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  Het boscompensatievoorstel wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

  Het boscompensatievoorstel wordt goedgekeurd op voorwaarde dat de volgende aangepaste 
compensatiemaatregelen worden uitgevoerd: 

 opgegeven bosoppervlakte       m² 

 oppervlakte correctie -       m² 

 
 totale bosoppervlakte =       m² 

 opgegeven te ontbossen 
oppervlakte 

417 374 m² 

 oppervlakte correctie - 427 123 m² 

 oppervlakte vrijstelling - 201 936 m² 

 totale te ontbossen 
oppervlakte 

= 427 123 m² 

 compensatiefactor x        

 oppervlakte 
boscompensatie 

= 446 795 m² 

 oppervlakte 
bosbehoudsbijdrage 

      m² x       euro/m² =       euro bosbehoudsbijdrage 

 oppervlakte 
compenserende bebossing 

446 795 m² 

 reden van aanpassing Details : zie beslissing ANB 
 

 
 Datum 

dag 
    

maand 
    

jaar 
         

 
Handtekening       

 voor- en achternaam zie beslissing ANB met kenmerk 21-216492 ondertekend 2022.01.21 14:58:55 

   
 

 

 

  

 In te vullen door de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos 

 
 Dit deel van het boscompensatievoorstel wordt ingevuld door de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en 

Bos van de provincie waar de ontbossing zal worden uitgevoerd. 

 Goedkeuring of aanpassing van het boscompensatievoorstel 

 

 Ondertekening door de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos 
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 Aanvullende boscompensatie door compenserende bebossing  

 
13 Vul de oppervlakte van de compenserende bebossing in. 

U kunt alleen een compenserende bebossing uitvoeren als alle wettelijk vereiste vergunningen voor de bebossing zijn 
verkregen en als de bebossing wordt uitgevoerd op percelen die bij de indiening van de aanvraag nog niet bebost zijn. 
Meer informatie vindt u op https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen/berekening-boscompensatie. 
De bebossing wordt uitgevoerd in zones met als bestemming groengebied, natuurontwikkelingsgebied, parkgebied, 
buffergebied, bosgebied, bosuitbreidingsgebied, agrarisch gebied in de ruime zin, recreatiegebied, gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen of in een zone die vergelijkbaar is met al die gebieden, 
zoals die zijn aangeduid op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

De oppervlakte van de bebossing moet u afronden: u mag dus geen cijfers na de komma opnemen. 

Op www.boscompenseren.be vindt u de contactgegevens van eigenaars die gronden ter beschikking stellen voor 
boscompensatie. 

 

Initieel berekende ‘vereiste’ boscompensatie (zie oorspronkelijk boscompensatieformulier): 316 240 m² 

Initieel voorziene bebossing ‘in situ’ (zie oorspronkelijk boscompensatieformulier pagina 15) : 380 273 m² 
 

Vereiste totaalopppervlakte boscompensatie ingevolge aanpassing door ANB (beslissing 2022.01.21) : 446 795 m² 

 

Vereiste aanvullende boscompensatie buiten projectgebied ingevolge deze aanpassing door ANB : 66 522 m² 

 

Voorgestelde aanvullende boscompensatie buiten projectgebied ingevolge deze aanpassing door ANB 

 zelf uitgevoerde bebossing 
door De Vlaamse Waterweg 

58 801 m²       waarvan 48 859 m² via dossier Sint-Pieters Leeuw 
      waarvan 9 942 m² via dossier Beersel 

  
bebossing door derde 

 
8 452 

 
m² door gemeentebestuur Rumst, verdeeld over 3 locaties : 
- Predikherenhoevestraat : 3 256 m² 
- Schensbos : 3 544 m² 
- Tiburstraat : 1 652 m² 

https://www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen/berekening-boscompensatie
http://www.boscompenseren.be/
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14 Vul in de onderstaande tabel de gegevens in van de percelen waarop de compenserende bebossing zal worden uitgevoerd. 
Vul de tabel als volgt in: 
- In kolom 2) vult u de kadastrale gegevens (afdeling, sectie en nummer van het perceel) in. 
- In kolom 3) 'uitvoerder van de bebossing' kruist u aan wie de bebossing op het perceel in kwestie zal uitvoeren: uzelf als aanvrager of een derde (zie vraag 15). 
- In kolom 4) ‘ruimtelijke bestemming’ vult u de ruimtelijke bestemming in volgens de geldende plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen.  
- Onderaan in de tabel (7) vult u de totale oppervlakte van de compenserende bebossing in. De totale oppervlakte van de compenserende bebossing moet gelijk zijn aan de som van 

de oppervlakten, vermeld in vraag 17. De totale oppervlakte van de compenserende bebossing moet u afronden: u mag dus geen cijfers na de komma opnemen. 

Voeg de volgende bewijsstukken bij uw voorstel: 
- een kopie van de eigendomstitel van de percelen 
- een situeringsplan 
- een kopie van het kadastraal plan van de vermelde percelen, met aanduiding van de te bebossen zones en de verdeling van de boomsoorten 
- een kopie van alle wettelijk vereiste vergunningen die noodzakelijk zijn voor de bebossing. 

Als u niet alle bewijsstukken bij dit formulier voegt, kan uw boscompensatievoorstel niet goedgekeurd worden. Meer informatie vindt u op http://www.natuurenbos.be/ontbossen. 

 
 1) gemeente  2) kadastrale gegevens  3) uitvoerder van de 

bebossing 
 5) ruimtelijke bestemming  5) oppervlakte 

van het perceel 
 6) te bebossen 

oppervlakte 
afd.  sectie  nr. 

 0 Rumst, Boom binnen 
projectgebied 

        aanvrager  derde  Golfterrein/groengebied 
zie initieel boscompensatieformulier 
PRUP in opmaak  

    380 273 m² 

 1 Sint-Pieters Leeuw    B  27A  
en 
volgen
de 

  aanvrager  derde  Agrarisch Gebied     48 859 m² 

 2 Beersel    D  C190F 
en 
volgen
de 

  aanvrager  derde  Agrarisch Gebied 

Recreatiegebied 

    9 942  m² 

 3 Rumst Tiburstraat    B  174P   aanvrager  derde  Buffergebied     1 652 m² 

 4 Rumst Schensbos    D  163A   aanvrager  derde  Bosgebied (gRUP Reet Statie)     3 544  m² 

 5 Rumst Predikherenhoevestraat    A  163N2   aanvrager  derde  Bosgebied (gRUP Groenlaar)     3 256  

 
 
 

  7) totale oppervlakte boscompensatie  447 526 m² 
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Dossier Rumst, Boom, binnen projectgebied 
Zie oorspronkelijk boscompensatieformulier 
 
Dossier Sint-Pieters Leeuw 
Gronden eigendom van het Vlaams Gewest in beheer bij de De Vlaamse Waterweg, gelegen in agrarisch gebied (gewestplan), vrij van pacht 
Een vergunning voor bebossing van agrarisch gebied, na advies door departement Landbouw&Visserij, werd verleend door het CBS van Sint-Pieters Leeuw op 28/02/2022.  Deze 
vergunning is bijgevoegd. 
 
Sint-Pieters-Leeuw met de perceelnummers :  

- 23069B0027/00A000 

- 23069B0034/00B000 

- 23069B0040/00B000 

- 23069B0041/00A000 

- 23069B0044/00A000 

- 23069B0045/00A000 

- 23069B0048/00B000 

- 23069B0052/00E000 

- 23069B0055/00V000  

- 23069B0055/00W000 

- 23069B0056/00G000 

- 23069B0057/00G000 

- 23069B0058/00G000 

- 23069B0060/00Z000 

- 23069B0061/00C000 

- 23069B0060/00A002 

- 23069B0062/00S000 

- 23069B0062/00G000 

- 23069B0065/00D000 

- 23069B0064/00A000 

- 23069B0054/00L000 

- 23069B0066/00E000 

- 23069B0069/00B000 

- 23069B0069/02A000 

- 23069B0068/00A000 

- 23069B0077/00B000 

- 23069B0078/00B000 

- 23069B0079/00A000 

- 23069B0084/00B000  
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Dossier Beersel 
 
Gronden eigendom van De Vlaamse Waterweg, gelegen in agrarisch gebied (gewestplan), vrij van pacht 
Een vergunning voor bebossing van het perceel agrarisch gebied (meest zuidelijk perceel), na advies door departement Landbouw&Visserij, werd verleend door het CBS van 
Beersel op 24/02/2022.  Deze vergunning is bijgevoegd. 
De overige percelen zijn gelegen in recreatiegebied (GRUP VSGB) en behoeven geen vergunning voor bebossing. 
De Vlaamse Waterweg als aanvrager-compensatieplichtige, stelt dat een bebossing in het recreatiegebied verantwoord is omdat : 

• DVW, als kanaalbeheerder én als terreineigenaar afziet, van de aanleg van een jachthaven en de bebossing aldus duurzaam (> 25 jaar) in stand kan worden gehouden.   

• DVW als verantwoordelijke voor de waterbeheersing langs het kanaal oordeelt dat de bebossing niet alleen geen probleem is voor maar zelfs actief bijdraagt “aan het 
behoud van de watersystemen en het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden” 

 
Beersel met de perceelnummers :  

Agrarisch gebied 

- 23046C0190/00F000 

recreatiegebied 

- 23046C0200/00E000 

- 23046C0211/00C000 

- 23046C0201/00F000 

- 23046C0203/00B000 

- 23046C0198/00F000 

- 23046C0200/00G000 
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Dossier Rumst Tiburstraat 
 
Gronden eigendom van het lokaal bestuur van Rumst (compenserende derde).  Bestemming buffergebied (gewestplan).  Vrij van pacht.   
De bouwvrije strook van 10 m langsheen de snelweg werd nagekeken en wordt volledig gerespecteerd, ttz valt buiten de hier aangemelde afbakening/oppervlakte. 
 
Rumst met perceelnummer : 11037B0174/00P000 
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Dossier Rumst Schensbos 
 
Gronden eigendom van het lokaal bestuur van Rumst (compenserende derde).   
Bestemming bosgebied volgens het Gemeentelijk RUP Reet Statie.   
Vrij van pacht. 
Volledig aansluitend bij bos. 
Rumst met perceelnummer 11036D0163/00A000 (RUMST  3 AFD/REET) 
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Dossier Rumst Predikherenhoevestraat 
 
Gronden eigendom van het lokaal bestuur van Rumst (compenserende derde).  Bestemming bosgebied volgens het Gemeentelijk RUP Groenlaar.  Vrij van pacht. 
Aansluitend bij bos.  Een bouwvrije strook boven een ondergrondse leiding werd uitgespaard. 
 
Rumst met perceelnummer 11036A0163/00N002 (RUMST  3 AFD/REET) 
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15 Vul in de onderstaande tabel het bebossingsplan in voor de percelen die u in vraag 10 hebt ingevuld. 
Vul de tabel als volgt in: 
- Vul per boomsoort of groep van gemengde boomsoorten één rij in. 
- Kolom 4), 5) en 6) hoeft u alleen in te vullen als u in kolom 3) het aankruishokje bij ‘aanplanting’ hebt aangevinkt. In kolom 4) vult u het aantal boompjes in bij bebossing door 

aanplanting. 

Onderaan in de tabel vult u de totale oppervlakte van de boscompensatie in. Die totale oppervlakte moet u afronden: u mag dus geen cijfers na de komma opnemen. 

 

Sint Pieters Leeuw 

 
 1) boom- en struiksoorten  2) oppervlakte 

per soort 
 3) wijze van bebossing  5) hoeveelheid 

plantsoen 
 5) plantverband  6) leeftijd en afmeting 

aanplanting  bezaaiing  spontane bebossing 

Boomsoorten aan te planten in groepen van 50 stuks ifv bekomen gemengd bos 

 Zomereik  Ca 10 000 m²        Ca 2 500  2 x 2  Z1V1  80-120 cm 

 Winterlinde  Ca 10 000 m²        Ca 2 500  2 x 2  Z1V1  80-120 cm 

 Gewone esdoorn  Ca 5 000 m²        Ca 1 250  2 x 2  Z1V1  80-120 cm 

 Haagbeuk  Ca 5 000 m²        Ca 1 250  2 x 2  Z1V1  80-120 cm 

 Trilpopulier  Ca 5 000 m²        Ca 1 250  2 x 2  Z1V1  80-120 cm 

 Boskers  Ca 5 000 m²        Ca 1 250  2 x 2  Z1V1  80-120 cm 

 Tamme kastanje  Ca 5 000 m²        Ca 1 250  2 x 2  Z1V1  80-120 cm 

 Struiksoorten voor struikgordel 

 Sleedoorn  Ca 1 000 m²        Ca 250  2 x 2  Z1V1  80-120 cm 

 Eénstijlige meidoorn  Ca 1 000 m²        Ca 250  2 x 2  Z1V1  80-120 cm 

 Gelderse roos  Ca 1 000 m²        Ca 250  2 x 2  Z1V1  80-120 cm 

 Europese kardinaalsmuts  Ca 1 000 m²        Ca 250  2 x 2  Z1V1  80-120 cm 

 
 7) totale oppervlakte  48 859 m²  
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Beersel 

 
 1) boom- en struiksoorten  2) oppervlakte 

per soort 
 3) wijze van bebossing  5) hoeveelheid 

plantsoen 
 5) plantverband  6) leeftijd en afmeting 

aanplanting  bezaaiing  spontane bebossing 

Boomsoorten aan te planten in groepen van 50 stuks ifv bekomen gemengd bos 

 Zomereik  Ca 4 400 m²        Ca 1 100  2 x 2  Z1V1  80-120 cm 

 Winterlinde  Ca 4 400 m²        Ca 1 100  2 x 2  Z1V1  80-120 cm 

 Struiksoorten voor struikgordel 

 Sleedoorn  Ca 300 m²        Ca 75  2 x 2  Z1V1  80-120 cm 

 Eénstijlige meidoorn  Ca 300 m²        Ca 75  2 x 2  Z1V1  80-120 cm 

 Gelderse roos  Ca 300 m²        Ca 75  2 x 2  Z1V1  80-120 cm 

 Europese kardinaalsmuts  Ca 300 m²        Ca 75  2 x 2  Z1V1  80-120 cm 

 
 7) totale oppervlakte  9 942 m²  
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3 percelen te Rumst (compenserende derde) 
 

 1) boom- en struiksoorten  2) oppervlakte 
per soort 

 3) wijze van bebossing  5) hoeveelheid 
plantsoen 

 5) plantverband  6) leeftijd en afmeting 

aanplanting  bezaaiing  spontane bebossing 

Boomsoorten aan te planten in groepen van 50 stuks ifv bekomen gemengd bos 

 Zomereik  1 500 m²        Ca 375  2 x 2  Z1V1  80-120 cm 

 Wintereik  1 500 m²        Ca 375  2 x 2  Z1V1  80-120 cm 

 Winterlinde  1 500 m²        Ca 375  2 x 2  Z1V1  80-120 cm 

 Tamme kastanje  1 250 m²        Ca 300  2 x 2  Z1V1  80-120 cm 

 Trilpopulier  1 250 m²        Ca 300  2 x 2  Z1V1  80-120 cm 

 Haagbeuk  1 000 m²        Ca 250  2 x 2  Z1V1  80-120 cm 

 Struiksoorten voor struikgordel 

 Sleedoorn*  100 m²        Ca 25  2 x 2  Z1V1  80-120 cm 

 Eénstijlige meidoorn*  100 m²        Ca 25  2 x 2  Z1V1  80-120 cm 

 Wilde lijsterbes  300 m²        Ca 75  2 x 2  Z1V1  80-120 cm 

 
 7) totale oppervlakte  8 452 m²  

 * wordt niet aangeplant omwille van doornen in Schensbos wat speelbosfunctie kan krijgen 
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 Bij te voegen bewijsstukken (aanvulling) 

 
16 Verzamel de bewijsstukken die u bij dit boscompensatievoorstel moet voegen. 

 
17 Kruis alle bewijsstukken aan die u bij dit boscompensatievoorstel voegt. 

  een kopie van het besluit tot ontheffing van het ontbossingsverbod (zie vraag 5) 

  een duidelijk plan, met aanduiding van de kadastrale percelen in kwestie, de te ontbossen zones 

  als het boscompensatievoorstel betrekking heeft op een verkaveling met ‘als bos te behouden beboste groene 
ruimtes’, een ontegensprekelijk verkavelingsplan met aanduiding van de ‘als bos te behouden beboste groene 
ruimtes’ met bijbehorende verkavelingsvoorschriften 

  als u opteert voor een compenserende bebossing (zie vraag 14): 

  een kopie van de eigendomstitel van de te bebossen percelen  

  een situeringsplan  Plannen toegevoegd onder vraag 14 

  een kopie van het kadastraal plan van de vermelde percelen, met aanduiding van de te bebossen zones en de 
verdeling van de boomsoorten.  Zie vraag 14 en specificaties binnen vraag 15 

  een kopie van alle wettelijk vereiste vergunningen die noodzakelijk zijn voor de bebossing 
Toegevoegd, in zoverre vereist, namelijk voor Agrarisch Gebied binnen de dossiers : 
Sint Pieters Leeuw : volledige dossier  
Beersel : perceel 23046C0190/00F000 

 

 Ondertekening 

 
 Ondertekening door de aanvrager 

 
18 Vul de onderstaande verklaring in. 

 Ik verklaar dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld. 

Ik geef toestemming aan de personeelsleden van het Agentschap voor Natuur en Bos om de kadastrale percelen, 
vermeld in vraag 14 , te betreden ter voorbereiding van hun advies over de geplande ontbossing en de goedkeuring 
van het boscompensatievoorstel, en voor de controle achteraf op de naleving van de voorwaarden van de 
omgevingsvergunning. 

In geval van compenserende bebossing verklaar ik dat de bebossingswerkzaamheden op de percelen, vermeld in 
vraag 14, niet in strijd zijn met de erfdienstbaarheden die rusten op die percelen en dat die percelen niet al buiten 
het kader van artikel 90bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990 moeten worden bebost of herbebost ten gevolge 
van een gerechtelijke beslissing of een contractuele of eenzijdige verbintenis. 

Als het Agentschap voor Natuur en Bos na een controle ter plaatse binnen vijf jaar na het afleveren van het attest, 
vermeld in artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels 
inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing, vaststelt dat de bebossing niet 
geslaagd is, kan het een beroep doen op derden om de bebossing uit te voeren. Ik ben mij ervan bewust dat het 
Agentschap voor Natuur en Bos de kosten voor de uitvoering van die werkzaamheden en van het onderhoud 
gedurende vijf jaar na de aanplanting op mij kan verhalen. 

 
 Datum 

dag 
0 2 

maand 
0 3 

jaar 
2 0 2 2  

 
 
 
Wim Dauwe, De Vlaamse Waterweg 
Als aanvrager maar tevens als eigenaar van de compensatiepercelen te Sint-Pieters Leeuw en Beersel 

 
 

Digitally signed by Wim Dauwe 
(Signature) 
Date: 2022.03.02 18:12:06 +01'00'
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Maarten Puls, Provinciegriffier 
Als mede-aanvrager van de vergunning 

 

 Datum 
dag 

0 2 
maand 

0 3 
jaar 

2 0 2 2  

 
Handtekening  

 voor- en achternaam Jurgen Callaerts,                                      Veerle De Beuckeleer 
burgemeester Rumst                              Algemeen directeur Rumst 

   

 
 

 
 

 Ondertekening door de derde die de compenserende bebossing (mee) uitvoert 

19 Vul de onderstaande verklaring in. 
Als de compenserende bebossing op een of meer percelen door een derde wordt uitgevoerd, moet die derde de 
onderstaande verklaring ondertekenen. 

 Ik verklaar dat de gegevens van de compenserende bebossing op de kadastrale percelen voor wat Rumst betreft, 
vermeld in vraag 14, naar waarheid zijn ingevuld. 

Ik stel mij garant om een compenserende bebossing conform de beschrijving in vraag 13 tot en met 15 uit te voeren 
binnen twee jaar na de dag waarop er van de omgevingsvergunning mag worden gebruikgemaakt. 

Ik geef toestemming aan de personeelsleden van het Agentschap voor Natuur en Bos om de kadastrale percelen, 
vermeld in vraag 14, te betreden ter voorbereiding van de goedkeuring van het boscompensatievoorstel en voor de 
controle achteraf op de naleving van de voorwaarden van de omgevingsvergunning. 

Ik verklaar dat de bebossingswerkzaamheden op de percelen, vermeld in vraag 14, niet in strijd zijn met de 
erfdienstbaarheden die rusten op die percelen en dat die percelen niet al buiten het kader van artikel 90bis van het 
Bosdecreet van 13 juni 1990 moeten worden bebost of herbebost ten gevolge van een gerechtelijke beslissing of een 
contractuele of eenzijdige verbintenis. 

Als het Agentschap voor Natuur en Bos na een controle ter plaatse binnen vijf jaar na het afleveren van het attest, 
vermeld in artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 februari 2001 tot vaststelling van nadere regels 
inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing, vaststelt dat de bebossing niet 
geslaagd is, kan het een beroep doen op derden om de bebossing uit te voeren. Ik ben mij ervan bewust dat het 
Agentschap voor Natuur en Bos de kosten voor de uitvoering van die werkzaamheden en van het onderhoud 
gedurende vijf jaar na de aanplanting op mij kan verhalen. 

Digitaal ondertekend 
door Maarten Puls 
(Signature) 
Datum: 03/03/2022 
09:09:49 

Veerle De 
Beuckeleer 
(Signature)

Digitaal ondertekend 
door Veerle De 
Beuckeleer (Signature) 
Datum: 2022.03.03 
12:25:36 +01'00'

Signature:

Email:
Jurgen Callaerts (Mar 4, 2022 09:11 GMT+1)
Jurgen Callaerts

Jurgen Callaerts

jurgen.callaerts@rumst.be
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