BIJLAGE A BIJ HET BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD VAN 17 SEPTEMBER
2009 HOUDENDE MILIEU - REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN
SUBSIDIE TOT AANPLANTING EN ONDERHOUD VAN LINEAIRE ELEMENTEN
MET STREEKEIGEN GROEN. AANPASSING - GOEDKEURING.

Reglement voor de toekenning van subsidie tot aanplanting en onderhoud van lineaire
elementen met streekeigen groen
Versie 4 goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 september 2009
Hoofdstuk 1: Subsidiëring aanplanting

Artikel 1: Algemeen
Het gemeentebestuur van de gemeente Pepingen keert een subsidie uit voor het aanplanten en
onderhouden van lineaire elementen, bepaalt in artikel 2, om zo de aantrekkelijkheid van de
landelijke gemeente te verhogen.
Art.2: Definities
Lineair element: een klein landschapselement dat gekenmerkt wordt door de vorm, namelijk
langwerpig en beperkt in breedte; als lineair element worden erkend: haag, houtkant en
bomenrij.
Haag- haagkant: een lijnvormige aanplanting van houtige gewassen met compacte structuur;
de mate van onderhoud bepaalt of term “haag” (frequent onderhoud - plantafstand van
maximaaal 30 cm) dan wel “haagkant” (minimaal onderhoud - plantafstand van 1 tot 2,5 m))
wordt gebruikt.
Houtkant: elke strook grond, inbegrepen taluds en beekoevers, die met bomen, struiken en
kruiden begroeid is.
Geschoren haag: haag die in vorm wordt gehouden met een snoeischaar, de haag wordt
geschoren
en/of geknipt.
Kaphaag: kaphagen worden gebruikt als afsluiting van erven, tuinen, boomgaarden, weiden
in de
onmiddellijke buurt van erven, … Het is een haag die bestaat uit lagen, dicht op elkaar
staande
knotbomen.
Knotbomen: bomen waarvan de scheuten periodiek worden afgehakt.
Bomenrij: een opvolging of een aaneenschakeling van bomen van dezelfde grootte en
leeftijd, die meestal in een rechte lijn zijn gerangschikt met een minimum van 10 exemplaren.
De plant afstand bedraagt 6 tot 12 meter.

Solitaire bomen: alleenstaande bomen die als waardevol landschapselement kunnen
beschouwd worden.
Boomgaard: groepering van minstens 10 hoogstammige fruitbomen met een stamhoogte van
minstens 180 cm en met een stamomtrek van minimum 8 cm.
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.
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 vernietigen door
ontschorsen, ringen, verschroeien, gebruik van chemische middelen en benagelen. Rooien of
vellen is niet het langs weiden of akkers bevestigen van afsluitdraden aan lineaire elementen.
Art.3: Voorwaarden
§1. De subsidie staat open voor de beplantingen binnen de grenzen van de gemeente.
De planten, heesters, bomen en hagen dienen al dan niet gemengd samengesteld te worden uit
inheemse soorten zoals vermeld in de lijst van ‘streekeigen boom – en struiksoorten’ in
bijlage 1.
§2. De gesubsidieerde aanplanting dient minimum gedurende 10 jaar op dezelfde plaats te
blijven staan. Het definitief verwijderen van het plantsoen is niet toegestaan.
§3. Het plantsoen dat wordt gebruikt moet aan de volgende minimale afstanden voldoen:
- 60 tot 80 cm hoogte voor bosplantsoen en heesters
- 8 tot 10cm stamomtrek bij hoogstammige bomen
In principe moet een nieuwe aanplanting gebeuren tussen 1 oktober en 30 maart, bepaalde
omstandigheden in acht nemend, kan het college afwijkingen toestaan.
§4. Per perceel kan de toelage slechts éénmaal worden verkregen, tenzij de aanvrager
ingevolge een overheidsbeslissing of ingevolge overmacht (vb plantziekte, noodzakelijk uit te
voeren werken) genoodzaakt is de planten te rooien.
Er moet gebruik gemaakt worden van volgende plantafstanden en voorwaarden:
▪ Hagen: Hagen dienen minstens een totale lengte van 30m per aanplant te hebben. Er
dienen minstens 4 planten aanwezig te zijn per lopende meter.
- geschoren haag: minimum 30 cm breedte
- kaphaag: minimum 100 cm breedte
▪ Houtkanten: (taluds inbegrepen) Hantkanten beplant met houtachtige struiken
moeten minstens een lengte hebben van 30 m en een breedte van minimum 3m.
▪ Opgaande bomenrij: Er moeten minstens 10 geplant worden op een onderlinge
afstand van 6 tot 12 meter. De bomen moeten een stamomtrek hebben van minimum 8

cm en een takvrije stam van minstens 180 cm hoogte. De bomen moeten voorzien zijn
van een steunpaal en een boomband.
▪ Knotbomenrij Er dienen minstens 10 knotbomen geplant te worden. De aanplant
gebeurt onder de vorm van:
- hoogstambomen met een stamomtrek van minimum 8 cm en een takvrije
stam van minstens 180 cm
- oudere wilgentakken met een doorsnede van 4 à 6 cm en een minimum
lengte van 250 cm.
De totale lengte van de aanplant dient minimum 30 m te bedragen.
▪ Hoogstamboomgaard : : Er moeten minstens 10 hoogstambomen geplant worden.
De bomen moeten een stamomtrek hebben van minimum 8 cm en een takvrije stam
van minstens 180 cm hoogte. De bomen moeten voorzien zijn van een steunpaal en
een boomband.
De navolgende plantafstanden dienen in acht genomen voor hoogstamfruitbomen:
De navolgende plantafstanden dienen in acht genomen te worden:
Appel : 8-12 m
Kers : 8-10 m
Mispel : 6-8 m
Perzik : 6-8 m

Peer : 7-10 m
Pruim : 6-7 m
Noot : 10-12 m
Kwee : 6-8 m

§5. Beplantingen of heraanplantingen die voortvloeien uit de toekenning van de vellings-,
bouw- of milieuvergunning komen niet in aanmerking voor toelage van aanplant.
Art. 4: Bedrag van de subsidie
§ 1. De subsidie voor aanplant van hagen en houtkanten bedraagt € 0.5 / stuk.
Voor de aanplant van knotbomen bedraagt de subsidie: €5 / boom
Voor de aanplant van hoogstammige bomenrij of dreef: € 10 / boom
§ 2. De subsidie voor de aanplant kan maximum € 200 / jaar per aanvrager per kalenderjaar
(behoudens wanneer de aanplanting geschiedt op de scheiding van twee percelen, waardoor
het bedrag gehalveerd wordt.)
Hoofdstuk 2: Subsidiëring onderhoud
Art. 5: Algemeen
Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten kan
het college van burgemeester en schepenen een subsidie verlenen voor het onderhoud van de
knotwilgen hoogstamfruitbomen, houtkanten en hagen die gelegen zijn binnen de grenzen van
de gemeente.
Art. 6: Voorwaarden – onderhoud
De aanvrager verbindt zich tot de nodige instandhoudingszorg voor de objecten waarvoor
subsidie wordt verkregen. Hij staat onder meer in voor vrijwaring tegen vraat vanwege vee of

wild, en vervanging van afgestorven of sterk misgroeide exemplaren in het eerstvolgend
plantseizoen.
Onderhoud gebeurt tijdens de daartoe best geschikte periode van het jaar. In de meeste
gevallen is dit van oktober tot maart. Bij het onderhoud dient deskundig te worden gewerkt
zodat aan de aanplanting geen blijvende schade wordt aangericht.
Het onderhoud zal bestaan uit:
▪ Hagen en haagkanten: de aanvrager verbindt er zich toe om de haag minstens 2 maal per
jaar, en dit tussen de maanden oktober en maart, te snoeien, scheren of knippen. Er zal bij
ontstaan van gaten in de hagen zorg gedragen worden dat deze gaten opgevuld worden met
soorten waaruit de haag is opgebouwd.
▪ Houtkanten en knotwilgen: in de periode van 1 november en 1 maart hakhoutbeheer
toepassen en het afkomende hakhout afvoeren. Voor knotbomen is de hakcyclus 5 jaar of
meer.
▪ Hoogstammige bomen en boomgaarden: in de periode van 1 november en 1 maart
snoeiwerken uitvoeren met een cyclus van 5 jaar.
▪ Hoogstambomen: de eerste jaren na het aanplanten is de vormsnoei heel belangrijk; de later
snoei beperkt zich tot het weghalen van de overtollige takken, zodanig dat het licht maximaal
benut wordt.
De toekenning van de subsidie kan geweigerd worden als de vooropgestelde uitvoering van
onderhoud ongewenst/onnodig wordt geacht.

Art.7: Bedrag van de subsidie
§1. Voor onderhoud kunnen volgende vergoedingen worden toegekend:
▪ Voor het knotten van een knotwilgen: € 7,50 / boom ( de subsidie om de 5 jaar of meer
toekenbaar), met een maximum van € 200 per aanvrager per kalenderjaar.
▪ Voor de onderhoudssnoei van hoogstamboomgaarden: € 7,50 / boom (de subsidie is om
de 5 jaar of meer toekenbaar), met een maximum van € 200 per aanvrager per kalenderjaar.
▪ Voor onderhoud hagen en houtkanten (deskundig scheren, dichten van gaten): voor
houtkanten:€ 0.50/stuk, voor hagen:€ 0.5m per jaar met een maximum van € 200 per
aanvrager per kalenderjaar. (de subsidie is om de 2 jaar of meer toekenbaar).
▪ Voor het onderhoud van solitaire bomen zal het college van burgemeester en schepenen,
na voorlegging van een prijsbestek opgemaakt door een erkende firma, aan te vragen door de
subsidieaanvrager, beslissingen om een bepaald deel van de kostprijs te subsidiëren. Dit
percentage bedraagt 25% van de kostprijs met een maximum van 125,00 euro.
§2. De aangevraagde werken dienen in overeenstemming te zijn, en te verlopen met de van
toepassing zijnde regelgevingen en gebruiken.

Hoofdstuk 3: Gemeenschappelijke bepalingen
Art.8: Formaliteiten en tijdstip waarop de aanvraag dient ingediend te worden.
§1. De aanvrager dient zijn aanvraag tot subsidiering schriftelijk aan te vragen aan het college
van burgemeester en schepenen via het vastgestelde formulier. Voor nieuwe aanplantingen
dient de aanvraag na de uitvoering van de werken gericht te worden aan het college. De
aanvraag dient vergezeld te worden met foto’s na de nieuwe aanplanting. Tevens dient de
aanvrager schriftelijk te verklaren dat de nieuwe aanplant voldoet aan de wettelijke
reglementering in de ruimste zin van het woord. Uit deze verklaring dient te blijken dat de
aanplantingen uitgevoerd zijn conform de toepasselijke wetgeving, m.i.v. de reglementen en
de gebruiken toepasselijk op de aanplantingen, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het
veldwetboek, algemene politieverordeningen, de pachtwet, het reglement op de
buurtwegen,…….
§ 2. Voor het onderhoud van lineaire elementen met streekeigen groen dient de aanvraag
samen met foto’s voor en na de werken bezorgd te worden aan het college van burgemeester
en schepenen.
§ 3. Indien de aanvrager niet de eigenaar is van het perceel dient een schriftelijke
toestemming van de eigenaar bijgevoegd te worden.
§ 4. Indien de aanvraag betrekking heeft op aanplantingen of onderhoud van aanplantingen op
de scheidingslijn van 2 erven, dient de aanvraag door beide eigenaars te worden ondertekend.
§ 5. Bij discussie over eigendommen van de aanplanting zal geen uitbetaling volgen.
§ 6. Cumulatie met andere subsidies zijn uitgesloten.
- Landbouwers die een aangifteverplichting hebben bij de mestbank zoals bedoeld in artikel 3
van het mestdecreet (decreet 23 januari 1991) inzake de bescherming van het leefmilieu tegen
de verontreiniging door meststoffen kunnen slechts een toelage krijgen voor die
aangelegenheden waarvoor zij geen toelage kunnen bekomen in het kader van een
beheersovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij.
- Bomen, struiken en/of haagplanten aangekocht tijdens boom- en haagplantacties in
organisatie van de milieuraad i.s.m. de gemeente komen niet in aanmerking voor subsidies
i.k.v. dit reglement, dit aangezien een subsidie streekeigen groen rechtstreeks zal verrekend
worden bij de aankoop van dit plantgoed als zijnde een korting per boom, per struik en/of per
haagplant. De toe te kennen korting per boom, struik en/of haagplant zal bepaald worden door
het college.
§ 7. Indien de aanvrager een rechtspersoon is, mag de maatschappelijke zetel in een andere
gemeente gevestigd zijn, maar de uitbatingszetel dient op het grondgebied van Pepingen
gelegen te zijn. Dit reglement geldt niet voor publiekrechterlijke rechtspersonen
Art. 9: Procedure
§1. De uitbetaling van de premie dient schriftelijk aangevraagd te worden:
binnen 6 maanden na aanplant de of het uitvoeren van het onderhoud.

§2. De subsidie wordt definitief toegekend door en nadat het college van burgemeester en
schepenen heeft vastgesteld dat de uitgevoerde beplanting en onderhoud aan de
voorgeschreven normen beantwoordt. De aanvrager wordt van de beslissing schriftelijk in
kennis gesteld.

Art. 10: aanvraagformulier
Het aanvraagformulier tot plant- of onderhoudssubsidie dient volgende elementen te bevatten:
● duidelijke kaart of plan met de aanduiding van de ligging van het perceel, met de
vermelding van kadastrale afdeling, sectie en nummer(s), straatnaam en huisnummer voor
bebouwde percelen.
● eigendom- of pachtrecht op erewoord,
● omschrijving van de aanplanting met minstens de volgende gegevens:
- aanleg/ onderhoud
- de soort van het bosplantsoen, heesters, haagplanten en bomen
- het aantal bomen en /of stuks plantgoed
- de plantmaat, de stamomtrek (bomen) (voor nieuwe aanplanting)
- de lengte van de aanplanting van houtkanten en hagen
- de onderlinge plantafstand (voor nieuwe aanplanting)
- afstand tov de perceelsgrens
- raming van de kostprijs van het plantgoed (voor nieuwe aanplanting)
Art. 11: Verbod om gesubsidieerde aanplantingen te verplaatsen, te vellen,…
De gesubsidieerde aanplanting dient minstens 10 jaar integraal en intact op dezelfde plaats te
blijven staan. Het is de aanvrager niet toegestaan handelingen te verrichten of door derden ter
laten verrichten die kunnen leiden tot aantasting van het karakter en de structuur van de
aanplanting. Zo is het verplaatsen, vellen of rooien van gesubsidieerde planten niet
toegestaan. Met het vellen of rooien wordt gelijkgesteld: schade toebrengen, vernielen of
verminken door o.m. ringen, ontschorsen, verschroeien, gebruik van scheikundige middelen,
inkervingen, benagelen, dierenvraat. Op een perceel waar dieren lopen moeten de bomen
afdoende beschermd zijn tegen vraat.
Art. 12: Voorwerp van de subsidie:
De subsidie heeft alleen betrekking op het aanplanten en het onderhoud van het plantsoen dat
het voorwerp uitmaakt van dit reglement. Steunpalen, meststoffen, uurlonen…… komen niet
in aanmerking . Enkel het aangeslagen plantsoen kan gesubsidieerd worden, het afgestorven
plantsoen komt niet in aanmerking.
Art. 13: Gebrek aan onderhoud en nazorg.
§1. De toezichthoudende ambtenaar kan ten allen tijde, ook na uitbetaling van de subsidie, een
gesubsidieerde aanplanting aan een nieuwe controle onderwerpen.
§2. Wanneer wordt vastgesteld dat verplichtingen inzake nazorg en onderhoud, opgelegd door
dit reglement, niet worden nageleefd, kan de subsidie worden teruggevorderd.

§3. Bij het vaststellen van frauduleuze praktijken bij de aanvrager, vervalt de toegekende
subsidie en wordt de reeds uitbetaalde subsidie teruggevorderd.
Art. 14: Weigering van subsidie
§1. Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor om subsidieaanvragen te weigeren die
niet beantwoorden aan de geest van dit reglement.
§2. Aanplantingen in strijd met de wettelijke reglementering in de ruimste zin van het woord.
De aanplantingen dienen uitgevoerd te worden conform de toepasselijke wetgeving, m.i.v. de
reglementen en de gebruiken toepasselijk op de aanplantingen, zoals bijvoorbeeld, maar niet
uitsluitend: het veldwetboek, algemene politieverordeningen, de pachtwet, het reglement op
de buurtwegen,…….
Art. 15: Kredieten
Het nodige krediet wordt jaarlijks voorzien in de begroting op artikelnummer 879/331-01.
Als het op de begroting voorziene bedrag ontoereikend blijkt om te voldoen aan alle
aanvragen, zal de uitbetaling van de laatst ingediende aanvragen worden verwezen naar het
volgend boekjaar.
Art. 16:
Dit reglement krijgt kracht van uitwerking na goedkeuring ervan door de toezichthoudende
overheid.
Een voor eensluidend afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de toezichthoudende
overheid.

Namens de raad,
De secretaris, i.o.
(g) F. De Saeger

De voorzitter,
(g) A. De Roubaix
Voor eensluidend uittreksel,

De secretaris, i.o.

De burgemeester,

F. De Saeger

A. De Roubaix

Versie 1: goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 03 februari 2005.
Versie 2: goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 december 2005.
Versie3: goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 april 2007.
Versie 4: goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 september 2009.

Bijlage 1: Bij het besluit van het de gemeenteraad daterende van 03 februari 2005
betreffende Goedkeuring van het reglement voor de toekenning van subsidie tot
aanplanting en onderhoud van lineaire elementen met streekeigen groen.
Lijst van inheemse boom- en heestersoorten voor het vormen van een:
A

HAAG (geschoren)

-

Sleedoorn

(Prunus spinosa)

-

Haagbeuk

(Carpinus betulus)

-

Veldesdoorn (Acer campestre)

-

Wilde liguster (Ligustrum vulgare)

B

HAAGKANT (bloesem- en bessenlaag)

-

Hazelaar (Corylus avvellana)

-

Sleedoorn (Prunus spinosa)

-

Vogelkers (Prunus padus)

-

Hondsroos (Rosa canina)

-

Sporkehout (Franqula alnus)

-

Wilde liguster (Ligustrum vulgare)

-

Gelderse roos (Viburnum opulus)

-

Rode kornoelje (Cornus Sanguinae)

-

Kardinaalmuts (Euonymus eurpaeus)

-

Gele kornoelje (Cornus mas)

C

HOUTKANT (of bosje) -middenhoog (kan gecombineerd worden met soorten uit
A,B en D)

-

Lijsterbes (Sorbus aucuparia)

-

Haagbeuk (Carpinus betulus)

-

Veldsesdoorn (Acer compestre)

D

HOUTKANT (of bos) -hoog en breed (kan gecombineerd worden met soorten uit B
en C)

-

Es (Fraxinus exelsior)

-

Zomereik (Quercus robur)

-

Zoete Kers (Prunus avium)

-

Kleinbladige linde (Tilia cordata)

E

BEPLANTING OP NATTE GRONDEN - WATERKANT

-

Es (Fraxinus exelsior)

-

Waterwilg (Salix caprea)

-

Schietwilg (Salix alba)

-

Zwarte els (Alnus glutinosa)

F

BOMEN

-

Veldesdoorn (Acer campestre)

-

Esdoorn (Acer pseudoplatanus)

-

Grauwe els (Alnus incana)

-

Zwarte els (Alnus glutinosa)

-

Haagbeuk (Carpinus betulus)

-

Tamme kastanje (Castanae sativa)

-

Beuk (Fagus sylvatica)

-

Es (Fraxinus exelsior)

-

Witte abeel (Populus alba)

-

Grauwe abeel (populus canescens)

-

Zwarte populier (Populus nigra)

-

Ratelpopulier (Populus tremula)

-

Zoete kers (Prunus avium)

-

Wintereik (Quercus petraea)

-

Zomereik (Quercus robur)

-

Kleinbladige linde (Tilia cordata)

-

Grootbladige linde (Tilia platyphyllos)

-

Gladde iep (Ulmus carpinifolia)

G

HOOGSTAMFRUITBOMEN

1. Krieken en kersen
Zure krieken
-

Noordkriek (Morel)

-

Schaarbeekse kriek

-

Mont marenci

Kersen
-

Bigareau Napoleon (rood)

-

Brabanders

-

Early Rivers (Franse vroege)

-

Hedelfinger Riesenkirche

-

Ijzense kers

-

Witbuiken (vleeskers)

-

Zwarte krakers (late krakers)

2. Peren
-

Beurré Alexandre Lucas

-

Conference

-

Durondeau

-

Doyenné du Comise

-

Jefkespeer (Beurré Chaboceau)

-

Saint-Remy

-

Bergamotte esperen

-

Bruine Kriekpeer

-

Louise Bonne d’Avranche

-

Pastoorspeer (du Curé)

-

Triomphe de Vienne

-

Wijnpeer (Calebasse à la Reine)

3. Kweepeer
-

Kweepeer Champion

4. Appels
-

Jacques

-

Bellefleur enkele (Brabantse Bellefleur)

-

Cox’s Orange Pippin

-

Court Rendu

-

James Grieve

-

Oogstappel / Transparante blanche

-

Reinette grise

-

Schone van Boskoop

-

Schone van Boskoop Rood

-

Sterreinette

-

Berglander (Vlaanderse Bellefleur)

-

Keuleman

-

Marie Joseph d’Othee (Ijzerappel)

-

Rabau (Oude grijskes)

-

Reinette Hernaut

-

Spekaert dubbele

5. Pruimen
-

Anna Spath

-

Altesse Double

-

Belle de Louvain

-

Bleue de Belgique

-

Jefferson

-

Reine Claude Crottée

-

Reine Claude d’Althan (Conducta)

-

Vilvoordse pruim

-

Monarch

Bijlage 2: Aanvraagformulier voor aanplant en onderhoud van hagen, houtkanten en bomen.

Datum aanvraag:
Naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager (eigenaar of beschikker van het gebruiksrecht):

Ligging aanplant (kadastrale gegevens vermelden):

De subsidie wordt aangevraagd voor volgende aanplanting:

Soort, aantal meters en aantal planten/struiken/bomen:

De subsidie wordt aangevraagd voor volgend onderhoud:

Rekeningnummer:

□

De aanplantingen zijn uitgevoerd conform de toepasselijke wetgeving, m.i.v. de
reglementen en de gebruiken toepasselijk op de aanplantingen, zoals bijvoorbeeld, maar niet
uitsluitend: het veldwetboek, algemene politieverordeningen, de pachtwet, het reglement op
de buurtwegen,…….

Ondergetekende heeft kennis genomen van het gemeentelijk subsidiereglement d.d.
betreffende de aanplant en het onderhoud van hagen, houtkanten en bomen en bevestigt “IN
EER EN GEWETEN” dat de vermelde gegevens juist en volledig zijn.

Handtekening aanvrager

Datum:

In te dienen bij het gemeentebestuur van Pepingen- t.a.v. de milieudienst, Ninoofsesteenweg 116 –
1670 Pepingen

Bijlage: - liggings- en situatieplan
- factuur en foto’s tot staving van de uitvoering van de werken

