SUBSIDIEREGLEMENT
AANPLANT/ONDERHOUD
LANDSCHAPSELEMENTEN
DOOR LANDBOUWERS
Art. 1: Het gemeentebestuur van Brakel heeft beslist om een toelage uit te keren, voor
landbouwers, binnen de perken van de daartoe op de begroting voorziene middelen, voor
de aanplant en het onderhoud van landschappelijk waardevolle punt- en lijnvormige
landschapselementen, bepaald in artikel 2 en niet-subsidieerbaar via het POP, om zo de
aantrekkelijkheid van de landelijke omgeving te verhogen.
Art. 2: Definities:
1. lijnvormig landschapselement: een langwerpig, niet perceelsvormend
landschapselement
dat een landschapsstructurerende invloed heeft en voor een groot deel bestaat uit
houtige gewassen.
2. puntvormig landschapselement: solitaire (alleenstaande) knot- en hoogstambomen,
amfibieënpoelen.
3. haag: een lijnvormige aanplanting van houtige gewassen die onderaan zodanig
aaneensluiten dat visuele en fysieke penetratie moeilijk is. Er zijn in de Vlaamse
Ardennen drie enkelvoudige types hagen: geschoren hagen, heggen en kaphagen.
3.1. geschoren haag: haag die in vorm wordt gehouden met een snoeischaar; de haag
wordt geschoren en/of geknipt.
3.2. heg: dit is een haag die al dan niet door verwaarlozing breder en/of hoger
uitgegroeid is.
Een heg komt NIET in aanmerking voor subsidie via onderhavig reglement.
3.3. kaphaag: haag die bestaat uit lage, dicht op elkaar staande knotbomen van vooral
Gewone es of Haagbeuk. De kaphoogte bedraagt slechts 150 à 200 cm en de
plantafstand slechts 30 à 150 cm. Kaphagen worden gebruikt als afsluiting van erven,
tuinen, boomgaarden en weiden in de onmiddellijke buurt van erven.
4. bomenrij: lijnvormig landschapselement bestaande uit opgaande bomen en/of
knotbomen, die zo ver uit elkaar staan dat visuele en/of fysieke penetratie amper wordt
gehinderd. Er zijn twee enkelvoudige types van bomenrijen: opgaande bomenrijen en
knotbomenrijen.
4.1. opgaande bomenrij: bomenrij die bestaat uit opgaande bomen.
4.2. knotbomenrij: bomenrij die bestaat uit knotbomen met een knothoogte groter dan
200 cm en een plantafstand groter dan 150 cm.
5. hoogstammige fruitbomen en boomgaard: groepering van minstens 2 hoogstammige
fruitbomen met een stamhoogte van minstens 2 meter en met een stamomtrek van 6 tot
8 cm.
6. mengvorm: lijnvormig landschapselement dat een mengvorm is tussen verschillende
hierboven gedefinieerde types. Als gevolg van de drievoudige gelaagdheid zijn geschoren
hagen en houtkanten, ingeplant met opgaande bomen en knotbomen, vanuit ecologisch
standpunt de interessantste.
7. vellen of rooien: vellen is het omhakken of omzagen; rooien is vellen met verwijdering
van het wortelgestel. Hieronder wordt ook verstaan het schade toebrengen of verminken
of vernietigen door ondermeer ringen, ontschorsen, verschroeien, gebruik van chemische
middelen, inkervingen en benagelen; rooien of vellen is niet het langs weiden of akkers

bevestigen van afsluitdraden aan lijnvormige landschapselementen door middel van
krammen en dergelijke, om percelen af te bakenen, voor zover deze
landschapselementen effectief deel uitmaken van de afsluiting.
8. landelijk gebied: gebieden die op het gewestplan staan aangeduid als agrarisch gebied
(met inbegrip van het ecologisch en het landschappelijk waardevol agrarisch gebied),
bosgebied, natuurgebieden, natuurreservaten, parkgebieden, vallei-brongebieden.
Art. 3: De toelage heeft betrekking op punt- en lijnvormige landschapselementen die
gelegen zijn binnen of grenzend aan het landelijk gebied of grenzend aan percelen met
een agrarisch bodemgebruik (akkers, weiland, boomgaarden) met uitzondering van de
vijftig meterzone bij bebouwde percelen.
Art. 4: Enkel streekeigen beplantingen opgenomen in bijlage 1 komen in aanmerking
voor betoelaging.
Art. 5: De betoelaagde aanplanting dient minimum gedurende 10 jaar integraal en intact
op dezelfde plaats te blijven staan. Het verplaatsen, vellen, rooien of definitief
verwijderen van het betoelaagde plantsoen is niet toegestaan.
Art. 6: Het plantsoen dat gebruikt wordt moet de volgende minimale afmetingen
hebben:
- 40 tot 60 cm hoogte voor bosplantsoen en heesters
- 6 tot 8 cm stamomtrek bij hoogstammige bomen
Art. 7: De aanplanting dient uitgevoerd te worden conform alle bestaande wetten,
reglementen en gebruiken op dergelijke aanplantingen (vaste en erkende gebruiken,
veldwetboek, pachtwet, reglement op de buurtwegen).
Art. 8: De toelage kan enkel worden gebruikt voor het plantsoen; steunpalen,
meststoffen, uurlonen... komen niet in aanmerking. Enkel het aangeslagen plantsoen kan
worden betoelaagd; het afgestorven plantsoen komt niet in aanmerking.
Art. 9: Op basis van het verslag van de bevoegde gemeentelijke ambtenaar zal het
schepencollege al dan niet zijn goedkeuring verlenen tot uitbetaling van de
beplantingstoelage.
Art. 10: Na toekenning dient de aanvrager zijn plantgoed goed te onderhouden en in
stand te houden; hij zal daartoe zorg dragen bij eventuele stoornissen in het
groeipatroon, op straffe van terugvordering van de toelage. De poot moet vervangen
worden tot hij aanslaat.
Art. 11: Het is de aanvrager niet toegestaan handelingen te verrichten of door derden te
laten verrichten die kunnen leiden tot de aantasting van het karakter en de structuur van
de landschappelijke waardevolle elementen. Als schadelijke handelingen worden in ieder
geval aangemerkt:
- het opslaan, storten of bergen van voorwerpen, stoffen of producten in het
landschapselement
- het geheel of gedeeltelijk afgraven van het landschapselement
- het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen langsheen het landschapselement
- het verbranden van bermen langs de hagen en het hakhout in de nabijheid van de
overige in bijlage vermelde landschapselementen
Bij inbreuk dient alle in de loop der jaren uitgekeerde subsidie terugbetaald te worden.
Art. 12 : De aanvrager zal, eens de aanplant voldoet aan de voorwaarden, beroep
kunnen doen op de toelage voor het onderhoud van landschappelijk waardevolle
landschapselementen.
Art. 13: Volgende plantvoorschriften moeten gevolgd worden:
- geschoren haag: 20 tot 33 cm, zo nodig in een dubbele rij, afhankelijk van de gewenste
breedte, minimum 25 m lengte
- kaphaag: 30 tot 150 cm, minimum 50 m lengte

- opgaande bomenrij: 5 tot 10 meter plantafstand, minimum 50 meter lengte
- knotbomenrij: 1,5 tot 6 meter plantafstand;
- boomgaard: afhankelijk van de soort, min. 8 meter plantafstand tussen twee bomen
(zie bijlage 2), aanplant van minimum 2 bomen
- mengvorm: afhankelijk van de gekozen menging, bv. een dichte haag met plantafstand
zoals hierboven, om de 5 à 10 meter ingeplant met afwisselend een opgaande boom en
een knotboom
Art. 14: De uitbetalingsmodaliteiten voor de aanplant/aanleg zijn:
Er wordt uitbetaald na controle van de aanleg door de bevoegde ambtenaar, binnen de
zes maanden na de aanplant of aanleg
De toelage bedraagt:
- voor hagen: voor bosplantsoen € 1/m
- voor opgaande bomen en hoogstammige fruitbomen: € 6,5 per stuk
- voor knotbomen: € 2,5 per stuk (met een minimum van 5 stuks)
De toelage kan maximaal 125 € per aanvrager/jaar bedragen.
Art. 15 : De landschapselementen komen slechts in aanmerking voor een
onderhoudssubsidie als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. geschoren hagen:
minimale lengte van 25 m
minimale hoogte van 1,25 m
minimale breedte van 50 cm
minstens 3 jaar oud
2. kaphagen:
minimale lengte van 50 m minimale hoogte van 1,50 m
minstens 6 jaar oud
3. knotbomen:
minstens 3 jaar oud zijn
minimale lengte is 50 m
4. hoogstammige fruitbomen en boomgaarden: minstens 3 jaar oud zijn
Art. 16 : Het onderhoud zal bestaan uit:
1. wat geschoren hagen betreft: (twee)jaarlijks in de periode tussen oktober en maart de
hagen snoeien, scheren of knippen. Er zal bij het ontstaan van gaten in de hagen zorg
gedragen worden dat deze gaten opgevuld worden met soorten waaruit de haag is
opgebouwd.
2. wat kaphagen betreft: om de 3 tot 20 jaar tussen november en maart.
3. wat knotbomen betreft: om de 5 tot 15 jaar in de periode tussen 1 november en 1
maart
hakhoutbeheer toepassen.
4. wat hoogstammige fruitbomen en boomgaarden betreft: in de periode tussen 1
november
en 1 maart snoeiwerken uitvoeren.
Art. 17 : de subsidies voor onderhoud bedragen:
1. voor hagen: € 2,5 per lopende meter
2. voor kaphagen: € 2,5 per lopende meter
3. voor knotbomen: € 12,5 per boom (voor de eerste knot: 5€)
4. voor opgaande en solitaire bomen: geen onderhoudssubsidie, omdat deze bomen een
financieel voordeel opbrengen bij kappen en verkopen.
5. voor hoogstammige fruitbomen en boomgaarden: € 5 per boom
6. voor mengvormen van hagen, of houtkanten met knotbomen of opgaande bomen:
cumulatie van de twee
Art. 18 : de toelagen voor het onderhoud kunnen slechts uitgekeerd worden met de
volgende tussentijd:
- voor hagen: om de 2 jaar
- voor kaphagen: om de 3 jaar
- voor houtkanten: om de 3 jaar
- voor knotbomen: om de 5 jaar à 15 jaar
- voor hoogstammige fruitbomen en boomgaarden: om de 3 jaar

Art. 19: de aanvraag voor aanplant en/of onderhoud moet ingediend worden voor 31
maart op het volgende adres: Gemeentebestuur Brakel, dients milieu, Marktplein 1 te
Brakel
Art. 20: Het schepencollege beslist of de aanvrager voor de betreffende toelage in
aanmerking kan komen.
Art. 21: De aanvraag moet minimaal 1 maand voor de aanvang van de uitvoering van
de werken ingediend worden en is enkel geldig voor aanplantingen die geschieden in de
periode voor 31 maart. Bij slechte weersomstandigheden, met name bij strenge vorst,
kan de termijn met een maand verlengd worden.
Art. 22: De aanvrager dient dadelijk na de aanplanting via het gemeentelijk
meldingsformulier schriftelijk aan de gemeente te verklaren dat voldaan is aan de
genoemde voorwaarden. Daartoe ontvangt de aanvrager een formulier van
controleaanvraag dat
volledig moet ingevuld en teruggezonden worden naar bovenstaand adres.
Art. 23: De gemeentelijke overheid zal, na het indienen van de controleaanvraag, zelf
gaan controleren, tijdens de maanden juli, augustus, september en oktober of de werken
uitgevoerd zijn.
Art. 24: De toelagen voor het onderhoud van punt- en lijnvormige kleine
landschapselementen kunnen jaarlijks bekomen worden.
Art. 25: Het krediet voor de toelagen zal jaarlijks, indien nodig, op de begroting van de
Milieuraad voorzien worden.
Art. 26: Cumulatie van subsidies wordt niet toegestaan; aanleg en/of onderhoud van
KLE’s worden niet betoelaagd door dit gemeentelijk subsidiereglement als een hoger
bestuursorgaan een subsidie toekent voor dezelfde daad. De Provincie Oost-Vlaanderen
geeft subsidies voor het (her)aanleggen en onderhouden van KLE's (knotwilgen en
veedrinkpoelen) in gebieden waar door het Provinciebestuur natuurbehoudsprojecten tot
ontwikkeling worden gebracht. Ook het Vlaams Gewest geeft bij monde van de Vlaamse
Landmaatschappij subsidies in het kader van de Europese Verordening 2078/92 en
1257/99.
Art. 27: Een afschrift van dit reglement zal overgemaakt worden naar de Gouverneur
van de Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij en naar het Regionaal
Landschap Vlaamse Ardennen.
Meer informatie over deze premie kan u vinden bij:
Dienst Milieu
De heer Sandy Casieris
Tel.: 055-43 17 60
Milieu@brakel.be
Gemeentehuis voor het publiek alle werkdagen open van 8u.00 tot 12u.00 en op
woensdag
van 16u.00 tot 19u.30.

