TUINONDERHOUD
1. Nieuwe aanplanting
Voor nieuwe planten, struiken en bomen houden we er rekening mee dat we aanplantingen die hoger worden dan
2m ook minimaal op 2m afstand van de zijdelingse perceelsgrens planten. Een haag tot een maximale hoogte van
2m mag op een halve meter van de buren aangeplant worden. Aan de straatzijde mag je aanplanten tot tegen de
rooilijn (scheiding privaat/openbaar domein). Let wel op voor overhangend groen over het openbaar domein!
Tip: kies voor streekeigen groen omdat die het hier nu eenmaal beter doen.
2. Kappen van bomen
Algemeen principe: Voor het kappen van bomen heeft u altijd een kapvergunning nodig. Afhankelijk van de situatie
gaat het om een stedenbouwkundige vergunning voor het vellen van bomen, een ontbossingsvergunning, een
natuurvergunning, een kapmachtiging of een gemeentelijke kaptoelating. De soort aanvraag wordt bepaald door
de ligging van de boom bijvoorbeeld in een tuin of op een perceel dat als bos kan beschouwd worden,
alleenstaand of in groepsverband, ligging volgens gewestplan (woongebied, woonpark, landbouwzone,…) etc.
Stedenbouwkundige vergunning
Voor het kappen van een hoogstammige boom moet je een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Je hebt
geen stedenbouwkundige vergunning nodig als de te kappen bomen aan alle volgende voorwaarden voldoen:
- ze maken geen deel uit van een bos, zoals bedoeld in het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten;
- ze zijn gelegen in een woongebied of in een industriegebied, of in een daarmee vergelijkbaar gebied, en niet in
een woonparkgebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied;
- ze bevinden zich op huiskavel van een vergunde woning of vergund bedrijfsgebouw, maar niet op de grens met
het openbaar domein;
- ze zijn gelegen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning of het bedrijfsgebouw;
Kapmachtiging of ontbossingsvergunning (bos)
Zodra bomen deel uitmaken van een bos zijn er twee mogelijkheden:
- kapmachtiging => als na het kappen van de bomen het bos behouden blijft
- ontbossingsvergunning => als na het kappen van de bomen het bos is verdwenen of het restant niet meer als
bos kan aanzien worden
Natuurvergunning
Is uw eigendom gelegen in landbouwgebied is het mogelijk dat uw bomen deel uitmaken van een
landschapselement zoals een houtkant of een bomenrij. In dit geval dient u over een natuurvergunning te
beschikken of vervangend een stedenbouwkundige vergunning welke ter advies werd voorgelegd aan de afdeling
natuur.
Gemeentelijke kaptoelating
In alle overige gevallen waarbij de procedure niet strikt geregeld is, is een gemeentelijke kaptoelating van
toepassing. Voorbeelden:
- bomen die geen hoogstammige bomen zijn
- bomen die gelegen zijn in woongebied/industriegebied binnen 15 m van het vergunde gebouw
- bomen die geen deel uitmaken van een bos
Diversen
- Er is ook geen vergunning vereist als er geveld wordt omwille van acuut gevaar én mits voorafgaandelijke
schriftelijke instemming van het Agentschap voor natuur en bos.
- Bovendien moet men ook geen stedenbouwkundige vergunning hebben als het vellen van de hoogstammig
bomen als activiteit in een goedgekeurd beheersplan of beheersvisie is opgenomen.
- Voor een boom met een stamomtrek van minder dan een meter volstaat een gemeentelijke kaptoelating.
- Verklarende woordenlijst:
* woongebied = alle woonzones, ook recreatief woongebied, landelijk woongebied, etc maar niet in andere
bestemmingen zoals woonpark
* hoogstammige boom = een boom die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek heeft
van een meter of meer
* bos = zoals bedoeld in het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten: vbn dit kan een uitgesproken bos zijn, maar
ook een perceel bouwgrond of een huiskavel welke overwegend is aangelegd of begroeid met bomen, struiken
en/of onderbegroeiing. De definitie van bos is dus niet gekoppeld aan de bestemming volgens het gewestplan.
3. Overhangend groen

Nu we druk bezig zijn met onze tuintjes netjes te zetten voor de komende winter denken we ook even aan de
overhangende takken en struiken aan de straatkant. Volgende regels moet je in acht nemen:
-geen takken 2,5 m boven berm of voetpad
-geen takken 4,5 m boven de straat
-voor hoekpercelen mag de haag slechts een hoogte hebben van 1,10m tot 5 m uit de straathoek
Meer informatie kan u bekomen bij de dienst grondgebiedszaken 03 660 25 50 of groendienst 03 660 17 20.
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