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Subsidiereglement kleine landschaps-
elementen 
 

 
Artikel 1. Doel 

 
Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas het aanleggen, aanplanten 
en/of onderhouden van kleine landschapselementen ondersteunen 
binnen de perken van het in het budget voorziene krediet. 
 

 
Artikel 2. Definities 

 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
houtige landschapselementen 
- bomenrij: lijnvormige aanplant van minimum 5 bomen van 

streekeigen soorten; 
- boomgroep: aanplanting van streekeigen loofbomen in groeps-

verband; 
- haag en heg: lijnvormige aanplanting van streekeigen houtige 

gewassen die door periodieke snoei in vorm gehouden worden. 
De snoei kan gaan van zeer frequent (haag) tot minimaal (heg); 

- hakhoutbosje: bebossing die door periodiek kappen onderhouden 
wordt. De gebruikte soorten bezitten de eigenschap om nieuwe 
loten te vormen; 

- halfstammige fruitbomen: een halfstammige fruitboom heeft een 
minimum takvrije stamhoogte van + 120-140 cm; 

- historisch permanent grasland: een perceel dat op de biologische 
waarderingskaart is aangeduid als soortenrijk of cultuurhistorisch 
grasland, gekenmerkt door langdurig grondgebruik als graas-
weide, hooiland of wisselweide; 

- hoogstammige fruitbomen: een hoogstammige fruitboom heeft 
een minimum takvrije stamhoogte van 180 cm; 

- houtkant: lijnvormige aanplanting van streekeigen houtige 
gewassen die door periodiek kappen onderhouden worden. De 
gebruikte soorten bezitten de eigenschap om nieuwe loten te 
vormen; 

- houtwal: houtkant op een verhoogd stuk grond; 
- knotbomenrij: lijnvormige aanplant van bomen van streekeigen 

soorten die door periodiek knotten onderhouden worden. De ge-
bruikte soorten bezitten de eigenschap om nieuwe loten te 
vormen; 

- landelijk gebied: de ruimte die behoort tot de zones die op het 
gewestplan zijn aangeduid als agrarisch gebied, valleigebied, 
bosgebied, natuurgebied, natuurreservaat, parkgebied en 
natuurgebied met wetenschappelijke waarde; 

- solitaire boom: alleenstaande boom van een streekeigen soort; 
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- streekeigen groen: die gewassen die van nature (zonder 
tussenkomst van de mens) in een bepaalde streek hun 
verspreidingsgebied hebben (zie lijst als bijlage). 

 
bebossing 
Aanplant van streekeigen soorten in bosverband op plaatsen die 
voorheen niet bebost waren. 
 
poelen 
Uitgegraven klein waterelement met natuurlijke oevers dat gevoed 
wordt door regen- en/of grondwater en het grootste deel van het jaar 
van nature waterhoudend is (waarin geen kunstmatige water-
ondoorlatende lagen werden aangebracht). 
 
sloten en greppels 
Ten behoeve van waterafvoer of ontwatering gegraven langwerpige 
waterelementen met natuurlijke oevers die niet geklasseerd zijn als 
waterloop, gevoed worden door regen- en/of grondwater en het 
grootste deel van het jaar van nature waterhoudend zijn (waarin geen 
kunstmatige waterondoorlatende lagen werden aangebracht). 
 
trage wegen 
Wegen met een juridisch vastgelegd algemeen recht van doorgang 
waarvan de inrichting in de eerste plaats afgestemd is op zachte 
weggebruikers (wandelaars, fietsers en/of ruiters) en vaak 
gekenmerkt wordt door een onverhard of halfverhard karakter en/of 
een geringe (verharde) breedte. In de regel is de bedding van een 
trage weg geen openbaar domein maar eigendom van de 
aangelanden. Op deze trage wegen rust een erfdienstbaarheid van 
openbare doorgang. Het stadsbestuur is verantwoordelijk voor het 
beheer van deze wegen. 
 
groenbemesting 
Groenbemesting is het telen van planten op een stuk grond om deze 
vervolgens onder te ploegen of te mulchen. Dit wordt gedaan om het 
percentage organische stof en het stikstofgehalte in de bodem te 
verhogen. Een deel van die organische stof wordt in de bodem 
omgezet in humus. 
 

 
Artikel 3. Voorwaarden  

 
De betoelaagbare landschapselementen zijn gelegen op percelen, op 
het grondgebied van Sint-Niklaas, in/of grenzend aan (met andere 
woorden op of langs de perceelsgrens) het landelijk gebied of 
grenzend aan percelen met agrarisch bodemgebruik. 
 
De subsidie voor het aanleggen, aanplanten en/of onderhouden van 
kleine landschapselementen kan aangevraagd worden door de eige-
naar of de gebruiker van de percelen waar de werken gepland zijn of 
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door een vereniging die de werken op vraag van de eigenaar of ge-
bruiker uitvoert. 
 
Indien de aanvrager geen eigenaar is van de percelen waarop een 
subsidie wordt aangevraagd voor de aanleg van landschapselemen-
ten beschikt de aanvrager hiertoe over de toestemming van de eige-
naar. 
 
Volgende werken komen in geen geval in aanmerking voor subsidie: 
- aanplantingen/herplantingen die deel uitmaken van de voor-

waarden begrepen in een vergunning; 
- werken waarvoor een subsidie wordt ontvangen van een andere 

overheid, uitgezonderd het inzaaien van bijenvriendelijke 
groenbemesters; 

- aanplanten met commerciële doeleinden, met uitzondering van 
bijenvriendelijke groenbemesters. 

 
Met het indienen van de aanvraag verbindt de eigenaar of gebruiker 
zich tot het in stand houden van de landschapselementen gedurende 
minimum tien jaar, met uitzondering van bijenvriendelijke 
groenbemesters. 
 
De subsidie bedraagt maximaal 1.000 EUR per aanvrager en per 
dienstjaar voor alle subsidieerbare kleine landschapselementen 
samen. 
 
 

 
Artikel 4. Bedrag en berekenings-
wijze 
 

 
Een subsidie wordt verstrekt mits voldaan wordt aan volgende 
voorwaarden: 
 
Aanplant of aanleg van houtige landschapselementen 
 
- haag, heg, houtkant of houtwal: 0,25 EUR per plant 

De aanplant van hagen en heggen heeft een minimale lengte van 
25 m. 
De aanplant van houtkant of houtwal heeft een minimum opper-
vlakte van 50 m². 
Het plantgoed heeft een minimum formaat van 60-80 cm. 
De plantafstanden zijn: 
• voor hagen: 0,3 m tot 0,5 m, 
• voor heggen, houtkanten en houtwallen: 1 m. 

 
- hoogstammige en halfstammige fruitbomen: 6,50 EUR per boom 

De aanplant bedraagt minstens 5 bomen per perceel. 
Het bewortelde plantgoed heeft een stamomtrek van minimum 8 
tot 10 cm. 
De plantafstanden zijn: 
• notenboom: 12-15 m 
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• appelboom: 10-12 m 
• peren- en kersenboom: 8-10 m 
• pruimenboom: 6-8 m 
Voor halfstammige fruitbomen is de plantafstand 6 m voor alle 
soorten. 

 
- solitaire boom, bomenrij of boomgroep: 7,50 EUR per boom 

De aanplant bedraagt minstens 5 bomen per perceel. 
Het bewortelde plantgoed heeft een stamomtrek van minimum 8 
tot 10 cm. 
De onderlinge plantafstand bedraagt 7 à 10 m. 
 

- knotbomen: 2,50 EUR per stuk 
De aanplant bedraagt minstens 10 niet bewortelde poten per 
perceel. 
Het plantgoed heeft een stamomtrek van minstens 20 cm ter 
hoogte van het maaiveld en een hoogte van 1,75 m. 
De plantafstand bedraagt minimum 3 m en maximum 7 m. 
 

- bebossing: 15 EUR per are 
De aanplant bedraagt minstens 25 planten per are. 
De beboste oppervlakte bedraagt maximum 50 are. 
Het plantgoed heeft een minimum formaat van 60-80 cm. 
 

Voorwaarden: 
- waardplanten van bacterievuur en meidoornhagen worden niet 

gesubsidieerd; 
- de gesubsidieerde aanplantingen worden gevrijwaard tegen vraat 

van vee of wild; 
- de vervanging van afgestorven, sterk misgroeide of beschadigde 

planten gebeurt in het eerstvolgende plantseizoen. Vervanging 
van afgestorven plantsoen komt niet in aanmerking voor subsi-
diëring. 

 
Onderhoud van houtige landschapselementen 
 
- onderhoudssnoei van een haag: 0,50 EUR per lopende meter 

De subsidie wordt éénmaal per jaar toegekend. 
De haag heeft een minimum lengte van 25 m en een minimum 
hoogte van 1,50 m. 
Bij het verkrijgen van een aanplantsubsidie voor hagen kan de 
onderhoudssubsidie hiervoor pas na twee jaar verkregen worden. 
 

- onderhoudssnoei van een heg, een houtkant of een houtwal: 
1 EUR per lopende meter 
De subsidie is om de vijf jaar toekenbaar. 
De heg heeft een minimum lengte van 25 m. De houtkant of 
houtwal heeft een minimum oppervlakte van 50 m². 
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Bij het verkrijgen van een aanplantsubsidie kan de onderhouds-
subsidie hiervoor pas na vijf jaar verkregen worden. 
 

- onderhoudssnoei van hoogstammige en halfstammige fruit-
bomen: 1,25 EUR per boom 
De subsidie is om de drie jaar toekenbaar. 
Het onderhoud bedraagt minstens 5 bomen per perceel. 
Bij het verkrijgen van een aanplantsubsidie voor hoogstammige 
en halfstammige fruitbomen kan de onderhoudssubsidie pas na 
drie jaar worden verkregen, hoewel de onderhoudssnoei best een 
jaar na de aanplanting dient aan te vangen. 
 

- knotten van knotbomen: 8 EUR per boom 
De bomen hebben een minimum leeftijd van drie jaar. 
De subsidie is om de vijf jaar toekenbaar. 
Het onderhoud gaat om minstens 10 bomen per perceel. 
 

- onderhoudskapping in een hakhoutbos: 8 EUR per are 
De subsidie is om de vijf jaar toekenbaar. 
Het hakhoutbos is minstens 10 m breed en heeft een minimum 
oppervlakte van 1 are. 
De oppervlakte van het onderhouden hakhoutbos bedraagt 
maximum 50 are per jaar per aanvrager. 
 

Aanleg en heruitdiepen/herstellen van een poel 
 
De subsidie voor de aanleg van een nieuwe poel en het heruitdiepen 
of het herstellen van een bestaande poel bedraagt 2,5 EUR/m². 
De subsidie is om de tien jaar toekenbaar. 
Voorwaarden voor uitvoering zijn: 
- De oppervlakte van de poel bedraagt na uitvoering van de werken 

minimum 20 en maximum 250 m². 
- Het diepste punt van de poel is minimum 1,20 m. 
- De poel is na uitvoering van de werken voldoende waterhoudend. 
- De poel wordt zo aangelegd/hersteld dat minimum één oever een 

geleidelijke overgang vertoont van water naar land. 
- Minstens 2/3 van de poel wordt ontoegankelijk gemaakt voor vee. 
- In of om de poel worden geen waterdieren uitgezet en geen 

waterplanten aangebracht. 
- Te veel beschaduwing met heesters of bomen moet worden ver-

meden, in het bijzonder ter hoogte van de licht hellende zijden. 
- Er wordt geen water aan de poel onttrokken, met uitzondering 

van drinkwater voor het in de aangrenzende percelen inge-
schaarde vee. 

- Het heruitdiepen/herstellen van een bestaande poel gebeurt in 
de nazomer. 

- Er mag geen oeverversteviging worden aangebracht. 
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Onderhoud/herstel van een bestaande sloot of greppel in historisch 
permanent grasland 
 
De vergoeding voor het onderhouden/herstel van een bestaande 
sloot of greppel in historisch permanent grasland bedraagt 1,25 EUR 
per lopende meter. 
Slechts één zijde komt hiervoor in aanmerking. 
De subsidie is om de tien jaar toekenbaar. 
De maximale subsidie voor het herstel van een bestaande sloot of 
greppel bedraagt 500 EUR per aanvrager en per jaar. 
 
Voorwaarden: 
- De sloot of greppel is niet geklasseerd en bevindt zich in histo-

risch permanent grasland. 
- De werken worden uitgevoerd in de nazomer. 
 
Onderhoud van een trage weg 
 
De vergoeding voor het onderhoud van een trage weg bedraagt 
0,16 EUR/m² per jaar. 
 
Enkel de trage wegen waarvan het college van burgemeester en 
schepenen het wenselijk acht dat het onderhoud opgenomen wordt 
door aangelanden, komen voor deze vergoeding in aanmerking. 
 
Het onderhoud van de trage wegen omvat het maaien van de grazige 
vegetatie van de wegbedding en –bermen en/of het onkruidvrij 
houden van de verhardingen. Dit onderhoud gebeurt zo dat het vlot 
verkeer en de doorgang over deze weg te allen tijde over de volledige 
wegbreedte mogelijk blijven. 
Daarnaast verbindt de beheerder zich ertoe: 
- De trage weg over de volledige officiële lengte en breedte in 

stand te houden en de toegankelijkheid voor het publiek te 
verzekeren. 

- Geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken bij het beheer 
van de trage weg. 

 
Inzaaien van een bijenvriendelijke groenbemester. 
 
De subsidie voor het inzaaien van bijenvriendelijke groenbemesters 
bedraagt 35 EUR per ingezaaide hectare. Per aanvrager wordt 
maximaal 175 EUR per jaar uitbetaald. 
De subsidie wordt éénmaal per jaar toegekend. De uitbetaling 
gebeurt in het voorjaar van het volgende jaar. 
 
Voorwaarden: 
- Het gebruik van insecticiden en chemische onkruidbestrijdings-

middelen is niet toegelaten. 
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- De groenbemester moet gezaaid worden vóór 1 september en 
moet minstens behouden worden tot 15 februari. Klavers kunnen 
ook als hoofdgewas worden ingezaaid. 

- Volgende soorten komen in aanmerking voor de premie: phacelia, 
gele of witte mosterd, koolzaad, raapzaad, boekweit, esparcette, 
heggewikke, luzerne, rode klaver, witte klaver, rolklaver, 
komkommerkruid, lupinen, bladrammenas. Er mogen meerdere 
soorten gemengd worden. 

- De groenbemesters moeten voldoende dicht ingezaaid worden 
zodanig dat ze een bodembedekkende functie vervullen. 
 

 
Artikel 5. Procedure 

- Terreinbezoek 
 
 
 
 
 
 

- Principiële aanvraag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Uitbetaling 

 
 
Voorafgaand aan de indiening van de subsidie, met uitzondering van 
het onderhoud van landschapselementen en het inzaaien van 
bijenvriendelijke groenbemesters, neemt de aanvrager contact op 
met Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw. 
Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw voert samen met de 
eigenaar, gebruiker of vereniging die een subsidieaanvraag wil 
indienen een terreinbezoek uit. 
 
De subsidieaanvragen worden ten laatste 1 maand voor de uitvoering 
van de werken ingediend bij het college van burgemeester en 
schepenen van Sint-Niklaas. 
Dit aanvraagformulier is verkrijgbaar via www.sint-niklaas.be of bij de 
plannen en ontwikkelen. 
Onderhoud van houtige landschapselementen kan uitgevoerd worden 
zonder voorafgaandelijke principiële goedkeuring van het college van 
burgemeester en schepenen. Deze subsidieaanvraag wordt binnen de 
drie maanden na uitvoering van de werken ingediend. 
Beoordeling: 
De plannen en ontwikkelen of Regionaal Landschap Schelde-Durme 
vzw beoordeelt de aanvraag en adviseert het college van 
burgemeester en schepenen. 
Principiële beslissing: 
Het college van burgemeester en schepenen beslist principieel of de 
uit te voeren werken in aanmerking komen voor subsidiëring. De 
aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing en 
ontvangt een betalingsaanvraagformulier. Bij principiële weigering 
kan de aanvrager aanpassingen uitvoeren, om toch aan de voor-
waarden te voldoen en een nieuwe aanvraag indienen. 
 
Beoordeling: 
De afdeling plannen en ontwikkelen of Regionaal Landschap 
Schelde-Durme vzw adviseert het college van burgemeester en 
schepenen.  
Beslissing: 

http://www.sint-niklaas.be/
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Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing 
met betrekking tot het uitbetalen van de subsidies voor de uitge-
voerde werken. Bij een gunstige beslissing worden de goedgekeurde 
subsidies uitbetaald. Bij onvolledige of gebrekkige uitvoering kan het 
college van burgemeester en schepenen de subsidie verminderen, 
uitstellen of weigeren. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte 
gebracht van de beslissing. De aanvrager kan op dat moment 
aanpassingen uitvoeren om toch aan de voorwaarden te voldoen en 
de uitbetaling van de subsidie te bekomen. 
Bij discussie over wie de subsidie toekomt wordt geen uitbetaling 
uitgevoerd. 
 

 
Artikel 6. Controle en sancties 
 

 
Elke aanvrager moet zich onderwerpen aan eventuele controles of 
vragen om toelichting. Indien uit onderzoek blijkt dat een aanvrager 
onjuiste gegevens heeft verstrekt, kan dit leiden tot geheel of ge-
deeltelijk verlies of in voorkomend geval terugbetaling van de subsi-
die. 
 

 
Artikel 7. Opheffingsbepaling 
 

 
Huidig reglement heft het stedelijk subsidiereglement kleine landschaps-
elementen, vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 29 januari 
2016, op. 
 

 
Artikel 8. Algemene bepalingen 
 

 
Alle betwistingen aangaande onderhavig reglement worden beslecht 
door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Het reglement treedt in werking op 1 juli 2018. 
 
 

 
 


