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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 11 januari 2022, door het Agentschap Natuur 

en Bos, regio Taxandria Parklaan 49 bus 1, 2300 Turnhout, vertegenwoordigd 

door Hildegarde Quintens, regiobeheerder geregistreerd onder dossiernummer 

22-201919. 

- Deze kapmachtiging heeft betrekking op volgende delen van bestanden: 

Kempense Heuvelrug: 

o Delen van bestand 13b (kadastraal gekend als Herentals 1ste afdeling 

sectie B nrs. 406C, 406E, 406F, 406H, 408B, 408K, 412F);  

o Delen van bestand 15b (kadastraal gekend als Herentals 1ste afdeling 

sectie B nrs. 420A, 406L, 428C, 428D, 428F, 430F, 430N, 430K, 430M, 

430L, 460K) 

o Delen van bestand 19b (kadastraal gekend als Lille 4de afdeling sectie D 

nrs. 327A, 327B, 330A) 

o Delen van bestand 22a (kadastraal gekend als Kasterlee 2de afdeling 

sectie E nrs. 230G, 230H, 230D2, 230K, 230E2, 230H2, 230L2, 230M2, 

231V4, 230N, 228T4, 228R13, 228S13, 228W15, 228W14, 228F14, 

228G14, 228X14, 228Z15, 228A15, 228H13, 228C14, 228Z14, 228M13, 

228G15, 228L19);  
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o Delen van bestand 29a (kadastraal gekend als Kasterlee 2de afdeling 

sectie E nr. 274B);  

o Delen van bestand 30b (kadastraal gekend als Kasterlee 2de afdeling 

sectie E nrs 231T7, 231G5, 231F4, 231X3, 231W3);  

o Delen van bestand 30d (kadastraal gekend als Kasterlee 2de afdeling 

sectie E nrs. 394C, 385C;  

o Delen van bestand 37b (kadastraal gekend als Kasterlee 2de afdeling 

sectie E nr. 427A);  

o Delen van bestand 39a (kadastraal gekend als Kasterlee 2de afdeling 

sectie E nrs. 8A, 8B, 9B, 10F);  

o Delen van bestand 41D (kadastraal gekend als Kasterlee 2de afdeling 

sectie E nrs. 66c, 67). 

o Delen van bestand 36c (kadastraal gekende Kasterlee 2de afdeling sectie 

E nr. 228K20) 

- Het perceel Kasterlee 2de afdeling sectie E 228L19 is gelegen in het beschermd 

cultuurhistorisch landschap Grote Heide 

- De percelen Herentals 1ste afdeling sectie B nrs. 420A, Lille 4de afdeling sectie 

D nrs. 327A, 327B, 330A , Kasterlee 2de afdeling sectie E 228L19, Kasterlee 

2de afdeling sectie E nr. 228K20 zijn gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk 

nr. 313 De Vallie van de Kleine Nete benedenstrooms. 

- Het perceel Kasterlee 2de afdeling sectie E nr. 228K20 is gelegen in de speciale 

beschermingszone Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, 

moerassen en heiden BE2100026. 

- De kappingen betreffen dunningen, geen ontbossing (d.i. wijziging van het 

grondgebruik van bos naar niet-bos). Alle bestanden zijn grove dennenbossen 

met een dunningsachterstand. De houtkap betreft een selectieve kapping van 

20% van de hoogstammige grove den die kadert binnen het regulier 

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

bosfunctie. Deze ingreep stimuleert de ontwikkeling van de overblijvende 

bomen in het bos, door meer ruimte te geven aan wortels en kruinen. Tevens 

krijgt de aanwezige kruid -en struiklaag meer licht waardoor deze zich 

optimaler kan ontwikkelen. 

- De dunning wordt uitgevoerd in het kader van omvormingsbeheer naar een 

bostype met bijhorende hogere natuurwaarden dat van nature op deze 

standplaats voorkomt. Door de ingrepen wordt een versnelde omvorming 

gerealiseerd.  Door niet te kappen kunnen de biodiversiteitsdoelen voor dit 

gebied niet binnen een redelijke termijn gehaald worden. Vanuit 

natuurbeheeroogpunt is deze kapping hierdoor onvermijdbaar.  

- 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 
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van de kapping. Het tijdelijk verstorende effect wordt hierdoor als beperkt en 

herstelbaar beschouwd. 

- De percelen zijn deels gelegen in het VEN-gebied nr 313 Vallei van de Kleine 

Nete benedenstrooms. De kapping betreft geen ontbossing maar een 

weloverwogen dunning en kadert binnen een optimaal beheer om de tot doel 

gestelde natuurtypes te ontwikkelen. 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 en herstelbaar beschouwd indien de 

voorwaarden opgenomen in dit besluit worden opgevolgd. De activiteit zal 

geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in VEN 

veroorzaken. 

- Een perceel is gelegen in het Natura 2000-netwerk Habitatrichtlijngebied 

Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden 

BE2100026. Het betreffende percelen bevindt zich in een zoekzone voor het 

boshabitattype 9120_9190. De dunning wordt uitgevoerd ifv 

omvormingsbeheer om de tot doel gestelde habitats te ontwikkelen.  De 

kapping heeft dan ook geen negatieve 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 voorwaarden 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 percelen zijn gelegen in het cultuurhistorisch landschap Grote Heide. Het 

Agentschap Onroerend Erfgoed verleende op 23 februari 2022 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. Aan regio Taxandria (Agentschap Natuur en Bos) Parklaan 49 te 2300 

Turnhout,  wordt machtiging verleend om kappingen uit te voeren als voorzien in 

onderstaande tabel: 
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Kadastrale gegevens Soort Aard 

Herentals 1ste afdeling sectie B nrs. 406C, 

406E, 406F, 406H, 408B, 408K, 412F 

Grove den  Dunning 20%  

Herentals 1ste afdeling sectie B nrs. 420A, 

406L, 428C, 428D, 428F, 430F, 430N, 430K, 

430M, 430L, 460K  

Grove den Dunning 20% 

Lille 4de afdeling sectie D nrs. 327A, 327B, 

330A 

 

Grove den Dunning 20% 

Kasterlee 2de afdeling sectie E nrs. 230G, 
230H, 230D2, 230K, 230E2, 230H2, 230L2, 

230M2, 231V4, 230N, 228T4, 228R13, 
228S13, 228W15, 228W14, 228F14, 228G14, 

228X14, 228Z15, 228A15, 228H13, 228C14, 
228Z14, 228M13, 228G15, 228L19 
 

Grove den Dunning 20% 

Kasterlee 2de afdeling sectie E nr. 274B 
 

Grove den Dunning 20% 

Kasterlee 2de afdeling sectie E nrs. 231T7, 
231G5, 231F4, 231X3, 231W3 

Grove den Dunning 20% 

Kasterlee 2de afdeling sectie E nrs. 394C, 
385C 

Grove den Dunning 20% 

Kasterlee 2de afdeling sectie E nr. 427A  Grove den Dunning 20% 

Kasterlee 2de afdeling sectie E nrs. 8A, 8B, 9B, 

10F  

Grove den Dunning 20%  

Kasterlee 2de afdeling sectie E nrs. 66c, 67 Grove den Dunning 20% 

Kasterlee 2de afdeling sectie E nrs. 228K20 Grove den Dunning 20% 

 

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; 

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

en de inheemse natuurlijke verjonging maximaal gespaard blijven; 

4° als dunning mag maximaal 20% van de bomen gekapt worden, regelmatig 

verspreid over het bos. Deze dunning is een selectieve kapping. Ze moet zodanig 

gebeuren, dat aan de betere bomen de nodige groeiruimte wordt geboden om een 

goede kruin te kunnen ontwikkelen. 
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5° om impact op de bodem te beperken, dient verplicht gebruik gemaakt te 

worden van de door de beheerder voorziene exploitatiepistes. Aanwezige 

microreliëf dient maximaal te gevrijwaard te blijven van verstoring.  

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

zowel liggend als staand, ter plaatse blijven; 

7° het is verboden om ingrijpende wijzigingen en beschadigingen aan de bodem, de 

strooisel- en kruidlaag toe te brengen; 

8° de kapping mag in geen geval leiden tot een vermindering van de bosoppervlakte.  

 

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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