
SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN 
 

 

 

Artikel 1 

 

Het aanbrengen van lijnvormige beplantingen, zijnde hagen, houtkanten, 

bomenrijen, kan door het gemeentebestuur gesubsidieerd worden binnen de 

perken van de beschikbare begrotingskredieten en voor zover ze voldoen aan de 

volgende voorwaarden :  

 

a) Vallen binnen de gebieden vermeld in art. 10 tot en met 15 van het K.B. van  

28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-

gewestplannen zijnde de diverse types agrarisch gebied en natuurgebied, 

parkgebied en bufferzones. 

 

b) De lijnvormige beplanting moet minstens 50 m lang zijn. 

 

c) Ze moet bestaan uit inheemse planten zoals beschreven in bijlage 3 waarbij naar  

gelang de bodemtypering enkel die soorten worden geplant die er - conform 

bijlage 3 - van nature uit thuishoren. 

 

d) De aanplanting dient te gebeuren conform alle wettelijke bepalingen ter zake. 

 

e) De beplanting wordt uitgevoerd met bosplantsoen van minstens 40 cm hoog voor  

de aanplant van hagen en houtkanten en met plantsoen van minstens 10 cm 

stamomtrek op 1 m hoogte van de stam bij aanplant van bomenrijen. 

 

f) De aanvraag voor subsidie dient te slaan op nieuwe aanplant. 

Opgelegde aanplant in het kader van de bouwverordening op de beplantingen 

kunnen niet in aanmerking komen voor subsidie. 

 

g) Aanplantingen in tuinen komen niet in aanmerking voor subsidie, aanplantingen  

op landbouwerven komen wel in aanmerking. 

 

 

Artikel 2 

 

De subsidie bedraagt voor bosplantsoen 0,25 euro per plant en voor plantsoenen 

van 10 cm stamomtrek op 1 m hoogte 4,96 euro per plant. Elke aanvrager kan in de 

loop van hetzelfde kalenderjaar een maximale subsidie bekomen van 247,89 euro. 

 

 

Artikel 3 

 

Elke geïnteresseerde inwoner van Gavere kan gratis een kopie van dit besluit 

bekomen. Jaarlijks wordt dit eveneens meegedeeld in het officiële gemeentelijk 

infoblad. 

 



 

Artikel 4 

 

Ieder die van deze subsidieregeling gebruik maakt verbindt er zich toe, rekening 

houdend met het type van bodem van het te beplanten perceel, enkel deze 

soorten te zullen aanplanten die volgens bijlage drie voor dat bodemtype 

standplaatsvaste soorten zijn.  

 

Degene die een subsidie krijgt verbindt er zich eveneens toe tijdens de periode 

tussen twee en drie jaar na de toekenning van de subsidie het bewijs te leveren aan 

de gemeentelijke overheid dat de aanplant nog steeds aanwezig is en op normale 

wijze is ontwikkeld. 

 

Indien hij dit bewijs niet kan leveren of wanneer hij niet de met het bodemtype 

corresponderende boomsoorten heeft geplant, dient hij het ontvangen 

subsidiebedrag, vermeerderd met de normale intresten terug te betalen aan de 

gemeente. Dergelijke terugbetalingen worden gestort in een fonds om nieuwe 

aanvragen te subsidiëren wanneer de reguliere budgetten zijn opgebruikt. 

 

 

Artikel 5 

 

De subsidies worden, na goedkeuring van het dossier uitbetaald naar datum van 

aanvraag ten belope van het beschikbare budget. 

 

 

Artikel 6 

 

Aanvragen in het kader van dit besluit worden ter advies voorgelegd aan de 

gemeentelijke Mina-raad. Het gemeentebestuur kan aanvragen tot subsidiëring, 

zelfs als ze technisch in orde zijn en er nog voldoende budgetten voorradig zijn 

weigeren, mits er een negatief advies is van de gemeentelijke Mina-raad. 

 

 

Artikel 7 

 

De aanvraag dient de volgende elementen te bevatten :  

 

a) kaart met de ligging van het perceel met vermelding van het kadasternummer  

en sectie. De kaart kan een uittreksel uit het kadaster zijn of een kopie van een 

topografische kaart op 1/10.000. 

 

b) schematische aanduiding van de uit te voeren aanplantingen op het perceel 

met aanduiding van de afstanden tot de perceelsgrens. 

 

c) Omschrijving van de uit te voeren aanplant met daarin volgende elementen : 

 - boomsoorten 

 - aantallen per soort, 

 - afmetingen van de planten, met name stamomtrek gemeten op 1 m  

hoogte (het wortelgestel niet meegerekend) of bij bosplantsoen de hoogte 

(wortelgestel niet meegerekend), 



 - onderlinge plantafstand, 

 - raming van de totale kostprijs, 

 - voorstel van overeenkomst met het gemeentebestuur betreffende het  

beheer van de beplanting. 

 

 

Artikel 8 

 

Een overeenkomst met het gemeentebestuur in verband met het beheer is een 

noodzakelijke voorwaarde tot het bekomen van een subsidie. In deze overeenkomst 

moet minimaal een tijdsduur van 10 jaar waarin alleen normale onderhoudswerken 

mogen worden uitgevoerd, inclusief vervanging van afgestorven exemplaren, zijn 

opgenomen. 

 

 

Artikel 9 

 

Indien bij kontrole frauduleuze praktijken worden vastgesteld, vervalt de hele 

subsidie en kan er een boete worden opgelegd die het dubbele bedraagt van de 

toegekende subsidie. 

 

 

Artikel 10 

 

Subsidie in het kader van dit besluit kan slechts worden toegekend voor het 

aanplanten van één der inheemse boomsoorten die staan opgesomd in bijlage 

drie. 

 

 

Artikel 11 

 

Per dienstjaar zal een krediet voorzien worden in de gemeentelijke begroting. 

 

 

Artikel 12 

 

In bijlage 1 wordt een type-aanvraagformulier opgenomen. 

In bijlage 2 wordt een controleformulier opgenomen. 
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INHEEMSE BOOM - EN STRUIKSOORTEN GEKATALOGEERD NAAR STANDPLAATS. 
 

NATTE GROND 

 

Spaanse Aak Acer campestre 

Noorse Esdoorn Acer plantanoïdes 

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 

Zwarte Els Alnus glutinosa 

Zachte Berk Betula pubescens 

Haagbeuk Carpinus betulus 

Rode Kornoelje Cornus sanguinea 

Gewone Es Fraxinus excelsior 

Abeel Populus alba 

Ratelpopulier Populus tremula 

Sleedoorn Prunus spinosa 

Wilg Salix spp 

Gewone Vlier Sambucus nigra 

Gelderse Roos Viburnum opulus 

Meidoorn Crataegus monogyna en oxycantha 

Vogelkers Prunus padus 

 

 

LUCHTIGE ZANDLEEM - EN LEEMGRONDEN 

 

Gewone Beuk Fagus sylvatica 

Spaanse Aak Acer campestre 

Noorse Esdoorn Acer plantanoïdes 

Gewone Esdoorn Acer pseudoplatanus 

Haagbeuk Carpinus betulus 

Rode Kornoelje Cornus sanguinea 

Gewone Hazelaar Corylus avellana 

Gewone Kardinaalsmuts Euonymus europaeus 

Gewone Es Fraxinus excelsior 

Sleedoorn Prunus spinosa 

Wintereik Quercus petraea 

Zomereik Quercus robur 

Gewone Vlier Sambucus nigra 

Berk Betula pendula en pubescens 

Notelaar Juglans regia 

Boskers Prunus avium 

Wilde Peer Pyrus communis 

Hazelaar Corylus avellana 

Liguster Ligustrum vulgare 

Mispel Mespilus germanica 

Lijsterbes Sorbus aucuparia 

 



 

LUCHTIGE ZANDGRONDEN 

 

Witte Els Alnus incana 

Ruwe Berk Betula pendula 

Tamme Kastanje Castanea sativa 

Gewone Hazelaar Corylus avellana 

Sleedoorn Prunus spinosa 

Wintereik Quercus petraea 

Zomereik Quercus robur 

Gewone Vlier Sambucus nigra 

Winterlinde Tillia cordata 

Zomerlinde Tillia plataphyllos 

Hollandse Linde Tillia vulgaris 

Veldiep Ulmus minor 

Boskers Prunus avium 

Vogelkers Prunus padus 

Mispel Mespilus germanica 

 

 

ZEER DROGE GRONDEN 

 

Spaanse Aak Acer campestre 

Ruwe Berk Betula pendula 

Brem Cytisus scoparius 

Gewone Jeneverbes Juniperus communis 

Sleedoorn Prunus spinosa 

Wintereik Quercus petraea 

Gewone Taxus Taxus baccata 

Zomerlinde Tillia plataphyllos 



 

Spaanse Aak Acer campestre 

Noorse Esdoorn Acer plantanoïdes 

Gewone Esdoorn Acer pseudoplatanus 

Witte Paardekastanje Aesculus hippocastanum 

Zwarte Els Alnus glutinosa 

Witte Els Alnus incana 

Krenteboompje Amelanchier lamarchii 

Ruwe Berk Betula pendula 

Zachte Berk Betula pubescens 

Haagbeuk Carpinus betulus 

Tamme Kastanje Castanea sativa 

Rode Kornoelje Cornus sanguinea 

Hazelaar Corylus avellana 

Brem Cytisus scoparius 

Kardinaalsmuts Euonymus europaeus 

Beuk Fagus sylvatica 

Es Fraxinus excelsior 

Jeneverbes Juniperus communis 

Zwarte populier Populus nigra 

Ratelpopulier Populus tremula 

Sleedoorn Prunus spinosa 

Wintereik Quercus patraea 

Zomereik Quercus robur 

Eglantier Rosa rubiginosa 

Wilg Salix spp 

Vlier Sambucus nigra 

Lijsterbes Sorbus aucuparia 

Taxus Taxus baccata 

Winterlinde Tillia cordata 

Zomerlinde Tillia platyphyllos 

Hollandse Linde Tillia vulgaris 

Veldiep Ulmus minor 

Gelderse Roos Viburnum opulus 

Meidoorn Crataegus monohyna en oxyacantha 

Vogelkers Prunus padus 

Hulst Ilex aquifolium 

Sporkehout Frangula alnus  

Liguster Ligustrum vulgare 

 


