
(Vlarem I: artikel 31 - bijlage 10) 
 

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN 
MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE  van Agentschap Wegen en Verkeer 
(dossier M2017-95) 
 
De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Deputatie op 5 april 2018  werd genomen inzake 
volgende aanvraag: aanleg van reptielen-/amfibietunnels en plaatsen van ecoraster: gelegen te 2960 Brecht, 
Wuustwezelsteenweg (en Kampweg, Wuustwezel) zn. 
 
Een natuurvergunning werd verleend,  
 
MITS: 
De volgende voorwaarden dienen strikt te worden nageleefd: 
- De werken worden uitgevoerd buiten het vogelbroedseizoen tussen 1 augustus en 1 maart. 
- De afgegraven bodemtoplaag (met eventuele zaadbank) van de bermen wordt bewaard en na de werken ter plaatse 
terug uitgespreid. 
- De grazige vegetatie en heidevegetatie in de bermen worden zo goed als mogelijk hersteld na de aanleg. 
- Waar voor de plaatsing van het ecoraster heidevegetatie wordt verwijderd, dient dit in zijn oorspronkelijke toestand 
hersteld te worden. Dit door het hergebruik van de bodem en zoden, en eventueel aanvoeren van heidemaaisel. 
- Houtige vegetaties/houtkanten worden waar haalbaar afgezet in de plaats van te rooien. 
- Bomen die aanzienlijk ingesnoeid worden boven de ecotunnels dienen gemonitord te worden. Indien er bij een boom 
verval optreedt, dient er eveneens voldaan te worden aan de bovenstaande voorwaarde. 
- Kappen van bomen die potentieel belangrijk zijn voor vleermuizen (diameter boom op borsthoogte > 30 cm, oude 
bomen, bomen met holtes of loszittende schors) gebeurt pas na een grondige vleermuisinspectie door een deskundige 
net vóór de boomkap. 
- Een heraanplant dient voorzien te worden. Plantlocatie dient bepaald te worden in overleg met het Agentschap voor 
Natuur en Bos. Afhankelijk van de locatie kan de aanplant op twee manieren gebeuren: 
   - Er kan gebruikgemaakt worden van natuurlijke verjonging. Indien 3 jaar na het uitvoeren van de werken nog 
onvoldoende natuurlijke verjonging met geschikte soorten aanwezig is, moet de verjonging aangevuld worden met 
inheemse loofboomsoorten tot een plantverband niet wijder dan 2 x 2,5 meter bereikt is. 
   - De aanplant wordt uitgevoerd ten laatste 1 jaar na de werken met bosgoed in een plantverband niet wijder dan 2 x 2,5 
meter. Er wordt gestreefd naar het creëren van de boshabitat 9190. De aanvrager neemt alle nodige 
voorzorgsmaatregelen met het oog op het welslagen van de nieuwe aanplant. Bij uitval dient het eerstvolgende 
plantseizoen de opengevallen plaats terug te worden ingevuld. 
 
 
De beslissing met bijlagen, zal gedurende de periode van 22 mei 2018 tot 21 juni 2018  ter inzage liggen van het publiek 
bij de dienst grondgebiedszaken van het gemeentebestuur. 
 
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en 
Natuur, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-Laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 17 van het Besluit van 
de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het Natuurdecreet. 
 
 
 
Te Brecht, 22 mei 2018  
 
De burgemeester 
Luc Aerts 


