwarte els, sporkehout, lijsterbes. In bosranden en 
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langs wegen en paden worden ook overhangende bomen gekapt uit 

veiligheidsoverwegingen en om schade aan aanpalende eigendommen te vermijden.  

 

- de bestanden zijn gelegen in de speciale beschermingszone Valleien van Winge en Motte 

met valleihellingen. De instandhoudingsdoelstellingen uit het aanwijzingsbesluit van 23 

april 2014 geven de volgende bosdoelen aan 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, 

omvormen van exotenrijke bestanden naar habitatwaardig bos. De betreffende percelen 

bevinden zich in een zones met de boshabitat 91EO en 9120. 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 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. Een afzonderlijke passende 

beoordeling is niet nodig; 

 

- de bestanden zijn gelegen in het VEN-gebied Vallei van de Tieltse Motte. De kapping betreft 

geen ontbossing 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. Er kan mogelijk een tijdelijk effect zijn op de broed- of rustplaatsen van de tot 

doel gestelde beschermde soorten. Dit effect wordt als beperkt/herstelbaar beschouwd 

indien de milderende maatregelen opgenomen in dit besluit worden opgevolgd. De 

activiteit zal geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in VEN 

veroorzaken. 

- de voorziene kappingen zullen geen wijziging in de vegetatie tot gevolg 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; 

 

- de toepassing van de schoontijd leidt hier tot een beter bescherming van het ecosysteem 

tegen de verstoring van deze kapping. 

 

 

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

EN BOS IN VLAAMS-BRABANT BESLUIT: 

 

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

te voeren als voorzien in de tabel: 
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Kadastrale ligging Opper

vlakte 

Soort Aard Omschrijving  

Tielt-Winge, afdeling 1, 

sectie F, nrs 10/C, 

11/B, 17/B, 46, 54, 55, 

58/E 

8,54 ha Am. Eik, robinia, Am 

vogelkers, 

krenteboom, zwarte 

els, berk, wilg 

dunning, 

veiligheidskap 

Kappen van ca 350 m², 

bestrijden exoten, 

bosrandbeheer, voorkomen van 

schade aan aanpalende 

eigendommen.  

 

Art. 2. De machtiging is geldig vanaf de datum van ondertekening tot en met het einde van de 

(verlengde) exploitatietermijn. 

 

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° 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° Het hakhoutbeheer moet worden uitgevoerd tussen 1 oktober en 31 maart;  

4° Tijdens het vellen en ruimen moet het overige loofhout, de onderetage en de inheemse 

natuurlijke verjonging maximaal gespaard blijven; 

5° De kapping mag in geen geval leiden tot een vermindering van de huidige 

bosoppervlakte; 

6° 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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