Info over het rooien van bomen
Wat is een bos?
De wetgever maakt een duidelijk onderscheid tussen het rooien van bomen in bosverband en het
rooien buiten bosverband.
Daarom is het belangrijk te weten: wanneer is een stuk grond een bos?
Het is niet de bestemming volgens het gewestplan die bepaald of het stuk grond al dan niet een bos
is.
Volgens het Bosdecreet is een bos:
grondoppervlakten waarvan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste
bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die een of meer functies
vervullen;
de kaalvlakten, voorheen met bos bezet, die tot het bos bleven behoren;
niet-beboste oppervlakten die nodig zijn voor het behoud van het bos, zoals boswegen;
bestendig bosvrije oppervlakten of stroken en recreatieve uitrustingen binnen het bos
de aanplantingen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de houtvoortbrengst, ondermeer die van
populier en wilg.
Rooien van bomen, houtkanten en hagen NIET in bosverband
a/ Wie bomen wil vellen met een omtrek van meer dan 1 m op een hoogte van 1 m boven het
maaiveld, moet in principe over een stedenbouwkundige vergunning beschikken.
Deze vergunning is echter niet nodig als aan alle volgende vereisten is voldaan:
de bomen zijn gelegen in een woongebied, in een industriegebied of in een daarmee
vergelijkbaar gebied;
de bomen zijn gelegen binnen een straal van 15 m rondom de vergunde woning of het
vergunde bedrijfsgebouw;
het rooien is niet in strijd met de voorschriften of bepalingen opgelegd in uitvoeringsplannen
(BPA’s, RUP’s), verkavelingvergunningen of eerder afgeleverde stedenbouwkundige
vergunningen.
b/ Ingeval van hoogdringendheid gelden andere regels. Informeer je dan bij de dienst vergunningen
van het gemeentebestuur.
c/ In landschappelijk waardevol landbouwgebied, groengebied, bosgebied, valleigebied, brongebied
en habitatrichtlijngebied is steeds een natuurvergunning vereist. Dit geldt ook voor bomen met een
stamomtrek kleiner dan 1 m. Het betreft hier een vergunning voor het wijziging van vegetatie en/of
voor het wijziging van lijn- en puntvormige elementen. Deze vergunning moet worden ingediend bij
de gemeentelijke dienst vergunningen.
Opmerking: wanneer zowel een natuurvergunning als een stedenbouwkundige vergunning vereist is,
kan de aanvraag worden gecombineerd in een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.
Rooien van bomen in bosverband
a/ Voor het vellen van bomen in bosverband is volgens het Bosdecreet een kapmachtiging vereist. De
aanvraag wordt rechtstreeks ingediend bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, agentschap
voor natuur en bos.
b/ In groengebied, bosgebied, brongebied, valleigebied en habitatrichtlijngebied is naast deze
kapmachtiging ook een natuurvergunning vereist voor het wijziging van vegetatie en/of voor het
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wijziging van lijn- en puntvormige elementen. Deze vergunning moet worden ingediend bij de
gemeentelijke dienst vergunningen.
Uitzondering voor het ontbossen
Ontbossen is een handeling waardoor een bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt en waarbij de grond
een andere bestemming of gebruik krijgt.
In Vlaanderen geldt er een principieel verbod op ontbossen. Maar in enkele gevallen kan het toch,
bijvoorbeeld wanneer het bos gelegen is in woongebied of binnen een verkaveling.
Wanneer ontbossing kan, moet er een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning worden
ingediend bij de dienst vergunningen.
Bij het ontbossen gelden echter regels tot compensatie, omdat er door je ingreep bos verloren gaat.
Er zijn verschillende soorten compensatie:
compensatie in natura;
financiële compensatie;
of een combinatie van beide.
Er zijn wel een aantal uitzonderingen op deze regel, zoals voor beperkte ontbossing op kleine
woonkavels.
* * *
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