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 05 maart 2021, door het Agentschap voor Natuur en Bos,
regio Groene Gordels Konijnenstraat 172b te 1602 Vlezenbeek en vertegenwoordigd door Wim
De Maeyer, regiobeheerder, geregistreerd onder dossiernummer 21-205191.
- Deze kapmachtiging heeft betrekking op percelen in domein Spildoorn-Boerenhoek te
Walem-Mechelen, kadastraal gekend als Mechelen 8ste afdeling Walem sectie B nrs 51, 54,
56, 57, 59b.
- Het betreft een gedeeltelijke eindkap van populier. De aanvrager motiveert dat de kapping
dient te gebeuren om veiligheidsredenen. Kapping gebeurt omwille van de veiligheid van de
omwonenden en de bosbezoekers. De bomen bevinden zich naast een woning. De populieren
wortelen eerder ondiep en onstabiel waardoor er een aanzienlijk gevaar is voor windval.
- De individuele eindkap betreft geen ontbossing (d.i. een wijziging van het grondgebruik
van bos naar niet-bos), maar kadert binnen een regulier bosbeheer. De ingreep heeft als
doel de bomen te vervangen door een nieuwe generatie bos op dezelfde plaats en over
dezelfde oppervlakte. De bomen hebben een gemiddelde omtrek van 1,70m. De te kappen
bomen zijn momenteel geschikt voor de huidige houtmarkt en hebben een commerciële
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waarde. De populieren zullen na het kappen worden vervangen door een spontane
verbossing van inheems loofhout of indien nodig een aanplant van inlands loofhout zwarte
els, zomereik en linde.
- Het bos sluit aan op een groter bos- en natuurcomplex met een matige tot hoge
natuurwaarde. Het uitvoeren van deze ingreep kan een impact hebben op de aanwezige
fauna en/of flora. Er bevinden zich geen nestholtes in de te kappen bomen.
- De toepassing van een uitgebreide schoontijd leidt tot een betere bescherming van het
ecosysteem tegen verstoring van de kapping.
- Er kan mogelijk een tijdelijk effect zijn op de broed- of rustplaatsen van de aanwezige
beschermde (vogel)soorten. Dit effect wordt als beperkt en herstelbaar beschouwd indien de
voorwaarden opgenomen in dit besluit worden opgevolgd.

DE ADJUNCT-DIRECTEUR ADVIEZEN & VERGUNNINGEN VAN HET
AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS BESLUIT,
Artikel 1. Aan het Agentschap voor Natuur en Bos, regio Groene Gordels, Konijnenstraat 172b
te 1602 Vlezenbeek, wordt machtiging verleend om kappingen uit te voeren als voorzien in
onderstaande tabel:

Kadastrale ligging

Oppervlakte

Soort

Aard

Mechelen 8ste afdeling Walem sectie B nrs 51,
54, 56, 57, 59b.

1,5 ha

Populier

Veiligheidskap
eindkap

Art. 2. De machtiging is geldig vanaf de datum van ondertekening van dit besluit tot en met
9 maart 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 of geruimd worden tijdens de standaard schoontijd van 1 april tem 31
juli;
3° tijdens het vellen en ruimen moet 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. Het ruimen van de bomen
dient te gebeuren langs het tracé dat het minste schade toebrengt aan de aanwezige
natuurwaarden. Het (tijdelijk) laten liggen of verspreiden van hout, hakselhout of ander
organische materiaal is enkel mogelijk indien toegestaan door de bevoegde boswachter.
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5° het is verboden om ingrijpende wijzigingen en beschadigingen aan de bodem, de strooiselen kruidlaag toe te brengen.
6° conform de Criteria Geïntegreerd Natuurbeheer moet het aanwezige dood hout, zowel
liggend als staand, ter plaatse blijven. Kroonhout mag gesnipperd worden.
7° herbebossing is 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.
8° de kapping mag in geen geval leiden tot een vermindering van de huidige 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, 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.

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