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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 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 13 maart 2020, door Agentschap Natuur en Bos, Afdeling 

Terreinbeheer, vertegenwoordigd door Wim Pauwels. 

- Deze kapmachtiging heeft betrekking op Lot /2020/Hazewinkel te Heindonk-Willebroek in 

eigendom van Sport Vlaanderen en meer bepaald volgende percelen: Willebroek 3de afdeling 

Heindonk sectie A nr. 87c en 102b. 

- De aanvrager geeft aan dat de kapping een hakhoutkap is en het bosbestand een 

achterstallig beheer kent. Het betreft een hakhoutkap van een gemengd loofhout.  

- De te kappen hakhoutstrook grenst aan privé-tuinen en hun aanhorigheden. De aanvrager 

geeft aan dat een aantal van de buren zeer ongerust zijn en hinder ondervinden van het 

‘overjaarse’ hakhout. 

- Er bevinden zich geen nestholtes in de te kappen bomen. De bomen hebben een gemiddelde 

omtrek van 0,70m en werden aangeplant in 1972. De te kappen bomen hebben een zeer 

geringe commerciële waarde. 

- Het bestand maakt deel uit van een groter bos- en natuurcomplex met een matige tot hoge 

natuurwaarde, zodat het uitvoeren van voorliggen de aanvraag een impact kan hebben op de 

aanwezige fauna en flora. 
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- De toepassing van de schoontijd leidt hier tot een betere bescherming van het ecosysteem 

tegen de verstoring van de kapping.  

De aanvrager heeft zelf voorgesteld om aangepaste schoontijd in acht te nemen. 

Er kan mogelijk een tijdelijk effect zijn op de broed- of rustplaatsen van de aanwezige 

beschermde soorten. Dit effect wordt als beperkt en herstelbaar beschouwd. Indien de 

maatregelen opgenomen in dit besluit worden opgevolgd. 

 

- De kapping betreft geen ontbossing maar betreft een hakhoutkap met waarbij de stronken 

na de kapping terug kunnen uitgroeien. Door de ingrepen wordt het achterstallige beheer 

ingehaald.  Tevens betreft het een kap om hinderaspect voor de naastliggende percelen te 

beperken.  

 

 
 

 

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

EN BOS BESLUIT, 

Artikel 1. Aan Agentschap Natuur en Bos, Afdeling Terreinbeheer twordt machtiging verleend 

om kappingen uit te voeren als voorzien in onderstaande tabel: 

 

Kadastrale 

ligging 

Oppervlakte Soort Aard Omschrijving  

Willebroek 3de 

afdeling 

Heindonk 

sectie A nr. 

87c en 102b 

 

 1,2 ha Gemengd 

loofhout 

Hakhoutkap Inhalen 

achterstallig 

beheer, 

terugzetten van 

hakhoutkant 

 

 

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

tot en met 31 maart 2023.  

 

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° het afzetten van het hakhout moet gebeuren tijdens het winterseizoen (tussen 1 
november en 1 maart), buiten een strenge vorstperiode, en zodanig dat de stronken 
ongehinderd weer kunnen uitlopen. Indien er plaatsen zouden zijn, waar de stronken niet 
meer uitschieten, dan dienen deze plaatsen herbebost te worden door aanplanting met 
bosplantsoen van inheemse standplaatsgeschikte soorten, ten laatste tijdens het 
plantseizoen dat volgt op het einde van de geldigheid van deze kapmachtiging; 
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3° er mag niet geruimd worden wanneer de bodem te nat is om de gebruikte 
ruimingsmachines te dragen zonder schade aan de bosbodem; 

4° om herstel van de bosbodem en kruidvegetatie mogelijk te maken, mag er geen nieuwe 
ingrijpende kapping plaatsvinden binnen 8 jaar na de uitvoering van deze machtiging;  

5° 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, 27 maart 2020 

 

 

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

 

 

 

 

Els WOUTERS 
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