SUBSIDIEREGELING VOOR KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN IN
OPWIJK
Wat zijn kleine landschapselementen ?
lijn-of puntvormige elementen met inbegrip van de bijhorende vegetaties
waarvan het uitzicht, de structuur of de aard al dan niet het resultaat zijn van
menselijk handelen, en die deel uitmaken van de natuur zoals bermen, bomen,
bronnen, dijken, graften, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden,
perceelsrandbegroeiingen, sloten, struwelen, poelen.

Wat wordt gesubsidieerd ?
KLE

AANPLANT
Haag, houtkant, houtwal
knotbomenrij
Bomenrij
Hoogstamfruitbomen
Natuurlijke (veedrink))poel
ONDERHOUD
Houtkant of houtwal
Knotten van (knot)bomen
Natuurlijke (veedrink)poel

BEDRAG
(EURO)

MAXIMUM
SUBSIDIEBEDRAG PER
AANVRAGER PER JAAR

0,40/plant
0,40/plant
5/boom
5/boom
250/poel

200
125
200
125

0,25 per lopende meter
2,50 per geknotte boom
25 per poel

Onderhoud: om de 6 jaar
Om de 6 jaar knotten

Enkele voorwaarden ?
HAGEN, HOUTKANTEN, HOUTWALLEN
De subsidie is enkel van toepassing bij aanplantingen op volgende locaties:
in agrarisch gebied
op de perceelsrand grenzend aan agrarisch gebied of grenzend aan een akker of weiland
op de perceelsrand grenzend aan een openbare weg (of openbare voetweg)
De subsidie wordt niet toegekend bij aanplanting van een haag, houtkant of houtwal tussen 2
eigendommen (uitgezonderd in agrarisch gebied).

Welke planten komen in aanmerking voor een subsidie ?
Enkel de soorten uit onderstaande lijst komen in aanmerking voor een subsidie:
Latijnse plantennaam
Acer campestre
Alnus glutinosa
Betula pendula
Betula pubescens
Carpinus betulus
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Eunonymus europaeus
Fagus sylvatica
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Ilex aquifolium
Ligustrum vulgare
Malus sylvestris
Populus tremula
Populus nigra
Prunus avium
Prunus padus
Prunus spinosa
Quercus petraea
Quercus robur
Ribes nigrum
Rosa canina
Rhamnus catharticus
Rhamnus frangula
Salix alba
Salix aurita
Salix caprea
Sambucus nigra
Sorbus aucuparia
Taxus baccata
Tilia cordata
Ulmus carpinifolia
Viburnum opulus

Nederlandse plantennaam
Veldesdoorn (Spaanse Aak)
Zwarte els
Ruwe berk
Zachte berk
Haagbeuk
Rode kornoelje
Hazelaar
2-stijlige meidoorn
1-stijlige meidoorn
Kardinaalsmuts
Groene beuk
Sporkehout (vuilboom)
Gewone es
Hulst
Wilde liguster
Wilde appel
Ratelpopulier
Zwarte populier
Boskers
Inlandse vogelkers
Sleedoorn
Wintereik
Zomereik
Zwarte bes
Hondsroos
Wegedoorn
Sporkehout
Schietwilg
Grauwe wilg
Bos-of waterwilg
Vlier
Gewone lijsterbes
Venijnboom
Kleinbladige linde
Veldiep
Gelderse roos

AANPLANT EN ONDERHOUD VAN KNOTBOMEN
afzetten onder een schuine hoek van de takken tot tegen de stam zodat later een knot
ontstaat
in periode na de bladval tot begin maart – niet bij vorst strenger dan -5°C
Bij aanplant van poten, geen poten of stekken gebruiken van zieke bomen

HOOGSTAMFRUITBOMEN
Minstens 5 hoogstamfruitbomen moeten aangeplant worden, met een minimale
stamomtrek van 6 cm.

-

Bij de aanplanting moeten volgende plantafstanden gerespecteerd worden:
appel: 10-12m
peer: 8-10m
kers: 8-10m
pruim: 6-8m
mispel: 6-8m
perzik: 6-8m
noot: 12-15m
Minstens op 2m van de perceelsgrens aanplanten (Veldwetboek).

NATUURLIJKE (VEEDRINK)POEL
wateroppervlakte:
minstens 25m2
diepte: tussen 0,8-1,5m
minstens 1 glooiende helling (maximum 15°) aan NO/NW-zijde
stedenbouwkundige vergunning (na te vragen bij cel stedenbouw – gemeente Opwijk)

Meer (technische) info, aanbevelingen, enz… mbt. aanplant/onderhoud van
kleine landschapselementen ?
Milieuambtenaar Eric Roelands - ℡ 052/36.51.31 – eric.roelands@opwijk.be

