
 

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 23 mei 2016 

 

Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; 

Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, 

Luc Vanassche, Katrien Defoirdt, schepenen; 

Gerard Amelynck, Davy Nys, Erik Maes, Sofie Vermeulen, Anthony De Jonckheere, 

Christiana Deprez, Freddy Van Herpe, Claude Vanwelden, Eliane Spincemaille, 

Sabine Poleyn, Isabelle Degezelle, Dirk Desmet, Christine Desmet, Bart Dewaele, 

Eric Françoys, Raf Deprez, Bart Colson, Brigitte Desmet, Sem Vanhessche, 

raadsleden; 

Jan Vanlangenhove, gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: Yves Goemaere, raadslid 

Afwezig:  

  

Onderwerp: Goedkeuring aanpassing van het algemeen subsidiereglement voor de 

aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen te Zwevegem. 

Bevoegdheid 

Gemeentedecreet artikel 43 §2 11°. 

Juridische grond 

- Het veldwetboek van 7 oktober 1886, in het bijzonder artikel 35 en alle wijzigingen. 

- Het gewestplan van Kortrijk van 28 december 1972 en alle wijzigingen. 

- Het bosdecreet van 13 juni 1990 en alle wijzigingen en uitvoeringsbesluiten. 

- Het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan of GNOP – Zwevegem, goedgekeurd door de Gemeenteraad van 

25 november 1996 en goedgekeurd door AMINAL-Vlaanderen op 1 juli 1997. 

- Het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg. 

- Het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en alle wijzigingen 

en uitvoeringsbesluiten. 

- Het decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening en alle bijhorende 

wijzigingen en uitvoeringsbesluiten. 

- De atlas van de relicten van traditionele landschappen van 2001. 

- Het algemeen subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen te 

Zwevegem, goedgekeurd door de Gemeenteraad in zitting van 25 november 1997, gewijzigd bij beslissing 

van de Gemeenteraad van 22 januari 2001. 

- De Internationale Biodiversiteitsstrategie 2006 – 2020 en de Europese biodiversiteitsstrategie 2020. 

- Het decreet van 12 juli 2013 betreffende onroerende erfgoed en alle bijhorende wijzigingen. 

Verwijzingsdocumenten 

- Biodiversiteitcharter tussen vzw Natuurpunt Zwevegem en de gemeente Zwevegem ondertekend op 20 

juni 2015, goedgekeurd door gemeenteraad in zitting van 27 april 2015. 



- De samenwerkingsovereenkomst Stadlandschap Leie - Schelde tussen provinciebestuur en de gemeente 

Zwevegem opgemaakt op 17 augustus 2015, goedgekeurd door het college van burgemeester en 

schepenen van 30 september 2015. 

- Het positief advies van de gemeentelijke Minaraad op 4 april 2016. 

- Het verslag van de plenaire vergadering van de adviesraad voor groen en bebloeming op 17 maart 2016. 

- Het positief advies van de gemeentelijke adviesraad voor groen en bebloeming. 

- Evaluatie KLE-reglement 2016. 

- Kernaandachtsgebieden ZWVL. 

- Bijlage 1: Streekeigen of genaturaliseerde hoogstambomen: voorstellen. 

- Bijlage 2: Aanvraagprocedure en subsidiebedragen met betrekking tot de kleine landschapselementen. 

Motivering 

Een sterk beleid inzake de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen (KLE) is van groot 

belang gezien de natuurbescherming en – ontwikkeling van de Zwevegemse open ruimte, het landschap en 

het landelijk buitengebied.  

We stellen echter een algemene achteruitgang vast van de kwantiteit en de kwaliteit van deze houtige 

landschapselementen te Zwevegem onder andere onder de vorm van knotbomen, hoogstambomen of –

boomgaarden en poelen.  

Het gemeentebestuur Zwevegem is overtuigd dat de kleine landschapselementen belangrijke 

natuurwetenschappelijke, ecologische en cultuur – historische waarden vertegenwoordigen. 

Bijgevolg is een stimulerend beleid via een subsidiereglement ten voordele van de kleine 

landschapselementen in Zwevegem te verantwoorden, dit onder bepaalde voorwaarden en in samenwerking 

met het provinciebestuur, VLM, particulieren, bedrijven en natuurverenigingen.  

Het bestaande reglement van 1997, dat reeds werd aangepast in 2001, en de bijhorende bijlagen, wordt 

geactualiseerd. 

Het bestaande regelement van 1997, aangepast in 2001 en de bijhorende bijlagen, wordt thans 

geactualiseerd. 

BESLUIT 

EENPARIG 

Artikel 1 

Het doel van dit subsidiereglement is het stimuleren van het behoud, de (her)aanleg en/of het onderhoud 

van kleine landschapselementen (KLE) zoals knotbomen, hoogstambomen, hoogstamboomgaarden en 

poelen. Zo wil het gemeentebestuur de landschappelijke, natuurwetenschappelijke , de ecologische en de 

cultuur-historische waarden van de Zwevegemse open ruimten voor de toekomst vrijwaren en verder 

positief en harmonisch ontwikkelen . 

Onder Kleine Landschapselementen of KLE verstaan we: lijn- of puntvormige elementen, met inbegrip van 

de bijbehorende vegetaties, waarvan het uitzicht, de structuur of de aard al dan niet het resultaat zijn van 

menselijk handelen en die een fundamenteel deel uitmaken van het regionale landschap met zijn bermen, 

bomen, bronnen, dijken, grachten, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, begroeiingen 

langs perceelsranden, struwelen, poelen/veedrinkputten en waterlopen. 

Slechts een substantieel deel van deze Kleine Landschapselementen worden bij aanleg en onderhoud 

gesubsidieerd, zoals bepaald in onderhavig reglement. (zie Artikel 4). 

Artikel 2 

Volgens de mogelijkheden die voorzien en goedgekeurd zijn op de jaarlijkse gemeentelijke begroting kan het 

College van Burgemeester en Schepenen een subsidie verlenen voor de (her)aanleg en/of het onderhoud 

van specifieke kleine landschapselementen voor zover die gelegen zijn in: 

- De landelijke ruimte van het grondgebied van Zwevegem.  



Onder landelijke ruimte wordt verstaan: de zones die op het Gewestplan (K.B. 28.12.72 en de bijhorende 

wijzigingen) aangeduid zijn als: 

 Agrarische gebieden 

- (gewone) agrarische gebieden 

- landschappelijk waardevol agrarische gebieden 

- agrarisch gebied met ecologisch belang 

 Groengebieden  

- natuurgebieden (N) 

- parkgebieden (P) 

- natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten ( R ) 

 Ontginningsgebieden met nabestemming groengebied of bosgebied, voor zover de ontginning 

gerealiseerd is of geen ingrijpende reliëfwijzigingen meer zal plaatsvinden. 

 Bosgebieden en bosuitbreidingsgebieden 

- De in het GNOP-Zwevegem aangeduide ecologische relevante of prioritaire entiteiten voor 

natuurontwikkeling.       

In het kader van dit subsidiereglement worden de subsidieerbare prioritaire zones beperkt tot  

(geheel of gedeeltelijk): 

 Groene as langs kanaal Bossuit - Kortrijk: een zone van 1000 m rechts en links vanuit de as van het 

kanaal 

 Beekvalleien: een zone van 300 m rechts en links van de as van al de beken 2de en 3de categorie 

namelijk:  

 2de categorie: 

Pluimbeek - Plaatsbeek, Keibeek, Kasteelbeek, Slijpebeek, Zandbeek, Kasselrijbeek, 

Kleine Kasselrijbeek (deel), Beek te Biest, Scheebeek, Oliebergbeek -Pachtbeek, Bouvriebeek, Puurbeek, 

Makebeek. 

 3de categorie: 

Verbrandhofbeek, Kleine Ronsebeek, Kasselrijbeek, Kleine Kasselrijbeek, Daalbeek, Beerbosbeek, Mortaanse 

beek, Kouterbeek, Braambeek, Sluisbeek, Oliebergbeek -Pachtbeek, Lettenhofbeek, Gauwelbeek, Otterbeek. 

 Typische landschappen: 

 Rond bossen: een zone van 500 m vanaf de perceelsgrens 

 Langs oude spoorwegbeddingen nr. 83 en 85: een zone van 300 m rechts en links vanuit de as van de 

spoorweg. 

Artikel 3 

De toelage wordt uitbetaald aan Zwevegemnaren of natuurlijke personen die in Zwevegem eigendommen 

bezitten, huren of pachten. Ook natuurverenigingen die als erkend lid zetelen in de gemeentelijke milieu- en 

natuurraad (MiNa-raad), kunnen onder bepaalde omstandigheden een subsidie bekomen. 

Natuurverenigingen kunnen slechts van de subsidieregeling gebruik maken mits ze bij hun aanvraag een 

schriftelijke goedkeuring kunnen voorleggen vanwege de eigenaar of de pachter waaruit blijkt dat er een 

akkoord bestaat omtrent de aanleg of het onderhoud van bepaalde kleine landschapselementen.  

Bedrijven en juridische personen komen niet in aanmerking voor enige subsidie terzake. Land- en 

tuinbouwers, in hoofd- of bijberoep, kunnen ten persoonlijke titel een aanvraag indienen. 

Artikel 4 

De volgende kleine landschapselementen komen te Zwevegem in aanmerking voor subsidie:  

 Knotbomen 

 Hoogstambomen 

 Hoogstamfruitbomen 



 Poelen 

Artikel 5 

- Onder knotbomen wordt verstaan: 

Loofbomen die van nature uit kunnen geknot worden zoals Quercus (eik), Fraxinus (es), Acer (esdoorn), 

Alnus (els), Carpinus (Haagbeuk), Tilia (linde) en Salix (wilg) in diverse streekeigen soorten.  

Het gebruik van populier als knotboom wordt afgeraden. 

Deze knotbomen zijn hoogstambomen met een vrije stamlengte van minimum 1.8 m vanaf het maaiveld. 

Deze bomen worden aangeplant als geworteld plantsoen of als ongeworteld pootgoed. De stamomtrek van 

deze hoogstammige knotbomen bedraagt bij aanleg minimum 10 - 12 cm op 1.00 m boven het maaiveld. 

Bij het gebruik van ongewortelde poten als plantgoed is een minimummaat van 18 - 20 cm stamomtrek 

aangewezen. 

In het kader van dit reglement mogen geen knotbomen aangeplant worden als bosgoedplant. 

De onderhoudssubsidie kan slechts uitbetaald worden voor knotbomen die al minimum 7 jaar aangeplant 

zijn. Slechts na minimum 5 jaar kan opnieuw een onderhoudssubsidie aangevraagd worden voor het knotten 

van deze bomen. 

- Onder hoogstambomen wordt verstaan: 

Loofbomen met een vrije stamlengte van minimum 1,80 m. In het kader van dit reglement moeten de 

bomen aangeplant worden als bewortelde hoogstammige boom en niet als bosgoedplant, stek of poot.  

De hoogstambomen hebben een minimum stamomtrek van 10 - 12 cm op 1,00 m boven het maaiveld. 

In het kader van dit reglement opteren we voor streekeigen hoogstambomen.  

De bomen worden aangeplant ofwel als solitairs (vrijstaand) ofwel in groepsverband of rijverband. 

Het gebruik van snel groeiende hoogstambomen, zoals wilg, els en populier, wordt enigszins afgeraden ten 

voordele van duurzame houtsoorten. 

In Bijlage 1 geven we enkele voorbeelden van streekeigen boomsoorten die voor subsidie in aanmerking 

komen. 

- Onder hoogstamfruitbomen wordt verstaan: 

De aanplant van hoogstammige fruitbomen met de bedoeling een boomgaard of een aaneengesloten groep 

van fruitbomen te realiseren.  

Deze fruitbomen mogen aangeplant worden in een weiland of in een bestaande boomgaard ter uitbreiding of 

ter vervanging van de verdwenen fruitbomen. Ook de aanplant van 1 of meerdere fruitbomen op een erf is 

subsidieerbaar.  

De aanplant moet gebeuren met hoogstammige fruitbomen met een vrije stamlengte van minimum 1,80 m 

boven het maaiveld. De aanplant gebeurt met beworteld plantgoed en de hoogstambomen hebben een 

minimum stamomtrek van 10 - 12 cm op 1,00 m boven het maaiveld. 

Aanplant met fruitbomen met laagstam of halfstam worden niet gesubsidieerd. Ook zuilvormige fruitbomen 

(zoals Ballerinatypes) zijn niet subsidieerbaar. Hoogstammige fruitbomen in leivorm worden wel 

gesubsidieerd. 

In Bijlage 1 geven we enkele voorbeelden van streekeigen fruitboomsoorten die voor subsidie in aanmerking 

komen. 

- Onder poelen/veedrinkputten wordt verstaan: 

De aanleg / heraanleg of het onderhoud van een poel onder de volgende voorwaarden: 

 Minimum 40 m² en maximum 150 :m² wateroppervlak. 

 Permanent water bevatten, behoudens bij uitzonderlijke weersomstandigheden. 

 Geen water onttrekken tenzij voor het vee rond de poel of voor het blussen van branden. 

 Het water niet gebruiken voor het spoelen van sproeitanks. 

 Geen te steile oevers voorzien doch wel een geleidelijke overgang van land naar water. 



 Oever- en watervegetatie respecteren en stimuleren. 

 Het water en de oevers niet bewerken, bemesten en besproeien met biociden. 

 Het gebruik van folies of bitumen of andere kunststoffen als ondergrond voor de poel is verboden. 

Oude omwallingen rond hoeven worden aanzien als een poel. 

De aanleg of het onderhoud van een vijver in een siertuin komen niet in aanmerking voor de subsidie.  

Artikel 6 

De subsidie is niet van toepassing op de aanleg van groenschermen, hoogstambomen, 

hoogstamboomgaarden of poelen/wachtbekkens die voorgeschreven zijn in het kader van een milieu- of 

bouwvergunning/stedenbouwkundige vergunning. 

Artikel 7 

De toelage wordt toegekend aan de aanvrager. Deze aanvrager dient gerechtigd te zijn, schriftelijk of op 

erewoord, tot het verrichten van aanleg- en onderhoudswerkzaamheden waarvoor de aanvraag wordt 

ingediend.  

De aanleg of het onderhoud van KLE’s gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de aanvrager. Het 

gemeentebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade die het gevolg zou 

kunnen zijn van de uitvoering van werken in aanleg of onderhoud die het voorwerp uitmaken van 

subsidiëring via onderhavig reglement. 

Artikel 8 

De aanvraag voor betoelaging wordt ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen te 

Zwevegem. 

De aanvrager is er toe gehouden het College van Burgemeester en Schepenen alle inlichtingen te 

verschaffen welke nodig zijn om de uitbetaling van de subsidie te motiveren. 

Dit subsidiereglement dient enkel voor aanvragen die betrekking hebben tot private terreinen. Voor kleine 

landschapselementen op openbaar domein worden er geen subsidies gegeven. 

Artikel 9 

De aanvraag is in te dienen voor de uitvoering der werken. 

De uitbetaling van de subsidie gebeurt na de werken. 

Artikel 10 

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist omtrent de toekenning van de subsidie, na advies van 

afdeling publieke ruimte - dienst groen, natuur & landschap. Aan de toekenning van de subsidie kunnen 

door het College van Burgemeester en Schepenen bijzondere condities verbonden worden met betrekking 

tot de uitvoeringswijze en uitvoeringslocatie. De toekenning van de subsidie kan geheel of gedeeltelijk 

geweigerd worden wanneer de uitvoering van de voorgestelde werken om natuur- en landschapsredenen 

door het College van Burgemeester en Schepenen ongewenst geacht wordt. 

Tijdens de uitvoering der werken is de gemeente gerechtigd om de werken ter plaatse te controleren.  

Artikel 11 

Na voltooiing der werken dient de begunstigde een “aanvraag tot uitbetaling subsidie voor KLE” in bij het 

College van Burgemeester en Schepenen. Dit gebeurt aansluitend op de definitieve voltooiing van het werk 

en uiterlijk binnen de 9 maanden na kennisgeving van de goedkeuring van de aanvraag. De gemeente is 

gerechtigd om de uitvoering ter plaatse te controleren alvorens tot uitbetaling over te gaan.  

Artikel 12 

De aanvrager verbindt zich tot het onderhouden van de objecten waarvoor een subsidie bekomen werd. De 

aanvrager staat ook in voor de bescherming van de planten tegen vraat vanwege wild of vee. De aanvrager 

is er eveneens toe verplicht de afgestorven, kwijnende of sterk misgroeide planten zelf te vervangen in het 

eerstvolgende plantseizoen. 

Artikel 13 



Wanneer de uitvoering der werken niet conform met de aanvraag of het reglement uitgevoerd zijn, kan de 

subsidie verminderd, uitgesteld of geweigerd worden. Er wordt in geen geval een hogere vergoeding 

uitgekeerd dan bij de toekenning voorzien. 

Artikel 14 

De toelage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd wanneer: 

 Belangrijke delen van de beplanting door een duidelijk gebrek aan nazorg of vervanging niet tot uitgroei 

komt. 

 Een poel geheel of gedeeltelijk wordt gedempt of zodanig wordt behandeld dat de natuurfunctie ervan 

ernstig geschaad wordt.. 

Artikel 15 

Indien voor de betrokken aanvraag reeds gebruik wordt gemaakt van een subsidie, toegekend door een 

andere instantie of vereniging, vervalt het recht op een gemeentelijke subsidie. Het College van 

Burgemeester en Schepenen kan echter om bepaalde redenen een dergelijke cumulatie goedkeuren. 

Artikel 16 

De aanvraagprocedure tot subsidie en de omvang van de subsidie worden bepaald en toegelicht in Bijlage 2 

van dit reglement. 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft het recht om de subsidiebedragen aan te passen in 

functie van de jaarlijkse gemeentelijke begroting en haar natuurbeleid. 

Artikel 17 

Dit subsidiereglement vervangt de bestaande wetgeving niet. Bijgevolg blijven de wettelijke bepalingen met 

betrekking tot de stedenbouw en het agrarisch recht, zoals de afstand van beplantingen, 

stedenbouwkundige vergunningen, stedenbouwkundige vergunningen op het vellen van hoogstammige 

bomen, het Veldwetboek, e.d. van kracht. 

Artikel 18 

Uitzonderingen op dit reglement kunnen door het College van Burgemeester en Schepenen toegestaan 

worden door middel van een gemotiveerde beslissing na voorafgaand advies van de afdeling publieke ruimte 

dienst groen, natuur & landschap, Zwevegem.  

Artikel 19 

Dit reglement treedt in werking op datum van goedkeuring door de Gemeenteraad. 

 

 Namens de Gemeenteraad  

(get.) Jan Vanlangenhove 

gemeentesecretaris 

 (get.) Marc Doutreluingne 

burgemeester-voorzitter 

 Voor eensluidend afschrift, 

Zwevegem, 21 november 2016 

 

Jan Vanlangenhove 

 

 Marc Doutreluingne 

gemeentesecretaris  burgemeester-voorzitter 

 


