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Kapmachtiging
NATUUR EN BOS GEEFT RICHTING

WIST JE DAT?
1 Een kapmachtiging geldt ook voor het kappen
van dode bomen!

Contact
AVES

2 Via de kapmachtiging regelt Natuur en Bos
ook de bepalingen uit het natuurdecreet zoals
de algemene zorgplicht voor de natuur en de
ontheffingen op de VEN-verboden

• Antwerpen: aves.ant@vlaanderen.be

3 Om illegale ontbossing te voorkomen
organiseert Natuur en Bos gerichte controles.

• Vlaams-Brabant: aves.vbr@vlaanderen.be

• Limburg: aves.lim@vlaanderen.be
• Oost-Vlaanderen: aves.ovl@vlaanderen.be
• West-Vlaanderen: aves.wvl@vlaanderen.be

Om een bos duurzaam te beheren worden er af en toe bomen
gekapt. Denk maar aan dunningen, hakhoutkapping, kaalkap
om bosomvorming te stimuleren, … Alle wijzigingen die je
in een bos doet, vereisen een voorafgaande machtiging van
Natuur en Bos.
Je hebt geen machtiging nodig als de activiteit vermeld staat
in een goedgekeurd beheerplan. Cruciale voorwaarde: het
bos hoort bos te blijven, met behoud van al zijn functies.
Gaat het over ontbossing en verdwijnt het bos, dan tellen er
andere regels (zie kompasnaald ‘Ontbossen’).

Natuur en Bos
Havenlaan 88 bus 75
1000 Brussel

Elke activiteit of
wijziging in een bos
vraagt een (kap)machtiging van
Natuur en Bos.

Bel 1700

Is de kapping opgenomen in
een natuurbeheerplan?

Is de kapping niet opgenomen in
een natuurbeheerplan?

BOMENKAPPEN/BOSBEHEER

» Geen vergunning nodig om deze kapping uit te voeren

» Telkens een machtiging vereist om een boom te kappen

Verantwoordelijke uitgever: Marie-Laure Vanwanseele,
Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel

» Geen meldingsplicht naar Natuur en Bos

» Procedure ‘kapmachtiging aanvragen’ (lees verder)

» Voordeel?
• geen administratieve rompslomp
• recht op subsidies (zie bijbehorende kompasnaald
‘Natuurbeheer in één plan’)

» Natuur en Bos geeft akkoord / geen akkoord en kan ook
voorwaarden opleggen

Meer info?
HTTPS://WWW.NATUURENBOS.BE/

Notities

Speel het slim als bosbeheerder: stel een
natuurbeheerplan op en voer elke kapping
onmiddellijk uit zonder meldingsplicht.
editie april 2019

editie april 2019

VERGUNNINGEN

VERGUNNINGEN
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Hoe vraag je een kapmachtiging aan?

• Download het formulier op www.natuurenbos.be/
bomenkappen
• Dien het ondertekende formulier in bij Natuur
en Bos, afdeling AVES
• Natuur en Bos geeft binnen 60 dagen akkoord /
geen akkoord of stelt bijkomende voorwaarden
(bijvoorbeeld de plicht tot heraanplanten)
Geen reactie na 60 dagen? Dan geldt een
stilzwijgende goedkeuring
• Kapmachtiging is 3 jaar geldig, tenzij anders
vermeld in de machtiging zelf (verlenging niet
mogelijk)
• Bosbeheerder ontvangt originele kapmachtiging,
gemeente ontvangt kopie
• Draag de kapmachtiging bij jou tijdens de
kapping. Natuur en Bos kan naar de machtiging
vragen bij controle

UITZONDERING: BOMEN KAPPEN
ZONDER KAPMACHTIGING

LIGT HET BOS IN HET VLAAMS
ECOLOGISCH NETWERK (VEN)?

ACUUT GEVAAR IN BOSVERBAND

Dan zijn de bepalingen uit het natuurdecreet ook
van toepassing en is het wijzigen van vegetaties –
zoals bossen – verboden

• Reden? Om de veiligheid te garanderen van
andere bomen, van bezoekers of infrastructuur
in bossen
• Voorbeelden? Dode bomen, bomen met takbreuk
na stormschade, half hangende bomen over
wegen
• Bevestig de kapping en de motivatie ten laatste
24 uur na de kapping schriftelijk aan Natuur
en Bos
• Binnen 6 maanden na kapping herstelmaatregelen
voorleggen aan Natuur en Bos

• Natuur en Bos kan in bepaalde gevallen
ontheffing verlenen van het VEN-verbod tot
wijzigen van vegetaties
• Andere ontheffingen op de andere VEN-verboden
kunnen nodig zijn, bijvoorbeeld bij eventueel
gepland gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Zie pagina https://www.natuurenbos.be/beleidwetgeving/beschermde-gebieden/ven-ivon/
spelregels/ontheffing-beschermingsvoorschriftenvan

GEZONDHEID VAN DE BOOM

• Reden? Om verdere aantasting door ziekte
te voorkomen en rest van bos te beschermen

CRITERIA VOOR
EEN KAPMACHTIGING
Wil je weten welke beoordelingscriteria tellen om
een kapmachtiging te krijgen? Surf naar
www.natuurenbos.be/inhoudelijke-criteria

• Meld kapping en de motivering ervan minstens
veertien dagen voor het uitvoeren van de kapping
schriftelijk aan Natuur en Bos
• Binnen 6 maanden na kapping herstelmaatregelen
voorleggen aan Natuur en Bos

SCHOONTIJD?
VERBODEN TE KAPPEN
De schoontijd is de periode waarin het bos niet
geëxploiteerd en geruimd mag worden omwille van
de broedperiode van vogels, de aanwezigheid van
andere beschermde diersoorten, de bloeitijd van
kwetsbare vegetaties of om andere ecologische
redenen.
Deze periode loopt standaard van 1 april tot 30 juni,
maar kan aangepast worden aan de plaatselijke
situatie. Een aangepaste schoontijd (vroeger
starten, kortere duur, langer aanhouden, ....) kan
worden opgelegd indien er een specifieke doelsoort
aanwezig is die bijvoorbeeld net iets eerder of later
broedt.
Raadpleeg de specifieke schoontijd in de
kapmachtiging.

ACTIVITEIT GEPLAND IN HET BOS?
ALTIJD EEN MACHTIGING VEREIST
Niet enkel om bomen te kappen heb je een
machtiging nodig. Voor alle activiteiten in een bos
heb je een machtiging van Natuur en Bos nodig.
Volgende zaken kan je niet doen zonder machtiging:
• constructies plaatsen zoals schuilhutten,
afsluitingen, barbecues en speeltoestellen, …
• ingrijpende bodemwijzigingen om bijvoorbeeld
een loopparcours aan te leggen
• dieren houden binnen een omheining in het bos

DUURZAAM BOSBEHEER

• aanplantingen met sierplanten en/of exoten

Duurzaam bosbeheer is het bos beheren met het
oog op de toekomst.

• vuurtje stoken, prikkeldraad plaatsen of bomen
snoeien

Tips voor heraanplantingen kan je terugvinden via
www.inverde.be.

