
Gemeentelijk subsidiereglement 
kleine landschapselementen 

 
 
 

SUBSIDIE VOOR AANPLANT 
  
Aangezien het provinciebestuur West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door het Stad-Land-Schap ‘t West-
Vlaamse-hart, en de gemeente Pittem wensen samen te werken op het vlak van promotie en ontwikkeling van 
kleine landschapselementen 
wordt tussen de partijen de provincie West-Vlaanderen, waarvoor optreden de heer Peter Norro, directeur en 
Guido Decorte, gedeputeerde voor leefmilieu, natuur en landschappen, hierna genoemd ‘de provincie’. 
en het gemeentebestuur van Pittem vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor 
wie optreedt Ivan Delaere, burgemeester en de heer Geert Mahieu, algemeen directeur, hierna genoemd ‘de 
gemeente' overeengekomen hetgeen volgt: 
 
Artikel 1 - Algemeen 
§1 voorwerp van de overeenkomst 
Het vastleggen van afspraken tussen de provincie en de stad omtrent de gezamenlijke aanpak van de 
doelgroepgerichte ondersteuning rond kleine landschapselementen (=KLE). 
§2 duur van de overeenkomst 
Deze overeenkomst geldt voor het kalenderjaar 2018, vanaf de goedkeuring door de gemeenteraad. Beide 
partijen hebben het recht om deze overeenkomst op te zeggen vóór eind 2018. Indien géén van beide partijen 
de overeenkomst opzegde, wordt ze stilzwijgend verlengd voor één jaar. 
In de daaropvolgende kalenderjaren geldt dezelfde werkwijze. 
 
Artikel 2 
§1 
De basis van deze overeenkomst is het provinciale KLE-beleid, zoals vervat in volgende twee documenten 

• de geldende beleidsnota ‘provinciaal doelgroepgericht beleid rond kleine landschapselementen’ 

• de regionale toepassing van deze nota voor midden West-Vlaanderen ‘Regionaal actieplan : 
doelgroepgericht KLE-beleid in de regio midden West-Vlaanderen’ 

de som van beide documenten vertelt : 

• waarom een KLE beleid gevoerd dient te worden 

• welke de doelgroepen voor dit KLE beleid zijn 

• welke verschillende vormen van service de verschillende doelgroepen kunnen ontvangen, al naar 
gelang de concrete situatie 

• in welke gebieden in midden West-Vlaanderen de provincie een beleidsmatige insteek heeft om KLE 
beleid te voeren (zogenaamde aandachtsgebieden) 

In uitvoering van deze twee nota’s kunnen de beoogde doelgroepen op vandaag reeds rekenen op service 
vanwege de provincie mbt KLE. 
§2 
In de beleidsnota ‘provinciaal doelgroepgericht beleid rond kleine landschapselementen’, is voorzien dat lokale 
besturen kunnen participeren in het provinciale KLE beleid. De opties tot participatie komen neer op : 
1. scenario 1 : 
a. Op vraag van het lokale bestuur kunnen de provinciale aandachtsgebieden worden uitgebreid, en dat voor 
één, enkele of alle van de beoogde doelgroepen 
b. de bedieningsvoorwaarden voor de uitbreidingszone volgen desgevallend de bedieningsvoorwaarden uit het 
hoofdstuk 6.3 Gebiedsgericht beleid – natuurverbinding 
c. De provinciale landschapsconsulent levert de personele service binnen de totaliteit van de uitgebreide 
aandachtsgebieden. 
d. De provincie en het lokale bestuur financieren in dit geval de betreffende projecten gezamenlijk in een 70/30 
regeling wanneer de oppervlakte aandachtsgebied méér dan verdriedubbelt. 
2. Scenario 2 : 
a. Het lokale bestuur kan autonoom een eigen beleid instellen buiten de provinciale aandachtsgebieden. (een 
subsidieregeling of een budget voor werken via inrichtingsovereenkomst). 
b. Binnen provinciale aandachtsgebieden geldt dan het standaard provinciale beleid. 
c. Gebruik makende van het complementaire gemeentelijke beleid kan de provinciale landschapsconsulent ook 



service leveren richting doelgroepen buiten de provinciale aandachtsgebieden. 
d. De provincie draagt in dit geval de projecten binnen zijn eigen aandachtsgebieden integraal zelf, maar draagt 
financieel niet bij tot projecten buiten de provinciale aandachtsgebieden. 
§3 
De provincie en de gemeenten komen overeen om samen te werken volgens het scenario 1. 
§4 
De gemeente engageert zich daarbij om 2.500 euro te voorzien op de gemeentelijke begroting. 
De concrete gemeentelijke bijdrage zal daarbij gevorderd worden door het provinciebestuur ovv 30% van de 
bewezen kosten, met een maximum van 500 euro. 
§5 
De provincie engageert zich daarbij om: 

• Een landschapsconsulent ter beschikking te stellen voor de personele dienstverlening in uitvoering van 
het gezamenlijke KLE beleid. 

• Alle noodzakelijke pre-financiering te doen in uitvoering van het gezamenlijke KLE beleid. 

• 40.000 € te voorzien om op de schaal van midden West-Vlaanderen het gezamenlijke KLE beleid te 
kunnen waarmaken. 

  

SUBSIDIE VOOR ONDERHOUD 
  
Artikel 3  
Het gemeentebestuur van de gemeente Pittem verbindt er zich toe dat de aanvrager een toelage bekomt voor 
de aanplant en het onderhoud van welbepaalde kleine landschapselementen op het grondgebied van de 
gemeente Pittem om zo de eigenheid van het landelijk gebied te behouden. 
  
Artikel 4 
Onder de kleine landschapselementen die in dit reglement voor betoelaging in aanmerking komen worden 
begrepen: houtige landschapselementen: de hiernavolgende kleine landschapselementen met een 
landschapsstructurerende invloed : haag, heg, houtkant, houtwal. 
a)     heg: een lijnvormige aanplanting van houtige gewassen met compacte structuur, die door minimaal 
onderhoud in vorm wordt gehouden. 
b)    haag: een lijnvormige aanplanting van houtige gewassen met compacte structuur, die door regelmatig 
onderhoud in vorm wordt gehouden. 
c)     houtkant: elke strook grond, inbegrepen taluds en beekoevers, die met bomen, struiken en kruiden 
begroeid is en waarvan de exploitatie bestaat uit een periodiek kappen of snoeien van de houtige gewassen tot 
aan de grond; door het natuurlijk opslagvermogen van bepaalde loofhoutsoorten worden dan op de strook 
nieuwe loten gevormd. 
d)    houtwal: een houtkant die op een herkenbare wal - dit is een verhoogd stuk grond - staat. 
e)    bomenrijen: lijnvormige aanplant van bomen van eenzelfde streekeigen boomsoort, die meestal in een 
rechte lijn geplaatst zijn. Ook knotbomen vallen onder dit begrip. 
f)      hoogstamboomgaarden: verzameling fruitbomen aangeplant in een recht- of willekeurig verband met een 
minimum stamhoogte van 2 meter. 
  
Aanplantingen van populieren in groepsverband, bosaanplantingen en louter commerciële laagstam en 
halfstamboomgaarden zijn niet onder dit reglement begrepen. 
  
Een lijst van de streekeigen boom- en struiksoorten maakt deel uit van dit reglement (zie bijlage 1) 

• lijst 1 : courante streekeigen soorten 

• lijst 2 : sterk gewenste streekeigen soorten 
  
Artikel 5 
De betoelaagbare elementen liggen in het landelijk gebied van de gemeente Pittem.  
Onder landelijk gebied wordt begrepen de volgende zones op het gewestplan Roeselare-Tielt: agrarisch gebied, 
park-, reservaat- en natuurgebied. Ook in woongebied met landelijk karakter kunnen aanplantingen betoelaagd 
worden, voorzover zij een duidelijk landschappelijke betekenis hebben als randbeplanting of groenscherm. 
  
KLE’s op de huiskavel komen niet in aanmerking voor subsidiëring. Huiskavel wordt als volgt gedefinieerd: 

• het kadastraal perceel horende bij een woning en de kadastrale percelen die er een ruimtelijk geheel 
van uitmaken; 

• de kadastrale percelen die deel uitmaken van de bedrijfsvoering van een bedrijf en de kadastrale 
percelen die er een ruimtelijk geheel van uitmaken; 



Hagen en houtkanten die opgenomen zijn in de gemeentelijke hagen- en houtkanteninventaris (wvi, februari 
2000) worden altijd betoelaagd, ook al behoren die tot de huiskavel. Dit document kan geraadpleegd worden 
bij de gemeentelijke milieudienst. Het schepencollege beslist wat wel en wat niet tot de huiskavel behoort. 
Beroep hiertegen is niet mogelijk. 
  
Artikel 6 
Om voor betoelaging bij onderhoud in aanmerking te komen, moeten de landschapselementen aan de 
volgende criteria voldoen : 
1°    het onderhouden ervan door kappen volgens de beheersvisie en conform de code van goed natuurpraktijk, 
snoeien en afzetten van hakhout volgens de beheersvisie en conform de code van goed natuurpraktijk, moet 
gebeuren in de periode van 1 november tot 1 maart met een omlooptijd van drie tot twintig jaar; 
2°    indien snoeihout verwijderd wordt, dient dat te gebeuren vóór 15 maart; 
3°    er mogen geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden in het landschapselement; 
4°    er mogen geen meststoffen of slib afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties toegediend worden in het 
landschapselement; 
5°    er mag niet gebrand worden in het landschapselement of binnen een afstand van ten minste 20 m. 
6°    specifieke beheersmaatregelen en voorwaarden voor de heggen : 
a)  minimum afmetingen : lengte : 50 m, breedte : 1 m, hoogte : 2 m; 
b)  indien nodig, dient de onderhoudssnoei te gebeuren in de periode tussen 1 november en 1 maart 
7°    de gaten in de heg dienen met gelijke soorten gedicht te worden; 
8°    specifieke beheersmaatregelen en voorwaarden voor de houtwallen en houtkanten : 
a)  minimale oppervlakte van 1,5 are; 
b)  om de vijf à tien jaar dient er gesnoeid of gekapt te worden volgens de regels van het hakhoutbeheer; 
c)  de vorige onderhoudsbeurt gebeurde ten minste vijf en ten hoogste twintig jaar voor het sluiten van de 
beheersovereenkomst; 
d)  indien de houtkant of houtwal ten minste 50 m lang is, mag jaarlijks slechts over maximaal 25 % van de 
totale lengte afgezet worden 
9°    knotbomen moeten een omtrek van 1 meter hebben op 1 meter boven het maaiveld om in aanmerking te 
komen voor betoelaging voor onderhoud 
  
Artikel 7 
De betoelaging voor onderhoud bedragen voor 
  

  Frekwentie Bedrag 

hagen 2 jaar 0,5 € /m 

heggen en houtkanten 5 jaar 1,25 € /m 

knotboom 6 jaar 12,50 €/boom 

  
met een maximum per adres en per jaar van 250 €. 
  
  

ALGEMENE BEPALINGEN 
  
Artikel 8 
Aanvragen om in aanmerking genomen te worden voor deze toelage moeten gericht worden aan het College 
van Burgemeester en Schepenen, Markt 1, 8740 Pittem. 
  
Artikel 9 
De aanvraag dient te gebeuren door het invullen van het aanvraagformulier en het overmaken van de 
gevraagde bijlagen zoals vermeld op het aanvraagformulier. 
  
Artikel 10 
De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het verrichten van het gevraagde aanleg- en onderhoudswerk. Bij 
betwistingen over eigendomsrechten en pachtovereenkomsten houdt het schepencollege zich het recht voor 
de aanvraag te weigeren. 
  
Artikel 11 



De aanvraag dient in overeenstemming te zijn met de reeds geldende reglementering en gebruiken voor 
plantafstand tot de perceelgrenzen. Zeker dient rekening gehouden te worden met de voorgeschreven afstand 
van de beplantingen. 
  
Artikel 12 
De voorgenomen aanplantingen moeten gebeuren in principe vóór 30 maart. Enkel bij uitzonderlijke 
weersomstandigheden kan hiervan afgeweken worden. 
  
Artikel 13 
Het college van burgemeester en schepenen beslist omtrent de toekenning van de toelage en het bedrag 
ervan. Zij doet dit minstens twee keer per jaar. 
  
Artikel 14 
Het College heeft het recht bijkomende voorwaarden op te leggen omtrent soort en samenstelling en/of 
uitvoering van de geplande aanleg en onderhoudswerken. De beslissing van het College wordt aan de 
aanvrager meegedeeld. Beroep hiertegen is niet mogelijk. 
  
Artikel 15 
Het aanvraagformulier kan pas ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen na uitvoering 
van de werken. De gemeentelijke diensten hebben het recht ter plaatse te komen om de uitvoering van de 
aangevraagde werken te controleren. 
  
Artikel 16 
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. 
  
Artikel 17 
De toelage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd wanneer blijkt dat delen van de beplanting door 
duidelijk gebrek aan verzorging niet tot groei komen.  Ook het niet toepassen van de regels opgegeven in art. 6 
kunnen leiden tot terugvordering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 1 
 

Nederlandse naam Latijnse naam Haag Houtkant Knotboom Boom Lijst 1 Lijst 2 

Aalbes Ribes rubrum x    x  

Appel Malus domestica x   x x  

Beuk Fagus Sylvatica x   x x  

Boswilg Salix caprea  x   x  

Canadapopulier Populus x canadensis x x x x x  

Een- x Tweestijlige 

meidoorn 

Crataegus x media x x    x 

Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna x x   x  

Framboos Rubus idaeus x    x  

Gelderse roos Viburnum opulus  x    x 

Geoorde wilg Salix aurita  x    x 

Geoorde x Grauwe wilg Salix x multinervis  x    x 

Gewone braam Rubus fruticosus x x    x 

Gewone es Fraxinus excelsior x x x x x  

Gewone vlier Sambucus nigra x x    x 

Grauwe abeel Populus x canescens x x   x  

Grauwe wilg Salix cinerea  x    x 

Haagbeuk Carpinus betulus x  x x x  

Hazelaar Corylus avellana x x   x  

Heggeroos Rosa corymbifera x x    x 

Historische rozen Rosa spp. x    x  

Hollandse linde Tilia x europaea x  x x x  

Hondsroos Rosa canina var canina x x    x 

Hondsroos Rosa canina var dumalis x x    x 

Hop Humulus lupulus x x    x 

Hulst Ilex aquifolium x    x  

Kamperfoelie Lonicera periclymenum x x    x 

Kers Prunus avium x   x x  

Klimop Hedera helix x x    x 

Koebraam Rubus ulmifolius x x    x 

Kraakwilg Salix fragilis x  x x x  

Kruisbes Ribes uva-crispa x    x  

Lijsterbes Sorbus aucuparia  x   x  

Mispel Mespilus germanica x    x  

Notelaar Juglans regia x   x x  

Palmboompje Buxus sempervirens x    x  

Peer Pyrus communis x   x x  

Perselievlier Sambucus nigra Laciniata x x   x  

Pruim Prunus domesticus x   x x  

Ratelpopulier Populus tremula  x   x  

Ruwe berk Betula pendula  x   x  

Schiet- x Kraakwilg Salix x rubens x  x x x  

Schietwilg Salix alba x  x x x  

Sering Syringa vulgaris x    x  

Sleedoorn Prunus spinosa x x   x  

Tweestijlige meidoorn Crataegus laevigata x x    x 

Veldiep Ulmus minor x x    x 

Wilde liguster Ligustrum vulgare x    x  

Winterlinde Tilia cordata x  x x x  

Zachte berk Betula pubescens  x   x  

Zoete kers Prunus avium  x   x  

Zomereik Quercus robur x x x x x  

Zomerlinde Tilia platyphyllos x  x x x  

Zwarte els Alnus glutinosa x x x  x  

 


