
Algemeen subsidiereglement voor de aanleg van bos te 
Zwevegem – GR 28 september 2020 

 
Bijlage 2 
Aanvraagprocedure en subsidiebedragen met betrekking tot de 
aanleg van bos te Zwevegem 
 
1. Aanvraagprocedure: overzicht 

 
1.1. Algemeen 

 
Deze subsidie is enkel voor de aanleg van bossen. Hier is inbegrepen: de aankoop en aanplant 

plantgoed, voorbereidende werken, plantbescherming, … De bepalingen van het Algemeen 
subsidiereglement voor de aanleg van bos dienen gevolgd te worden. 

 

1.2.  Procedurestappen: 
 

stap 1: aanvraag informatie  
 

Telefonisch, schriftelijk of via e-document   

 
stap 2: beschikbaar via e-loket, website, af te halen op Gemeentepunt 

 
a. aanvraagformulier  

  b. reglement ter zake 
c. documentatie ter zake 

 

stap 3: indienen dossier door aanvrager  
  

a. ingevuld aanvraagformulier met omschrijving der werken 
b. kopie van topografische kaart met juiste locatie van aanleg/onderhoud (1/10.000) 

     (te vinden op geopunt.be) 

c. bij aanleg een duidelijk beplantingsplan of -schema (bijv. op 1/200 of 1/500) 
d. een plantenlijst met plantsoort en plantmaat 

e. de correcte vergunningen. 
 

stap 4: controle aanvraagdossier door bestuur  
 

a. administratieve-juridische controle:  

- zonering gewestplan en prioritaire zone 
- plantafstanden (Veldwetboek, …) 

- vergunningen, e.d. 
b. technische controle van de plannen en de locatie met mogelijks plaats bezoek 

 

stap 5: beslissing  
    

a. Goedkeuring en vaststelling subsidie met eventueel bijkomende voorwaarden door       
College van Burgemeester en Schepenen. 

b. beslissing wordt medegedeeld aan aanvrager (binnen de 2 weken na goedkeuring) 
 

stap 6: uitvoeren der werken   

   
a. de aanvrager voert de werken uit binnen de 18 maanden na de goedkeuring  

b. tijdens de uitvoering kan het bestuur de werken controleren 



 

stap 7: eindcontrole en uitbetaling subsidie   
 

a. melding door aanvrager met een “aanvraag tot betaling subsidie voor bebossing.” 
dat de werken voltooid zijn. 

b. eindcontrole van de werken door het bestuur 

c. uitbetaling door het bestuur (indien de werken conform uitgevoerd werden) 
 

2. Bepaling van Zones 
 

2.1. Gewone zones 

 

- 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) 

 

2.2. Prioritaire zones 
 

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. 

▪ SBZ : speciale Beschermingsgebieden (natuurgebied) 

▪ Ankerplaatsen 

▪ Erosiegevoelige gebieden die aangeduid zijn met code rood op de erosiekaart  

• 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.       

 

3. Subsidiebedragen voor de aanleg van bos 

 

3.1. Basis subsidies 

 
De basis subsidies gelden voor de aanleg van het bos aan de hand van de primaire voorwaarden : 

 

• Het bos bestaat hoofdzakelijk uit inheems bosgoed (min. 90%) 
 

3.2. Extra subsidies 
 

De extra subsidies zijn beschikbaar voor extra inspanningen door de bebosser. 

Deze inspanningen behelzen enerzijds wildbescherming en anderzijds het gebruik van autochtoon 
plantgoed, of ook wel plantgoed van aanbevolen herkomst genoemd. 

 
Het gebruik van wildbescherming zorgt voor een grotere slaagkans van het plantgoed doordat er 

minder wildvraat kan aangericht worden. Hiervoor wordt een extra subsidie van € 750,-/ha voorzien 

 
Het gebruik van autochtoon plantgoed brengt een extra ecologische waarde teweeg voor het nieuwe 

bos. Hiervoor wordt een extra subsidie van € 250,-/ha voorzien 
 

 

3.3. Verminderde subsidies voor monocultuur bos en/of productiebos  
 

Indien de boomlaag van het aan te planten bos uit 2 plantensoorten of minder bestaat wordt er een 
vermindering in rekening gebracht op de basissubsidie.  

Dit is ook het geval indien de opzet van de bosaanplant duidelijk een productiebos is. 
Gezien beide opties een verminderde ecologische en/of klimaat-waarde hebben, wordt de uiteindelijke 

waarde van het bos voor de Zwevegems gemeenschap lager ingeschat. 

In dat geval wordt slechts 50% van de basiswaarde in rekening gebracht, zijnde dus: 

• € 1000/ha in een gewone zone 

• € 2000/ha in een prioritaire zone 
 

 
3.4. Subsidietabel  

 

 
Volgende subsidies worden voorzien voor de aanleg van bos te Zwevegem: 
 

Aanleg van bos Subsidie in 
gewone zone 

Subsidie in 
prioritaire zone 

Voorwaarde 

    

Basis subsidie € 2000,- / ha € 4000,- / ha Minimaal 80/100 als 
plantmaat 

Verminderde basissubsidie € 1000,- / ha € 2000,- / ha Monocultuur of 
productiebos. 

Met wildbescherming € 750,- / ha € 750,- / ha Individuele 
plantbescherming 

Autochtone planten € 250,- / ha € 250,- / ha Indien er minstens 75% 
van de planten 
autochtoon plantgoed is 

 
Gezien een Zwevegemse onderhoudssubsidie niet cumuleerbaar zou zijn met deze van Vlaamse 
Instanties wordt hier geen subsidie voorzien. 

 



Voorwaarden: m.b.t. aanleg van bos 

- minimaal 0,5 planten per m² 
- minimaal 0,5 ha per aanvraag 

- het beplantingsschema bestaat uit minstens 90% inheems bosgoed. De aanplant van invasieve 
uitheemse soorten is verboden. 

- Ondertekenen overeenkomst voor minimaal 25 jaar behouden van bos 

- Een natuurbeheersplan wordt opgemaakt, bij voorkeur onder begeleiding van Bosgroep Ijzer en Leie. 
- Er wordt gestreefd naar een gezonde mengeling van verschillende plantensoorten binnen 1 bos.   

  Bossen met slechts 1 plantensoort als boom komen niet in aanmerking voor deze subsidie 
 


