REGLEMENT AANPLANTEN EN ONDERHOUDEN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN
Artikel 1 – Definities
Kleine landschapselementen

Lijn- of puntvormige elementen met inbegrip van
de bijhorende vegetaties waarvan het uitzicht, de
structuur of de aard al dan niet resultaat zijn van
menselijk handelen, en die deel uitmaken van de
natuur zoals: bermen:, bomen, bosjes, bronnen,
dijken, houtkanten, hagen, holle wegen,
hoogstamboomgaarden,
perceelsrandbegroeiingen, sloten, struwelen,
poelen, veedrinkputten en waterlopen, enzovoort.

Bomenrijen

Lijnvormige aanplant van inheemse bomen van
eenzelfde boomsoort, die meestal in een rechte
lijn zijn geplaatst, minimaal 10 exemplaren.

Inheemse knotbomen

Inheemse loofbomen van minimaal 60 cm
stamomtrek op 1 m die waarbij meestal om de 6
jaar de kruin wordt gekapt op een hoogte van 2
m – 2m50, waarna deze verder uitloopt . De
knotbomen moeten minimum op 50 meter van de
gebouwen staan.

Hoogstamboomgaarden

Elke wilde en gecultiveerde kersen-, appelen-,
peren- pruimen- en notenboom. Een
hoogstamboom heeft een stamlengte van 1,80
tot 2,30 meter. Vanaf die hoogte wordt de kruin
(takken) gevormd.

Landelijke gebieden

Volgende zones op het gewestplan: agrarisch
gebied, agrarisch gebied met landschappelijke
waarde, recreatiegebied met ecologisch belang,
agrarisch gebied met ecologisch en/of landelijk
belang, natuurgebied, natuurreservaat en
parkgebied.

Artikel 2
Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene kredieten kan het College van
Burgemeester en Schepenen een subsidie verlenen voor het onderhoud van kleine
landschapselementen en het nemen van acties ter bevordering van de biodiversiteit door particulieren
en landbouwers uit het landelijk gebied.
Artikel 3 - Toepassingsgebied
§ 3.1. Als betoelaagde kleine landschapselementen komen in aanmerking:









Haag of heg
Bomenrijen
Inheemse knotbomen
Houtkanten en houtwallen
Hoogstamboomgaarden
Natuurtechnische graafwerken
Nestgelegenheden voor zwaluwen
Nestgelegenheden divers

§ 3.2.

De toelage voor onderhoud is niet toekenbaar voor sierbeplanting, enkel voor streekeigen
bomen en struiken.

Artikel 4 – Premies
§ 4.1.

Voor het aanplanten kunnen volgende vergoedingen worden toegekend:
Het reglement is van toepassing op percelen gelegen op :
 het grondgebied van de gemeente Willebroek;
 gelegen in het agrarisch gebied;
 de landelijke gebieden (bosgebied, natuurgebied, alsook in de recreatiegebieden);
volgens het gewestplan of BPA/RUP ; met uitsluiting van erven, d.w.z. percelen
waarop woningen en/of bedrijfsgebouwen ingeplant zijn;



Aanplanten van inheemse knotbomen: € 2,50 per boom (min. 10 stuks)
Aanplanten van inheemse loofbomen op rij: € 3,50 per boom (min. 10 stuks)

De lijst met inheemse boom- en struiksoorten is bijgevoegd in bijlage 1.
§ 4.2.

Voor het onderhoud kunnen volgende vergoedingen worden toegekend:




Voor het knotten van een knotboom (wilg, populier, es): 6 euro per boom,
minimaal 5 knotbomen per aanvraag ; de toelage is om de 6 jaar of meer
toekenbaar. Het omvormen van hoogstammige bomen tot knotbomen wordt niet
betoelaagd. Gedeeltelijk knotten wordt niet betoelaagd. Het verwijderen van de
takken moet tot op de bestaande knot gebeuren. Het knotten is enkel toegestaan
wanneer de boom in winterrust is.
Binnen de artikelen § 4.4.1 “aanplant” § 4.4.2 “onderhoud” wordt een maximum
van € 250 toegestaan.

Artikel 5 - Algemene bepalingen
Artikel 5.1
De betoelaging wordt toegekend aan de aanvrager. De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het
verrichten van onderhoudswerken waarvoor de aanvraag werd ingediend.
Artikel 5.2
De aangevraagde werken dienen in overeenstemming te zijn met en te verlopen volgens de van
toepassing zijnde regelgevingen en gebruiken.
Artikel 5.3
De aanleg en onderhoud van de aangevraagde werken dienen te worden uitgevoerd volgens de
‘Code van goede natuurpraktijk’.
Artikel 5.4
De aanvraag dient te gebeuren op een daartoe voorzien aanvraagformulier. Aanvraagformulieren
kunnen schriftelijk of telefonisch aangevraagd worden bij de Dienst Omgeving of aan het loket van de
Dienst Omgeving afgehaald worden. Het is tevens digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website.
Het aanvraagformulier bevat de volgende gegevens:











de naam, hoedanigheid, het adres en de rekeningnummer van de aanvrager;
een kopie van de stafkaart (1/10.000 of 1/25.000) met een duidelijke aanduiding van de
betreffende objecten;
de kadastrale secties en nummers van de percelen waar de werken zullen uitgevoerd worden;
de beschrijving van de aard van de werken die voorgenomen worden;
aard van het object: haag, knotboom, houtkant, poel
lengte in het geval van een haag en houtkant
aantal in het geval van knotbomen
oppervlakte in het geval van een poel
voorgenomen periode van uitvoering
een becijfering van de aangevraagde toelage volgens de gegevens in artikel 6.4.

De aanvragen worden tijdig ingediend bij de Dienst Omgeving.
Artikel 5.5
De aanvraagformulieren tot betoelaging worden overgemaakt aan het College van Burgemeester en
Schepenen vóór de werken worden uitgevoerd.
Artikel 5.6
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de toekenning van de toelage en het
bedrag ervan, na advies van de Dienst Omgeving. Aan de toekenning van de toelage kunnen door het
College nadere condities worden verbonden met betrekking tot de uitvoeringswijze. De toekenning
van de toelage kan worden geweigerd wanneer de uitvoering van het vooropgestelde werk om natuurof landschapsredenen door het College ongewenst geacht wordt.
De aanvrager wordt van de beslissing van het College schriftelijk in kennis gesteld.
De betoelaging die aan een aanvrager wordt toegekend is jaarlijks beperkt tot: maximum 250 euro.
Artikel 5.7
Na voltooiing van het werk dient de begunstigde een “Aanvraag tot uitbetaling” in bij het
gemeentebestuur. Dit gebeurt aansluitend op de voltooiing van het werk en uiterlijk binnen de 9
maanden na de kennisgeving van goedkeuring van de aanvraag. Een afgevaardigde van het
gemeentebestuur kan de uitvoering ter plaatse controleren alvorens tot betaling over te gaan.

BIJLAGE 1 – LIJST VAN INHEEMSE BOOM- EN STRUIKSOORTEN
LATIJNSE NAAM
Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Betula pubescens
Betula pendula
Carpinus betulus
Castanea sativa
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Cystius praecox
Euonymus europaeus
Fagus sylvatica
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Ligustrum vulgare
Populus alba
Populus canescens
Populus nigra
Populus tremula
Prunus avium
Prunus padus
Prunus spinosa
Quercus petrea
Quercus robur
Rosa canina
Salix alba
Salix aurita
Salix caprea
Sorbus aucuparia
Tilia cordata
Tilia x vulgaris
Tilia platyphyllos
Ulmus carpinifolia
Viburnum opulus

NEDERLANDSE NAAM
Veldesdoorn
Esdoorn
Zwarte els
Zachte berk
Witte berk
Haagbeuk
Tamme kastanje
Rode kornoelje
Hazelaar
Tweestijlige weidoorn
Eenstijlige meidoorn
Gewone brem
Kardinaalsmuts
Beuk
Sporkehout
Es
Gewone liguster
Witte abeel
Grauwe abeel
Zwarte populier
Ratelpopulier
Zoete kers
Vogelkers
Sleedoorn
Wintereik
Zomereik
Hondsroos
Schietwilg
Geoorde wilg
Waterwilg
Gewone lijsterbes
Kleinbladige linde
Hollandse linde
Grootbladige linde
Veldiep
Gelderse roos

