SUBSIDIËRING VOOR AANPLANTING EN ONDERHOUD
LANDSCHAPSELEMENTEN
(hagen, haagkanten, houtkanten en bomenrijen)

VAN

LIJNVORMIGE

SUBSIDIËRING VOOR AANPLANTING VAN HOOGSTAMMIGE FRUITBOMEN EN
HOOGSTAMMIGE INHEEMSE LOOFBOMEN
SUBSIDIËRING VOOR ONDERHOUD VAN KNOTBOMEN

ALGEMENE BEPALINGEN - DEFINITIES -VOORWAARDEN
Artikel 1:
Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten en binnen de hierna gestelde voorwaarden,
subsidieert de stad Ninove:
•

het aanplanten van lijnvormige landschapselementen, hoogstammige fruitbomen en hoogstammige
inheemse loofbomen.

•

het onderhoud van bepaalde lijnvormige landschapselementen en van knotbomen.

Artikel 2: Definities
•

"lijnvormig landschapselement": een klein landschapselement dat gekarakteriseerd wordt door de vorm,
namelijk langwerpig en beperkt in de breedte. Dit zijn onder andere hagen, haagkanten, houtkanten en
bomenrijen.

•

"haag" of "haagkant": een lijnvormige aanplanting van houtige gewassen met compacte structuur die bij
normaal onderhoud door periodieke snoei in vorm wordt gehouden. De mate van onderhoud bepaalt of
de term "haag" (frequent onderhoud, plantafstand is max. 0,3 m), dan wel "haagkant" (minimaal
onderhoud, plantafstand is 1 tot 2,5 m) wordt gebruikt.

•

"houtkant": elke strook grond, inbegrepen taluds, die met houtige gewassen (bomen en struiken) is
begroeid en die periodiek tot aan de grond worden gekapt. Door het natuurlijk opslagvermogen van
bepaalde loofboomsoorten worden dan op de stronk nieuwe loten gevormd;

•

"bomenrij": een opeenvolging of aaneenschakeling van bomen die in rechte lijn zijn geplant of
gerangschikt, met een minimum van 10 exemplaren.

•

“hoogstammige (fruit)bomen”: bomen met een stamhoogte van minstens 2 meter.

•

“knotbomen”: een loofboom met een stamhoogte van minstens 1,5 m die bovenaan een typische
vertakking vertoont die het resultaat is van regelmatig knotten.

•

“onderhoud”:
o van hagen en haagkanten: snoeien, scheren of knippen in de periode tussen oktober en maart
o van houtkanten, knotbomen: hakhoutbeheer toepassen in de periode tussen oktober en maart
en afkomend takhout verwijderen
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Artikel 3: Beplantingen die voor subsidie in aanmerking komen
Tenzij voor hoogstammige fruitbomen komen variëteiten niet in aanmerking.
Aanplanting van hoogstammige inheemse loofbomen en fruitbomen
Behalve hoogstammige fruitbomen komen volgende hoogstammige loofboomsoorten in aanmerking voor
subsidiëring:
Latijnse naam
Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Alnus incana
Alnus glutinosa
Betula pubescens
Betula pendula
Carpinus betulus
Castanea sativa
Fagus sylvatica
Fraxinus exelsior
Populus alba
Populus canescens
Populus nigra
Populus tremula
Prunus avium
Quercus robur
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Ulmus carpinifolia

Nederlandse naam
Spaanse aak
Esdoorn
Grauwe els
Zwarte els
Zachte berk
Ruwe berk
Haagbeuk
Tamme kastanje
Beuk
Es
Witte abeel
Grauwe abeel
Zwarte populier
Ratelpopulier
Zoete kers
Zomereik
Kleinbladige linde
Grootbladige linde
Veldiep

Aanplanting en onderhoud van lijnvormige landschapselementen
Volgende plantensoorten komen voor subsidiëring in aanmerking:
Latijnse naam
Acer pseudoplatanus
Alnus incana
Alnus glutinosa
Betula pubescens
Betula pendula
Carpinus betulus
Castanea sativa
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Fagus sylvatica
Frangula alnus
Fraxinus exelsior
Ligustrum vulgare
Populus alba
Populus canescens
Populus nigra
Populus tremula
Prunus avium
Prunus padus
Prunus spinosa
Quercus robur
Rosa canina
Salix alba
Salix aurita
Salix caprea
Sambucus nigra
Sorbus aucuparia
Tilia cordata
Tilia platyphyllos

Nederlandse naam
Esdoorn
Grauwe els
Zwarte els
Zachte berk
Ruwe berk
Haagbeuk
Tamme kastanje
Rode kornoelje
Hazelaar
Tweestijlige meidoorn
Eénstijlige meidoorn
Kardinaalsmuts
Beuk
Sporkehout
Es
Wilde liguster
Witte abeel
Grauwe abeel
Zwarte populier
Ratelpopulier
Zoete kers
Europese vogelkers
Sleedoorn
Zomereik
Hondsroos
Schietwilg
Geoorde wilg
Waterwilg/boswilg
Vlier
Wilde lijsterbes
Kleinbladige linde
Grootbladige linde
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Ulmus carpinifolia
Viburnum opulus

Veldiep
Gelderse roos

Onderhoud van knotbomen
Volgende plantensoorten komen voor subsidiëring in aanmerking:
Latijnse naam
Acer pseudoplatanus
Carpinus betulus
Fraxinus exelsior
Quercus robur
Salix alba
Salix aurita
Salix caprea
Tilia cordata
Tilia platyphyllos

Nederlandse naam
Esdoorn
Haagbeuk
Es
Zomereik
Schietwilg
Geoorde wilg
Waterwilg/boswilg
Kleinbladige linde
Grootbladige linde

Artikel 4: Subsidievoorwaarden - algemeen
•

Het perceel waarop de aanplantingen of het onderhoud gebeuren, moet op het grondgebied van Ninove
gelegen zijn.

•

De subsidie kan enkel worden aangevraagd voor het plantsoen.
Steunpalen, meststoffen, uurlonen, … komen niet in aanmerking.

•

De aan te planten of te onderhouden landschapselementen en bomen zullen gelegen zijn binnen of
grenzend aan het landelijk gebied (op het gewestplan aangeduid als agrarische, bos-, groen-, natuur-,
reservaat-, buffer- of parkgebieden) of grenzend aan percelen met een agrarisch bodemgebruik
(akkers, weiden, boomgaarden).

•

De aanvrager moet de eigenaar van het betrokken perceel zijn of diens schriftelijke toestemming
bezitten.

•

Bij aanplanting op de scheiding van 2 percelen is de schriftelijke toestemming nodig van beide
eigenaars.

•

De aanplanting moet worden uitgevoerd conform alle bestaande wetten, reglementen en gebruiken op
dergelijke aanplantingen (vaste en erkende gebruiken, burgerlijk wetboek, veldwetboek, pachtwet,
reglement op buurtwegen, enz.).

•

De aanplanting dient minimaal gedurende 15 jaar integraal en intact op dezelfde plaats te blijven staan.
Gedurende deze periode mogen enkel normale onderhouds- en behoudswerken worden uitgevoerd.
Het verplaatsen, vellen, rooien of definitief verwijderen van het gesubsidieerde plantsoen is niet
toegestaan.

•

Met vellen of rooien van hoogstammige bomen wordt gelijkgesteld: schade of verminking toebrengen
door ondermeer ringen, ontschorsen, verschroeien, gebruiken van scheikundige middelen, inkervingen
en benagelen, dierenvraat (op een perceel waar dieren lopen, moeten de boomstammen afdoende
beschermd zijn tegen dierenvraat).

•

Indien bij controle frauduleuze praktijken worden vastgesteld, vervalt de subsidie. Er kan een boete
worden opgelegd die maximaal het dubbele bedraagt van de toegekende subsidie.

Artikel 5: Subsidievoorwaarden bij aanplantingen
Voorwaarden bij aanplanting van hoogstammige inheemse loofbomen en fruitbomen
•

De aanvraag moet minstens het aanplanten van 10 hoogstammige bomen op eenzelfde perceel
betreffen.

•

De aan te planten bomen moeten een minimale stamomtrek hebben van 10-12 cm.

3

Voorwaarden bij aanplanting van lijnvormige landschapselementen
•

De aanplanting moet uitgevoerd worden door middel van een lijnvormig element, met een minimum
lengte van 10 m voor hagen, haag- en houtkanten en met een minimum van 10 bomen voor
bomenrijen.

Artikel 6: Subsidievoorwaarden bij onderhoud
Voorwaarden bij onderhoud van lijnvormige landschapselementen
•

De beplanting waarvoor onderhoudssubsidies worden aangevraagd, moet minstens 2 jaar oud zijn.

•

Elke volgende aanvraag tot subsidie voor het onderhoud van dezelfde beplanting kan pas worden
ingediend 2 jaar nadat de vorige subsidie is toegekend.

Voorwaarden bij onderhoud van knotbomen
•

De stamhoogte is minstens 1,5 m.

•

De stamomtrek is minstens 1 m.

•

Het knotten moet op een deskundige wijze zijn gebeurd zodat de natuurlijke groei van de knotboom op
geen enkele wijze wordt geremd. Het knotten moet gebeuren aan de basis van de bolvormige
vertakking. De snijvlakken moeten schuin zijn om inrotting van de knot tegen te gaan.

•

Het knotten moet gebeuren tussen oktober en maart. Er mag niet worden geknot wanneer de
temperatuur lager is dan -3°C.

•

Elke volgende aanvraag tot subsidie voor het knotten van dezelfde boom kan pas worden ingediend
vanaf 5 jaar nadat de vorige subsidie is toegekend.

Artikel 7: Subsidiebedragen
Subsidiebedragen bij aanplantingen:
-

Aanplanting van hoogstammige fruitbomen

6,20 EUR per boom

-

Aanplanting van hoogstammige inheemse loofbomen

5,00 EUR per boom

-

Aanplanting van bosplantsoen en haagplanten

0,50 EUR per stuk

-

Maximumbedrag

200,00 EUR per aanvrager per dienstjaar voor
aanplanting van bosplantsoen en haagplanten
200,00 EUR per aanvrager per dienstjaar voor
aanplanting van inheemse loofbomen en
hoogstammige fruitbomen

Subsidiebedragen bij onderhoud
-

Onderhoud van lijnvormige
landschapselementen

0,50 EUR per meter wanneer het onderhoud gebeurt door
één persoon.
0,25 EUR per meter wanneer het onderhoud gebeurt door
beide aanpalenden

-

Onderhoud van knotbomen

12,50 EUR per knotboom

-

Maximumbedrag

200,00 EUR per aanvrager per dienstjaar voor onderhoud
van lijnvormige elementen
200,00 EUR per aanvrager per dienstjaar voor onderhoud
van knotbomen
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Artikel 8: Aanvraagprocedures
Voor aanplanting
•

De aanvraag dient uiterlijk 3 maanden voor de geplande plantdatum te worden ingediend bij het college
van burgemeester en schepenen d.m.v. het voorgedrukt aanvraagformulier dat door de stad ter
beschikking wordt gesteld. Deze aanvraag dient alle informatie en bewijzen te bevatten die nodig zijn
voor het toekennen van de subsidie.

•

Het college beslist binnen een termijn van 60 dagen na ontvangst van de aanvraag of de voorgestelde
aanplanting subsidieerbaar is en brengt de aanvrager hiervan op de hoogte. Het college behoudt zich
het recht de subsidie te weigeren indien de aanvraag niet beantwoordt aan de geest van het reglement.

•

Een jaar na de toezegging van de subsidie kan de betaling van de subsidie schriftelijk worden
aangevraagd op basis van de aankoopfactuur of het betalingsbewijs van de aankoop. Op basis van
deze gegevens bepaalt het college het definitief subsidiebedrag. Door die aanvraag stemt de aanvrager
automatisch in met mogelijk toezicht door de gemeente.

Voor onderhoud
•

De aanvraag tot subsidiëring dient uiterlijk 1 maand voor de geplande aanvang der werken te worden
ingediend bij het college van burgemeester en schepenen d.m.v. het voorgedrukt aanvraagformulier dat
door de stad ter beschikking wordt gesteld. Deze aanvraag dient alle informatie en bewijzen te bevatten
die nodig zijn voor het toekennen van de subsidie.

•

Na het uitvoeren van de onderhoudswerken zal door een aangestelde van de stad ter plaatse worden
nagegaan of aan de voorwaarden is voldaan. Indien aan alle voorwaarden is voldaan stelt het college
de subsidie betaalbaar.

Artikel 9:
Wat niet in dit reglement is voorzien, wordt geregeld door het college van burgemeester en schepenen.
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