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Kleine landschapselementen (KLE) in het agrarisch landschap vormen een
belangrijke bijdrage tot de algemene kwaliteit, natuurwaarden en de
belevingswaarden van het landschap.



Agrarische landschappen met een volwaardige aankleding door KLE
betekenen een belangrijke troef voor de aantrekkelijkheid ervan ten aanzien
van het medegebruik door de bewoner-recreant en/of bezoeker, wat
bovendien een economische meerwaarde voor de streek inhoudt.
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Het grote maatschappelijk belang van een gevarieerd en waardevol landschap
verantwoordt dat er hiertoe financiële inspanningen door de gemeenschap
beschikbaar worden gesteld.



Hagen, houtkanten en bomenrijen bezitten eigenschappen met betrekking tot
de bestrijding van erosie op hellende gronden en de beschutting tegen zon,
regen en wind voor het vee in de graasweiden.



KLE zijn van groot belang voor het overleven van streekeigen flora en faunaelementen als eigen leefbiotoop, als migratieroute tussen natuurgebieden of
refugium binnen het agrarische landschap.



Tussen de landbouwers en de VLM kunnen beheersovereenkomsten gesloten
worden in kader van het derde programma voor plattelandsontwikkeling
(PDPOIII).



Tot op heden wordt de premie uitgekeerd door de milieuraad. Van zodra deze
zou worden uitgekeerd door de gemeente, wordt de premie van de milieuraad
stopgezet.

Relevante documenten


Huidig subsidiereglement KLE.



Huidig aanvraagformulier KLE.

Publieke stemming:
Met 16 stemmen voor (Karolien Damman, Ronny Vierstraete, Stefaan Vercooren, Rik
Waeyaert, Lynn Vermote, Christine Logghe, Luc Vandermeersch, Jelle Vercoutere,
Koen Decleir, Marc Vulsteke, Paul Kimpe, Jan Stoens, Laurens Vandewalle, Stijn De
Neve, Carine Volckaert, Dries Uyttenhove), 5 onthoudingen (Rita Tyvaert, Steven
Provoost, Mark Pollentier, Veerle Vanslembrouck, Tim Deweerdt)
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Besluit
Artikel 1:
Binnen de perken van de jaarlijks beschikbare budget kan de gemeente een subsidie
verlenen voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen door
landbouwers en particulieren. Landbouwers kunnen enkel beroep doen op de
subsidies van de gemeente indien zij een schriftelijk bewijs van de VLM hebben dat
ze niet in aanmerking komen voor subsidies/ondersteuning van de VLM.
De betoelaagde objecten zijn gelegen in de zones die op het gewestplan aangeduid
zijn als agrarisch gebied, agrarisch gebied met landschappelijke waarde, agrarisch
gebied met ecologisch belang, natuurgebied, natuurreservaat en parkgebied en
valleigebied;
Artikel 2:
Als betoelaagde kleine landschapselementen komen in aanmerking:
-

Haag (vrij uitgroeiende hagen, geschoren hagen)

Een lijnvormige aanplanting van inheemse houtachtige gewassen met compacte
structuur die bij normaal onderhoud door periodieke snoei in vorm wordt gehouden.
Voor de aanplant van een ‘vrij uitgroeiende haag’, ‘gesloten struikbeplanting’ en
‘geschoren haag’ wordt bosplantgoed (opgekweekt uit streekeigen materiaal)
gebruikt. Het plantgoed is 2 à 3 jaar oud, en de hoogte varieert van 60 tot 90cm. De
planten komen in hagen op 0,3 tot 0,5 meter van elkaar te staan.
-

Hakhout

Lijnvormige aanplantingen van streekeigen bomen en struiken die door periodiek
kappen tot aan de grond (om de 8 à 10 jaar) geëxploiteerd worden. De aangeplante
soorten bezitten het natuurlijk opslagvermogen om op de stronken nieuwe loten te
vormen (hakhout of ‘tali’).
De plantafstand is 1 meter.
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-

Inheemse knotbomen

Inheemse bomen van minimaal 40cm stamomtrek op 1,5m hoogte, die regelmatig
geknot worden met een tussenperiode van 5 à 10 jaar.
-

Solitaire boom

Een streekeigen boomsoort, alleen aangeplant
-

Bomenrij

Lijnvormige aanplant van bomen van eenzelfde streekeigen boomsoort, die meestal
in een rechte lijn geplaatst zijn. Ook knotbomen vallen onder dit begrip.
-

Hoogstamboomgaarden

Verzameling fruitbomen aangeplant in een recht of willekeurig verband met een
minimum stamhoogte van 2 meter.
Voor de aanplant van ‘solitaire boom’, ‘bomenrij’ en ‘hoogstamboomgaarden’ worden
hoogstambomen gebruikt. Hoogstambomen zijn 4 à 6 jaar oud en hebben een
stamomtrek op 130cm hoogte van 6/8 of 8/10.
-

Veedrinkpoel

Klein wateroppervlak met onverharde, zacht hellende oevers, gevoed door
oppervlakkig grondwater.
Artikel 3:
Ook het ophangen van nestkasten wordt vanuit de actie ondersteund. De nestkasten
die in dit reglement voor betoelaging in aanmerking komen zijn:
-

Nestbak voor steenuil

-

Nestbak voor kerkuil

-

Nestbak voor torenvalk

-

Kunstnest voor huiszwaluw (maximaal 6 stuks per jaar)

-

Kunstnest voor boerenzwaluw (maximaal 6 stuks per jaar)

-

Nestkast voor huismus
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De premie-aanvraag dient vergezeld te worden van een bewijsstuk waaruit blijkt dat
de opvolging van het broedsucces en het onderhoud van de kast gebeurt in
samenwerking met een natuurwerkgroep.
Artikel 4:
De toelage is niet toekenbaar voor sierbeplanting of randbeplantingen van siertuinen,
enkel voor streekeigen bomen en struiken. Aanplantingen van populieren in
groepsverband, bosaanplantingen en louter commerciële laagstam- en
halfstamboomgaarden zijn niet onder dit reglement begrepen.
Artikel 5:
Volgende vergoedingen kunnen worden toegekend:
a)

Aanplant van vrij uitgroeiende hagen, gesloten struikbeplanting, hakhout en

geschoren hagen
Minimale lengte: 40 meter.
Plantafstanden: 0,3 tot 0,5 meter in hagen, 1 meter in gesloten struikbeplanting en
hakhout.
Plantgoed: 2 à 3 jaar oud en een hoogte tussen 60 en 90 cm.
Aanplant moet gebeuren zo vlug mogelijk na de aankoop van het plantgoed, in de
best mogelijke omstandigheden (in het ‘plantseizoen’).
Toelage: 40% factuurbedrag excl. btw.
b)

Aanplant van bomenrij en solitaire bomen

Beworteld plantgoed.
Minimaal 5 bomen.
Plantafstand: 7 tot 10m of meer.
Stamomtrek: 8/10 cm op 130 cm hoogte.
Aanplant moet gebeuren zo vlug mogelijk na de aankoop van het plantgoed, in de
best mogelijke omstandigheden (in het ‘plantseizoen’).
Toelage: 40% factuurbedrag excl. btw.
c)

Aanplant hoogstamboomgaarden

Minstens 5 bomen die in een graas- of hooiweide staan.
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Aanplant moet gebeuren zo vlug mogelijk na de aankoop van het plantgoed, in de
best mogelijke omstandigheden (in het ‘plantseizoen’).
Toelage: 40% factuurbedrag excl. btw.
d)

Onderhoudssnoei van hagen

Totale lengte van minimaal 50 meter.
Haag moet minstens 3 jaar oud zijn.
De onderhoudssnoei mag niet gebeuren in de maanden maart tot en met juni omwille
van broedende vogels.
Toelage: 0,5 euro per strekkende meter.
e)

Onderhoudskap van houtkant

Totale lengte van minimaal 50 meter.
Houtkant moet minimum 5 jaar oud zijn.
Onderhoudskap mag enkel uitgevoerd worden wanneer de bomen en struiken in
winterrust zijn.
Toelage: 1,25 euro per strekkende meter, om de 5 jaar of meer toekenbaar.
f)

Knotten van een knotboom:

De boom moet minimum 40cm omtrek hebben op 1,5m hoogte, en de te knotten
poten moeten minimum 6 cm diameter hebben.
Het knotten is enkel toegelaten wanneer de boom in winterrust is.
Het omvormen van hoogstammige bomen en gedeeltelijk knotten wordt niet
betoelaagd Het verwijderen van takken moet tot op de bestaande knot gebeuren
Toelage: 10 euro per boom, om de 6 jaar of meer toekenbaar.
g)

Ruimen of aanleggen van een veedrinkpoel

Poel moet tussen de 25m² en de 75m² zijn.
De poel heeft zijn originele grootte behouden in geval van ruimen.
De poel moet in normale omstandigheden permanent water bevatten.
Uit de poel wordt geen water onttrokken tenzij voor het drenken van vee dat zich op
of aan de drinkput grenzende weilanden bevindt en het blussen van brand.
De poel wordt voor tenminste 2/3e omheind indien ze in een graasweide met
graasdieren ligt.
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Tenminste 1 zijde van de poel, indien mogelijk de kant gericht naar het zuiden, wordt
zacht glooiend afgewerkt (hellingsgraad van tenminste 12/4).
Het water uit de put wordt niet gebruikt voor het spoelen van (sproei)tanks.
Een strook van 2 meter rondom de poel wordt niet bemest of besproeid met biociden.
Het ruimen moet gebeuren in de periode september tot december.
Het uitzetten van eenden, ganzen, zwanen en gelijk welke vissoort is verboden.
In de poel mag noch huishoudelijk afvalwater, noch elk ander afvalwater (silosap,
afvalwater melkhuisje, …) terechtkomen.
Toelage: 75 euro om de 10 jaar of meer toekenbaar.
h)

Ophangen van nestkasten (voor steenuil, kerkuil, torenvalk, huiszwaluw,

boerenzwaluw of huismus)
Toelage: 40% factuurbedrag excl. Btw.
Artikel 6:
De aanvraag dient te gebeuren op het daartoe voorziene aanvraagformulier.
Aanvraagformulieren kunnen schriftelijk of telefonisch aangevraagd worden bij de
milieudienst, afgehaald worden van de website van de gemeente Kortemark of aan
het omgevingsloket afgehaald worden. Het aanvraagformulier bevat de volgende
gegevens:
-

Naam, hoedanigheid, adres, bedrijfsnummer en rekeningnummer van de

aanvrager
-

Een precieze omschrijving van de lokatie van de aanplanting/plaats

nestkast/het onderhoud aan de hand van een duidelijk plan.
-

Beschrijving van de KLE waarvoor een premie wordt aangevraagd


Aard van de werken



Aard van het object: haag, houtkant, knotboom, poel, boom,
hoogstamfruitboom, nestkastjes



Lengte in geval van haag en houtkant, oppervlakte in geval van een poel,
aantal in de andere gevallen



Voorgenomen periode van uitvoering



Becijfering van de aangevraagde toelage
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Artikel 7:
De aanvraagformulieren dienen ingediend te worden bij de milieudienst van zodra de
werken uitgevoerd zijn. Het jaar van uitvoeren, moet overeenstemmen met het jaar
van indienen van de toelage-aanvraag.
Artikel 8:
De soortensamenstelling dient te bestaan uit autochtoon of regionaal verantwoord
plantgoed. Er kan geput worden uit de aanbevelingen opgemaakt door de provincie
West-Vlaanderen in kader van hun Plant goed!-publicatie.
Artikel 9:
De toelage bedraagt maximaal 450 euro per jaar waarvan maximaal 250 euro per
jaar als som van artikel 5a), b), c) en h) (toelage voor aanplant) en maximaal 200
euro per jaar als som van artikel 5d), e), f) en g) (toelage voor onderhoud).
Artikel 10:
De aanvraag dient steeds in overeenstemming te zijn met de geldende
reglementering en gebruiken. Zeker met de voorgeschreven afstand der
beplantingen dient rekening gehouden te worden.
Artikel 11:
De toelage wordt toegekend aan de aanvrager. De aanvrager dient gerechtigd te zijn
tot het verrichten van de gevraagde aanleg- en/of onderhoudswerken. Bij
betwistingen over eigendomsrechten en pachtovereenkomsten houdt de raad zich
het recht voor om de aanvraag te weigeren.
Artikel 12:
De milieuambtenaar of een afgevaardigde van de gemeente beslist over de
toekenning van de toelage en het bedrag ervan binnen de perken van de voorziene
budgetten.
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Artikel 13:
Wanneer de werken onvolledig of gebrekkig uitgevoerd zijn, of indien niet wordt
voldaan wordt aan de voorwaarden vermeld in artikel 1, 2 of 3, kan de toelage
verminderd, uitgesteld of geweigerd worden.
Artikel 14:
De aanplanter verbindt zich er toe het plantgoed waarop de toelage verkregen werd
goed te beheren en niet te misbruiken. Na het eerste plantseizoen dienen dode en
slecht gevormde exemplaren op eigen kosten vervangen te worden. Indien nodig
moet bescherming aangebracht worden tegen vraat vanwege vee en wild.
De kleine landschapselementen waarvoor een onderhoudstoelage is uitgekeerd,
moeten voor een periode van minstens 10 jaar in stand gehouden worden, tenzij een
dwingende reden van overmacht de aanvrager tot verwijdering dwingt (bv openbare
werken, onteigeningen, rampen, …)
Indien, ook na de uitkering van de toelage, blijkt dat de aanvrager het reglement op
aantoonbare wijze heeft overtreden, wordt het gestorte bedrag teruggevorderd.
Artikel 15:
Dit reglement treedt in werking op 01/01/2020 en vervangt de vorige
subsidiereglementen voor aanplant en onderhoud van kleine landschapselementen.
Aldus gedaan in zitting van 16 december 2019
Namens de Gemeenteraad:
Algemeen Directeur

Voorzitter Gemeenteraad

Sara De Meyer

Ronny Vierstraete
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