
Aanvraagformulier voor de aanleg of onderhoud van klein landschapselementen te 
Harelbeke

  
AANVRAAGFORMULIER (in tweevoud in te dienen bij de milieudienst, Marktstraat 29 te 8530 
Harelbeke -  tel. 056/733676)  

Naam :  .. . 
Adres :   .. . 
Gemeente : .. . 
Tel :  .. . 
Fax :  .. . 
Email :  .. . 
Rekeningnummer : . . . ..  

Omschrijving van de werken :  

Aanplanten van kle        aantal

  

Knotbomen   aanleg      

      

onderhoud     

 

Hoogstambomen   aanleg      

 

Hoogstamboomgaarden  aanleg      

 

Hagen    aanleg      

      

onderhoud     

 

Poelen    aanleg      

      

onderhoud     

  

Locatie van de kleine landschapselementen op het Gewestplan  

1. agrarisch gebied     gewoon      
  landschappelijk waardevol      
  ecologisch belang 

2. groengebied     natuurgebied      
  parkgebied      
  natuurreservaat 

3. ontginningsgebied 
4. bosgebied /  bosuitbreidingsgebied  

Uitvoering 
Vermoedelijke datum/periode van uitvoering van de werken : 

  

Bijlagen : 
Bijlage 1 : kopie topografische kaart (1/10000) 

Bijlage 2 : beplantingsplan (bijv. 1/200, 1/500) met een beplantingslijst 
(soorten, maten en aantallen) op te maken door de aanvrager  

De aanvrager :  

Getekend,  

Datum :        



De gemeenteraadsbeslissing  

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK 
VAN DE GEMEENTERAAD  

Zitting van 20 november 2000   

Aanwezig : 
Decavele Burgemeester-voorzitter; 
Pinoie, Maes, Vandemeulebroucke, Beyaert, Detavernier en Callewaert Schepenen; 
Verhelst, Top, Dejonckere, Desmet, Opbrouck, Deprez, Vanassche, Lelieur, Vandenbussche, 
Blouwe, Libert, Pattyn, Coppens, Daelman, Verheye, Van Damme, Wanzeele, Vandewalle, 
Coudron, Lootens, Schouttetens Gemeenteraadsleden; 
en Duyck Gemeentesecretaris. 
-----------------------------------  

VOORWERP : Subsidiereglement voor het aanleggen en onderhouden van 
kleine landschapselementen   

De Gemeenteraad,  

Gelet op de achteruitgang van de aanwezigheid van kleine landschapselementen (zoals 
knotbomen, hoogstambomen, hagen, hoogstamfruitbomen en poelen) in het Harelbeekse 
landschap;  

Overwegende dat het noodzakelijk is de inwoners van Harelbeke aan te moedigen om klein 
landschapselementen aan te planten, dat dit er toe zal bijdragen dat het bestaande landschap 
positief zal verrijkt worden;  

Overwegende dat het voorkomen van kleine landschapelementen een extra impuls is ter 
bevordering van fauna en flora in Harelbeke en dat deze kleine landschapselementen 
belangrijke landschappelijke, natuurwetenschappelijke, ecologische en cultuurhistorische 
waarden vertegenwoordigen;  

Gelet op de noodzaak tot natuurbescherming en natuurontwikkeling van de Harelbeekse open 
ruimte en het landelijke buitengebied;  

Overwegende dat het noodzakelijk is om deze stimulans te voorzien voor zowel de particuliere 
bewoners van het landelijk gebied als de landbouwers;  

Gelet op het Gemeentelijke Natuurontwikkelingsplan van Harelbeke, goedgekeurd door de 
Gemeenteraad dd. 16/12/96;  

Gelet op het Gewestplan Kortrijk en de wijzigingen ervan;  

Gelet op het gunstig advies van de stedelijke MINA-raad dd. 19/10/2000; 
Overwegende dat de MINA-raad adviseert om de plantensoorten Berk (hoogstammen), Hulst 
(knotboom, haag, hoogstam), Kornoelje (knotboom, haag, hoogstam) en Vlier (haag, 
hoogstam) toe te voegen en de jaarlij kse snoeiverplicht ing voor hagen te wijzigen in 
regelmat ige snoeiverplicht ing ;  

Gelet op het gunstig advies dd. 6 november 2000 van de gemeentelijke raadscommissie R.O. 
en Milieu; Dat in dit advies wordt voorgesteld om ook een vijfjaarlijks te verkrijgen vergoeding 
van 12,39 euro te voorzien voor het onderhouden van een hoogstamfruitboom;  

Gelet op het unaniem gunstig advies dd. 7 november 2000 van de gemeentelijke 
opvolgingscommissie voor het GNOP; 



 
Overwegende dat het schepencollege dd. 8 november 2000 besliste om de opmerkingen uit de 
verschillende adviezen in het reglement op te nemen;  

Overwegende dat de verschillende adviserende instanties erop wijzen dat er uitgebreid 
promotie voor dit reglement moet worden gemaakt;  

Gelet op het natuurdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten;  

Overwegende dat de nodige kredieten zijn voorzien op de jaarlijkse gemeentelijke begroting 
onder de begrotingsposten 879/321-01 (voor wat betreft toelagen aan landbouwers) en 
879/331-01 (voor wat betreft toelagen aan particulieren);  

Gelet op de bepalingen van de Nieuwe gemeentewet;  

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;  

Met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen, 0 onthoudingen.  

BESLUIT :  

Artikel 1 -  algemeen

  

Er wordt een subsidiereglement  goedgekeurd voor het stimuleren van het behoud, de 
(her)aanleg en/of het onderhoud van kleine landschapselementen (KLE) zoals knotbomen, 
hagen, hoogstambomen, hoogstamboomgaarden en poelen.  

Artikel 2 -  ruimtelijke situering

  

Volgens de mogelijkheden die voorzien en goedgekeurd zijn op de jaarlijkse gemeentelijke 
begroting kan het College van Burgemeester en Schepenen een subsidie verlenen voor de 
(her)aanleg en/of het onderhoud van specifieke kleine landschapselementen voor zover die 
gelegen zijn in :  

landelijke ruimte, waaronder  wordt verstaan die zones op het gewestplan (K.B. 
28/12/1972 en K.B. 4/11/1977) aangeduid als :   

agrarische gebieden  
-  agrarische gebieden 
-  landschappelijke waardevol agrarische gebieden  
-  agrarisch gebied met ecologisch belang 
groengebieden  
-  natuurgebieden (N) 
-  parkgebieden (P) 
-  natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten (R) 
ontginningsgebieden  
-  met nabestemming groengebied of bosgebied, voor zover de ontginning 
gerealiseerd is of geen ingrijpende reliëfwijzigingen meer zal plaatsvinden 
bosgebieden en bosuitbreidingsgebieden  

Artikel 3 -  begunstigden

  

De toelage wordt uitbetaald aan privé-personen die gedomicilieerd zijn in Harelbeke, land-  en 
tuinbouwers, in hoofd-  of bijberoep, met de exploitatie te Harelbeke en aan 
natuurverenigingen die als erkend lid zetelen in de gemeentelijke milieu-  en natuurraad 
(MINA-raad).  

Artikel 4 -  soorten kle

  



De volgende kle komen te Harelbeke in aanmerking voor subsidie : 
- knotbomen 
- hoogstambomen 
- hoogstamboomgaarden 
- hagen 
- poelen  

Enkel de in Bijlage 1. A vermelde plantensoorten komen voor subsidie in aanmerking. 
Het aanleggen van een bos komt niet in aanmerking voor deze subsidie.  

Dit subsidiereglement dient enkel voor aanvragen die betrekking hebben tot private terreinen. 
Voor Kle op openbaar domein worden er geen subsidies gegeven.   

Artikel 5 : definities

  

- Knotbomen  

De knotbomen zijn hoogstambomen met een vrije stamlengte van minimum 1,8 m vanaf het 
maaiveld. Voor oudere bestaande bomen kan -  na plaatsbezoek -  van deze bepaling worden 
afgeweken op advies van de milieudienst. Nieuwe bomen worden aangeplant als geworteld 
plantgoed of als poot (ongeworteld). De stamomtrek van deze hoogstammige knotbomen 
bedraagt bij aanleg minimum 10-12 cm op één meter boven het maaiveld.  

- Hoogstambomen   

Loofboom met een vrije stamlengte van minimum 1,8 m.  De bomen moeten aangeplant 
worden als bewortelde hoogstammige boom en niet als bosplantgoed stek of poot. 
De streekeigen bomen worden aangeplant als solitair (alleenstaand) of in groepsverband.  

- Hoogstamboomgaarden  

De hoogstammige fruitbomen mogen aangeplant worden in een weiland of in een bestaande 
boomgaard ter uitbreiding of ter vervanging van de verdwenen fruitbomen. De aanplant 
gebeurt met beworteld plantgoed en de hoogstamfruitbomen hebben een minimum 
stamomtrek van 10-12 cm op één meter boven het maaiveld.  

- Hagen  

Een planterij (minstens 4 struiken per lopende meter) met inheemse struiken uit bijlage 1A die 
vrij kunnen uitgroeien tot een hoogte van minstens 1,2 meter, die dienen als grens en/of 
afsluiting van weiden of percelen, en die regelmatig wordt gesnoeid.  

- Poelen  

De aanleg/heraanleg of het onderhoud van een poel moet voldoen aan volgende voorwaarden 
: 
- mag niet groter zijn dan 150 m² 
- moet permanent water bevatten (uitgezonderd bij grote droogte tijdens de zomer) 
- geen water onttrekken tenzij als drinkwater voor het vee rond de poel 
- water niet gebruiken voor het spoelen van sproeitanks 
- de poel moet worden voorzien van afgeschuinde en toegankelijke oevers 
- de poel moet worden voorzien van oever-  en watervegetatie 
- het water en de oevers mogen niet worden bewerkt, bemest en besproei met biociden 
- het gebruik van folies of bitumen of andere kunststoffen als ondergrond voor de poel is 
verboden 
- de poel mag niet kunstmatig van vissen worden voorzien 
Oude omwallingen rond hoeven worden aanzien als poel.  



Artikel 6 : subsidiebedragen  

De aanplant of aanleg van kleine landschapselementen of kle

  
Streekeigen knotbomen      1,86 euro/boom 
Hoogstambomen       4,96 euro/boom 
Hoogstamboomgaarden     6,20 euro/boom 
Hagen         0,50 euro/plant 
Poelen :     Poel < 25 m² =   61,97 euro 

Poel > 25 m² =   129,95 euro  

Onderhoud van kle

  

Knotbomen : 
12,39 euro/boom, voor onderhoud van nieuwe aanplant voor het eerst aan te vragen 5 jaar na 
aanplant. De subsidie kan slechts 1 keer per 5 jaar per knotboom worden aangevraagd.  

Onderhoud van een poel 
Poel < 25 m² = 61,97 euro. -  kan per poel éénmaal per 5 jaar worden aangevraagd. 
Poel > 25 m² = 129,95 euro -  kan per poel éénmaal per 5 jaar worden aangevraagd.  

Onderhoud van een hoogstamfruitboom 
Voor het onderhoud van een hoogstamfruitboom kan 1 keer per 5 jaar een subsidie van 12,39 
euro (per boom) worden bekomen.  

Hagen en houtkanten. 
Het onderhoud van hagen overeenkomstig het reglement wordt gesubsidieerd aan 0,50 euro 
per lopende meter. Deze subsidie kan jaarlijks worden aangevraagd.  

Artikel 7

  

De subsidie is niet van toepassing op de aanleg en/of het onderhoud van groenschermen, 
hoogstambomen die voorgeschreven zijn in het kader van een milieu-  of bouwvergunning.  

Artikel 8

  

De toelage wordt toegekend aan de aanvrager. Deze aanvrager dient gerechtigd te zijn, 
schriftelijk of op erewoord, tot het verrichten van aanleg-  en onderhoudswerkzaamheden 
waarvoor de aanvraag wordt ingediend.  

Artikel 9

  

De aanvraag voor betoelaging wordt ingediend bij het College van Burgemeester en 
Schepenen te Harelbeke. De aanvrager gebruikt daartoe het in bijlage 2 gevoegde 
aanvraagformulier. 
De aanvrager is er toe gehouden het College van Burgemeester en Schepenen alle inlichtingen 
te verschaffen welke nodig zijn om de uitbetaling van de subsidie te motiveren.  

Artikel 10 

  

De aanvraag is in te dienen vóór de uitvoering van de werken. De aanvrager deelt mee 
wanneer de werken worden uitgevoerd zodat de milieudienst controle kan uitvoeren. De 
uitbetaling van de subsidie gebeurt na goedkeuring door de milieudienst.  

Artikel 11

  

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist omtrent de toekenning van de subsidie, 
na advies van de milieudienst. Aan de toekenning van de subsidie kunnen door het College van 
Burgemeester en Schepenen bijzondere voorwaarden worden verbonden met betrekking tot de 



uitvoeringswijze en uitvoeringlocatie. De toekenning van de subsidie kan geweigerd worden 
wanneer de uitvoering van de voorgestelde werken om natuur-  en landschapsredenen door het 
College van Burgemeester en Schepenen ongewenst geacht wordt. Tijdens de uitvoering der 
werken is de gemeente gerechtigd om de werken te controleren.  

Wanneer de uitvoering van de werken niet conform met de aanvraag of het reglement 
uitgevoerd is, kan de subsidie worden verminderd, uitgesteld of geweigerd. Er wordt in geen 
geval een hogere vergoeding uitgekeerd dan bij de toekenning voorzien.  

Artikel 12

  

De aanvrager verbindt zich tot het onderhouden van de kleine landschapselementen waarvoor 
een subsidie bekomen werd. De aanvrager staat ook in voor de bescherming van de planten 
tegen vraat vanwege wild of vee. De aanvrager is er eveneens toe verplicht de afgestorven of 
sterk misgroeide planten zelf te vervangen in het eerstvolgende plantseizoen.  

Artikel 13

  

De toelage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd wanneer :  
- belangrijke delen van de beplanting door een duidelijk gebrek aan nazorg of vervanging 
niet tot uitgroei komt, 
- een poel geheel of gedeeltelijk wordt gedempt of zodanig wordt behandeld dat de 
natuurfunctie ervan ernstig geschaad wordt.  

Artikel 14

  

Dit subsidiereglement vervangt de bestaande wetgeving niet. Bijgevolg blijven de wettelijke 
bepalingen met betrekking tot de afstand van de beplantingen, het veldwetboek, het decreet 
op de ruimtelijke ordening en uitvoeringsbesluiten en het natuurdecreet en 
uitvoeringsbesluiten van kracht. 
De aanvrager dient aan de voorwaarden in deze reglementering gesteld te voldoen.  

Artikel 15

  

Dit reglement treedt in werking op de datum van goedkeuring door de Gemeenteraad.   

NAMENS DE GEMEENTERAAD  

A. DUYCK L. DECAVELE 
Secretaris Burgemeester  

BIJLAGE

  

Bijlage: Soorten beplantingen die in aanmerking komen voor subsidiëring.

  

De volgende bomen komen voor subsidiëring in aanmerking :  

Algemeen : de minimum plantmaat voor knotbomen, hoogstambomen en hoogstamfruitbomen 
is 10-12 cm stamomtrek op 1,00 m hoogte.  

1. Knotbomen  

-  gewone esdoorn   Acer  pseudoplatanus 
-  veldesdoorn   Acer  campestre 
-  hulst    Ilex aquifolium 
-  kornoeljesoorten   Cornus spp. 
-  zwarte els   Alnus glutinosa 
-  grauwe els    Alnus incana 



-  haagbeuk   Carpinus betulus 
-  gewone es   Fraxinus exselsior 
-  kleinbladige linde   Tilia cordata 
-  grootbladige linde   Tilia platyphyllos 
-  zomereik   Quercus robur 
-  wintereik    Quercus petraea 
-  knotwilg/schietwilg  Salix alba  

2. Hoogstambomen  

-  gewone esdoorn   Acer pseudoplatanus 
-  ruwe en zachte berk  Betula pendula en Betula alba 
-  hulst    Ilex aquifolium 
-  kornoeljesoorten   Cornus spp. 
-  kornoeljesoorten   Cornus spp. 
-  veldesdoorn   Acer campestre 
-  paardekastanje   Aesculus hippocastanum 
-  zwarte els   Alnus glutinosa 
-  grauwe els    Alnus incana 
-  haagbeuk   Carpinus betulus 
-  tamme kastanje   Castanea sativa 
-  eenstijlige meidoorn  Craeteagus monogyna 
-  groene beuk   Fagus sylvatica 
-  gewone es   Fraxinus exselsoir 
-  witte abeel   Populus alba 
-  grauwe abeel   Populus canesscens 
-  trilpopulier   Populus tremula 
-  zoete kers   Prunus avium 
-  zomereik   Quercus robur 
-  wintereik    Quercus petraea 
-  gewone acacia   Robinia pseudoacacia 
-  schietwilg   Salix alba 
-  wilg    Salix species 
-  gladde olm   Ulmus carpinifolia 
-  ruwe olm   Ulmus glabra 
-  okkernoot   Juglans regia  

3. Hoogstamfruitbomen      4. Hagen  

Voor onze regio gaat het vooral om de volgende rassen :             

-  appel   Malus species  -  moerbei   Morus alba 
-  peer   Pyrus species  -  hulst   Ilex aquifolium 
-  kers/kriek  Prunus species  -  kornoeljesoorten  Cornus spp. 

-  pruim   Prunus species  -  sleedoorn  Prunus spinosa 
-  mispel   Mespillus germanica  -  eenstijlige meidoorn  

Crataegus monogyna 
-  kweepeer  Cydonia oblonga  -  hondsroos  Rosa canina            
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