
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeenteraad 21.03.2016 – subsidiereglement kleine landschapselementen – 

hervaststelling. 

 

Subsidiereglement voor het onderhouden van kleine landschapselementen 

 

Artikel 1 - algemeen 

 

Er wordt een subsidiereglement  goedgekeurd voor het onderhoud van kleine 

landschapselementen (KLE) zoals knotbomen, hagen, houtkanten, 

hoogstamboomgaarden en poelen voor zover dat niet is voorzien in de 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en het Stadlandschap Leie en Schelde en 

de uitvoering via het jaarlijks op te maken Werkplan waarin de afspraken tussen de stad 

en het Stadlandschap worden geregeld. 

 

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 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 

 

Het onderhoud van volgende KLE komen te Harelbeke in aanmerking voor subsidie : 

- knotbomen 



- hoogstamboomgaarden 

- hagen 

- heggen 

- houtkanten 

- poelen 

 

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 

 

De onderhoudswerken gebeuren conform het natuurdecreet en de Code van Goede 

Natuurpraktijk voor het wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen 

(Omzendbrief LNW/98/01). 

 

Knotbomen 

 

De knotbomen zijn hoogstambomen met een kenmerkende knot-snoeiwijze en met een 

vrije stamlengte van minimum 1,8 m vanaf het maaiveld. Het onderhoud gebeurt in de 

periode na de bladval tot 1 maart volgens de code van goede natuurpraktijk. Het takhout 

dient voor 15 maart te worden verwijderd. 

 

Hoogstamboomgaarden 

 

Een hoogstamboomgaard bestaat uit minstens 10 bomen die met voldoende 

tussenafstand zijn aangeplant. De streekeigen hoogstammige fruitbomen hebben een 

vrije stamlengte van minimum 1,8 m. Het onderhoud dat wordt uitgevoerd volgens de 

code van goede natuurpraktijk omvat het noodzakelijk snoeiwerk, op een professionele 

manier en afhankelijk van het soort fruit in de geschikte periode uitgevoerd, ten behoeve 

van de fruitvorming van de bomen. De subsidie kan slechts 1 keer per 3 jaar worden 

aangevraagd. 

 

Hagen 

 

Een planterij van minstens 4 struiken per lopende meter met een aaneengesloten lengte 

van minstens 25 meter bestaande uit inheemse streekeigen struiken uit bijlage 1 die vrij 

kunnen uitgroeien tot een hoogte van minstens 1,2 meter en een breedte van minstens 

0,5 meter, die dienen als grens en/of afsluiting van weiden of percelen, en die regelmatig 

wordt gesnoeid. De haag wordt minstens 1 keer en maximum 2 keer per jaar gesnoeid, 

uitsluitend in de periode van 1 augustus tot 1 maart. 

 

Heggen 

 

Een planterij van minstens 2 struiken per lopende meter met een aaneengesloten lengte 

van minstens 50 meter bestaande uit inheemse streekeigen struiken uit bijlage 1 die vrij 

kunnen uitgroeien tot een hoogte van minstens 2 meter en een breedte van minstens 1 

meter, die dienen als grens en/of afsluiting van weiden of percelen. Het onderhoud 

gebeurt om de 3 tot 20 jaar volgens de code van goede natuurpraktijk, uitsluitend in de 

periode van 1 augustus tot 1 maart. 

 

Houtkant 

 

Een plantenzone met minstens 2 planten per 3 m² in driekhoeksverband aangeplant met 

een aaneengesloten lengte van minstens 25 meter en een breedte van minimum 5 en 

maximum 10 meter, met inheemse streekeigen struiken uit bijlage 1 die vrij kunnen 

uitgroeien. Het onderhoud, waarbij niet meer dan 25% van de totale lengte en maximaal 

een aaneengesloten lengte van 50 meter in één onderhoudsperiode in hakhout wordt 



gezet, gebeurt om de 5 tot 20 jaar, in de periode van 1 november tot 1 maart. Het 

takhout dient voor 15 maart te worden verwijderd. 

 

Poelen 

 

Het onderhoud van een poel kan worden gesubsidieerd voor zover men voldoet aan  

aan volgende voorwaarden : 

- de poel heeft een grootte tussen 50 en 200m² en een diepte van minstens 1m en 

hoogstens 2 m 

- de poel heeft minstens 1 zacht glooiende oever met een hellingsgraad minder dan 

15° die bovendien naar het zuiden is gericht. 

- de poel moet permanent water bevatten (uitgezonderd bij grote droogte tijdens de 

zomer) 

- er mag geen water worden onttrokken tenzij als drinkwater voor het vee rond de poel 

- het water mag niet worden gebruikt voor het spoelen van sproeitanks 

- de poel beschikt over oever- en watervegetatie 

- het water en de oevers mogen niet worden bewerkt, bemest en besproeit met 

biociden 

- de poel heeft een natuurlijke ondergrond 

- de poel wordt niet kunstmatig van vissen voorzien 

Oude omwallingen rond hoeven worden aanzien als poel. 

Het onderhoud omvat het voorkomen van het dichtslibben van de poel door het 

verwijderen van slib en plantenafval. Deze werken worden uitgevoerd in de periode van 1 

september tot 30 november volgens de code van goede natuurpraktijk. 

 

Artikel 6 : subsidiebedragen 

 

Knotbomen: 

10 euro/boom 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 > 50 m² en < 100 m² = 70 euro - kan per poel éénmaal per 5 jaar worden 

aangevraagd. 

Poel > 100 m² = 140 euro - kan per poel éénmaal per 5 jaar worden aangevraagd. 

 

Onderhoud van een hoogstamfruitboom 

Voor het onderhoud van een hoogstamfruitboom kan 1 keer per 3 jaar een subsidie van 

10 euro (per boom) worden bekomen. 

 

Hagen. 

Het onderhoud van hagen overeenkomstig het reglement wordt gesubsidieerd aan 0,80 

euro per lopende meter. Deze subsidie kan jaarlijks worden aangevraagd. 

 

Heggen. 

Het onderhoud van heggen overeenkomstig het reglement wordt gesubsidieerd aan 0,70 

euro per lopende meter. Deze subsidie kan 1 keer per 3 jaar worden aangevraagd. 

 

Houtkanten. 

Het onderhoud van houtkanten wordt gesubsidieerd aan 0,80 euro per lopende meter. De 

subsidie kan slechts éénmaal per 7 jaar worden aangevraagd. Ze kan bovendien pas voor 

het eerst 7 jaar na aanplant worden aangevraagd. 

 

Per jaar kan een aanvrager maximum 300 euro subsidie ontvangen voor het 

onderhouden van kleine landschapselementen. 

 



Artikel 7 

 

§1 De subsidie is niet van toepassing op het onderhoud van groenschermen, 

hoogstambomen die voorgeschreven zijn in het kader van een milieu- of 

bouwvergunning. Professionele telers zijn eveneens uitgesloten van subsidiëring. 

 

§2 De subsidie is niet te cumuleren met subsidies voor het onderhoud van kleine 

landschapselementen die door andere overheden of administraties worden toegekend. 

 

Artikel 8 

 

De toelage wordt toegekend aan de aanvrager. Deze aanvrager dient gerechtigd te zijn, 

schriftelijk of op erewoord, tot het verrichten van 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 1B 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 stad 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 toelage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd wanneer:  

- belangrijke delen van de beplanting door een duidelijk gebrek aan nazorg of 

vervanging afsterven, 

- een poel geheel of gedeeltelijk wordt gedempt of zodanig wordt behandeld dat de 

natuurfunctie ervan ernstig geschaad wordt. 

 

Artikel 13 

 

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. 

 

 

Bijlage: Soorten beplantingen die in aanmerking komen voor subsidiëring. 

 

De volgende bomen komen voor subsidiëring in aanmerking : 

 

1. Knotbomen 

 

-  gewone esdoorn  Acer  pseudoplatanus 

-  veldesdoorn  Acer  campestre 

-  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 

-  bos- en waterwilg Salix caprea 

-  olm, iep  Ulmus minor 

 

2.  Hagen en heggen 

 

-  veldesdoorn  Acer  campestre 

-  haagbeuk  Carpinus betulus 

-  rode kornoelje Cornus sanguinea 

- hazelaar  Corylus avellana 

-  eenstijlige meidoorn Craetaegus mongyna 

-  kardinaalsmuts Eunoymus europaeus 

- beuk   Fagus sylvatica 

- sporkehout  Frangula alnus 

- gewone es  Fraxinus exselsior 

- hulst   Ilex aquifolium 

- wilde liguster  Ligustrum vulgare 

- inlandse vogelkers Prunus padus 

-  sleedoorn  Prunus spinosa 

- wilde kruisbes Ribes uva-crispa 

- wilde hondsroos Rosa canina 

- vlier   Sambucus nigra 

-  olm, iep  Ulmus minor 

- gelderse roos  Viburnum opulus 

 

3.  Houtkanten 

 

-  veldesdoorn  Acer  campestre 

- zwarte els  Alnus glutinosa 

-  haagbeuk  Carpinus betulus 

-  rode kornoelje Cornus sanguinea 

- hazelaar  Corylus avellana 

-  eenstijlige meidoorn Craetaegus mongyna 

-  kardinaalsmuts Eunoymus europaeus 

- beuk   Fagus sylvatica 

- gewone es  Fraxinus exselsior 

- wilde liguster  Ligustrum vulgare 

- wilde appel  Malus sylvestris 



-  ratelpopulier  Populus tremula 

- boskers  Prunus avium 

- inlandse vogelkers Prunus padus 

-  sleedoorn  Prunus spinosa 

- zomereik  Quercus robur 

- wilde hondsroos Rosa canina 

- vlier   Sambucus nigra 

- lijsterbes  Sorbus aucuparia 

- kleinbladige linde Tilia cordata 

-  olm, iep  Ulmus minor 

- gelderse roos  Viburnum opulus 

 

4. Hoogstamfruitbomen 

 

- appel   Malus species   

- peer   Pyrus species   

- kers/kriek  Prunus species 

- pruim  Prunus species 

- mispel  Mespillus germanica  

- kweepeer  Cydonia oblonga 

 


