DEEL 1: BETOELAGING VOOR AANLEG EN ONDERHOUD VAN KLEINE
LANDSCHAPSELEMENTEN DIE NIET ONDER DE BEPALINGEN VAN DE
BEHEERSOVEREENKOMSTEN VALLEN
HOOFDSTUK 1: ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 - 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 en de
aanleg van bepaalde kleine landschapselementen in de gemeentelijke landelijke ruimte;
Artikel 2 – Indien het aantal aanvragen het totaal in de begroting voorziene bedrag overstijgt, zal het
toekennen van de premies verlopen in functie van de datum van aanvraag tot uitputting van het totaal
in de begroting voorziene bedrag voor het dienstjaar;
Artikel 3 - §1 Als betoelaagbare KLE’s komen in aanmerking:
- lijnvormige beplantingen zoals hagen, houtkanten (streekeigen soorten: zie bijlage);
- (knot)bomenrijen (streekeigen soorten: zie bijlage);
- hoogstammige vruchtbomen (streekeigen soorten, zie bijlage);
- poel(en);
§2 streekeigen soorten die niet werden opgenomen in bijlage kunnen ook in aanmerking komen voor
betoelaging. Zulke soorten worden door het college van burgemeester en schepenen wel of niet
toegestaan op basis van hun streekeigenheid, eigenschappen, …
Artikel 4 – De betoelaagbare KLE’s dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
§1 gelegen op grondgebied van de gemeente Nijlen en gelegen in landelijke ruimte zoals agrarisch
gebied, agrarisch gebied met ecologische waarde, bosgebied, natuurgebied, natuurreservaat,
parkgebied volgens het gewestplan of BPA;
§2 de aanplantingen dienen te gebeuren volgens de wettelijke afstand tot de perceelsgrens;
§3 de aanplantingen of de poel dient minimaal gedurende 10 jaar integraal en intact op dezelfde
plaats te blijven staan.
Artikel 5 - Beplantingen of heraanplantingen die voortvloeien uit de toekenning van een bouw- of
milieuvergunning komen niet in aanmerking voor de toelage voor aanplant. De verplichte aanplanting
van het groenscherm in functie van de bouwverordening komt aldus niet in aanmerking voor
betoelaging.
Artikel 6 - De aanplantingen mogen geen commercieel doel hebben. Dit subsidiereglement is dus niet
bedoeld voor personen die bedrijfsdoeleinden of handelsactiviteiten nastreven zoals fruitkwekers,
tuinaanleggers en boomkwekers.
Artikel 7 - De aanvrager zorgt voor de instandhouding van de beplanting of poel, waarvoor een
toelage werd verkregen. Hij staat ondermeer in voor vrijwaring tegen vraat door wild of vee en voor
vervanging van de afgestorven exemplaren in het eerstvolgende plantseizoen.
Artikel 8 - Enkel het aangeslagen plantsoen kan worden gesubsidieerd, het afgestorven plantsoen
komt niet in aanmerking.
Artikel 9 – Het vervangen van aangetaste en/of exotische soorten door streekeigen soorten komt in
aanmerking voor betoelaging. Het betreft hier dan de vervanging van aangetaste soorten die niet
door dit reglement werden betoelaagd.
Artikel 10 – bepaalde handelingen zijn mogelijk meldings- en/of vergunningsplichtig (milieu-,
stedenbouw- en/of natuurkundig). Indien van toepassing dient de aanvrager hier eerst aan te voldoen
om in aanmerking te komen voor betoelaging.

HOOFDSTUK 2: HAAG- EN/OF HOUTKANT
Artikel 11 - Definitie haag- en houtkant:
Haag: een lijnvormige aanplant van houtige gewassen met compacte structuur die bij normaal
onderhoud door periodieke snoei in vorm gehouden wordt.
Houtkant: elke strook grond, inbegrepen taluds, welke met bomen, struiken, 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.
Artikel 12 - Specifieke voorwaarden voor haag- en/of houtkant:
- minimale aanplantingslengte: 25 m;
- plantafstanden: tot en met 0,5 m voor hagen en 1 m voor houtkanten;
- minimumformaat voor plantgoed: 60 - 80 cm.
Artikel 13 - Voor aanplant of aanleg een haag- en/of houtkant, voldaan aan de algemene voorwaarden
en de specifieke voorwaarden, kan de volgende toelage worden verstrekt: 40% van de aankoopprijs.
Artikel 14 - voor een onderhoudssnoei van een haag met een lengte van minimaal 25 m bedraagt de
toelage € 0,50 lopende meter, slechts om de twee jaar toekenbaar.
Artikel 15 - voor een onderhoudssnoei van een houtkant met een lengte van minimaal 25 m bedraagt
de toelage € 1,25 per lopende meter, slechts om de vijf jaar toekenbaar.

HOOFDSTUK 3: BOMENRIJ(EN)
Artikel 16 - Definitie van bomenrij(en):
Bomenrij: een lijnvormige aanplant van bomen van één dezelfde streekeigen boomsoort, die meestal
in een rechte lijn geplaatst zijn. Ook knotbomen vallen onder dit begrip.
Artikel 17 - Specifieke voorwaarden voor bomenrij(en):
Bewortelde hoogstammigen:
- stamomtrek van minstens 8 cm;
- plantafstand: 7 tot 10 meter;
- beplanting van minstens 10 bomen;
Niet bewortelde hoogstammigen (knotbomen):
- stamomtrek van minstens 20 cm (tegen de bodem gemeten);
- plantafstand: 5 tot 7 meter;
- beplanting van minstens 5 knotbomen;
Artikel 18 - Voor aanplant of aanleg van (een) bomenrij(en), voldaan aan de algemene voorwaarden
en de specifieke voorwaarden, kan de volgende toelage worden verstrekt: 40% van de aankoopprijs.
Artikel 19 – voor het knotten van een knotbomenrij bedraagt de toelage € 10 per boom. Het betreft
hier een driejaarlijkse betoelaging.

HOOFDSTUK 4: HOOGSTAMMIGE VRUCHTBOMEN
Artikel 20 - Definitie hoogstammige vruchtbomen:
Hoogstammige vruchtbomen: het betreft streekeigen soorten, meerbepaald appel, kers, kriek, peer en
pruim.
Artikel 21 - Specifieke voorwaarden voor hoogstammige vruchtbomen:
- beplanting van minstens 10 bomen;
- plantafstand appel:10 meter;
- plantafstand pruim:7 meter;
- plantafstand kriek:7 meter;
- plantafstand peer:8 meter;
- plantafstand kers:12 meter;
- plantafstand okkernoot: 8 meter.
Artikel 22 - Voor aanplant of aanleg (een) hoogstammige boomgaard(en), voldaan aan de algemene
voorwaarden en de specifieke voorwaarden, kan de volgende toelage worden verstrekt: 40% van de
aankoopprijs.

POEL
Artikel 23 - Definitie van een poel:
Poel: natuurlijke of kunstmatige aangelegde vijver in bijvoorbeeld een weide, met als functie te
voorzien in drinkwater voor het vee en/of ook de voortplanting van de amfibieën te verzekeren.
Artikel 24 - Voor de aanleg van een poel met een oppervlakte ter hoogte van het maaiveld van
minimaal 25 m² en voldoende diep om het grootste deel van het jaar rond water te bevatten bedraagt
de toelage: € 5 per m²
Artikel 25 - Voor het heruitdiepen of herstellen van een bestaande poel, teneinde het grootste deel van
het jaar rond water te bevatten: € 5 / m² om de vijf jaar toekenbaar.
Artikel 26 - De (her)aanleg en/of onderhoud van een poel dient te gebeuren volgens de code voor
goede natuurpraktijk (omzendbrief LNW/98/01 betreffende algemene maatregelen inzake
natuurbehoud).

PROCEDURE
Artikel 27 - De aanvraag tot het bekomen van een toelage dient op het daartoe voorziene (en volledig
ingevuld) aanvraagformulier te worden overgemaakt aan het gemeentebestuur van Nijlen (Dienst
Urbanisatie & Leefmilieu – Kerkstraat 4 – 2560 Nijlen).
Artikel 28 - De betoelaging wordt toegekend aan de aanvrager. De aanvrager dient gerechtigd te zijn
tot het verrichten van de aanleg- of onderhoudswerken waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
Artikel 29 - §1 Het college van burgemeester en schepenen beslist omtrent de toekenning van de
toelage en het bedrag ervan. Aan de toekenning kunnen bijkomende voorwaarden opgelegd worden
inzake de plantafstanden, soorten, samenstelling diepte, …
§2 De maximum betoelaging per aanvrager en per jaar bedraagt € 250.
§3 De aanvrager wordt van de beslissing van het college schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 30 - §1 De aanvrager aan wie een toelage wordt toegekend, bericht het college van
burgemeester en schepenen binnen de zes maanden na de voltooiing van de werken, zoniet vervalt
de toegekende toelage. Aan dit bericht wordt een aanvraag tot uitbetaling toegevoegd.
§2 De bevoegde ambtenaar kan de uitvoering ter plaatse controleren.
§3 Wanneer de uitvoering onvolledig of gebrekkig uitgevoerd is, kan de toelage bij beslissing van het
college verminderd, uitgesteld of geweigerd worden.
Artikel 31 - De toelage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd als:
-

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 natuur- of
landbouwkundige functie ervan wordt geschaad.

Artikel 32 - Dit reglement treedt in werking op 1 september 2006

Haag- en struiksoorten
-

Bos- of waterwilg
Eenstijlige meidoorn
Eglantier
Gelderse roos
Geoorde wilg
Grauwe wilg
Haagbeuk
Hazelaar
Hondsroos
Hulst
Kardinaalmuts
Katwilg
Kraakwilg
Rode Kornoelje
Sleedoorn
Tweestijlige meidoorn
Wilde Liguster
Vlier
Lijsterbes

Salix caprea;
Crataegus Monogyna;
Rosa rubiginosa;
Viburnum opulus;
Salix aurita;
Salix cinerea;
Carpinus betulus;
Corylus avellana;
Rosa canina;
Ilex aquifolium;
Euonimus europaeus;
Salix viminalis;
Salix fragilis;
Cornus sanguinea;
Prunus Spinosa;
Crataegus laevigata;
Lugustrum vulgare;
Sambucus nigra;
Sorbus aucuparia.

Inheemse knotbomen:
-

Knotwilg
Katwilg
Knotpopulier
Knoteik
Knotolm
Knotes
Knotlinde

Inheemse loofbomen:
Veldesdoorn (of Spaanse aak)
Esdoorn
Paardekastanje
Zwarte els
Tamme kastanje
Beuk
Es
Okkernoot
Grauwe abeel
Ratelpopulier (of esp)
Zoete kers
Europese vogelkers
Wintereik
Zomereik
Gladde iep
Linde

Inheemse hoogstammige vruchtbomen:
Appel
Kers
Kriek
Okkernoot
Peer
Pruim

Acer campestre
Acer pseudoplatinus
Aeculus hippocastanum
Alnus glutinosa
Castanea sativa
Fagus sylvatica
Fraxinus exelsior
Juglans regia
Populus canescens
Populus tremula
Prunus avium
Prunus padus
Quercus petraea
Quercus robur
Ulmus minor
Tilia

