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REGLEMENT HOUDENDE DE BETOELAGING VAN ONDERHOUD VAN 
KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN 

Art. 1 : Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene kredieten, kan het College van 
Burgemeester en Schepenen van de stad Roeselare een subsidie verlenen voor het onderhoud 
van kleine landschapselementen.  De betoelaagbare objecten zijn gelegen in zones die in 
art.1.2.2. van het APA van Roeselare bestemd zijn als: 

2.1  landelijke-en open-ruimtegebieden met agrarisch karakter 
2.2 landelijke-en open-ruimte-gebieden met aangetast karakter 
2.4  onaangetaste open-ruimte-gebieden 
2.5  natuurgebieden 
2.6 bos 
2.7 kleinschalige parkgebieden 
2.8 grootschalig parkgebied 
2.9 groen reservegebied 

Art. 2 : Als betoelaagbare kleine landschapselementen komen de volgende definiëringen in 
aanmerking: 

2.1 haag: 

 Een lijnvormige aanplanting van inheemse houtachtige gewassen met compacte structuur die 
bij normaal onderhoud door periodieke snoei in vorm wordt gehouden. 

De volgende soorten kunnen als inheemse landschappelijke haag in aanmerking komen: 

 Meidoorn (Crataegus monogyna) 
 Haagbeuk (Carpinus betulus) 
 Groene en Rode Beuk (Fagus sylvatica en Fagus sylvatica ‘Atropunicea’) 
 Veldesdoorn (Acer campestre) 
 Hulst (Ilex aquifolium) 
 Liguster (Ligustrum ovalifolium en Ligustrum vulgare) 

 
2.2 houtkant of houtwal: 

 Een strook grond, inbegrepen taluds, die met inheemse bomen, struiken en kruiden begroeid is.  
De exploitatie bestaat uit het periodiek kappen van de houtachtige gewassen tot aan de grond, 
door het natuurlijk opslagvermogen van bepaalde loofhoutsoorten worden dan op de stronken 
nieuwe loten gevormd. 

2.3 inheemse knotbomen: 

 Inheemse bomen van minimaal 60 cm stamomtrek  en een minimale stamlengte van 150 cm 
die regelmatig geknot worden, met een tussenperiode van 5 à 10 jaar. 

De volgende soorten kunnen als inheemse knotboom in aanmerking komen: 

 Zwarte Els (Alnus glutinosa),  
 Gewone Es (Fraxinus excelsior),  
 Kraakwilg (Salix fragilis), 
 Schietwilg (Salix alba) 
 Waterwilg (Salix caprea) 

 
2.4 veedrinkpoel:  

Klein wateroppervlak met onverharde, zacht hellende oevers, gevoed door oppervlakkig 
grondwater. 

Art. 3 : De toelage voor onderhoud is niet toekenbaar voor sierbeplanting; 
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Art. 4 : Voor onderhoud kunnen volgende vergoedingen worden toegekend: 

 

4.1 voor een onderhoudssnoei van hagen met een minimum hoogte van 1 meter en een totale 
lengte van minimaal 50m:  
 0,50 € per lopende meter, de toelage is om de 2 jaar of later toekenbaar; 

 
4.2 voor een onderhoudssnoei van houtkanten of houtwallen met een totale lengte van      

minimaal   50m: 1,25 € per lopende meter; de toelage is om de 5 jaar of later toekenbaar; 
 
4.3 voor het knotten van een knotboom:  

- 12.5 € voor een knotboom van  60cm tot 120cm stamomtrek 
- 20 € voor een knotboom met een stamomtrek van meer dan 120cm 
De stamomtrek van de knotboom wordt gemeten op een hoogte van 1 meter vanaf de 
grond. 
De toelage is om de 5 jaar of later toekenbaar. 
 

4.4 voor het ruimen van een veedrinkpoel: 

- 75 €. voor een poel tussen de 25 m² en de 50 m²; 
- 150 €. voor een poel groter dan 50 m². 

  De toelage is om de 10 jaar of later toekenbaar.   

Volgende voorwaarden moeten na de werken voldaan zijn om in aanmerking te kunnen 
komen voor subsidie: 

* 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 de 

drinkput grenzende weilanden bevindt en het blussen van brand; 
* de poel wordt voor tenminste 2/3 omheind; 
* 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 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 van september tot november; 
* het uitzetten van eenden, ganzen en gelijk welke vissoort is verboden; 
* in de poel mag noch huishoudelijk noch elk ander afvalwater (silosap, spoelwater melkhuis, 

enz.) terechtkomen. 

Deze voorwaarden met betrekking tot de kleine landschapselementen worden door het 
stadsbestuur van Roeselare of zijn gedelegeerde ter plaatse onderzocht.  De betoelaging wordt 
per aanvrager en per jaar beperkt tot een plafond van 250€. Een uitzondering hierop is de 
betoelaging voor knotbomen die wordt geplafonneerd op 400€ met een maximumaantal van 
20 bomen per aanvraag. 

 

Art. 5 : De betoelaging wordt toegekend aan de aanvrager.  De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot 
het verrichten van de onderhoudswerken waarvoor de aanvraag werd ingediend. 

Art. 6 :   De aangevraagde werken dienen in overeenstemming te zijn met de van toepassing zijnde   
regelgevingen en gebruiken; in de eerste plaats het natuurdecreet van 21 oktober 1997 en          
het uitvoeringsbesluit van 23 juli 1998, dat werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. 
De beheerswerken dienen uitgevoerd te worden volgens de code van de goede praktijk en in       
functie van een optimale ontwikkeling van het landschapselement. 
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Art.7 :    De aanvrager verbindt zich tot de nodige instandhouding voor objecten waarvoor de toelage 
wordt verkregen. Hij staat o.a. in voor de vrijwaring tegen vraat vanwege het vee of wild, en 
vervanging van afgestorven of sterk misgroeide exemplaren in het eerstvolgend plantseizoen. 

Art. 8 : De aanvraag dient te gebeuren op een daarvoor voorzien aanvraagformulier.  
Aanvraagformulieren kunnen telefonisch of schriftelijk aangevraagd worden bij de groendienst, 
stadhuis Botermarkt 2, 8800 Roeselare of in het bureelnr. 304 van de groendienst afgehaald 
worden.   

              Het aanvraagformulier bevat de volgende gegevens: 

 de naam, de hoedanigheid, het adres, het bedrijfsnummer en het rekeningnummer van de 
aanvrager; 

 een kopie van de stafkaart (1/10.000) of een kopie van de kadasterkaart met aanduiding van 
de betreffende objecten (kadastrale gegevens met sectienummers); 

 de beschrijving van de aard van de werken die voorgenomen worden; 
 aard van het object: haag, houtkant, knotboom, poel; 
 lengte in het geval van een haag en houtkant; 
 aantal in het geval van knotbomen; 
 oppervlakte in het geval van een poel; 
 voorgenomen periode van uitvoering; 
 een becijfering van de aangevraagde toelage volgens de gegevens in artikel 4; 
 foto’s van het object. 

Art. 9 :  De aanvraagformulieren tot betoelaging worden ingediend bij het College van Burgemeester en 
Schepenen, Botermarkt 2, 8800 Roeselare, vooraleer de werken worden uitgevoerd. 

Art. 10 : Het College van Burgemeester en Schepenen beslist omtrent de toekenning van de toelage en 
het bedrag ervan, na advies te hebben ingewonnen van de groendienst.  Aan de toekenning 
van de toelage kunnen door het College nadere condities worden verbonden met betrekking tot 
de uitvoeringswijze.  De toekenning van de toelage kan worden geweigerd wanneer de 
uitvoering van het vooropgestelde werk om natuur- of landschapsredenen door het College 
ongewenst geacht wordt. 

De aanvrager wordt van de beslissing van het College schriftelijk in kennis gesteld. 

Art. 11 : Na voltooiing van het werk dient de begunstigde een “aanvraag tot uitbetaling” in bij het 
stadsbestuur.  Dit gebeurt aansluitend op de voltooiing van het werk en uiterlijk binnen de  
9 maanden na de kennisgeving van goedkeuring van de aanvraag.  Het stadsbestuur kan de 
uitvoering ter plaatse controleren alvorens tot uitbetaling over te gaan. 

Art. 12 : Wanneer de werken onvolledig of gebrekkig uitgevoerd zijn of niet wordt voldaan aan de 
voorwaarden vermeld in artikel 5, kan de toelage bij beslissing van het Schepencollege 
verminderd, uitgesteld of geweigerd worden.  Er wordt in geen geval een hogere vergoeding 
uitgekeerd dan bij toekenning voorzien is. 

Art. 13 : Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en gaat van kracht op 1 
januari 2006. 
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