
Omgevingsvergunning aanvragen 
» Indienen via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

» Eenvoudige dossiersamenstelling 
- Indien juridisch noodzakelijk wordt advies van Natuur 

en Bos opgevraagd

» Bij vragen, contacteer je gemeente

Vlaanderen
is natuur

Kappen  
hoogstammige bomen
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Omgevings
vergunning vereist 
voor het kappen van 
hoogstammige  
bomen.
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VERGUNNINGEN

NATUUR EN BOS GEEFT RICHTING

Je hebt een omgevingsvergunning nodig voor het kappen 
van een boom waarvan de omtrek van de boomstam meer 
is dan één meter gemeten op één meter hoogte ten 
opzichte van het maaiveld. Let wel, dit geldt enkel voor 
bomen die niet tot een bos behoren zoals solitaire bomen of 
bomen in lijnverband.

Een boom kappen kan niet zomaar.  
Kijk na of je een vergunning nodig hebt

Geen omgevingsvergunning nodig voor
> BOOM OP MINDER DAN 15 METER  
   VAN VERGUNDE WONING

» Boom staat in woon-, agrarisch- of industriegebied

» Boom in woonparkgebied: wel omgevingsvergunning 
nodig

» Boom is niet opgenomen als te behouden in een 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), verkavelingsplan, ...

> ACUUT GEVAAR OF ZIEKE BOOM

» Reden? Om de veiligheid te garanderen

» Alleenstaande hoogstammige bomen of bomen die deel 
uitmaken van een lijnbeplanting of een rij bomen

» Kapping op voorhand aanvragen bij de gemeente

» Let op! In geval van een zieke boom in een bos, neem je 
contact op met Natuur en Bos
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Contact
AVES
• Antwerpen: aves.ant@vlaanderen.be

• Limburg: aves.lim@vlaanderen.be

• Oost-Vlaanderen: aves.ovl@vlaanderen.be

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

• West-Vlaanderen: aves.wvl@vlaanderen.be

Natuur en Bos

Havenlaan 88 bus 75 
1000 Brussel

Bel 1700

Meer info? 

WWW.NATUURENBOS.BE/BOMENKAPPEN

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

Nieuwe vrijstellingsregels  
omgevingsvergunning
» Als het kappen van bomen vermeld staat in een 

goedgekeurd (natuur)beheerplan

» Hoogstammige bomen in ‘agroforestry’ (boslandbouw)

» Op verzoek van de kabel- en leidingbeheerder of de 
spoorwegbeheerder

Plant je een nieuwe boom?
» Voor elke gekapte boom plant je best een nieuwe boom

» Je voldoet zo aan de zorgplicht

» De omgeving blijft groen

» Tips voor aanplantingen kan je vinden op  
www.bomenwijzer.be


