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Subsidiereglement bij de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen (KLE’s). 
 
Artikel 1. 
Met ingang vanaf de beslissing van deze gemeenteraad wordt de aanleg en het onderhoud van bepaalde kleine 
landschapselementen financieel aangemoedigd. 
Deze betoelaagbare objecten zijn gelegen in de landelijke ruimte van het grondgebied van de gemeente Berlaar. 
Onder ‘landelijke ruimte’ worden de zones verstaan die op het gewestplan aangeduid zijn als agrarisch gebied. 
 
Artikel 2. 
Als betoelaagbare kleine landschapselementen komen in aanmerking: 

- lijnvormige beplantingen zoals hagen, heggen, houtkanten en bomenrijen die bestaan uit streekeigen boom- 
of struiksoorten en die als zelfstandig element in het landschap voorkomen; 

- hoogstammige vruchtboomgaarden; 
 
Artikel 3. 
Het plantgoed voor het aanplanten van hagen, heggen, houtkanten, bomenrijen en hoogstammige vruchtbomen dient 
uit streekeigen soorten te bestaan. 
Deze soorten zijn: 
 
Streekeigen boomsoorten: 
Acer campestre   veldesdoorn of spaanse aak 
Acer pseudoplatanus  gewone esdoorn 
Aesculus hippocastanum  paardekastanje 
Alnus glutinosa   zwarte els 
Castanea sativa   tamme kastanje 
Fagus sylvatica   beuk 
Fraxinus excelsior  gewone es 
Juglans regia   okkernoot 
Pinus sylvestris   grove den 
Populus canescens  grauwe abeel 
Populus tremula   ratelpopulier of esp 
Prunus avium   zoete kers 
Prunus padus   Europese vogelkers 
Quercus petraea   wintereik 
Quercus robur   zomereik 
Salix alba   schietwilg 
Sambucus nigra   gewone  vlier 
Sorbus aucuparia   lijsterbes 
Ulmus minor   gewone of gladde iep of veldiep 
 
Streekeigen haag- en struiksoorten: 
Carpinus betulus   haagbeuk 
Cornus sanguinea  rode kornoelje 
Corylus avellana   gewone hazelaar 
Crataegus laevigata  tweestijlige meidoorn 
Crataegus monogyna  eenstijlige meidoorn 
Euonymus europaeus  kardinaalsmuts 
Frangula alnus   sporkehout of gewone vuilboom 
Hedera helix   struikklimop 
Ilex aquifolium   hulst 
Liqustrum vulgare  gewone liguster 
Prunus spinosa   sleedoorn 
Rhamnus frangula  gewone vuilboom 
Rosa canina   hondsroos 
Rosa rubiginosa   egelantier 
Rubus idaeus   framboos 
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Salix aurita   geoorde wilg 
Salix caprea   waterwilg of boswilg 
Salix cenirea   grauwe wilg 
Salix fragilis   kraakwilg 
Salix viminalis   katwilg 
Viburnum opulus   gelderse roos 

 
Streekeigen hoogstammige vruchten: 
Appel 
Kers 
Kriek 
Peer 
Pruim 
 
Artikel 4. 
In de gemeente Berlaar worden volgende landschapseenheden onderscheiden: 

1. Vallei van de Grote Nete 
2. Vallei van de Gestelse Beek en Kijfbossen 
3. Vallei van de Berlaarse Laak en Schaarbroek 
4. Vallei van de Itterbeek 
5. Overig agrarisch landschap 
6. Bebouwde kom Berlaar en Heikant 

 
Iedere landschapseenheid heeft niet alleen een typisch landschappelijk karakter, maar ook een eigen 
bodemgesteldheid en waterhuishouding. Toch zijn er in iedere landschapseenheid grote variaties mogelijk. 
 
Artikel 5. 
In de optiek van het GNOP wordt er gewerkt rond deze landschapseenheden, waarvan het strikt streekeigen karakter 
dient gerespecteerd te worden. Er moet een gebiedsgerichte benadering gebeuren, m.a.w. in elke 
landschapseenheid past een andere vegetatie. 
De in artikel 3 opgesomde lijst van streekeigen boom- en struiksoorten dient dus gebiedsgericht aangeplant te 
worden, rekening houdend met de in artikel 4 opgesomde landschapseenheden. 
De aanplanting van bomen en struiken dient dus niet alleen een streekeigen karakter te hebben, maar ook een 
gebiedsgerichte beplanting is aangewezen. 
 
Artikel 6. 
Gelet op het feit dat de verschillende landschapselementen elkaar overlappen, is een strikte specifieke aanplanting 
voor een gehele landschapseenheid niet altijd mogelijk. 
Elke landschapseenheid bezit op zichzelf een grote variatie. 
Het streekeigen soortenbestand zal dus niet alleen afhangen van de landschapseenheid maar bovendien ook van de 
specifieke plaats in deze landschapseenheid. 
 
Artikel 7. 
Bij een aanplantingsaanvraag zal de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur advies geven over het 
plantenbestand dat aangeplant dient te worden. 
Er zal gestreefd worden naar een plantenpopulatie die de meeste verrijking geeft in een bepaalde landschapseenheid 
waarbij rekening gehouden wordt met de plantenvariatie. 
 
Artikel 8. 
Voor de aanleg of aanplant kunnen volgende toelagen worden verstrekt: 
- Voor een haag, heg of houtkant: 

� minimale aanplantingslengte: 30 meter; 
� plantafstanden:  0,3 – 0,5 meter in hagen, 1 meter in heggen en houtkanten; 
� minimumformaat plantgoed: 60/80 cm; 
� 40% van de aankooprijs; 
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- Voor een bomenrij: 
- Bewortelde hoogstammigen: 

� minimale beplanting van 10 bomen; 
� plantafstanden 7 – 10 meter; 
� stamomtrek ten minste 8 cm; 
� 40% van de aankoopprijs; 

 
- niet bewortelde poten (knotbomen): 

� minimale beplanting van 5 bomen; 
� plantafstanden 5 – 7 meter; 
� stamomtrek ten minste 25 cm; 
� 40% van de aankoopprijs; 

 
- voor een gecombineerde aanleg van een haag of heg met een bomenrij: 

Hierbij geldt de samenvoeging van de overeenkomstige bepalingen en bedragen. 
 
- voor hoogstammige vruchtbomen: 

� minimale beplanting van 10 bomen; 
� plantafstanden: appel – 10 meter; 

 pruim – 7 meter; 
 kriek – 7 meter; 
 peer – 8 meter; 
 kers – 12 meter;  

� 40% van de aankoopprijs; 
 
Artikel 9. 
Beplantingen of heraanplantingen die voortvloeien uit de toekenning van een bouw- of milieuvergunning komen niet in 
aanmerking voor de toelage voor de aanplant. De verplichte aanplanting van het groenscherm in functie van de 
bouwverordening komt aldus niet in aanmerking voor betoelaging. 
 
Artikel 10. 
Voor het knotten van knotbomen worden volgende vergoedingen toegekend: 
- 15 euro per boom waarvan de takdikte van enkele takken minstens 20 cm in dwarsdoorsnede bedraagt; 
- 7,50 euro per boom in alle andere gevallen; 
 
Deze vergoeding is slechts driejaarlijks betoelaagbaar voor dezelfde boom; 
 
Artikel 11. 
De betoelaging bij aanplanting wordt toegekend aan de aanvrager mits voorlegging van een aankoopfactuur. 
 
Artikel 12. 
De aanvrager verbindt zich tot de nodige instandhoudingszorg van de aangeplante bomen, hagen, heggen, struiken 
en haagkanten waarvoor subsidie werd toegekend. 
De toelage kan teruggevorderd worden wanneer deze instandhoudingszorg niet nageleefd wordt. 
 
Artikel 13. 
De aanvraag tot het bekomen van een toelage dient op het daartoe voorziene en volledig ingevuld aanvraagformulier 
te worden overgemaakt aan het gemeenntebestuur (Technische Dienst, Markt 2) vanBerlaar. 
 
Artikel 14. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de toelage en het bedrag ervan kan 
nadere condities voorschrijven zoals het plantenbestand dat mag worden aangeplant. 
De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van deze beslissing. 
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Artikel 15. 
De aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient door de aanvrager vóór de werken (de aanplant of het knotten) te 
worden ingediend. Vóór de werken zal de bevoegde ambtenaar de toestand komen evalueren. 
De aanvrager bericht het gemeentebestuur zo spoedig mogelijk van de voltooiing van de werken. De bevoegde 
ambtenaar zal daarna de toestand na de werken controleren. Wanneer de uitvoering onvolledig is uitgevoerd, kan de 
toelage uitgesteld of geweigerd worden. 
 
Artikel 16. 
Voor de aanleg of aanplant zoals vermeld in artikel 8 en voor het knotten van knotbomen zoals vermeld in artikel 10 
wordt een maximale subsidie van 250 euro per dienstjaar vastgesteld. Deze vergoeding is maximaal één keer om de 
drie jaar betoelaagbaar voor dezelfde boom. 
 
Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 januari 2004 (punt 12). 


