
Gemeentelijk subsidiereglement Kleine Landschapselementen (KLE) en Fauna- en 

Floraontwikkeling (FFO) 
 

Hoofdstuk 1 Definities en Voorwerp 

 

Artikel 1 Definities 
 

- Kleine landschapselementen (verder KLE’s genoemd) zijn: 

o lijnvormig landschapselement : een klein landschapselement dat een 

landschapsstructurerende invloed heeft en dat gekenmerkt wordt door de vorm, 

nl. langwerpig en beperkt in de breedte, als lijnvormig element kunnen worden 

erkend : haag, houtkant, houtwal, bomenrij; 

 

o haag (haagkant) : een lijnvormige aanplanting van houtige gewassen met 

compacte structuur, die bij normaal onderhoud door periodieke snoei in vorm 

wordt gehouden; de mate van onderhoud bepaalt of de term 'haag' (frequent 

onderhoud) dan wel ‘haagkant’ (minimaal onderhoud) wordt gebruikt; 

 

o houtkant : elke strook grond, inbegrepen taluds en beekoevers, welke met 

struiken en kruiden begroeid is; de exploitatie bestaat uit een periodiek kappen 

van de houtige gewassen tot aan de grond; door het natuurlijk opslagvermogen 

van bepaalde loofhoutsoorten worden dan op de strook nieuwe loten gevormd; 

 

o houtwal : een strook grond begroeid met bomen, struiken en kruiden, die op 

een herkenbare wal staan; een wal is een verhoogd stuk grond; de exploitatie 

bestaat uit een periodiek kappen van de houtige gewassen tot aan de grond; 

door het opslagvermogen van bepaalde loofhoutsoorten worden dan op de 

strook nieuwe loten gevormd; 

 

o bomenrij : een opeenvolging of aaneenschakeling van bomen van dezelfde 

soort en leeftijd, die meestal in een rechte lijn zijn geplaatst of gerangschikt; 

 

o knotbomen : volgende soorten worden bedoeld : wilg, es, populier, eik en olm; 

 

o hoogstammige fruitbomen : fruitbomen op hoogstam die verspreid op een 

terrein aangeplant worden. Enkel de aanplant van fruitbomen bedoeld voor 

eigen gebruik komen voor een toelage in aanmerking. 

 

- vellen of rooien : schade toebrengen of verminken of vernietigen door ondermeer ringen, 

ontschorsen, verschroeien, gebruik van chemische middelen (te ontraden), inkervingen en 

benagelen. 

Rooien of vellen is niet het langs weiden of akkers bevestigen van afsluitdraden aan 

lijnvormige landschapselementen gebruikt voor afbakening van percelen, door middel 

van krammen en dergelijke, voor zover deze landschapselementen effectief deel uitmaken 

van de afsluiting. 

 

- mengculturen : uitheemse (exoot) fauna of flora gemengd met inheemse fauna resp. 

flora. 

Ook ingeval van flora (inheemse) cultivars verplant met oorspronkelijke streekeigen 

rassen. 



- (veedrink)poelen en amfibieënpoel: een (tijdelijke) waterpoel niet in functie van 

(gehouden) vissen. 

 

- Project(en) : elke fauna en/of flora ondersteunende maatregel of ontwikkelingsvoorstel, 

ingestuurd door een particulier, vereniging of organisatie, gevestigd in de gemeente. 

Een project valt buiten de limitatieve opsomming van betoelaagbare KLE ’s of andere 

en elders aangeduide gemeentelijke betoelagingen. 

 

Artikel 2 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde 

kredieten kan het college van Burgemeester en Schepenen een subsidie verlenen voor de 

aanleg, het onderhoud en de ontwikkeling van de onder artikel 3 §1 bedoelde onderwerpen. 

De betoelaagbare projecten zijn gelegen op de volgens het gewestplan ingedeelde ruimte van 

het grondgebied van de gemeente. 

Onder ruimte wordt verstaan, de zones die op het bij KB van 3 oktober februari 1979 

vastgesteld Gewestplan Antwerpen aangeduid zijn als agrarisch gebied, bosgebied, 

natuurgebied, reservaat of parkgebied, woongebied en woonuitbreidingsgebied. 

 

Hoofdstuk 2 Subsidie 

 

Artikel 3 
§1 Als betoelaagbare KLE’s en fauna en flora ondersteunende initiatieven, komen in 

aanmerking: 

 

 lijnvormige beplantingen zoals hagen, houtkanten en (knot)bomenrijen, die als 

zelfstandig element in het landschap voorkomen en die bestaan uit streekeigen 

boom- of struiksoorten: 

 hoogstammige fruitboomgaarden (zonder professionele uitbating); 

 drinkpoelen voor vee; 

 amfibieënpoelen; 

 (goedgekeurde) projecten ter ondersteuning of ontwikkeling van de fauna en flora 

 

§2 Lijst van streekeigen beplantingen waarvoor een toelage kan bekomen worden: 

 

a) Voor hagen en haagkanten 

Nederlandse  naam Latijnse naam 

Meidoorn Crataegus caevigata of C. monogyna 

Sleedoorn Prunus spinosa 

Hondsroos Rosa canina 

rode cornoelje Cornus sanguinea 

gelderse roos Viburnum opulus 

Vlier Sambucus nigra 

Kardinaalsmuts Euonymus europaeus 

lijsterbes  Sorbus aucuparia 

Haagbeuk Carpinus betulus 

Veldolm Ulmus species 

hulst Ilex aquifolium 

Spaanse aak  Acer campestre 

 

 



b) Voor houtwallen, houtkanten en bomenrijen 

Nederlandse  naam Latijnse naam 

es Fraxinus excelsior 

hazelaar Corylus avellana 

esdoorn Acer pseudoplatanus 

Spaanse aak Acer campestre 

hulst Ilex aqujolium 

gelderse roos Viburnum opulus 

zomereik Quercus robur 

zwarte els Alnus glutinosa 

wilg Salix species 

veldolm Ulmus species 

zoete kers Prunus avium 

lijsterbes Sorbus aucuparia 

sporkehout Frangula alnus 

 

§3 Voor aanplant of aanleg kunnen volgende toelagen worden verstrekt: 

Type Toelage voorwaarden   

Haag  - de aanplanting dient een lengte van 

minimaal 30 m te hebben 

- de plantafstanden zijn 0,3 tot 0,5 m 

- het plantgoed heeft een 

minimumformaat van 60-80 cm 

  

Haagkant  - de aanplanting dient een lengte van 

minimaal 30 m te hebben. 

- de plantafstanden zijn in 1 m 

- het plantgoed heeft een 

minimumformaat van 60-80 cm 

  

Houtkant  - de aanplanting dient een lengte van 

minimaal 25 m te hebben 

- de plantafstanden zijn 1 m 

- het plantgoed heeft een 

minimumformaat van 60-80 cm 

  

Houtwal  - de aanplanting dient een lengte van 

minimaal 25 m te hebben. 

- de plantafstanden zijn 1 m 

- het plantgoed heeft een 

minimumformaat van 60-80 cm 

  

Bomenrij € 3,00/stuk - de plantafstand in de rij bedraagt 7 

tot 10 m voor hoogstammige bomen 

en 2,5 tot 7 m voor knotbomen. 

- de aanplanting betreft minstens 10 

bomen of poten 

enkel 

knotbomen 

subsidie 

 

Hoogstammige 

fruitbomen 

 - de plantafstand in de rij bedraagt 7 

tot 10 m voor hoogstammige bomen 

- de aanplant betreft minstens 10 

bomen 

  

Drinkpoel  - aan de noordzijde van de poel mag 

de helling van de oevers niet te stijl 

  



Type Toelage voorwaarden   

zijn; een oeverhelling van 1/10 

wordt gegarandeerd over een 

breedte van minimaal 50 % 

- maximale diepte : 1,5 m zodat 's 

zomers het water blijft staan tot 0,5 

m diepte; 

50% van de oevers moet worden 

afgeschermd met prikkeldraad om 

vertrappeling van de oevers door het 

vee te voorkomen. 

- overdreven beschaduwing dient 

voorkomen te worden zodat op 

maximaal 50% van de oevers 

schaduw valt; nieuwe beplantingen 

enkel langs de noordzijde. 

- verboden zijn : uitzetten van vissen 

en eenden; gebruik van chemische 

bestrijdingsmiddelen tot op 3 m van 

de rand 

a) 

Amfibieënpoel 

 - voor een amfibieënpoel met een 

maximale oppervlakte van 20 m² 

  

b) 

Amfibieënpoel 

 - voor een amfibieënpoel met een 

oppervlakte van méér dan 20 m² 

  

 

§4 Voor onderhoud kunnen volgende toelagen worden toegekend  

Type Toelage voorwaarden   

Onderhoudssnoei 

van een haag  

 - een lengte van minimaal 30 m 

- de toelage is slechts om de 3 jaar 

toekenbaar 

  

Onderhoudssnoei 

van een 

haagkant, 

houtkant of 

houtwal  

 - een lengte van minimaal 50 m 

- de toelage is slechts om de 5 jaar 

toekenbaar 

  

a) Knotten van 

een 

knotbomenrij  

€ 13,00/stuk - knotbomen jonger dan 10 jaar 

(stamomtrek op 1 m boven het 

maaiveld kleiner dan 100 cm) 

- enkel knotrijpe bomen komen voor 

een onderhoudsbeurt in 

aanmerking. De periode van 

onderhoud loopt van begin 

november tot eind februari. 

De staken dienen onder een 

schuine hoek te worden afgezet tot 

aan de stam 

- de toelage is slechts om de 7 jaar 

toekenbaar 

per 

knotboom 

 

b) Knotten van 

een 

€ 13,00/stuk - knotbomen ouder dan 10 jaar 

(stamomtrek op 1 m boven het 

per 

knotboom 

 



Type Toelage voorwaarden   

knotbomenrij  maaiveld groter 100 cm 

- enkel knotrijpe bomen komen voor 

een onderhoudsbeurt in 

aanmerking. De periode van 

onderhoud loopt van begin 

november tot eind februari. De 

staken dienen onder een schuine 

hoek te worden afgezet tot aan de 

stam 

- de toelage is slechts om de 7 jaar 

toekenbaar 

a) Heruitdiepen 

of herstellen van 

een bestaande 

veedrinkpoel, 

amfibieënpoel 

 - voor een drinkpoel met een 

minimale oppervlakte van 20 m² 

- de toelage is slechts om de 5 jaar 

toekenbaar 

  

b) Heruitdiepen 

of herstellen van 

een bestaande 

veedrinkpoel, 

amfibieënpoel 

 - voor een drinkpoel met een 

minimale oppervlakte van 35 m² 

- de toelage is slechts om de 5 jaar 

toekenbaar 

  

Onderhoud van 

projecten 

 Zie §4   

 

§4 1°)Een project kan worden gesubsidieerd na het gunstige advies van de dienst Leefmilieu, 

de MiNa-raad en de princiepsbeslissing voor betoelaging door het college van Burgemeester 

en Schepenen. 

 

2°) Projecten zijn steeds kleinschalig en niet-commercieel (geen winstgevend karakter). 

 

§5) De aanvragen worden per aanvraag beperkt tot € 186,00. 

 

Artikel 3 Mengculturen komen niet in aanmerking voor een subsidie. 

 

Artikel 4 Bestaande beplantingen onderworpen aan een vellingsvergunning en beplantingen 

die voortvloeien uit de toekenning van een vellings-, bouw- of milieuvergunning komen niet 

in aanmerking voor enige betoelaging voor aanplant. 

 

Hoofdstuk 3 Algemene bepalingen 

 

Artikel 5 De toelage wordt toegekend aan de aanvrager(s). De aanvrager dient gerechtigd te 

zijn tot het verrichten van de aanleg- of onderhoudswerken waarvoor de aanvraag wordt 

ingediend. 

 

Artikel 6 De aangevraagde werken dienen in overeenstemming te zijn en te verlopen volgens 

de van toepassing zijnde (plaatselijke) regelgevingen en of gebruiken. Indien de aanvraag het 

akkoord vergt van een buur of de eigenaar van een perceel, zal dit akkoord bij de aanvraag 

gevoegd worden. 

 



Artikel 7 De aanvrager verbindt zich tot de nodige instandhoudingszorg, voor de objecten 

waarvoor de toelage werd verkregen. Hij staat ondermeer in voor de vrijwaring tegen vraat 

vanwege vee of wild en vervanging van afgestorven of sterk misgroeide exemplaren in het 

eerstvolgend plantseizoen. 

 

Artikel 8 De aanvragen tot betoelaging worden ingediend bij het de dienst Leefmilieu 

volgens een door het college van Burgemeester en Schepen vastgestelde wijze. 

 

De aanvraag bevat tenminste: 

 

 de naam, de hoedanigheid, het adres en het rekeningnummer van de 

aanvrager; 

 perceelgrootte en kadastrale gegevens, een bewijs van eigendom, pacht, 

vruchtgebruik of enig ander uitgevoerd recht op een onroerend goed; 

 een situeringsplan, met duidelijke schaalgrootte van het object 

waarvoor een toelage wordt aangevraagd; 

 een beschrijving van de aard van de werken die voorgenomen worden: 

o aanleg/onderhoud van 

haag/haagkant/houtkant/houtwal/(knot)bomenrij/hoogstammige 

fruitbomen/(vee)poel; 

o voor beplantingsobjecten : lengte/aantallen/plantafstanden/soort 

of soortensamenstelling van het plantgoed; 

o voor (vee)poelen : oppervlakte/diepte; 

 de voorgenomen periode van uitvoering; 

 een becijfering van de aangevraagde toelage, volgens de gegevens van 

artikel 3; 

 ingeval de aanvraag een project inhoudt, zal de aanvrager een voorstel 

van de hoogte van betoelaging overmaken bij de aanvraag 

 

Artikel 9 Het college van Burgemeester en Schepenen beslist omtrent de toekenning van de 

toelage en het bedrag ervan. Aan de toekenning van de toelage kunnen door het College van 

Burgemeester en Schepenen nadere voorwaarden worden verbonden met betrekking tot de 

soort, samenstelling of de uitvoeringswijze. De dienst Leefmilieu zorgt voor de nodige 

voorbereidingen voor het college. 

De toekenning van de toelagen kan worden geweigerd als de uitvoering van het voorgestelde 

werk omwille van natuur- of landschapsredenen, of gezien de staat van het object, door het 

college van Burgemeester en Schepenen ongewenst geacht wordt. 

Bij weigering kan de aanvrager het advies inwinnen van de MiNa-raad. Bij gunstig advies zal 

het college de betreffende aanvraag subsidiëren. 

 



Artikel 10 De aanvrager aan wie een toelage werd toegekend bericht het gemeentebestuur 

binnen de 3 maanden van de voltooiing van de aanleg- of onderhoudswerken en binnen het 

betreffende dienstjaar (dienstjaar van de geplande uitvoering), zoniet vervalt de toegekende 

toelage. Aan dit bericht wordt een aanvraag tot uitbetaling toegevoegd. De dienst Leefmilieu 

voert de nodige controleformaliteiten uit. Projecten worden overeenkomstig de schriftelijke 

afspraken betoelaagd. 

 

Artikel 13 Wanneer de uitvoering onvolledig of gebrekkig uitgevoerd is, kan de toelage bij 

beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen verminderd, uitgesteld of 

geweigerd worden op voorstel van de dienst Leefmilieu. 

Er wordt in geen geval een hogere vergoeding uitgekeerd dan bij de toekenning voorzien. 

 

Artikel 14 De toelage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd wanneer : 

 belangrijke delen van de beplanting door kennelijk gebrek aan zorg of vervanging niet 

tot uitgroei komen; 

 een poel geheel of gedeeltelijk wordt gedempt, of derwijze wordt behandeld dat de 

natuurfunctie ervan ernstig wordt geschaad 

 projecten niet, onzorgvuldig of gebrekkig worden uitgevoerd, of deze een 

 bij bedrog 

Het advies van de dienst Leefmilieu zal worden ingewonnen. Dit advies is definitief en 

hiertegen is geen beroep mogelijk. 

 

Artikel 15 Aanplanten en het onderhoud van knotbomen wordt gefinancierd via artikel 

879/331 –01. 

Artikel 16 Dit reglement treedt in werking op datum van vaststelling door de Gemeenteraad. 

 


