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CONTACTGEGEVENS
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):
Het hout dat wordt aangeboden in deze cataloog wordt verkocht uit de volgende regio(‘s) van ANB:
Regio Lage Kempen
Regiobeheerder Gui Winters
Heuvelstraat 5, 3940 Hechtel-Eksel
Tel: 011-73 41 50, GSM: 0499-86 52 83, Email: raf.verschueren@vlaanderen.be
De contactgegevens van de verantwoordelijke boswachter worden bij het lot zelf vermeld.
Natuurinvest: ondersteunt het ANB voor de opvolging van de betalingen van de domeinbossen.
Natuurinvest, Houtverkopen
Koning Albert II-laan 20 bus 22, 1000 Brussel.
Tel.: 02/553 81 61, email: houtverkopen@lne.vlaanderen.be

FSC GECERTIFICEERD HOUT
ANB streeft naar het certificeren van de door haar beheerde bossen via het FSC certificaat. Bepaalde
loten die in deze houtcataloog worden aangeboden, zijn bijgevolg afkomstig uit FSC-gecertificeerde
bossen. Deze bossen voldoen dus aan de Principes en criteria van FSC (Forest Stewardship Council),
door een onafhankelijke instelling beoordeeld.
Heel het FSC-systeem stoelt op de aanwezigheid van een bewijs van FSC-certificering bij elke verkoop
van een partij FSC-hout of FSC-product en dit voor de volledige keten (van bos tot klant). Elke FSCgecertificeerd bos heeft een unieke FSC-code. Deze code is terug te vinden op alle verkoopdocumenten:
houtcataloog (lotbeschrijving), kapvergunning en factuur. De factuur bestaat uit een algemene
overzichtsrekening met vermelding van FSC-code en een overzicht van de gekochte soorten en
volumes; per schijf wordt een factuur afgeleverd. Deze verkoopdocumenten stellen u als koper in staat
het nodige bewijs te leveren van uw aangekocht FSC-hout.
Meer informatie over FSC groepscertificaat van het ANB: danny.maddelein@vlaanderen.be, meer
algemene informatie over FSC is terug te vinden op www.fsc.be, contactpersoon: bart.holvoet@fsc.be
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HOUTVERKOOP
Onder voorzitterschap van het Agentschap voor Natuur en Bos zal in samenwerking met Natuurinvest
worden overgegaan tot de volgende openbare houtverkoop:

Datum en uur: za 01-12-2018 09:00
Plaats: De Moffel, Martinus van Gurplaan 39 te 3920 Lommel
De bieders moeten in het bezit zijn van:
Hun identiteitskaart
Hun bankkaart
Formulier van borgstelling, volledig ingevuld en ondertekend
overeenkomstig de verkoopsvoorwaarden (Formulier in bijlage)

door

koper

en

borg,

Overzicht

Naam
Eigenaar
Waaltjesbos
ANB
Totaal niet-FSC: 54 m³
Totaal FSC: 0 m³

Volume [m³]
54

FSC
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VERKOOPSVOORWAARDEN
Op deze verkoop zijn van toepassing:







het Bosdecreet van 13 juni 1990; meer bepaald de artikelen 54 tot 79 en 107 bis;
het besluit van de Vlaamse regering van 7 juni 2002 houdende de werkwijze en de voorwaarden
in zake de openbare verkopen van hout en andere bosproducten van openbare bossen;
het besluit van de Vlaamse regering van 7 juni 2002 (BS 30 juli 2002) betreffende de vorm van
de kapvergunning voor houtkavels in openbare bossen en de wijze waarop die wordt
afgeleverd;
het besluit van de Vlaamse regering van 8 november 2002 (BS 18 december 2002) houdende
de erkenning van kopers en exploitanten van hout overeenkomstig artikel 79 van het
Bosdecreet van 13 juni 1990;
de hierna vermelde bijzondere verkoopvoorwaarden;
de bij de loten vermelde bijzondere voorwaarden, enkel geldig voor het betreffende lot.

BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. ALGEMEEN
Artikel 1. In uitvoering van art. 6§1 van het BVR houtverkoop geschiedt de openbare verkoop lot per
lot volgens de volgorde van de aangehechte catalogus, per opbod.

Artikel 2. Loten die op de verkoop van 01-12-2018 niet worden toegewezen, zullen dit jaar niet
opnieuw aangeboden worden.

Artikel 3. In aanvulling op art. 4 van het BVR houtverkoop zijn de opgegeven volumes slechts
aanduidingen die de verkoper niet binden. De kopers moeten zelf oordelen over de kwaliteit van de
bomen, hun eventuele gebreken (o.a. de aanwezigheid van schroot) en de moeilijkheidsgraad van
velling en ruiming.

Artikel 4. Overeenkomstig art. 6 §3 van het BVR houtverkoop is het samenvoegen van loten niet
toegestaan.

Artikel 5. In uitvoering van art. 11 van het BVR houtverkoop wordt op de geboden som, vermeerderd
met 3% kosten, 6% btw aangerekend, tenzij anders vermeld bij de bijzondere bepalingen per lot.

Artikel 6. In aanvulling op art. 14§1 van het BVR houtverkoop wordt niet in speciën ontvangen.
Artikel 7. In uitvoering van art. 9§2 van het BVR houtverkoop en art. 57 tweede alinea van het
Bosdecreet, verliest de koper wiens belofte tot betalingswaarborg niet voldoende is om de bieding, de
kosten en de BTW te dekken het recht op alle loten die hem op onderhavige houtverkoop reeds
(voorlopig) werden toegewezen.

Artikel 8. Niet erkende kopers kunnen jaarlijks en per adres een volume lager dan 50m³ hout
aankopen. Vanaf 50m³ per jaar is een erkenning vereist. De koper kan evenwel op meerdere loten
inschrijven, die samen meer dan 50m³ bevatten. De loten worden toegewezen in volgorde van de
vermelding in de cataloog. Van zodra de koper bij toewijzing de grens van 50m³ heeft bereikt of
wanneer een extra lot deze grens zou overschrijden, worden zijn mondelinge of geschreven biedingen
voor het betreffende lot en eventueel volgende loten ongeldig.

Artikel 9. Indien de koper kruinhout, gelegen in loten waarvoor een erkenning vereist is, doorverkoopt
aan particuliere kruinhoutverwerkers, dienen zij zich aan de volgende regels te houden:
- De kruinhoutverwerker moet tijdens de werkzaamheden steeds in het bezit zijn van het bewijs van
betaling, rechtstreeks aan de koper van het lot. Dit bewijs dient te vermelden: het lot waarin de
kruin(en) zijn gelegen, het gekochte kruinhoutvolume (stère) en de exploitatietermijn.
- De koper dient de gegevens van kruinhoutverwerkers die kruinen van hem kochten door te geven aan
de beheerregio. De kruinhoutverwerker mag pas starten met de werkzaamheden nadat deze lijst werd
doorgegeven aan de beheerregio. Deze lijst bevat naast de naam en gsm-nummer (of e-mailadres) van
de kruinhoutverwerker, het lotnummer en het volume van het te verwerken kruinhout.

2. VEILIGHEID en MILIEUZORG
Artikel 10. De koper die exploitatiewerken uitvoert, verbindt zich er toe:
§1 Tijdens de exploitatie steeds de nodige veiligheidsvoorzieningen in acht nemen. Iedereen die
exploitatiewerkzaamheden
uitvoert,
moet
uitgerust
zijn
met
de
nodige
persoonlijke
beschermingsmiddelen in overeenstemming met de uit te voeren werken, conform het KB van 7
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augustus 1995 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (BS 15.9.1995). De
persoonlijke
beschermingsmiddelen
omvatten
geschikte
helm,
handschoenen,
broek,
gehoorbescherming, gelaatsbescherming en schoenen die voorzien zijn van een geldige CE-markering.
§2 Tijdens de exploitatiewerkzaamheden steeds uitgerust te zijn met een EHBO kit en in voorkomend
geval zijn personeel dat exploitatiewerkzaamheden uitvoert steeds uit te rusten met één EHBO kit per
vier werknemers.
§3 Noch zelf exploitatiewerkzaamheden uit te voeren, noch zijn personeel exploitatiewerkzaamheden uit
te laten voeren onder invloed van alcohol of andere bedwelmende middelen.
§4 Bij het aanwenden van motorzagen alleen biologisch afbreekbare kettingolie te gebruiken.
§5 Olieverversingen van machines steeds buiten het bos uit te voeren.
§6 Chemische stoffen en hun verpakking, niet-organisch vloeibaar en vast afval te verwijderen in een
geschikte verpakking naar een containerpark. Chloorhoudende, gevaarlijke en giftige producten zijn
verboden.
§7 Het is verboden machineonderdelen, kabels, benzineblikken of enig ander materiaal, gebruikt bij de
exploitatie, achter te laten in het bos. De koper is aansprakelijk voor de opruimingskosten.
§8 Indien hij voor de exploitatie van de door hem gekochte loten beroep doet op een exploitant, een
overeenkomst op te maken met de exploitant en in deze overeenkomst ondermeer voorliggende
verkoopsvoorwaarden op te nemen.
§9 Geen verf te gebruiken voor het aanduiden van de rechtstaande gemerkte bomen. Op liggende
stamstukken het gebruik van verf tot een strikt minimum te beperken.
§10 Vanaf 1 september 2019, in de gekochte loten, enkel nog mensen met een kettingzaag te laten
werken, die in het bezit zijn van het European Chainsaw Certificate niveau 1 en/of niveau 2, afhankelijk
of zij geveld hout opwerken en/of doorjorten of zij ook bomen vellen.

3. TERMIJNEN VELLING, RUIMING en SCHORSING
Artikel 11. In uitvoering van art. 48 van het BVR houtverkoop gelden volgende termijnen:
Het vellen, ruimen en transporteren (= tot buiten het bosdomein) moet beëindigd zijn op 31-12-2019.
Bijzondere vellings- en ruimingstermijnen kunnen vastgesteld worden en zijn vermeld bij de bijzondere
bepalingen per lot.

Artikel 12. In uitvoering van art. 23§2 van het BVR houtverkoop kan de regiobeheerder uitstel van
exploitatietermijn toekennen. Hiervoor moet uiterlijk 14 dagen voor het einde van de exploitatietermijn
een gemotiveerde en schriftelijke aanvraag worden ingediend bij de regiobeheerder.

Artikel 13. De standaard schoontijd waarbij vellen en ruimen verboden is, geldt van 1 april tot en met
30 juni. De standaard schoontijd is geldig tenzij anders vermeld in de bijzondere bepalingen per lot.

Artikel 14. In uitvoering van art. 19§2 van het BVR houtverkoop moet de exploitant de aangestelde
verwittigen 2 werkdagen voor de aanvang of het hervatten van de velling of ruiming. Dit kan telefonisch
aan de boswachter of via een e-mail tegelijk aan de boswachter én de regiobeheerder gericht.

4. UITVOERING VAN DE EXPLOITATIE
Artikel 15.
§1 In de te koop gestelde loten worden alle bomen die niet met de hamer of de rits zijn gemerkt,
voorbehouden, inclusief dood hout. Indien (te vellen) bomen met verf werden gemerkt staat dit steeds
vermeld in de bijzondere bepalingen per lot.
§2 In aanvulling op art. 21 van het BVR houtverkoop moet de boswachter vooraf worden geraadpleegd
en moeten zijn richtlijnen worden opgevolgd wanneer niet gehamerde bomen of struiken moeten
worden verwijderd om de exploitatie mogelijk te maken. Ook wanneer voorbehouden bomen gebroken
of omgeworpen worden, moet de exploitant ze ter plaatse laten liggen en onmiddellijk de boswachter
waarschuwen.
§3 Voor de opvolging van de exploitaties zijn er in sommige bestanden proefvlakken uitgezet die zowel
voor als na de exploitatie geïnventariseerd worden, dit als controle op de hoeveelheid geëxploiteerd
hout. In geval van vaststelling van een meerkap van meer dan 3% wordt in elk geval de waarde van de
meerkap aangerekend aan de koper van het lot aan de eenheidsprijs van het betreffende lot en voor
het, via de steekproefmethodiek, vastgestelde volume. In geval de meerkap meer dan 5% bedraagt kan
tevens een klacht worden ingediend bij het Erkenningscomité.
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Artikel 16.
§1 Onverminderd de bepalingen van de algemene verkoopvoorwaarden zijn in loten hakhout alle
gemerkte bomen alsook de niet gemerkte hoogstammen voorbehouden. In de bijzondere bepalingen
per lot staat steeds vermeld of het om een hakhoutlot gaat.
§2 In aanvulling op art. 27 van het BVR houtverkoop geldt bij hakhoutkappingen dat de stammen
schuin dienen afgezaagd te worden zodat geen water kan blijven staan in het overblijvende
stamgedeelte.

Artikel 17. In aanvulling op art. 32 van het BVR houtverkoop moet kruinhout van loofhout met een
diameter groter dan 7 cm worden bewerkt en geruimd tenzij anders vermeld bij de bijzondere
bepalingen per lot. Het kruinhout van naaldhout komt na de exploitatie opnieuw toe aan de verkoper,
tenzij anders vermeld per lot.

Artikel 18.
In aanvulling op art. 34§3 van het BVR houtverkoop moeten wegen, ruimingspistes en grachten
geëffend en/of hersteld worden na beëindiging van de exploitatie of bijkomend tijdens de eerste twee
weken van de schoontijd. Op vraag van en in overleg met de boswachter kan het nodig zijn bepaalde
wegen (bijv. omwille van dienstgebruik of recreatie in kleinere bossen) ook tussendoor te effenen of te
herstellen.

Artikel 19.
§1 Langs paden en wegen of op aangeven van de boswachter moeten boomkluiten, die nog rechtstaan
na het verzagen van de stam, teruggeduwd worden in de ontstane kuil.
§2 De verjonging omvergeworpen bij de exploitatie zal worden rechtgezet, aangeaard en eventueel hun
wildbescherming in orde gebracht.

Artikel 20.
§1 In uitvoering van art. 34§1 van het BVR houtverkoop moeten de opgelegde ruimingpistes, zoals op
het exploitatieplan en/of op terrein aangeduid, worden gevolgd. Indien moet worden gewerkt met vaste
ruimingspistes wordt dit bij de bijzondere bepalingen per lot vermeld. Het exploitatieplan wordt aan
deze cataloog gehecht of meegegeven bij bezichtiging van de loten.
§2 In bestanden waarin vaste ruimingspistes werden aangeduid is het te allen tijde verboden om met
exploitatie- en andere voertuigen de exploitatiepistes te verlaten. Het manueel of met de kruiwagen
uitdragen blijft toegelaten.

Artikel 21. In aanvulling op art. 37 van het BVR houtverkoop kan de boswachter bijkomende instructies
geven omtrent de duur en wijze van het stapelen op bepaalde plaatsen om schade en/of hinder te
beperken.

Artikel 22. In aanvulling op art. 38 van het BVR houtverkoop kan de boswachter of regiobeheerder
bijkomende instructies geven inzake transport met betrekking tot gebruik van bepaalde wegen om
schade en/of hinder te beperken.

5. AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 23. In uitvoering van het BVR houtverkoop art. 41 wordt ondermeer verstaan onder materiële
schade: schade veroorzaakt aan nutsleidingen, afrasteringen, afsluitingen, wegversperringen,
slagbomen, toegankelijkheidspalen, infoborden, banken, omheiningsmuren, bruggen, duikers,
schuilhutten, loodsen, gebouwen, goederen of andere installaties.

Artikel 23bis. De exploitatie van het hout gebeurt op kosten en risico van de koper. De koper blijft
verantwoordelijk voor de exploitatiewerf ongeacht of hij het lot zelf exploiteert, het onderhands
doorverkoopt of het laat exploiteren door derden en dit van het moment van toewijzing tot de
beëindiging van de exploitatie. Van het ogenblik van de toewijzing staan de bomen ten laste van de
koper en is hij er aansprakelijk voor.

Artikel 24. In aanvulling van het BVR houtverkoop op art. 22§1 en §2 moeten voor het ontsluiten van
afsluitingen, afrasteringen en dergelijke meer vooraf met de boswachter de nodige afspraken worden
gemaakt.

Artikel 25. De koper is verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om de
veiligheid van de recreanten en weggebruikers te verzekeren.

Artikel 26. In uitbreiding van het BVR houtverkoop art. 42 kan het Agentschap voor Natuur en Bos niet
aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen veroorzaakt door munitie, waar ook aanwezig in het bos.
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6. ALLERHANDE
Artikel 27. Het Vlaamse Gewest mengt zich niet in geschillen die ingevolge de exploitatie zouden
ontstaan tussen de koper en derden.

Goedgekeurd, Brussel
Voor de Vlaamse minister namens het Agentschap voor Natuur en Bos

Stefan Borry
(Signature)
2018.10.17
11:46:41
+02'00'
Stefan Borry
Directeur Operationeel Terreinbeheer
Agentschap voor Natuur en Bos
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HOUTVERKOOP 1 december 2018
REGIO LAGE KEMPEN
VERKLARING VAN BORGSTELLING (1)
Houtverkoop 1 december 2018 in Lommel
Ik, ondergetekende koper,
Naam, voornaam:

………………………………………………………………………………………

Adres: ..……………………………………………………………………………………………………

Rijksregisternr………………………………………………………………………………………
e-mail……………………………………………………………………………………………………
BTW-nr. ………………………………………………………………………………………………
Tel. nr. …………………………………… GSM nr. ……………………………………………
Verklaar, overeenkomstig artikel 9, §1, van het besluit van de Vlaamse
regering van 7 juni 2002, houdende de werkwijze en de voorwaarden
inzake de openbare verkopingen van hout en andere bosproducten van
openbare bossen, tot mijn solidaire borg aan te wijzen (andere dan koper):
Naam, voornaam:

………………………………………………………………………………………

Adres: ..……………………………………………………………………………………………………

Hij/zij verklaart dat hij/zij, net als ik, kennis heeft genomen van de
algemene en bijzondere verkoopvoorwaarden en hij/zij aanvaardt zich
daaraan te houden. Hij/zij heeft deze verklaring mee ondertekend.
De koper,

De borg,

(handtekening)
(handtekening)
_______________
Deze borgstelling is verplicht af te geven bij aankoop van een lot hout,
conform art. 9, §1, van het besluit van de Vlaamse regering van 7 juni
2002
1

LOTEN
Lot 15-2018/bwa-1
Bos
Ligging
Eigenaar
Boswachter

Waaltjesbos
Waaltjesbos : 2a
ANB
Deferm, Wouter : 0479-679496

Bijzondere verkoopsvoorwaarden
FSC
niet gecertificeerd
Schoontijd
Geen
Exploitatietermijn
tot en met 31-03-2019
Te vellen bomen zijn gemarkeerd met een oranje schuine verfstreep of geschalmd.
Toekomstbomen zijn gemarkeerd met een blauwe verfstip (verboden te vellen).
De ruimingspistes zijn aangeduid met oranje verticale lijnen.
Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 10 m van de rand van het bos.
Verplicht gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

geen 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370

totaal

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380
Zomereik

207
10

8 120 66 13

[m³]

<1

4

5

1

Totaal

Aantal : 207

Volume [m³] : 10

Lot 15-2018/bwa-2
Bos
Ligging
Eigenaar
Boswachter

Waaltjesbos
Waaltjesbos : 2a
ANB
Deferm, Wouter : 0479-679496

Bijzondere verkoopsvoorwaarden
FSC
niet gecertificeerd
Schoontijd
Geen
Exploitatietermijn
tot en met 31-03-2019
Te vellen bomen zijn gemarkeerd met een oranje schuine verfstreep of geschalmd.
Toekomstbomen zijn gemarkeerd met een blauwe verfstip (verboden te vellen).
De ruimingspistes zijn aangeduid met oranje verticale lijnen.
Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 10 m van de rand van het bos.
Verplicht gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

geen 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370

totaal

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380
Zomereik
[m³]

Totaal

5

<1

95 45 13
3

3

1

161
8

3

<1

Aantal : 161

Volume [m³] : 8
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Lot 15-2018/bwa-3
Bos
Ligging
Eigenaar
Boswachter

Waaltjesbos
Waaltjesbos : 2a
ANB
Deferm, Wouter : 0479-679496

Bijzondere verkoopsvoorwaarden
FSC
niet gecertificeerd
Schoontijd
Geen
Exploitatietermijn
tot en met 31-03-2019
Te vellen bomen zijn gemarkeerd met een oranje schuine verfstreep of geschalmd.
Toekomstbomen zijn gemarkeerd met een blauwe verfstip (verboden te vellen).
De ruimingspistes zijn aangeduid met oranje verticale lijnen.
Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 10 m van de rand van het bos.
Verplicht gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

geen 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370

totaal

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380
Zomereik

24 71 55 14

[m³]

<1

2

4

2

169
9

5
1

Totaal

Aantal : 169

Volume [m³] : 9

Lot 15-2018/bwa-4
Bos
Ligging
Eigenaar
Boswachter

Waaltjesbos
Waaltjesbos : 2a
ANB
Deferm, Wouter : 0479-679496

Bijzondere verkoopsvoorwaarden
FSC
niet gecertificeerd
Schoontijd
Geen
Exploitatietermijn
tot en met 31-03-2019
Te vellen bomen zijn gemarkeerd met een oranje schuine verfstreep of geschalmd.
Toekomstbomen zijn gemarkeerd met een blauwe verfstip (verboden te vellen).
De ruimingspistes zijn aangeduid met oranje verticale lijnen.
Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 10 m van de rand van het bos.
Verplicht gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

geen 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370

totaal

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380
Zomereik
[m³]

Totaal

16 51 41 15
<1

2

3

2

128
7

5
1

Aantal : 128

Volume [m³] : 7

3

Lot 15-2018/bwa-5
Bos
Ligging
Eigenaar
Boswachter

Waaltjesbos
Waaltjesbos : 2a
ANB
Deferm, Wouter : 0479-679496

Bijzondere verkoopsvoorwaarden
FSC
niet gecertificeerd
Schoontijd
Geen
Exploitatietermijn
tot en met 31-03-2019
Te vellen bomen zijn gemarkeerd met een oranje schuine verfstreep of geschalmd.
Toekomstbomen zijn gemarkeerd met een blauwe verfstip (verboden te vellen).
De ruimingspistes zijn aangeduid met oranje verticale lijnen.
Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 10 m van de rand van het bos.
Verplicht gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

geen 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370

totaal

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380
Zomereik

154 191 74 20

[m³]

2

6

5

2

441
16

2

<1

Totaal

Aantal : 441

Volume [m³] : 16

Lot 15-2018/bwa-6
Bos
Ligging
Eigenaar
Boswachter

Waaltjesbos
Waaltjesbos : 2a
ANB
Deferm, Wouter : 0479-679496

Bijzondere verkoopsvoorwaarden
FSC
niet gecertificeerd
Schoontijd
Geen
Exploitatietermijn
tot en met 31-03-2019
Te vellen bomen zijn gemarkeerd met een oranje schuine verfstreep of geschalmd.
Toekomstbomen zijn gemarkeerd met een blauwe verfstip (verboden te vellen).
De ruimingspistes zijn aangeduid met oranje verticale lijnen.
Het kroon- en takhout moet in het bos achtergelaten worden, op minstens 10 m van de rand van het bos.
Verplicht gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

geen 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370

totaal

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380
Zomereik
[m³]

Totaal

79 52 16
1

2

1

151
4

4

<1

Aantal : 151

Volume [m³] : 4

4

