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1. Een structureel gemeentelijk beleid inzake de bouw van 

 megastallen 

 

 

Verleden 

De laatste jaren is er een enorme toename van het aantal intensieve 
veeteeltbedrijven in onze gemeente. Onderstaande grafiek geeft deze 
evolutie sinds 2007 weer. Het aantal runderen en varkens bleef nagenoeg 
stabiel, respectievelijk ongeveer 25.000 en 160.000 dieren.  

Heden 

Het aantal kippen is op 10 jaar tijd explosief gestegen van 600.000 tot meer 
dan 2.200.000 dieren. Het overgrote deel van deze kippen -meer dan 2 
miljoen - wordt gehouden op slechts 18 intensieve pluimveebedrijven met 
50.000 tot 280.000 kippen.  
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Gevolgen 

Toename van verkeer over de lokale wegen voor aanvoer van voeders, 
kuikens en kippen; afvoer van mest. 

Toenemende ongerustheid over de mogelijks negatieve invloed op de 
gezondheid door de uitstoot van fijn stof; 

Toename geurhinder, zelfs tot in het centrum van Wuustwezel.  

Mogelijke toevloed van Nederlandse veeteeltbedrijven in de toekomst, 
omdat de wetgeving daar recent strenger is geworden.  

In Vlaanderen wordt het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning 
hoofdzakelijk bepaald door de voorschriften in VLAREM II. Maar deze houden 
geen rekening met het cumulatief effect van verschillende veeteeltbedrijven 
op een beperkte oppervlakte. Dit probleem neemt inmiddels zo’n grote 
proporties aan dat een louter dossier-per dossier-aanpak ontoereikend is 
geworden.  Daarbij waren het uiteindelijk de omwonenden die 
noodgedwongen zelf het pleit moesten beslechten via beroeps- en juridische 
procedures.  Ondanks vernietigende arresten van de Raad van State blonken 
de vergunningverlenende overheden vaak uit in onverschilligheid en gaven 
ze vervolgens toch nog een nieuwe vergunning. Zo’n aanpak leidt niet alleen 
tot een vertrouwensbreuk, maar evenzeer tot een aanslepende 
rechtsonzekerheid voor alle betrokken partijen.  Natuurpunt vraagt dan ook 
om dringend werk te maken van een meer structurele en beleidsmatige 
aanpak op gemeentelijke niveau. 

Natuurpunt vraagt aan uw politieke fractie om tijdens de volgende 
legislatuur onverwijld een Gemeentelijk RUP op te maken met een 
herbestemming voor alle gebieden waar stallen ongewenst* zijn. In 
afwachting van dit RUP en van de lopende bijkomende onderzoeken 
naar de impact van megakippenstallen op de volksgezondheid  
vragen wij om een tijdelijke bouwstop af te kondigen op nieuwe 
constructies van grote pluimveebedrijven.   

* met name in bestaande landschappelijk waardevolle en ecologisch 
waardevolle agrarische gebieden, de onmiddellijke omgeving rond 
woonkernen (uitgezonderd de huiskavels van bestaande bedrijven). 

Wuustwezel is immers niet enkel en alleen een landbouwgemeente, maar in 
eerste plaats een landelijke gemeente die leefbaar moet zijn en blijven voor 
al haar inwoners.  
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2. Nieuwe vormen van landbouw geven zuurstof aan natuur,  

 landschap en recreatie 

 

 

In ons sterk versnipperd Vlaanderen zien we de klassieke begrenzing tussen 
stadsranden, dorpen en landbouw steeds verder vervagen. Op die manier 
geraakt een deel van de landbouwgronden en -infrastructuur ruimtelijk 
steeds sterker verweven met de mensen die er wonen. In de gangbare 
landbouw staat dit evenwel niet garant voor een sterke band tussen de 
burger en de voeding die vlakbij wordt geproduceerd. De monoculturen uit 
de gangbare landbouw bieden daarnaast ook weinig belevingswaarde. Net 
op die plaatsen waar veel mensen wonen en dichtbij willen recreëren kunnen 
nieuwe agro-ecologische vormen van landbouw voor extra natuur- en 
landschapsbeleving zorgen. Deze terreinen kunnen de vraag naar 
voedselproductie op een bredere manier invullen dan vandaag.  

Faciliteer bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kansen voor 
landbouwers die op een duurzame manier voeding willen produceren 
en/of van landbouwgrond een gedeelde en multifunctionele ruimte 
willen maken. Dat kan door Wezelse landbouwers warm te maken 
voor Lokaal, en vice versa. 

Vergroot de belevingswaarde van nieuwe landbouwprojecten 
rondom dorpen met een publieke groene dooradering die goed is 
voor de biodiversiteit en het landbouwbedrijf weerbaarder maakt. 
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3. Tijd voor een nieuw kap- en aanplantreglement 

 

 

Dit betreft de ‘Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende 
de aanplant en het rooien/snoeien van houtige beplantingen’ 

 

Argumenten 

het huidige reglement dateert van 2003  

een nieuwe tekst werd opgesteld in 2013 door de huidige meerderheid 
omdat de tekst uit 2003 als “achterhaald” (sic) bestempeld werd 

vijf jaar later is deze tekst in de vergeetschuif beland 

onze analyse van het voorstel in december 2014 : het was een slordig  
opgesteld voorstel (structuur, pertinente fouten) dat de verplichtingen en 
bijhorende handhavingsmaatregelen te vaag uitwerkt .   

 

Een nieuw kap- en aanplantreglement zou als fundament de 
bestaande inventarisatie van kleine landschapselementen in 
Wuustwezel (november 2005) moeten hebben. 

 

Bijlagen 

1 Het in 2013 voorgestelde reglement van de huidige meerderheid   

2 Onze suggesties en opmerkingen daarop zoals in 2014 geformuleerd 
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4. Zonnedelen, een win-win-win voor onze inwoners en  

 verenigingen, onze gemeente én het klimaat.   

 

 

Als Vlaanderen haar klimaatdoelen 2020 wil halen, moeten er op korte 
termijn nog 6 miljoen zonnepanelen bijkomen. Overheden hebben daarin 
een voorbeeldrol te vervullen. Vele gezinnen in onze gemeente hebben 
al zonnepanelen, maar vele anderen beschikken niet over een eigen dak (bv. 
appartementsbewoners) of hebben niet het geld om zelf een hele installatie 
aan te schaffen.  Onze gemeente, maar ook andere overheden, publieke 
instanties en ‘besturen’ bezitten in onze gemeente heel wat gebouwen met 
grote daken waarvan de potentie voor duurzame energiewinning tot 
vandaag onbenut blijft.  Ook hier is het gebrek aan financiële middelen een 
veel gehoord bezwaar. De sleutel voor het financieren van een betere 
benutting van dit grote potentieel ligt bij participatie, met name bij 
“zonnedelen”. 

Natuurpunt vraagt aan alle politieke partijen om tijdens de volgende 
legislatuur prioritair werk te maken van de oprichting van een 
vennootschap ‘zonnedelen’ waarin alle inwoners en verenigingen 
van onze gemeente actief kunnen participeren in het financieren van 
zonnepanelen op alle daartoe geschikte overheids- en publieke 
gebouwen in onze gemeente (sporthallen, scholen, culturele centra, 
buurthuizen, kerken, zorgcentra).  

Via deze vennootschap kan ons gemeentebestuur zonnepanelen toegankelijk 
maken voor iedereen. “Zonnedelen” moet dan ook een aantrekkelijke en 
veilige investering zijn, waarbij de participerende inwoners en verenigingen 
in ruil voor hun inleg van bv. minimaal 50 en maximaal 5000 €  een 
aantrekkelijk rendement krijgen. Dat rendement moet bestaan uit een 
gegarandeerd minimum dat op jaarbasis wordt bepaald, naargelang de zon 
veel of weinig geschenen heeft. Nadat de investering zichzelf heeft 
terugbetaald krijgen de gezinnen bovendien hun inleg terug.  

Wij rekenen op uw steun om via ‘zonnedelen’ alle inwoners en 
verenigingen van onze gemeente een reële mogelijkheid te bieden 
om actief bij te dragen aan de Vlaamse klimaatdoelen.  Met uw steun 
kan dit initiatief effectief uitgroeien tot een échte win-win-win voor 
onze gezinnen en verenigingen, onze lokale besturen én voor 
het klimaat.  
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5. Beheer open ruimte 

 

 

De open ruimte staat in gans Vlaanderen onder druk door toenemende 
verharding in de vorm van bijkomende woningen en infrastructuur. Op 
Vlaams niveau wordt dit probleem en al zijn nefaste gevolgen in 
toenemende mate herkend. Dit heeft geleid tot een principiële beslissing 
rond het invoeren van een ‘betonstop’. Deze principiële beslissing wacht 
echter nog op concrete invulling op het terrein.  

Ook onze gemeente kende de voorbije decennia een enorme uitbreiding aan 
verharde oppervlakte. Meer recent werd bewust gekozen voor 
dorpsinbreiding, eerder dan voor uitbreiding. Dat is een belangrijke stap in 
de goede richting maar heeft onvermijdelijk tot gevolg dat open ruimte en 
groen binnen de woonkernen steeds schaarser wordt.  

 

Om de dichtere woonkernen leefbaar te houden vergt verdere 
inbreiding een aantal omkaderende maatregelen *   

* voldoende groen voorzien (een vaste norm van een aantal m2/per 
bewoner)  

* bewaak het dorpse karakter door het beperken van het aantal bouwlagen 
voor appartementen, het voorzien van trage wegen en de uitbouw van een 
duurzame groene gordel rond de rand van het dorp. 

 

Door de snelle teloorgang van de biodiversiteit in het landbouwgebied neemt 
het belang toe van groen op het openbaar domein langs wegbermen en 
beken een steeds belangrijkere rol in als laatste toevluchtsoord voor tal van 
vlinders, bijen, wilde planten en broedvogels.  Het is dan ook cruciaal om bij 
de verdere aanleg en het onderhoud van groenpartijen in en rond de 
woonkernen, langs wegen en beken, en op alle gronden in eigendom/beheer 
van de gemeente voldoende rekening te houden met hun toenemende rol 
voor het behoud van onze biodiversiteit.  

 

Wij vragen u om de  de openbare ruimte natuurvriendelijk in te 
richten * en i.s.m.  Natuurpunt natuurvriendelijke tuinen te 
promoten en de steun voor zwaluwen te bestendigen, met ook 
aandacht voor gierzwaluwen 
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*   

- gebruik van inheemse planten en bomensoorten 

- voorzie van schuil- en nestplaatsen voor soorten 

- laat besdragende struiken uitgroeien tot volwaardige struiken 

- plantsoenen (vlinders, bijen!) laten ontwikkelen tot bloemenweiden  

  d.m.v.beperkte maaibeurten.  

- prioriteit geven aan geschikte bijenplanten, plaatsing van bijenhotels  

 

Ook in het agrarisch gebied wordt er nog naar hartenlust gebouwd, terwijl 
het aantal landbouwers drastisch daalt.  

 

Evaluatie voor agrarisch vastgoed dat (op termijn) niet langer in 
landbouwgebruik is. Wacht niet op privaat initiatief tot 
herbestemming, maar categoriseer deze gebouwen pro-actief in 
functie van 1) hergebruik door landbouw, 2) gerichte 
functiewijziging of 3) ruimtelijk herstel. 
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6. Aandacht voor natuur en landschap bij de opmaak van een RUP 

 voor het Marum 

 

 

Het deelgebied Marum van het Groot Schietveld werd onlangs afgestoten als 
militair domein en veranderde inmiddels van eigenaar (ANB + Pidpa). 
Ongeveer 60% (ca 180 ha) van het gebied bestaat uit heide en bossen. De 
resterende oppervlakte (ca 120 ha) bestaat uit graslanden die reeds 
jarenlang via concessies door landbouwers worden beheerd. Het gebied 
maakt integraal deel uit van het Europees beschermd Vogel- en 
Habitatrichtlijngebied “Groot en Klein Schietveld, de Maatjes en Wezelse 
Heide”, en is door de Vlaamse regering aangeduid als “ankerplaats”, met het 
oog op het behoud en herstel van de aanwezige landschaps- en 
erfgoedwaarden. 

Vorig jaar lanceerde de gemeente Brecht het idee om een Intergemeentelijk 
RUP op te maken om het gebied een nieuwe ruimtelijke bestemming te 
geven. Inmiddels heeft de gemeente Wuustwezel hiermee ingestemd. 

 

Natuurpunt vraagt om expliciet in uw verkiezingsprogramma op te 
nemen dat dit RUP wel degelijk de Europese verplichtingen* zal 
respecteren en een passende ruimtelijke bestemming te geven.  

 

* Vlaamse en gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen, prioritaire 
inspanningen en maatregelen, visienota van de ankerplaats Groot Schietveld 

IJver met ons om gelijktijdig met het RUP ook een Landinrichtingsproject op 
te laten maken.  Zo’n project biedt immers mogelijkheden voor een 
significante cofinanciering voor alle natuur- en landschapsmaatregelen ifv 
van bovenstaande Vlaamse beleidsdoelen en voorziet ook de mogelijkheid 
voor het nemen van flankerende maatregelen voor de betrokken 
landbouwers. 
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7. Geen kleiduifschietstand op het Groot Schietveld 

 

 

Verleden 

Twee (niet vergunde) kleiduifschietstanden waren actief op het Groot 
Schietveld, nl. VZW De Zwarte Duif en Permeke. Op grondgebied Brecht, 
maar grenzend aan woonwijken van Gooreind-Wuustwezel. Ze 
veroorzaakten klachten van geluidsoverlast bij omwonenden en verstoring 
op de Europees beschermde natuurwaarden van het gebied. 

In 2002 werd voor beide standen een milieuvergunningsaanvraag 
aangevraagd, geweigerd door de provincie en -in beroep- door de bevoegde 
minister. Beide standen werden afgebroken door ANB. 

Heden  

Voorbereiding door VZW De Zwarte Duif voor oprichting van een nieuwe 
schietstand (omgeving vroegere schietstanden). Men overweegt de uitbouw 
van een infrastructuur die niet alleen de eigen club, maar eveneens alle 
kleiduifschieters, jagers en aspirant jagers van heel Vlaanderen moet 
kunnen faciliteren. In die zin hoopt men om de schietstand jaarrond elke dag 
na het beëindigen van eventuele militaire oefeningen, van 16u tot 21 u en 
op alle andere dagen (incl. zon- en feestdagen) van 9u tot 21u te mogen 
gebruiken. 

Op dit moment wordt daartoe een “Passende Beoordeling” - Europese Vogel- 
en Habitatrichtlijn opgemaakt.  Indien goedgekeurd door  ANB staat de weg 
open voor het indienen van een concrete omgevings-vergunningsaanvraag. 

 

Natuurpunt vraagt alle politieke fracties in onze gemeente om zich in 
hun verkiezingsprogramma eenduidig uit te spreken tegen dit 
initiatief, en dus vóór het behoud van de avond- en weekendrust van 
alle omwonenden.  

 

Argumenten 

Kleiduifschieten leidt tot een onaanvaardbare bijkomende geluidsoverlast in 
een woongebied waar de milieukwaliteitsnormen inzake geluid nu reeds vaak 
onder druk staan, onder meer door militaire schietoefeningen, 
sportvliegtuigen en verkeer.  
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Kleiduifschieten hoort niet thuis in een Europees beschermd Vogel- en 
Habitatrichtlijngebied waar de natuur nu sterk te leiden heeft van verzuring 
en vermesting door stikstofdepositie, van regelmatige heidebranden en 
verstoring.  

Wij hopen op ANB te kunnen rekenen om de Passende Beoordeling niet goed 
te keuren gezien negatieve impact van dit project op de aanwezige Europees 
beschermde natuurwaarden door ruimtebeslag, door inbreng van 
onnatuurlijke materialen zoals kleiduifscherven en staalhagel en door 
verstoring.  

 

Indien een omgevingsvergunning voor de oprichting en exploitatie 
van deze schietstand wordt ingediend, vragen wij u om hier vanuit 
uw fractie bezwaar tegen in te dienen en vanuit de gemeente 
negatief te adviseren.  Indien toch vergund, vragen wij u om samen 
met ons beroep aan te tekenen bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen. 
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Bijlage 1 Het in 2013 voorgestelde reglement van de huidige meerderheid   

 

Bijlage 2 Onze suggesties en opmerkingen daarop zoals in 2014 geformuleerd 



Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de aanplant en het
rooienlsnoeien van houtige beplantingen

De gemeenteraad,
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordeníng (VCRO) van 15 mei2009 en wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 tot bepaling van de
handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is;
Ovenrvegende dat artikel 4.2.1.,3o van voornoemde codex, zoals meermaals gewijzigd,
bepaalt dat een stedenbouwkundige vergunning nodig is voor het vellen van hoogstammige
bomen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, voor zover ze geen deel uÍtmaken van een
bos;
Overwegende dat artikel 6, van het voornoemd besluit van de Vlaamse regering van 16 juli
2010 stelt dat onder bepaalde voonrvaarden het vellen van hoogstammige bomen niet
onderworpen is aan een stedenbouwkundige vergunning;
Overwegende dat, in het raam van het streven naar een verbetering van de algemene
landschappelijke kwaliteit, het aangewezen lijkt een verordening uit te vaardigen, om de
fraaiheid van de bouwwerken, de installaties en hun omgeving en de schoonheid van de
wegen, hun toegang en hun omgeving te handhaven en te bewerkstelligen;
Overwegende dat bij het streven naar de verbetering van de algemene landschappelijke
kwaliteit, het aangewezen lijkt het veruvijderen van de beplantingen bij bouwwerken, de
installaties en hun omgeving, bij de wegen, hun toegangen en hun omgeving van een
vergunning afhankelijk te stellen;
Gelet op de hoge potentiële natuurwetenschappelijke waarde van een groot gedeelte van het
grondgebied van de gemeente, ongeacht de bestemmíng op het gewestplan;
Gelet op de hoge ecologische waardering van grote delen van de gemeente op de
Biologische Waarderingskaart van België;
Gelet op het belang van de kleine landschapselementen voor het natuurbehoud in het
algemeen, doch ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt;
Overwegende dat krachtens artikel4.2.5. van de VCRO van 15 mei 2009 en wijzigingen, de
gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen de vergunningsplichtige werken,
handelingen en wijzígingen kunnen aanvullen alsmede voor de door het uítvoeringsbesluit
van 14 april 2000 vrijgestelde werken en handelingen een stedenbouwkundige
vergunningsplicht kunnen invoeren;
Gelet dat bij ministerieel besluit van 2O juni 20'13 werd vastgesteld dat de gemeente
Wuustwezel voldoet aan de 5 voorwaarden van artikel 7.2.1 § 1 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening. Dit werd gepubliceerd in het Belgísch Staatsblad dd. 17 juli 2013.
Gelet dat de gemeente Wuustwezelderhalve ontvoogd is.
Overwegende dat in functie van het behoud en de versterkíng van de algemene
landschappelijke kwalíteit het gehele grondgebied van de gemeente als één en ondeelbaar
moet worden beschouwd waardoor het noodzakelijk is het volledige grondgebied aan de
voorschriften van de bouvwerordening te onderwerpen;
Overwegende dat de bouwverordening met betrekking tot de beplantÍngen, zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2003 en van kracht gegaan 10
dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad dd. 3 oktober 2003 , achterhaald is en niet
meer strookt met de geldende wetgevíng inzake ruímtelijke ordening;
Overwegende dat op basis van al het voormelde deze bouwverordening kan aangepast
worden in een nieuwe stedenbouwkundige verordening;
Gelet op het advies dd. ... van de gemeentelijke MINA-raad;
Gelet op het advies dd. ... van de gemeentelijke Land- en Tuinbouwraad;
Gelet op het advies dd. ... van de gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie;
Gelet op het advies dd. ... van het Departement Ruimte Vlaanderen
Gelet op het advies dd. ... .van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIï, met éénparigheid van stemmen:



(

Art. í. Volgende stedenbouwkundige verordening betreffende de aanplant en het
rooien/snoeien van houtige beplantingen vast te stellen:

Hoofdstuk í : lnleidende bepalingen.

Artikel í: Definities en algemene bepalingen
1) Verbouwen: Voor de definities van verbouwen en herbouwen wordt verwezen naar de

definities zoals bepaald in de VCRO, ar|4.1.1., 6o en 12'.
2) Bouwvri.ie ruimte : ruimte die planologisch niet voozien is voor bebouwing in functie van

wonen en werken.
3) Streekeigen en traditioneel gebruikte boom- en struiksoorten : het geheel van voor de

provincie Antwerpen inheemse of ingeburgerde houtige boom- en struiksoorten, waarvoor
een cultuurhistorisch Eebruik kon worden vastgesteld, zoals opgesomd op een lijst die als
bijlage bij deze verordening wordt gevoegd.

4) Huiskavel : het (onderdeel van het) kadastraal perceel of de kadastrale percelen:
a) dat behoort bij (desgevallend de som van) een vergunde woníng of een vergund

bedrijísgebouw;
b) dat een ononderbroken geheel met de vergunde bebouwing vormt (op basis van

grondgebruik of op basis van een duidelijk landschappelijk herkenbaar element);
c) waarvan de uiterste grenzen nooit verder dan 50 meter van de vergunde bebouwing

kan lopen.
5) Traditioneel beheer van houtige beplantingen: cultuurhistorische gebruíksvormen van

houtige beplantingen die niet gericht zijn op het duuzaam rooien ervan;
Limitatieve opsomming van dergelijk traditioneel beheer:
a) het knotten van knotbomen = het cyclisch (cycli variërend van 5 tot 12 jaar) aÍzagen

van de hoofdtakken van de boom op niveau van de 'knot' 1= niveau van de
zaagsnede, variërend tussen 0,5 en 2,5 m);

b) het afzetten van hakhout = het cyclisch (cycli variërend van 5 tot 15 jaar) afzagen van
alle hout tot net boven grondniveau;

c) het kandelaren van bomen = het insnoeíen van de hoofdtakken van de boom,
waardoor kleinere 'knotten' ín de kroon ontstaan, die op hun beurt cyclisch (cycli
variërend van 5 tot 12 jaar) geknot kunnen worden;

d) leibomen; Een leiboom is een boom die gedwongen wordt in een vorm te groeien die
afwijkt van zijn natuurlijke groeiwijze. Deze vorm wordt verkregen door de twijgen in

de gewenste richting te leiden en de niet gewenste twijgen weg te halen; dergelijk
beheer is beperkt tot een aantal soorten met een goed vermogen om opnieuw uit te
lopen na snoei, knotten of afzetten.

6) Bomen buiten bosverband: bomen die geen deel uitmaken van bossen
('grondoppervlakten, waaryan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het
belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die een
of meerdere func{íes vervullen').

7) Het gezichtsveld van een beschermd monurnent: 'de ruimte van waaruit, van op de
begane grond, het monument waarneembaar is, beperkt tot een afstand van 100 meter,
desgevallend met inbegrip van de naast het monument gelegen panden of gronden,
binnen een afstand van 100 meter eryan'.

8) Hoogstammige bomen: bomen met een stamomtrek van 0.5 meter, gemeten op 1 meter
hoogte boven het maaiveld.

9) Het behoud van bomen primeert op het plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen en
andere toepassingen die het rooien van bomen met zich teweegbrengen.

10) Het betalen van een boscompensatie betekent niet dat alle bomen op het perceel
mogen gerooid worden. Na de betaling van de boscompensatie verandert de
bestemming van de desbetreffende zone van 'bos' naar 'tuin'. Enkel die bomen
waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd verkregen, mogen gekapt worden.



Hoofdstuk 2: Landschappelijk-ecologisch inkaderen van vergunningsplichtige
bouwwerken dmv aanleg van houtige beplantingen.

Artikel2.
2"1 Dil hoofdstuk is van toepassing op het bouwen, herbouwen, verbouwen of uitbreiden van
bedrijfsgebouwen en -constructies, dÍe vergunningsplichtig zijn gesteld krachtens de VCRO
van 15 mei 2009 en latere wijzigingen, en die gelegen zijn op het grondgebied van de
gemeente Wuustwezel, buiten volgende bestemmingsgebieden:
- alle vormen van woongebÍed,
2.2. Dit hoofdstuk is eveneens van toepassing op het bouwen, herbouwen, het verbouwen
of uitbreiden van zonevreemde constructies, niet zijnde woningen en met uitzondering van
houten schuilhokken, met een oppervlakte vanaf 30m'.
2.3.Binnen dit toepassingsgebied is de aanleg van houtige beplantingen in functie van een
landschappelijk-ecologische integratie van het vergunningsplichtige bedrijfsgebouw of -
consiructie principieel verplicht en onderhevig aan de stedenbouwkundige vergunning.

Artikel3.
3,1 Bij de aanleg van houtige beplantingen dient uitsluitend gebruik gemaaki te worden van
streekeigen en traditioneel gebruikte boom- en struiksoorten.
3.2 BU het uitwerken van een concreet beplantingsplan dient uitgegaan te worden van de
landschappelijke inpassing van de globale bedrijfsinfrastructuur in het omliggende
landschap. Hierbij dient dus aandacht besteed te worden aan het geheel van de
vergunningsplichtige bedrijfsgebouwen, -constructies en /of zonevreemde constructies in
kwestie, en moet uitgaan worden van:
1) Voor de gebouw(en) oÍ -+onstructie(s):

a) de Íunctie en de erin uitgevoerde activiteit;
b) de relatie tot de omgeving, nabije bebouwing en/of bouwkavels;
c) de relatie tot het bestaande reliëf;
d) de esthetische kwaliteiten/gebreken.

2) de kenmerken van de omgeving:
a) het al dan niet voorkomen van traditionele landschapselernenten;
b) openheid/geslotenheid van de omgeving;
c) relevante zichtpunten van op het openbare domein op het vergunningsplichtige

bouwwerk;
d) het al dan niet aanwezig zijn van houtige beplantingen in de omgeving die kunnen

herhaald of aangevuld worden in de geplande aanleg.
3) de beschikbare ruimte voor aanleg op alle mogelijke relevante gronden:

a) ofirelop basis van eigendomsrecht;
b) ofwel op basis van gebruiksrecht.

4) een gewenste landschappelijke integratie van de vergunningsplichtige bedrijfsgebouwen
of -constructies en/of zonevreemde constructies, met daaruit volgende esthetische
keuzes tussen:
a) de vergunningsplichtige bedrijfsgebouwen of -constructie's en /of zonevreemde

constructies aankleden;
b) de vergunningsplichtige bedrijfsgebouwen of -constructie's enlof zonevreemde

constructies verbergen;
c) de vergunningsplichtige bedrijfsgebouwen of -constructie's en /of zonevreemde

constructies accentueren.
5) een analyse welke soort onder welke beheersvorm het gewenste resultaal oplevert.

AÉikel4.
De bouwheer moet in het stedenbouwkundige vergunningsdossier minstens volgende
elementen m.b.t. de aanleg van houtige beplantingen, verduidelijken:
1) in de beschrijvende nota:



a) een duidelijke beschrijving van de uítgangssituatie, relevante elementen uit de
omgevingsanalyse en een toelichting bij de keuze tot de voorgestelde beplantingen.

2) op het omgevings- en/of inplantingsplan:
a) de aanduiding van de meest relevante zichtpunten (met kijkrichting) van op openbaar

domein op het goed in kwestie, aangevuld met minstens e€n foto in dezelfde
kijkrichting van op ieder zichtpunt (minstens 6 foto's);

b) een aanduiding van de relevante grond(en) in eigendom/gebruiksrecht van de
aanvrager,

c) bovenaanzicht van het gewenste finale resultaat van de beplanting (hypothese van
volle wasdom; onderscheid tussen bestaande + nieuwe beplanting) met aanduiding
van de belangrijkste horizontale afmetingen (incl. afstanden tot perceelsgrenzen);

d) per plantblok of individuele beplanting aanduidingen van plantverband, plantmaat,
gebruikte soorten en gebruiksvorm (haag, struikvorm, knotboom, hoogstam, hakhout,
...).

Artikel S.

De houtige beplantingen dienen gerealiseerd te zijn ten laatste een jaar na voltooiing of
ingebruikname van de vergunningsplichtige bedrijfsgebouwen of -constructie's en /of
zonevreemde constructies.

AÉikel6.
De bouwheer draagt zorg voor een vakkundige aanleg van de houtige beplaniingen in
kwestie. Hij draagt eveneens zorg voor een vakkundig beheer en onderhoud van de houtige
beplantingen. Hrj voert hiertoe alle onderhoudshandelingen uit die vereist zijn voor het
bereiken en in standhouden van het vooropgestelde eíndbeeld, met name:
- het verhinderen van concurrentie door kruidachtige vegetatie,
- het vervangen van afgestorven plantgoed:
- desgevallend de bescherming van plantgoed tegen vraatschade door vee of wild;
- desgevallend vorm- en onderhoudsnoei.

AÉikel7.
7.1 Tot zekerheid van uitvoering van de opgelegde plantverplichtingen bij bouwprojecten
dient de bouwheer voor de aanvang van de bouwwerken een (bank)waarborg voor te
leggen. De waarborg wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.
7.2 Deze waarborg dient te worden ingesteld onder de vorm van een storting op een
gemeentelijke rekening, en dit samen met de eventuele andere kosten die worden
gefactureerd naar aanleiding van gemeentelijke reglernenteringen allerhande-
7.3 Het bewijs van het instellen van een waarborg dient aan het gemeentebestuur te worden
aangeleverd onder de vorm van het bewijs van storting op de gemeentelijke rekening.
7.4 Btl het verstrijken van uitvoeringstermijn, of vroeger, op vraag van de bouwheer,
controleed het gemeentebestuur of de houtige beplantingen zijn uitgevoerd conform de
specificaties uit het vergunde bouwplan, en maaH hiervan schriftelijke neerslag in een
proces-verbaal.
7.5 Voldeed de bouwheer aan zijn plantverplichtingen, dan wordt de waarborg vrijgegeven.
ln het andere geval wordt de bouwheer in gebreke gesteld. En gebeurt een jaar later een
flnale controle. Bij een hernieuwde ingebrekestelling wordt de waarborg ingehouden en gaat
het gemeentebestuur over tot vaststelling van een bouwmisdrijf.

Hoofdstuk 3 : De aanleg van houtige beplantingen.

Artikel 8.
Op het grondgebied van de gemeente Wuustwezel, binnen beschermde landschappen,
erfgoedlandschappen en beschermde stads- of dorpsgezichten, is de aanleg van houtige
beplantingen, die door hun finale omvang en/of ligging waarneembaar zïp van op openbaar



domein, onderhevig aan de stedenbouwkundige vergunning met eenvoudige
dossiersamenstelling.

Artikel9.
9.1 Binnen dit toepassingsgebied wordt bij beplantingen:

- uitsluitend gebruik gemaakt van streekeigen en traditioneel gebruikte boom- en
struiksoorten,

- steeds een landschappelijk-ecologische meerwaarde nagestreefd,
9.2 Hiertoe worden concrete beplantingsplannen steeds gebaseerd op:
1) de kenmerken van de omgeving:

a) landschap met traditionele groenelementen/nieuw landschap;
b) openheid/geslotenheid van de omgeving;
c) reliëf;
d) belangrijke zichtassen in de onmiddellijke omgeving;
e) de evt. aanwezigheid van landschapsstorende constructies;

0 de evt. aanwezigheid van belangrijke zichtassen en/of zichtpunten.
2) een doordachte analyse welke streekeigen soort onder welke beheersvorm het gewenste
resultaat oplevert.

Hoofdstuk 4: Het rooien en snoeien van houtige planten.

AÉikel í0.
10.1 Dit hoofdstuk van deze stedenbouwkundige verordening is van toepassing op het
rooien, snoeien of vernietigen van houtige beplantingen en op elk beheer dat aírijkt van het
traditioneel beheer zoals bepaald in hoofdstuk 1 onder de definities gelegen op het
grondgebied van de gemeente Wuustwezel-
10.2 Het omvormen van een hoogstam tot een traditionele beheervorm zoals gedefinieerd in
hoofdstuk 1, art 1, valt eveneens binnen het toepassingsgebied van dit hoofdstuk.
10.3 Elk werk dat valt onder art 10.1 en 10.2, is onderhevig aan de stedenbouwkundige
verg unning met eenvoud ige dossiersamenstel li ng.
- De vergunning tot rooien kan bepalingen bevaften waaraan de vervangingsbeplanting

moet voldoen.
- Tenzij anders bepaatd in de vergunning moet elke opgelegde herbeplantíng uiterlijk in het

eerste plantseizoen dat volgt op het vellen, worden uitgevoerd.
10.4 Uítzondering.
- houtige planten gelegen op huiskavels zijn geen voorwerp van deze verordening, tenzij

het gaat om hoogstammige bomen of indien de huiskavel gelegen is in een (voorlopig)
beschermd landschap, het gezichtsveld van een beschermd monument, een beschermd
stads- of dorpsgezicht of woonparkgebied:

- bomen waarvan de stam zich op minder dan 5m van een vergund of vergund geacht
gebouw bevindt, maar niet ter hoogte van de grens met openbaar domeín;

- bomen/hakhout behorende tot een bos, zoals bedoeld in het bosdecreet;
- alleenstaande bomen of enkele bomen in l$nverband die een acuut gevaar vormen, mits

voorafgaande schriftel ijke toestemming van de gemeentel ijke g roendienst;
- productiebeplantingen in boomkwekerijen en laagstamboomgaarden;
- ingrepen verbonden aan de uitvoering van een door de bevoegde overheid goedgekeurd

beheerplan of beheervisie in het kader van de milieu- en natuurwetgeving en van de
landschapszorg;

- de onderhoudsnoei van traditionele beheervormen zoals gedefinieerd in art 1.

10.5 Tot zekerheid van uitvoering van de opgelegde plantverplichtingen dient de bouwheer
voor de aanvang van de bouwwerken een (bank)waarborg voor te leggen. De waarborg
wordt vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.
10.6 Deze waarborg dient te worden ingesteld onder de vorm van een storting op een
gemeentelijke rekening, en dit samen met de eventuele andere kosten die worden
gefactureerd naar aanleiding van gemeentelijke reglementeringen allerhande.



10.7 Het bewijs van het instellen van een waarborg dient aan het gemeentebestuur te
worden aangeleverd onder de vorm van het bewijs van storting op de gemeentelijke
rekening-
10.8 Bij het verstrijken van uitvoeringstermijn, of vroeger, op vraag van de bouwheer,
controleert het gemeentebestuur of de houtige beplantingen zijn uitgevoerd conform de
opgelegde plantverplichtingen.
'10.9 Voldeed de bouwheer aan zijn plantverplichtingen, dan wordt de waarborg vrijgegeven.
ln het andere geval wordt de bouwheer in gebreke gesteld en gebeurt een jaar later een
finale controle. Blijft de aanvrager alsnog in gebreke, verwerft de gemeente de borg definitief
en gaat het gemeentebestuur over tot vaststelling van een bouwmisdrijf.
10.10 De waaöorg, die in functie van de heraanplanting wordt geèist, zal worden
terugbetaald indien er geën gebruik werd gemaakt binnen de termijn van de verleende
vergunning.

Hoofdstuk 5: Beschermingsbepalingen voor bouwwerken, constructies en dergelijke.

AÉikel íí.
Onverminderd de bepalingen in de stedenbouwkundige vergunning moet de
inplantingsplaats van bouvrrwerken, opritten, terrassen, uitbreidingen en dergelijke binnen de
bebouwbare oppervlakte zo worden bepaald dat de aanwezige bornen maximaal en onder
goede omstandigheden behouden blijven.

Artikel 12.
Bij het uitvoeren van bouw- of verbouwingswerken, bij de aanleg van wegen, leidingen,
kabels, e.d. díenen alle nodige voorzorgen genomen te worden om de beplantingen, bomen
in het bijzonder, te beschermen en hun toekomst te garanderen.

AÉikel í3.
Onverminderd de bepalingen in de stedenbouwkundige vergunning moet op bouwwerven
een ruimte van minimum 2 meter rond de boomstam vrij blijven van bouwwerfverkeer,
stapeling of storting van bouwmaterialen of bouwafval, bouwbarakken, schaftwagens, en
dergelijke. Deze ruimte moet door een bouwhek worden afgebakend.

Artikel í4.
Onverminderd de vigerende bepalingen uit Vlarem I en ll alsook de verplichtingen opgelegd
door het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake grondwaterbeheer,
moet bij grondbemaling de watervoorziening van de te beschermen beplanting, bomen in het
bijzonder verzekerd worden.

Artikel í5.
Wanneer in het kader van vergunningsplichtige activiteiten tevens een vergunning voor het
kappen van bomen wordt afgeleverd en volgens het gemeentebestuur heraanplanting
gewenst is, zal het gemeentebestuur een waarborg eisen om de heraanplanting te
garanderen. De heraanplanting dient te worden uitgevoerd binnen het eerstvolgende
plantseizoen na voltooiing van de bouwwerken, tenzij anders bepaald in de
stedenbouwkundige vergunning.

Hoofdstuk 6: Hoogstambomen en waardevolle beplantingen in verkavelingen.

Artikel 16.
Bij elke nieuwe verkavelingsaanvraag dient er zoveel mogelijk rekening gehouden te worden
met de aanwezigheid van de bestaande hoogstambomen en beplantingen. Het maximale
behoud ervan staat hierbij voorop. Daartoe dient er bij elke verkavelingsaanvraag een
groenplan toegevoegd te worden indíen er voor de verwezenlijking van de verkaveling
hoogstambomen en/of beplantingen dienen gerooid of verwijderd te worden. Het groenplan
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omvat de aanwezige én de te verwijderen bomen en beplantingen in functie van de te
verwezenlijken verkaveling. Voor elke boom wordt de omtrek vanaf 0,5m hoogte en de soort
boom vermeld. De motivatienota van de verkavelingsaanvraag omvat een paragraaf waarin
duidelijk wordt omschreven welke maatregelen er zijn genomen om het aanwezige groen

maximaalte behouden.

AÉikel {7.
Het goedgekeurde groenplan maakt deel uit van de verkavelingsaanvraag en is bindend voor
de kbpers van de percelen. ln uitzonderlijke gevallen en na advies van de gemeentelijke
groendienst en goedkeuring door het college van burgerneester en schepenen, kan er
afgeweken worden van het groenplan.

Hoofdstuk 5: Openbaar groen.

Artikel í8.
Het is verboden om schade toe te brengen aan het openbaar groen. Onder schade wordt
verstaan: kappen, vellen, rooien, snoeien, kandelaren, kandelaberen, verwijderen,

uittrekken... of elke andere actie die de fysieke verschijningsvorm van het openbaar groen

wijzigt.

Artikel í9-
Elke vorm van schade die werd toegebracht aan openbaar groen dient door de veroorzaker

vergoed te worden aan de gemeente Wuustwezel.
Voór hoogstammige bomen wordt deze schadevergoeding berekend op basis van de

Uniforme Methode voor waardebepaling van straat-, laan- en parkbomen behorend tot het

openbaar domein zoals gepubliceerd door de Vereniging voor Openbaar Groen.

Hoofdstuk 5: Slotbepalingen.

Artikel20.
ln geval van strijdigheid met een plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan hebben de

voórschriften van een plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan voorrang op de

verordening.

Artikel 2í.
De overtredingen op deze stedenbouwkundige verordening worden overeenkomstig artikel
6.1.1, en 6.1.3. van de VCRO van 15 mei 2009 en wijzigingen en zijn wijzigingen bestraft,
onverminderd de toepassing van de artikelen 6.1.41 en 6.1 .42. van voormeld decreet.

Artikel22.
Het college van burgemeester en schepenen kan in haar beoordeling van de aanvragen tot
stedenbouwkundíge vergunning strenger zijn dan deze verordening (bv ingeval er in de
stedenbouwkundige vergunning van het gebouw al voorwaarden waren opgenomen met
betrekking tot houtige planten).

AÉ. 2. Deze verordening wordt samen met het besluit van de gemeenleraad en het advies
van Oe gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening ter goedkeuring toegezonden aan
de besténdige deputatie. Een afschrift van de verordening wordt naar de Vlaamse regering
gestuurd. Eén uittreksel van de goedkeuringsbeslissing van de bestendige deputatie en van
àe gemeentelijke stedenbouwkundige verordening wordt verzonden voor bekendmaking in
het Belgisch Staatsblad.

Art. 3. De bouwverordening met betrekking tot de beplantingen, zoals goedgekeurd door de

§ffie-enteraad in zitting van 28 aprít 2003 wordt opgeheven met ingang van het van kracht
gaan van de onderhavige nieuwe stedenbouwkundige verordening.
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Bedenkingen bij het nieuwe gemeentelijk kapreglement (kortweg) 

 

Het uitgangspunt moet positief genoemd worden (eerste pagina): “het streven naar een verbetering 
van de algemene landschappelijke kwaliteit”, “gelet op de hoge POTENTIELE 
natuurwetenschappelijke waarde van … de gemeente”, “de hoge ecologische waardering van grote 
delen van de gemeente op de Biologische Waarderingskaart van België” en “ het belang van de kleine 
landschapselementen voor het natuurbehoud “. Ook wordt het vorige “kapreglement” “achterhaald” 
genoemd. 

Bedenkingen bij de ontwerptekst zelf: 

IN HET ALGEMEEN IS DE TEKST NIET DUIDELIJK VAN STRUCTUUR, WORDEN ENKELE ZAKEN OP DE 
VERKEERDE PLAATS GEZET WAT VERWARRING VEROORZAAKT EN BOVENDIEN  ZIJN DE TITELS NIET 
DUIDELIJK GENOEG OM SNEL IN DE TEKST TE VINDEN WAT MEN ZOEKT.  

Beter zou de volgende hoofdstukbepaling zijn: 

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen 

Hoofdstuk 2 Landschappelijk-ecologisch inkaderen van vergunningsplichtige bouwwerken door 
middel van aanleg van houtige beplantingen 

Hoofdstuk 3   Aanleg van houtige beplantingen in beschermde landschappen, beschermde 
dorpsgezichten en erfgoedlandschappen 

Hoofdstuk 4 Het rooien en snoeien van houtige planten 

Hoofdstuk 5 Beschermingsmaatregelen voor houtige beplantingen tijdens vergunningsplichtige 
bouwwerken 

Hoofdstuk 6 Hoogstambomen en waardevolle beplantingen in verkavelingen 

Hoofdstuk 7 (en niet 5 zoals in de tekst staat) Bescherming van openbaar groen 

Hoofdstuk 8 (en niet 5 zoals in de tekst staat) Slotbepalingen 

TEVENS IS HET VERWARREND DAT ER GEWERKT WORDT MET ENERZIJDS “Art.1” EN ANDERZIJDS 
“artikel 1” TERWIJL DIE OP EEN ANDER INDELINGSNIVEAU STAAN 
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Hoofdstuk 1: art.1 punt 10 betalen van een  boscompensatie verandert de bestemming van bos in 
tuin wat enkel nog bescherming biedt aan de hoogstammige bomen, al de rest niet 

Concrete vraag: wat is er gebeurd met de compensatiebetaling voor de eiken op verkaveling 
Kalmthoutse Steenweg 

Hoofdstuk 2 art.2 geeft het kader weer waarbinnen aanplant principieel verplicht gaat worden: 
positief is dat het ook verplicht wordt bij werken aan zonevreemde gebouwen hoewel dit de 
achterdeur openzet voor camouflage van uitbreidingen aan die zonevreemde gebouwen  

waarom  “principieel verplicht “ en niet gewoon “verplicht” 

                       Art.3 positief is dat ook bij een verbouwing het geheel van de gebouwen betrokken 
wordt in beplantingsplan. Functie, activiteit, relatie tot de omgeving, reliëf,esthetische kwaliteiten en 
gebreken van de gebouwen, kenmerken van de omgeving, beschikbare ruimte moeten betrokken 
worden in het beplantingsplan. Echter het begrip “beschikbare ruimte” (in eigendom of met 
gebruiksrecht) wordt ondergeschikt gesteld aan het te bouwen volume. Tevens gaat men in dit 
artikel te ver door “esthetische” (sic) keuzes voor te stellen en zelfs open te laten: aankleden, 
verbergen of accentueren. Dat laatste schrapt men beter … 

verhouding groen en bebouwing is niet beschreven 

                      Art. 4 vraagt dat de bouwheer dit alles beschrijft in zijn vergunningsdossier. Het laat de 
bouwheer echter redelijk vrij waar hij zijn motivatie voor een gekozen beplanting gewoon moet 
toelichten. Nergens staat dat de overheid bezwaar kan hebben tegen welke keuze ook (vind ik ook 
niet terug in art. 7 dat de handhaving beschrijft. De bouwheer bepaalt zelf wat “relevante elementen 
in de omgevingsanalyse” zijn. Beter ware het te verwijzen naar de bestaande gemeente- inventaris 
van KLE’s (rapport van het PIH november 2005). De groenambtenaar  en het gemeentebestuur 
moeten daarbij best het advies volgen zoals dat op pagina 85 in het besluit staat: eerst herstellen van 
bestaande KLE’s, daarna uitbreiden rekening houdend met bodem en vochtgehalte. Dit past in een, 
jawel, lange termijnplanning voor de KLE’s op gronden van openbare besturen . Daarnaast vraagt het 
besluit dat men de KLE’s op privé-eigendom  best  aanpakt via deelgebieden (pagina 86). Een betere 
leidraad voor de politici is er niet in deze. 

Wie zal oordelen op basis van welke objectieve maatstaf zoals de KLE-inventaris? 

 HET VERDIENT AANBEVELING EEN LEIDRAAD OP TE LATEN STELLEN SPECIFIEK VOOR ONZE 
GEMEENTE  VOOR DE AANLEG VAN HOUTIGE BEPLANTINGEN ROND BEDRIJVEN 

 

                        Art. 5 positief: termijn wordt bepaald op één jaar na voltooiing OF ingebruikname dus 
ook na voltooiing zonder ingebruikname of ingebruikname zonder voltooiing. 

                        Art. 6 gaat over de kwaliteit van uitvoering. Alleen in grote lijnen controleerbaar. Echter 
waar men schrijft “verhinderen van concurrentie door kruidachtige vegetatie” zou men er moeten 
aan toevoegen “zonder gebruik van chemische onkruidbestrijders”. Dat is wel vast te stellen. Men 
kan ook nog verwijzen naar de “handleiding voor  harmonisch parkbeheer” waaruit blijkt dat 
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kruidachtige vegetatie geen probleem hoeft te zijn mits een aantal ingrepen zoals mechanisch 
maaien of mulchen onmiddellijk na aanplant. 

  

 

                         Art. 7 gaat over de handhaving: is streng genoeg. Echter er worden geen bedragen 
genoemd. Het zou toch om een substantiëel bedrag moeten gaan dat niet als afkoopsom gezien 
wordt. Substantiëel zou een percentage van het  investeringsbedrag kunnen zijn of een klassement 
van bedragen in functie van de oppervlakte van de totale bedrijfsoppervlakte…  De hernieuwde 
ingebrekestelling leidt tot het vaststellen van een bouwmisdrijf. Dat is positief als daar ook gevolg 
aan gegeven wordt. Controle door de ambtenaar kan ook van op kantoor met luchtfotografische 
gegevens op internet . Tevens moet vermeld worden dat werken aan een vergunningsplichtig 
gebouw pas mogen starten als de eerdere groenplannen volledig uitgevoerd zijn 

Hoofdstuk 3  handelt over de beschermde zones in landschappelijk opzicht. Prima. Echter hier zou 
het inschakelen van een onafhankelijke stedebouwkundige (eventueel gesubsidieerd door de 
gemeente) wenselijk zijn . Bovendien ontbreekt elk gemeentelijk kader voor (nieuwe) aanplant in 
beschermde zones. 

Hoofdstuk 4 reglementeert het rooien, snoeien of vernietigen van houtige beplantingen en elk 
beheer dat afwijkt van wat in hoofdstuk 1 als traditioneel beheer bepaald wordt, zo ook het 
omvormen van een hoogstam tot zo’n traditionele beheersvorm (knotten, afhakken, leiden, 
kandelaberen).  Dit is de kern van een traditioneel “kapreglement”. Men vraagt zoals voorheen een 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag met éénvoudige dossiersamenstelling. De eventuele 
vergunning KAN een herbeplantingsverplichting inhouden met termijnbepaling. Echter welke normen 
men daarvoor gaat hanteren blijft een raadsel. Uitzonderingen zijn wel  voldoende bepaald. 
Handhaving is omschreven maar zoals boven onvoldoende beschermd door vastgestelde 
substantiële tarieven  zodat de waarborg niet meer zoals in het verleden als een afkoopsom 
beschouwd wordt. Bijvoorbeeld :waarborg op basis van een klassement zoals te vinden in de 
“Uniforme methode voor waardebepaling van straat-, laan- en parkbomen” van de Vereniging voor 
Openbaar Groen. Of nog:kappen zonder vergunning betekent boete van door boswachter geschatte 
waarde van de boom x twee.  Heraanplant zou ook steeds verplicht kunnen worden; indien het 
onmogelijk is dezelfde locatie opnieuw te planten zou de gemeente het waarborgbedrag kunnen 
gebruiken voor herstel en aanvulling van KLE’s op openbaar domein of als subsidie voor aanleg van 
landschappelijk waardevolle groenschermen rond bedrijven door een onafhankelijke aannemer.  

Hoofdstuk 5   is nieuw en veelbelovend. Titel is niet duidelijk: er zou beter “tijdens bouwwerken…” 
staan dan “voor”.  

                            Art. 12 blijft vaag over wat “alle nodige maatregelen” inhouden. Beter is een niet 
exhaustieve lijst maatregelen mee te geven op basis van deskundig advies. 

                            Art. 13 de vernoemde 2 meter is te algemeen: soms te streng, veelal te slap. Beste 
omschrijving is “de verticale projectiezone van de (ongesnoeide) boomkruin moet afgebakend 
worden met werfhekken”. 
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                             Art.14  weerom te vaag. Beter:” bij bronbemaling moet  op de verticale projectie van 
de (ongesnoeide) boomkruin  een gietrand gemaakt worden met de aanwezige teelaarde “ zodat de 
boom in kwestie van buiten de werfhekken op de minst tijdrovende manier begoten kan worden . Dit 
is ook de enige manier waarop een groenambtenaar de watergift kan vaststellen . 

                             Art. 15 lijkt mij als herhaling overbodig en verwarrend. 

Hoofdstuk 6 art. 16 gaat over het kappen van hoogstammen en “waardevolle beplantingen” in 
verkavelingen. Positief: “maximaal behoud staat voorop”. Echter alleen indien er gerooid moet 
worden wordt een groenplan gevraagd. De voorwaardelijke wijs op het einde van pagina 6 moet 
weg. Beter is : “bij elke verkavelingsaanvraag moet een groenplan toegevoegd worden dat ook de 
openbare groenzones en hoogstambomen in de rand opneemt ”. Een lapsus die moet rechtgezet 
worden is bovenaan pagina 7 in artikel 16: “Voor elke boom vanaf 0.5m omtrek  op 1 meter hoogte 
wordt de omtrek en de soort vermeld” is de correcte versie. 

                          Art. 17  zet de poort weer open voor willekeur. Alweer zijn de uitzonderingen 
gedetailleerd , de verplichtingen vaag. Misschien moet bij verkavelingen een bindend advies 
gevraagd worden aan MINA-raad of GECORO. 

Hoofdstuk 7 wordt foutief als nummer 5 bestempeld. Openbaar groen. Dit is een duidelijk artikel dat 
schade aan openbaar groen in alle omstandigheden zonder uitzondering geverbaliseerd en vergoed 
wil zien. Voor onze vrienden de bomen wordt er zelfs verwezen naar de Uniforme Methode voor 
waardebepaling van straat- laan-en parkbomen van de Vereniging voor Openbaar Groen!  

 

Slotbepalingen:  interessant is dat de gemeente zich het recht voorbehoud strenger te zijn dan haar 
eigen reglement. Kan twee kanten uit natuurlijk maar in hoofdzaak positief te noemen. 

30 december 2014  

Bart Verschueren 

 

 

 

 

 

   


