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Milieu, Natuur en Landbouw - Subsidie aanleg en
beheer kleine landschapselementen - nieuwe opmaak
reglement
De gemeenteraad in openbare zitting,

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur meer bepaald artikels 40 en 41;
Gelet op de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending
van sommige subsidies, inzonderheid op de artikelen 3 en 7, eerste lid, 1° en artikel 9, eerste lid;
Gelet op het Gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2005 betreffende de subsidie voor aanleg en beheer
van kleine landschapselementen;
Overwegende de Audit Vlaanderen 2019 met betrekking tot gemeentelijke subsidies, waarin gestreefd
wordt naar een meer uniforme opmaak van (subsidie)reglementen;
Overwegende dat het project is opgenomen in het meerjarenplan;
Op de financiële nota van het meerjarenplan 2020 tot en met 2025 is er 1.500 EURO op 053000/6491120
en 1.500 EURO op 053000/6491130 voorzien;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

BESLUIT:

Artikel 1. Doelstelling
Binnen de perken van de op het meerjarenplan voorziene kredieten wordt een subsidie toegekend voor
de aanplant en het onderhoud van welbepaalde kleine landschapselementen om zo de eigenheid van het
landelijke gebied te behouden.

Artikel 2. Voorwaarden
1. De betoelaagbare elementen liggen in het landelijke gebied van de gemeente Knokke-Heist.
Onder landelijk gebied wordt begrepen: agrarisch gebied, landschappelijk waardevol agrarisch
gebied, natuurgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat,
parkgebied, bosgebied, buffergebied en groengebied.

2. De boom- en struiksoorten die in aanmerking komen voor subsidiëring bevinden zich bijlage 1 in
dit reglement. De aanbevolen soortsamenstellingen zijn beschreven in bijlage 2.
Aanplantingen van populieren in groepsverband, aanplantingen in bosverband, onderworpen aan
het Bosdecreet, en louter commerciële laagstam en/of halfstamboomgaarden zijn niet onder dit
reglement begrepen en uitgesloten.
3. De landschapselementen moeten van effectieve landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke
en/of cultuurhistorische betekenis zijn.
Onderdelen van siertuinen gelegen in voornoemde gebieden komen niet in aanmerking voor
subsidiëring.
4. Beplantingen of heraanplantingen die deel uitmaken van de voorwaarden begrepen in een
kapvergunning komen niet in aanmerking voor een subsidie voor aanplant.
Groenschermen die opgelegd worden in het kader van bouw- of milieuvergunning komen niet in
aanmerking.
5. Om voor subsidie bij (her)aanleg en beheer in aanmerking te komen moeten de
landschapselementen aan een aantal criteria voldoen. De vergoedingen variëren per soort.
6. Bij gecombineerde aanleg (bv. bomenrij in houtkant,…) kunnen de verschillende bedragen per
onderdeel opgeteld worden.
7. De aanvrager moet gerechtigd zijn tot het verrichten van de gevraagde aanleg- en
onderhoudswerken. Bij twijfel of betwistingen over eigendomsrechten en pachtovereenkomsten
houdt het College zich het recht voor de aanvraag te weigeren.

8. De aanvraag dient in overeenstemming te zijn met de al geldende reglementering,
vergunningsstelsels en gebruiken. Zeker met het Decreet Stedenbouw, het Natuurdecreet en de
voorgeschreven afstand der beplantingen (Veldwetboek) dient rekening gehouden te worden.
9. Als een andere overheid of Stichting subsidie verleent voor inrichting of beheer van het gebied,
aanleg of onderhoud van kleine landschapselementen, moeten eerst deze mogelijkheden
aangesproken en uitgeput worden. De subsidies in dit reglement zijn niet cumuleerbaar met
subsidies van andere instanties voor dezelfde kleine landschapselementen. Hiervoor wordt een
informatie-uitwisseling opgestart met de Vlaamse Gemeenschap afdeling natuur, de Vlaamse
Landmaatschappij, de provincie West-Vlaanderen en met de Boomgaardstichting.
10. De soortensamenstelling dient zo goed mogelijk te beantwoorden aan de aanbevelingen van de
bijlage 2. Afwijkingen daarvan worden geval per geval beoordeeld. Het College heeft het recht
bijkomende voorwaarden op te leggen over de soortensamenstelling en/of uitvoering van de
geplande aanleg en werken. De beslissing van het College wordt aan de aanvrager meegedeeld
binnen een termijn van 30 dagen.
11. Als de aangevraagde werken uitgevoerd zijn, dient de aanvrager de aangestelde van het College
te verwittigen. Na de vaststelling door de gemeentelijke diensten dat deze conform de
Collegebeslissing gebeurd zijn, zal tot uitbetaling overgegaan worden. Is de uitvoering niet
conform de Collegebeslissing, dan kan de voorgestelde subsidie bij Collegebeslissing worden
verminderd, uitgesteld of geweigerd.
12. De aanvrager dient de nodige maatregelen te nemen om het landschapselement waarvoor
toelage verkregen werd, in stand te houden. Na het eerste plantseizoen dienen de dode en slecht
gevormde exemplaren vervangen te worden. Indien nodig moet bescherming aangebracht
worden tegen vraat vanwege vee of wild. Elementen waarvoor onderhoudssubsidie bekomen
werd en die door of na het onderhoud afsterven moeten in eerstvolgend plantseizoen door een
nieuwe aanplant vervangen te worden. Voor deze vervangingsaanplant kan geen subsidie
bekomen worden.

Artikel 3. Hagen
Definitie:
Hagen zijn rijen struiken of houtige gewassen die door periodieke snoei in vorm gehouden worden.
Dit reglement beperkt zich tot hagen rond boomgaarden, (huis)weiden en akkers.
Voor wie:
 Voor alle eigenaars en grondgebruikers mits toestemming van de eigenaar in het landelijke
gebied zoals omschreven in artikel 2.


Voor alle actieve landbouwers in het landelijke gebied zoals omschreven in artikel 2.

Voorwaarden (her)aanleg:
Minimale lengte: 30 meter in totaal.
Plantafstand haag 0,2 tot 0,5 meter.
Plantgoed: minimaal 60-80 cm.
Subsidie (her)aanleg:
0,50 EURO per plant.
Voorwaarden beheer:
De premie voor beheer kan om de 2 jaar aangevraagd worden.
Subsidie beheer:
0,50 EURO per lopende meter.

Artikel 4. Heggen
Definitie:
Heggen zijn rijen struiken of houtige gewassen die mogen uitgroeien. Zij verfraaien het landschap.
Tevens groeien planten en leven dieren in heggen die niet in de open velden voorkomen. Dieren die wel
in de open velden leven, gebruiken hen vaak als schuilplaats.
Voor wie:
 Voor alle eigenaars en grondgebruikers mits toestemming van de eigenaar in het landelijke
gebied zoals omschreven in artikel 2.


Voor alle actieve landbouwers zoals omschreven in artikel 2. Dit op voorwaarde dat ze niet in
aanmerking voor een beheersovereenkomst bij VLM (Vlaams Landmaatschappij) voor dit kleine
landschapselement.

Voorwaarden (her)aanleg:
Minimale lengte: 30 meter in totaal.
Plantafstand heg 1 meter.
Plantgoed: minimaal 60-80 cm.
Subsidie (her)aanleg:
0,50 EURO per plant.
Voorwaarden beheer:
De premie voor beheer kan om de 5 jaar aangevraagd worden.
In de heg mogen geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, behalve pleksgewijs voor de bestrijding van
distels.
Subsidie beheer:
1,50 EURO per lopende meter.

Artikel 5. Houtkanten
Definitie:
Houtkant zijn lijnvormige stroken grond, die met bomen, struiken en kruiden begroeid is. Ook taluds zijn
hierbij inbegrepen.
Zij verfraaien het boerenlandschap. In houtkanten groeien planten en leven dieren die niet in de open
velden voorkomen. Dieren die wel in de open velden leven, gebruiken hen vaak als schuilplaats.
Voor wie:
 Voor alle eigenaars en grondgebruikers mits toestemming van de eigenaar in het landelijke
gebied zoals omschreven in artikel 2.


Voor alle actieve landbouwers zoals omschreven in artikel 2. Dit op voorwaarde dat ze niet in
aanmerking voor een beheersovereenkomst bij VLM (Vlaams Landmaatschappij) voor dit kleine
landschapselement.

Voorwaarden (her)aanleg:
Minimale lengte: 30 meter in totaal.
Plantafstand houtkant 1 meter.
Plantgoed: minimaal 60-80 cm.
Subsidie (her)aanleg:
0,50 EURO per plant.
Voorwaarden beheer:
Het beheer bestaat uit het periodiek kappen van de houtige gewassen tot aan de grond.
De subsidie voor beheer kan om de 5 jaar aangevraagd worden.
Subsidie beheer:
1,50 EURO per lopende meter.

Artikel 6. Houtwallen
Definitie:
Houtwallen zijn kunstmatige bermen, begroeid met bomen, struiken en kruiden. Deze berm is een
verhoogd stuk grond van ongeveer 1 meter hoogte, 1à2 meter breed en onbeperkt in lengte.
Zij verfraaien het buitengebied. In houtwallen groeien planten en leven dieren die niet in de open velden
voorkomen. Dieren die wel in de open velden leven, gebruiken hen vaak als schuilplaats.
Het gaat hier om bestaande bermen die aangeplant of beheerd worden.
Voor wie:
 Voor alle eigenaars en grondgebruikers mits toestemming van de eigenaar in het landelijke
gebied zoals omschreven in artikel 2.


Voor alle actieve landbouwers zoals omschreven in artikel 2. Dit op voorwaarde dat ze niet in
aanmerking voor een beheersovereenkomst bij VLM (Vlaams Landmaatschappij) voor dit kleine
landschapselement.

Voorwaarden (her)aanleg:
Minimale lengte: 30 meter in totaal.
Plantafstand houtwal 1 meter.
Plantgoed: minimaal 60-80 cm.
Subsidie (her)aanleg:
0,50 EURO per plant.
Voorwaarden beheer:
Het beheer bestaat uit een periodiek kappen van de houtige gewassen.
De subsidie voor beheer kan om de 5 jaar aangevraagd worden.
Subsidie beheer:
1,50 EURO per lopende meter.

Artikel 7. Hakhoutstoven in rijverband
Definitie:
Stoven of stobben van streekeigen hakhout (bomen en struiken) die in één enkele rij staan en periodiek
gekapt worden; de stobben staan verder uit elkaar dan in een houtkant en zijn praktisch altijd langs
grachten of waterlopen gelegen.
Voor wie:
 Voor alle eigenaars en grondgebruikers mits toestemming van de eigenaar in het landelijke
gebied zoals omschreven in artikel 2.


Voor alle actieve landbouwers in het landelijke gebied zoals omschreven in artikel 2.

Voorwaarden (her)aanleg:
Plantafstand 1 – 5 meter.
Subsidie (her)aanleg:
0,50 EURO per plant.
Voorwaarden beheer:
Het beheer bestaat uit het periodiek kappen van de houtachtige gewassen tot aan de grond.
De minimale doorsnede is 0,50 meter.
Subsidie beheer:
6,00 EURO per stuk.

Artikel 8. Bomenrijen
Definitie:
Lijnvormige aanplant van bomen van eenzelfde boomsoort, die meestal in een rechte lijn geplaatst zijn.
Voor wie:
 Voor alle eigenaars en grondgebruikers mits toestemming van de eigenaar in het landelijke
gebied zoals omschreven in artikel 2.


Voor alle actieve landbouwers in het landelijke gebied zoals omschreven in artikel 2.

Voorwaarden (her)aanleg:
Hoogstammig beworteld plantgoed:
- minimaal 10 bomen
- plantafstand 8 – 10 meter
- plantgoed: stamomtrek: 8 – 10 cm op 1 meter hoogte
- te planten boom + paal + binddraad
Subsidie (her)aanleg:
7,50 EURO per boom.

Artikel 9. Knotbomen
Definitie:
Een opeenvolging of aaneenschakeling van knotbomen die (meestal) in een rechte lijn zijn geplaatst of
gerangschikt.
Voor wie:
 Voor alle eigenaars en grondgebruikers mits toestemming van de eigenaar in het landelijke
gebied zoals omschreven in artikel 2.


Voor alle actieve landbouwers in het landelijke gebied zoals omschreven in artikel 2.

Voorwaarden (her)aanleg:
Niet bewortelde poten:
- minimaal 10 poten
- plantafstand 4 – 7 meter
- stamomtrek minstens 20 cm op 1 meter hoogte
Subsidie (her)aanleg:
Niet bewortelde poten: 1,50 EURO per poot.
Voorwaarden beheer:
Eerste knotbeurt ten vroegste 5 jaar na aanplant.
De boom moet helemaal geknot worden, d.w.z. alle takken verwijderen.
Aanvraag moet betrekking hebben op tenminste 10 bomen.
De subsidie voor beheer kan om de 5 jaar aangevraagd worden.
Subsidie beheer
10 EURO per boom.
2,50 EURO per boom voor jonge knotbomen bij eerste snoeibeurt minimum 5 jaar na aanplant en/of met
omtrek van minder dan 0,40 meter.

Artikel 10. Natuurtechnische graafwerken
Definitie:
De aanleg van veedrinkplaatsen of amfibiepoelen.
Het afschuinen van grachtoevers.
Het uitdiepen van afwateringslaantjes of depressies.
Voor wie:
 Voor alle eigenaars en grondgebruikers mits toestemming van de eigenaar in het landelijke
gebied zoals omschreven in artikel 2.


Voor alle actieve landbouwers zoals omschreven in artikel 2. Dit op voorwaarde dat ze niet in
aanmerking voor een beheersovereenkomst bij VLM (Vlaams Landmaatschappij) voor dit kleine
landschapselement.

Voorwaarden (her)aanleg:
Minimumoppervlakte ter hoogte van het maaiveld van 50m2 en maximum 150 m2.
Minimum de helft van de omtrek van de poel moet voor het vee onbereikbaar gemaakt worden
door middel van raster (prikkeldraad).
Rond de poel mogen er in een straal van twee meter geen chemische bestrijdingsmiddelen
gebruikt worden, noch gemest of bewerkt worden.
De oevers moeten glooiend aangelegd worden, met een verhouding van 8/4.
Poel moet ingericht worden als amfibieënpoel, of specifiek in graasweiden als veedrinkpoel.
Uitzonderlijk ook heraanleg van sterk verlande of gedeeltelijk gedempte poel.
Geen aanplantingen aan de zuidkant van de poel.
Poel moet minimum 0,5 meter water houden in de zomer.
Geen onttrekking van water, behalve voor drinken vee op de aangrenzende weilanden.
Het uitzetten van eenden, ganzen, zwanen en gelijk welke vissoort is verboden.
Geen enkele afvalsoort mag in de poel achtergelaten worden.
Subsidie (her)aanleg:
5 EURO per m3
een poel meet minstens 50 m2.

Voorwaarden beheer:
Het spoelen van tanks waarin zich meststoffen of pesticiden bevinden, is verboden.
-

Onderhoud van de poelen uitvoeren in september-oktober.

-

Onderhoud bestaat uit maaien of rijten van de vegetatie, verwijderen van bladeren en takken en
regelmatige slibruiming zodanig dat de poel water houdt.

-

De subsidie voor beheer kan ten vroegste 5 jaar na de aanleg aangevraagd worden.

Subsidie beheer
Slibruiming: 1 EURO/m2

Artikel 11. Subsidiebedrag
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de toekenning van de subsidie en het bedrag
ervan. In principe kan eenzelfde aanvrager in één jaar maximum 300,00 EURO subsidie voor aanplant en
300,00 EURO subsidie voor onderhoud ontvangen. Voor dossiers of initiatieven die een uitzonderlijke
bijdrage leveren aan de landschapsbescherming, alsook in de GNOP-aandachtsgebieden, kan het College
beslissen om dit plafond op te heffen en te verhogen tot 400,00 EURO. Voor dossiers of initiatieven die
hier nog boven vallen, moet goedkeuring gevraagd worden aan de Gemeenteraad.
Het minimumbedrag om een subsidiedossier op te starten bedraagt 50 EURO.

Artikel 12. Procedure
§1. Aanvraag
Voor aanvang van de werken dient de aanvrager het ingevulde aanvraagformulier in bij de dienst Milieu,
Natuur & Landbouw op het stadhuis te A. Verweeplein 1 of via mail op milieu@knokke-heist.be.
Elke aanvrager kan per jaar slechts 1 dossier indienen.
§2. Beslissing
Na het goedkeuren van de aanvraag wordt er ter plaatse gecontroleerd of aan alle voorwaarden werd
voldaan.
Er worden foto’s genomen voor en na de werken.
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de uitbetaling van de subsidies.
§3. Uitbetaling
De uitbetalingen gebeuren uiterlijk in november van het jaar van aanvraag en voor zover de subsidie
toegekend werd.

Artikel 13. Controle en sancties
De subsidie kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd wanneer blijkt dat delen van de beplanting
door duidelijk gebrek aan verzorging niet tot groei komen. Hetzelfde wanneer een poel zo wordt
behandeld dat de natuurfunctie ervan zwaar gestoord wordt. Ook het niet naleven van dit reglement kan
leiden tot een terugvordering.

Artikel 14. Inwerkingtreding
Dit reglement vervangt met onmiddellijke ingang het reglement goedgekeurd in de gemeenteraadszitting
van 26 januari 2005.
Het gemeenteraadsbesluit van 26 januari 2005 wordt opgeheven.
Bijlage 1
Acer campestre L.

Veldesdoorn

Acer pseudoplatanus L.

Gewone esdoorn

Alnus glutinosa L.

Zwarte Els

Alnus incana L.

Grauwe Els

Betula verrucosa

Ruwe berk

Betula pubescens

Zachte berk

Carpinus betulus

Gewone haagbeuk

Castanea sativa

Tamme kastanje

Corylus avellena

Gewone hazelaar

Crataegus monogyna

Eénstijlige meidoorn

Cytisus scoparius

Brem

Fagus sylvatica

Gewone beuk

Fraxinus excelsior

Gewone es

Ilex aquifolium

Hulst

Ligustrum vulgare

Wilde liguster

Populus nigra

Zwarte populier

Prunus avium

Zoete kers

Prunus padus

Gewone vogelkers

Prunus spinosa

Sleedoorn

Quercus robur

Zomereik

Rhamnus frangula

Gewone vuilboom

Rosa canina

Hondsroos

Rosa corymbifera

Heggenroos

Salix aurita

Geoorde wilg

Salix caprea

Waterwilg of boswilg

Salix cinerea

Grauwe wilg

Salix alba

Schietwilg

Salix viminalis

Katwilg

Sambucus nigra

Gewone vlier

Sorbus aucuparia

Lijsterbes

Tilia cordata

Winterlinde

Tilia platyphyllos

Zomerlinde

Ulmus laevis

Fladderiep of Steeliep

Ulmus minor – Ulmus campestris

Veldiep of Gladde iep

Viburnum opulus

Gelderse roos

Bijlage 2
Richtinggevende en aanbevolen samenstelling bij aanleg:
weerhagen rond akkers of weiden: enkel Eénstijlige meidoorn en Sleedoorn;
hagen rond huisweiden en boomgaarden: enkel Eénstijlige meidoorn, Sleedoorn, Haagbeuk en Gladde
iep (= Veldiep);
houtkanten: Zwarte Els, Zomereik aan te vullen met diverse andere;
hakhoutstoven: Zomereik, Zwarte Els, Hazelaar, Haagbeur, wilgen;
knotbomen: wilgen, Zomereik, Zwarte Els, Gewone es, Haagbeuk
bomenrijen met hoogstammen: Zomereik, Beuk
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Algemeen directeur,
(get.) Miet Gobert

De Voorzitter,
(get) Piet De Groote
Voor eensluidend uittreksel :
De gemachtigde ambtenaar,
(Art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)
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