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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: 

 

- De aanvraag 21-WVR-5, werd voor de gemeente Lubbeek, ingediend op  21-208774, door 

het Agentschap Natuur en Bos, afdeling Terreinbeheer, Regio Demerland en Zuiderkempen, 

Hertstraat 24 A, Holsbeek, vertegenwoordigd door de heer Frank Saey, regiobeheerder 

(frank.saey@vlaanderen.be) geregistreerd onder dossiernummer  30 april 2021. 

- Deze kapmachtiging heeft betrekking op de volgende bestand, zijnde Calvariebos: 

Kap 1: Lubbeek, 1° afdeling, sectie F, nrs. 171d, 168x, 169, 179a,180a,181h    BHI 991 temp 

 

 

- De dunning betreft geen ontbossing. De kapping kadert binnen het regulier bosbeheer met 

als doel de realisatie van de economische en ecologische functie van de betrokken 

bospercelen. Het huidige aanwezige bostype heeft een beperkte ecologische waarde. De 

kapping zal schade veroorzaken op een aantal organismen. Er kan mogelijk een tijdelijk effect 

zijn op de broed- of rustplaatsen van de aanwezige beschermde soorten. Dit effect wordt als 
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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 toepassing van de schoontijd (01/04 – 30/06) leidt tot een betere bescherming van het 

ecosysteem tegen de verstoring van de kapping. 

 

- Het Calvariebos is gelegen in het bouwkundig/landschappelijk element “Kasteeldomein de 

Biolley – T’Serclaes”. Er werd op 30 maart 2021 advies gevraagd aan Erfgoed Vlaanderen. Er 

werd geantwoord dat vanuit Erfgoed Vlaanderen voor de geplande werken hun advies niet 

vereist was.  

 

 

 

DE ADJUNCT-DIRECTEUR ADVIEZEN & VERGUNNINGEN VAN HET 

AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS BESLUIT, 

 

Artikel 1. Aan de gemeente Lubbeek, Gellenberg 16  te 3210 Lubbeek, vertegenwoordigd 

door Klaas GUSCHOVEN, Algemeen Directeur,  wordt machtiging verleend om kappingen uit 

te voeren als voorzien in onderstaande tabel: 

 

Kadastrale ligging Opp. Soort Aard Omschrijving  

Lubbeek, 1° F, nrs. 171d, 

168x, 169, 179a,180a,181h   

7,52 ha 

ha 

Beuk, aE dunning 48 stuks 

 

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 er niet worden geveld of geruimd tijdens 

de standaard schoontijd van 1 april tot en met 30 juni, verruimd tot 31 augustus wegens 

speelbos. 

3. Het is verboden om ingrijpende wijzigingen en beschadigingen aan de bodem, de strooisel- 

en kruidlaag toe te brengen, inzonderheid aan de groepen van natuurlijke verjonging van 

beuk 

4. Conform de Criteria Geïntegreerd Natuurbeheer moet het aanwezige dood hout, zowel 

liggend als staand, ter plaatse blijven. Kroonhout  wordt niet verwijderd. 

5. Bij exploitatie in het bestand uitsluitend gebruik maken van rupsvoertuigen op aangeduide 

ruimingspistes. 

6. 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 
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te dragen zonder schade aan de bosbodem. Verharding kan niet worden aangebracht op het 

uitsleeptracé.  

Art. 4. Deze machtiging kan, mits motivering, te 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. 

 

 

Leuven, 29 juni 2021. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sara Heerinckx 
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