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Openbare zitting
MILIEU - NATUUR & GROEN
8.

Subsidiereglement kleine landschapselementen. Vaststelling

Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
 Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, inzonderheid
artikel 45 en 46
 Besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering
van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
 Omzendbrief LNW/98/04 van 10 november 1998 betreffende algemene maatregelen inzake
natuurbehoud en wat de voorwaarden voor het wijzigen van vegetatie en kleine
landschapselementen betreft volgens het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot
vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het
natuurbehoud en het natuurlijk milieu en code van goede natuurpraktijk in functie van wijziging
van vegetatie en van kleine landschapselementen
 Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2010 (5e punt) betreffende subsidiereglement kleine
landschapselementen
 Gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2015 (2e punt) betreffende de ondertekening van het
Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors), waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt
van 20% tegen 2020
 Gemeenteraadsbesluit van 27 april 2020 (4e punt) betreffende de ondertekening van het nieuwe
Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors), waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt
van 40% tegen 2030 en CO2-neutraliteit tegen 2050
 Gemeenteraadsbesluit van 30 augustus 2021 (2e punt) betreffende de ondertekening van het
Lokaal Energie- en Klimaatpact
 Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2021 (3e punt) betreffende tijdelijk opheffen van de
subsidiereglementen in aanloop naar de herziening van de subsidiereglementen

Feiten, context en motivering
 Uit een interne evaluatie blijkt dat het huidige subsidiereglement steeds minder wordt benut. Een
mogelijke oorzaak hiervan is dat de subsidiebedragen al verschillende jaren onaangepast bleven
 Om de biodiversiteit in de gemeente te stimuleren, wordt het bestaande reglement uitgebreid met
subsidiemogelijkheden voor de aanplant van streekeigen hagen en hoogstammige bomen in alle
gebieden en de aanleg van akkerranden en fruitboomgaarden
Inspraak, advies en bijlagen
 Het gunstig advies van de gemeentelijke milieuadviesraad van 13 januari 2022
Financieel kader
 In het exploitatiebudget 2022, BI 039000, AR 6491001, wordt een bedrag van 94.000,00 euro
voorzien voor het verlenen van alle gemeentelijke subsidies voor milieu gerelateerde
investeringen en maatregelen
Stemming: Met eenparigheid van stemmen

Besluit
Artikel 1

Definities.
In dit besluit wordt verstaan onder:
- code van goede natuurpraktijk: “bijlage 1: code van goede natuurpraktijk in functie
van wijziging van vegetatie en van kleine landschapselementen” bij de omzendbrief
LNW/98/04 van 10 november 1998 betreffende algemene maatregelen inzake
natuurbehoud en wat de voorwaarden voor het wijzigen van vegetatie en kleine
landschapselementen betreft volgens het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli
1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober
1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en code van goede
natuurpraktijk in functie van wijziging van vegetatie en van kleine
landschapselementen
- haag: lijnvormige aanplanting van houtige struweelachtige gewassen met een
compacte structuur, die bij normaal onderhoud door periodieke snoei (1 à 2 maal per
jaar) in vorm wordt gehouden
- heg: lijnvormige aanplanting van houtige struweelachtige gewassen met een
compacte structuur, die bij normaal onderhoud door periodieke snoei (om de 3 à 4
jaar) in vorm wordt gehouden
- houtkant: een strook begroeid met bomen, struiken en kruidachtige planten. Het
onderhoud bestaat erin om de struikachtige gewassen periodiek af te zetten. Door
het natuurlijk opslagvermogen van de gebruikte loofhoutsoorten worden nieuwe
loten gevormd
- houtwal: een houtkant die op een verhoogde plaats staat
- knotboom: een boom die door een specifieke, regelmatige manier van afzetten van
de staken een bolvormige kruinbasis ontwikkelt
- poel: kleine, ondiepe watermassa’s met weinig of geen stroming in het water, waarin
waterplanten zich in principe over de hele oppervlakte kunnen vestigen. De meeste
poelen zijn door de mens gegraven of onder menselijke invloeden ontstaan
(veedrinkputten, bomkraters, uitgravingen,…). Het doelgericht menselijk gebruik van

-

-

-

een poel beperkt zich tot het drenken van vee. Serreputten, visvijvers, tuinvijvers,
zwembaden, bluswatervoorraden en andere wateren met een uitgesproken
menselijke gebruiksfunctie worden niet als poel aanzien
bloemenstrook: een strook langs de rand van een perceel ingezaaid met een mengsel
van verschillende één- en/of meerjarige inheemse bloemen
hoekboom: een hoogstammige markeringsboom die is aangeplant voor het
vastleggen van particuliere eigendoms- of gebruikspercelen, vaak samenvallend met
kadastrale grenzen
schaduwboom: een hoogstammige boom die speciaal langs de rand op een perceel
wordt aangeplant om schaduw te verlenen aan het vee
solitaire boom: een boom die geheel vrij staat en dus de ruimte heeft om voluit uit te
groeien. De takken kunnen tot laag bij de grond hangen, maar de boom kan ook
opgekroond zijn
fruitboomgaard: een stuk grond dat in een bepaald lijnverband beplant is met
hoogstammige fruit- en/of notendragende bomen

Artikel 2

Algemene voorwaarden.
- Het object waarvoor de toelage wordt aangevraagd moet gelegen zijn op het
grondgebied van de gemeente Lochristi. Tenzij anders bepaald in het reglement komen
aanvragen gelegen in woon-, industrie- en recreatiegebieden niet in aanmerking voor
subsidie
- Binnen de kredieten van het uitvoerbare budget wordt een subsidie toegekend voor de
aanleg en het onderhoud van bepaalde kleine landschapselementen
- Bij (her)aanplant dient steeds gebruik gemaakt te worden van jong en levenskrachtig
plantgoed. De aanvrager staat in voor vrijwaring tegen vraat door vee of wild, en voor
vervanging van afgestorven of sterk misgroeiende exemplaren in het eerstvolgend
plantseizoen
- Beplantingen of herbeplantingen die voortvloeien uit de toekenning van een
vergunning (omgevingsvergunning, kapmachtiging, kapvergunning,…), komen niet in
aanmerking voor subsidie
- Heraanplant ter vervanging van eerder gesubsidieerd plantgoed op basis van dit
reglement komt niet meer voor subsidiëring in aanmerking
- De gesubsidieerde objecten (met uitzondering van de akkerranden) moeten, na hun
aanleg of onderhoud, minimaal 10 jaar integraal in stand gehouden worden. Indien aan
deze voorwaarde niet voldaan wordt, kan de subsidie worden teruggevorderd
- Enkel aanvragen voor werken (m.u.v. de bloemenstroken) die uitgevoerd werden
tijdens het voorafgaandelijke plant- en/of onderhoudsseizoen komen in aanmerking
voor subsidie

Artikel 3

Voorwerp van subsidie
- De aanplant van heggen en hagen
o alle zoneringen volgens het APA Lochristi komen in aanmerking
o de periode van aanplant loopt van 1 november tot 1 maart
o een plantdichtheid van tenminste 3 stuks per lopende meter
o minimumlengte: 3 meter
o minimumhoogte plantgoed: 50 cm

enkel de soorten van de limitatieve lijst, in bijlage bij dit besluit, komen in
aanmerking; er wordt bij voorkeur gestreefd naar een variatie van de
gebruikte soorten
De subsidie bedraag 0,50 €/lm
De aanplant van houtkant en houtwal
o de periode van aanplant loopt van 1 november tot 1 maart
o aanplanting in driehoeksverband van 1,5 meter
o minimumbreedte: 3 meter
o maximumbreedte: 10 meter
o minimumlengte: 25 meter
o minimumhoogte bij aanplant van struiken bedraagt 0,5 m en van
hoogstammige bomen 1,5 m
o per 30 m² ten minste 1 hoogstammige boom
o er wordt gestreefd naar een variatie aan gebruikte soorten
De subsidie bedraagt 5,00 €/10 m²
Het onderhoud van houtkant en houtwal
o het onderhoud van een houtkant of houtwal gebeurt conform de code voor
goede natuurpraktijk
o een eerste onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd ten vroegste 10 jaar na
aanplant
De subsidie bedraagt 5,00 €/10 m²
De aanplant van knotbomen
o voor de aanplant van knotbomen komen enkel de boomsoorten van de
limitatieve lijst, in bijlage bij dit besluit, in aanmerking
o de aanplant gebeurt tussen 1 november en 1 maart
o er dient een tussenafstand van minstens 5 m te worden gerespecteerd. Indien
de knotbomen echter dichter staan, wordt de toelage berekend met een
plantafstand van 5 m
o knotwilg:
 levenskrachtige staken met een lengte van 2 tot 2,5 m
 stamomtrek van minstens 22 cm (gemeten op 1 m boven het
maaiveld)
 de plantdiepte van de staken bedraagt minstens 50 cm
o zwarte els, es en eik
 levenskrachtige boompjes met een minimale stamomtrek van 8 cm
(gemeten op 1 m boven de wortelaanzet)
 het eerste plant/groeiseizoen wordt deze boom geplant en met rust
gelaten
 juist voor het volgende plant/groeiseizoen wordt de boom op de
gewenste knothoogte (tussen 1,5 en 2 m) geknot
 een tussentijdse knotbeurt in de eerste 10 jaren is aan te bevelen en
is inbegrepen in de subsidie
De subsidie bedraagt 12,50 €/aangeplante boom
Het onderhoud van knotbomen
o het onderhoud gebeurt tussen 1 november en 1 maart
o de omlooptijd van de knotbeurten bedraagt minstens 5 jaar
o het onderhoud gedurende de eerste 10 jaar is vervat in de subsidie voor de
aanleg van knotbomen
o

-

-

-

-

het onderhoud van de knotbomen gebeurt conform de code voor goede
natuurpraktijk
De subsidie bedraagt 12,50 €/onderhouden boom/5jaar
De aanleg van een poel
o men (her)graaft de poel in het najaar (september – oktober). Bij het
hergraven spaart men een deel van de bestaande water- en oeverbeplanting
o bij de aanvraag wordt een kopie van de benodigde omgevingsvergunning
gevoegd
o het wateroppervlak bedraagt minstens 25 m² en maximum 150 m²
o de waterhoogte bij de laagste stand bedraagt minstens 0,5 meter
o er mogen geen waterplanten in- of aangebracht worden
o er mogen geen vissen, eenden of andere dieren uitgezet worden
o minstens 2/3 van de oevers zijn glooiend tot onder het wateroppervlak
o wanneer de kans bestaat op beschadiging (vertrappeling) door vee, moet
minstens 2/3 van de oevers worden beschermd door middel van prikkeldraad
(op min. 1 meter afstand van de rand van de poel)
o gedurende 5 jaar na het (her)aanleggen van de poel onderhoudt de aanvrager
de poel conform de code voor goede natuurpraktijk
De subsidie bedraagt: 25-50 m²
50,00 euro/poel
51-100 m²
75,00 euro/poel
101-150
100,00 euro/poel
Het onderhoud van een poel
o het onderhoud van de poelen gebeurt conform de code voor goede
natuurpraktijk
o om dichtgroeien van de poel te voorkomen, verwijdert men de waterplanten
en het dode organische materiaal uit het water (= schonen van de poel).
Afhankelijk van de afmetingen, de vorm, de ligging, … van de poel kan
schonen om de paar tot om de tientallen jaren nodig zijn. In alle gevallen is
het meest aangewezen te schonen in handkracht met een haak of beugel. Per
keer geeft men maximum de helft van de poel een onderhoudsbeurt en de
andere helft enkele jaren later. De vrijgekomen plantenresten worden 2 tot 3
dagen te drogen gelegd op de oever, teneinde de meegesleepte dieren terug
in het water te laten. De plantenresten dienen hierna verwijderd te worden
om verrijking van de poel te voorkomen
o om verlanden van de poel te voorkomen, is het nodig ze regelmatig opnieuw
op diepte of profiel te brengen door slib te verwijderen (= baggeren). Tussen
twee baggerbeurten ligt een periode van ten minste 5 jaar. In elk geval dient
men minder te baggeren dan te schonen
o er mogen geen bestrijdingsmiddelen of bemesting toegepast worden in een
straal van 5 meter rond de poel
o maximum 1/3 van de oevers mag begroeid zijn met houtige gewassen (geen
begroeiing langs de zuidelijke zijde)
o de poel is ten minste 5 jaar voor de aanvraag (her)aangelegd
o de verbintenis voor het onderhouden van de poel duurt 5 jaar en gaat in
vanaf de uitvoering van de eerste onderhoudsbeurt binnen deze periode
De subsidie bedraagt 50,00 euro/poel
De aanleg en het onderhoud van een bloemenstrook
o

-

-

-

de bloemenstrook wordt ingezaaid op een geschikte locatie (voldoende licht,
vochtig,…) en het geschikte moment. De bepaling van de geschikte locatie en
zaaitijdstip gebeurt in overleg met de milieudienst
o de benodigde zaden worden ter beschikking gesteld door het
gemeentebestuur. Enkel deze zaden mogen toegepast worden. Er mag geen
bijmenging gebeuren
o de bloemenstrook heeft een minimale lengte van 50 m en een breedte van 5
m. Plaatselijke afwijkingen op de breedte kunnen toegestaan worden
o er kan gekozen worden voor een éénjarig of een meerjarig mengsel. Het
éénjarig mengsel wordt tenminste 1 groeiseizoen (mei-oktober) behouden.
Het meerjarig mengsel tenminste 3 groeiseizoenen
o het meerjarig mengsel wordt jaarlijks onmiddellijk na het groeiseizoen
gemaaid met afvoer van maaisel
o behalve het (her)inzaaien, frezen voorafgaand aan de (her)inzaai, maaien en
het afvoeren van het maaisel, worden geen andere activiteiten uitgevoerd op
de strook (geen bemesting, betreding, gebruik van pesticiden,…)
o lokaal mogen storende en niet-gewenste kruidgroei (brandnetels, distels,…)
mechanisch of manueel verwijderd worden
o een burenpremie kan toegekend worden indien twee verschillende
aanvragers een bloemenstrook aanleggen op naast elkaar gelegen terreinen
o een zichtbaarheidspremie kan toegekend worden indien de bloemenstrook
op een terrein langs een toegankelijke openbare (voet)weg werd ingezaaid en
vanaf die weg goed zichtbaar is
De subsidie bedraagt:
meerjarige bloemenstrook:
2.000,00 euro/ha/jaar gedurende 3 jaar
éénjarige bloemenstrook:
1.800,00 euro/ha
burenpremie:
200,00 euro/jaar
zichtbaarheidspremie:
100,00 euro/jaar
De aanplant van hoekbomen, schaduwbomen, solitaire bomen, bomenrijen en
fruitboomgaarden
o de periode van aanplant loopt van 1 november tot 1 maart
o de onderlinge plantafstand tussen nieuwe en/of bestaande bomen bedraagt
tenminste 12 m
o enkel de boomsoorten van de limitatieve lijst, in bijlage bij dit besluit, komen
in aanmerking Cultivars van deze soorten zijn niet toegestaan, met
uitzondering voor de fruitbomen
o enkel hoogstammig plantgoed met een minimale plantmaat 8/10 komen in
aanmerking
o de subsidieaanvraag wordt gestaafd met aankoopfacturen
De subsidie bedraagt 12,50 euro/boom
o

-

Artikel 4

Subsidieaanvragen.
De aanvraag gebeurt door middel van het online aanvraagformulier dat beschikbaar is via
de website van de gemeente. Bij de aanvraag worden de gevraagde bijlages toegevoegd
(plan en eventuele facturen). Indien bij de aanvraag een factuur vereist is, gebeurt de
subsidieaanvraag ten laatste één jaar na factuurdatum.

Artikel 5

Controle

Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd alle onderzoeken in te stellen
of te laten instellen om controle uit te oefenen op de naleving van de voorwaarden van
dit reglement. Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens of het niet naleven
van de voorwaarden van dit reglement kan aanleiding geven tot terugvordering van de
subsidie.
Artikel 6

Slotbepalingen
De subsidie loopt tot uitputting van de kredieten of tot de opheffing van het
subsidiereglement. In geval de voorziene budgetten opgebruikt zijn, behoudt het
gemeentebestuur zich het recht om af te zien van de betoelaging.
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2022.

Artikel 7

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financiële dienst

Bijlage: limitatieve lijst van toegestane soorten.

Hagen en heggen:
GEEN CULTIVARS TOEGESTAAN
veldesdoorn (Acer campestre), haagbeuk (Carpinus betulus), hazelaar (Corylus avellana), meidoorn
(Crataegus laevigata of Crataegus monogyna), beuk (Fagus sylvatica), hulst (Ilex aquifolium), wilde
liguster (Ligustrum vulgare), sleedoorn (Prunus spinosa), taxus (Taxus baccata) en Gelderse roos
(Viburnum opulus);

Houtkanten en –wallen:
GEEN CULTIVARS TOEGESTAAN
veldesdoorn (Acer campestre), haagbeuk (Carpinus betulus), rode kornoelje (Cornus sanguinea),
hazelaar (Corylus avellana), eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), Europese kardinaalsmuts
(Euyonymus europaeus), beuk (Fagus sylvatica), spork (Frangula alnus), wilde liguster (Ligustrum
vulgare), ratelpopulier (Populus tremula), zoete kers (Prunus avium), Europese vogelkers (Prunus
padus), sleedoorn (Prunus spinosa), wintereik (Quercus petraea), zomereik (Quercus robur),
hondsroos (Rosa canina), schietwilg (Salix alba), boswilg (Salix caprea), grauwe wilg (Salix cinerea),
lijsterbes (Sorbus aucuparia), winterlinde (Tilia cordata), Gelderse roos (Viburnum opulus) en gladde
iep (Ulmus minor);

Knotbomen:
GEEN CULTIVARS TOEGESTAAN
zwarte els (Alnus glutinosa), es (Fraxinus excelsior), wilg (Salix alba en S. fragilis), zomereik (Quercus
robur), en wintereik (Quercus petraea);

Hoekbomen, schaduwbomen, solitaire bomen, bomenrijen:
GEEN CULTIVARS TOEGESTAAN

veldesdoorn (Acer campestre), Noorse esdoorn (Acer platanoides), gewone esdoorn (Acer
pseudoplatanus), zwarte els (Alnus glutinosa), berk (Betula pendula en B. pubescens), haagbeuk
(Carpinus betulus), beuk (Fagus sylvatica), es (Fraxinus excelsior), ratelpopulier (Populus tremula),
wilg (Salix alba en S. fragilis), lijsterbes (Sorbus aucuparia), linde (Tilia cordata en T. platyphyllos),
zomereik (Quercus robur) wintereik (Quercus petraea), veldiep (Ulmus campestris) en gladde iep
(Ulmus minor);

Fruitboomgaarden:
CULTIVARS WEL TOEGESTAAN
Kastanje (Castanea sativa), notelaar (Juglans nigra en J. regia) appel (Malus sylvestris), mispel
(Mespilus germanica), abrikoos (Prunus armeniaca), kers (Prunus avium), kriek (Prunus cerasus),
pruim (Prunus domestica), perzik/nectarine (Prunus persica), peer (Pyrus communis)
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