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1. RATIO EN ALGEMENE 

BEPALINGEN 

Artikel 1 

Het stadsbestuur van Kortrijk voorziet, in uitvoering van haar Gemeentelijk Natuur-

ontwikkelingsplan (GNOP), een toelage voor de aanplant, de aanleg en/of het onderhoud 
van kleine landschapselementen (K.L.E.) om de eigenheid van het landelijke gebied te 

behouden. 

Voor deze toelage komen de gronden in aanmerking die gelegen zijn in: 

1. de landelijke ruimte van het grondgebied van Kortrijk. 
Onder landelijke ruimte wordt verstaan : de zones die op het gewestplan aangeduid zijn 

als - agrarische gebied (art 11 § 4.1) zijnde de (gewone) agrarische gebieden en 
  het landschappelijk waardevol agrarisch gebied; 

 - groengebied (art. 13 § 4.3) zijnde natuurgebieden, parkgebieden en  
  ontginningsgebieden met nabestemming natuur, voor zover de ontginning 

  gerealiseerd is of geen ingrijpende reliëfwijzigingen meer zullen plaatsvinden; 

 - overstromingsgebieden (valleigebieden) (art. 18 § 7.5). 

2. de in het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) aangeduide ecologisch 

relevante entiteiten voor natuurontwikkeling. 

Deze toelage richt zich tot : 

a) wat betreft de aanplant en/of aanleg van kleine landschapselementen tot: 

1. de landbouw- en industriële bedrijven waarvan gronden gelegen zijn in de stad 
Kortrijk; 

2. particulieren waarvan de gronden gelegen zijn in hogervermelde gebieden en 

waarvan het kadastraal inkomen van de woning kleiner is of gelijk aan 743,68 euro 
(30.000 fr). 

b)  wat betreft het onderhoud van kleine landschapselementen tot de landbouwers, waarbij 
onder landbouwers worden verstaan personen die aan de land- en tuinbouwtelling 

onderworpen zijn. 

Artikel 2 

In het aanvraagformulier moeten volgende gegevens opgenomen worden: 

 naam, voornaam, adres en rekeningnummer van de aanvrager; 

 precieze omschrijving van de locatie van de activiteit 

(aan de hand van een schets op stafkaart of kadasterkaart) 

 de beschrijving van de aard van de werken die voorgenomen worden (aanleg, aanplant, 

onderhoud, ...): 
- aard van het object: haag, houtkant, knotboom, poel 

- lengte in geval van haag of houtkant 
- aantal in geval van knotbomen, hoogstam(fruit)bomen, ...  

- oppervlakte in het geval van een poel 

- voorgenomen periode van uitvoering 

GEMEENTELIJK REGLEMENT HOUDENDE DE  

BETOELAGING VAN DE AANLEG EN HET  

ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN. 
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Artikel 3 

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist omtrent de toekenning van de toelage 

binnen de perken van de op de begroting goedgekeurde kredieten, na advies van de 

bevoegde dienst. 

Aan de toekenning van de toelage kunnen door het College van Burgemeester en 

Schepenen nadere voorwaarden worden verbonden met betrekking tot de uitvoeringswijze. 

Artikel 4 

De bevoegde gemeentelijke dienst stelt vast of de voorwaarden vervuld zijn voor het 

aanplanten of aanleggen van deze kleine landschapselementen. 
Is de uitvoering gebrekkig, onvolledig of afwijkend van het goedgekeurde aanvraagdossier, 

dan wordt de toelage niet betaald. 

Artikel 5 

Onderhavig reglement treedt in werking vanaf 1 oktober 2004. 

2. AANLEG VAN KLEINE 

LANDSCHAPSELEMENTEN 

2.1 Aankoop plantpakketten 

Artikel 6 

De toelage wordt verleend op de aankoop van bepaalde plantpakketten, met een 

maximum van vijf (5) pakketten per aanvrager en per jaar. 

Een gedetailleerde lijst met deze pakketten is als bijlage 1 aan dit reglement 

gevoegd. Het bestuur kan deze lijst uitbreiden of hieruit een keuze maken, zowel 
naar soorten type-pakketten, als naar plantensoorten binnen een bepaald pakket. De 

pakketten zijn samengesteld uit streekeigen plantgoed. De hoogte van deze planten, 
die 2 à 3 jaar oud zijn, varieert van 60 cm tot 150 cm. 

Deze pakketten kunnen voor volgende doeleinden gebruikt worden: 

 hagen en heggen: 

lijnvormige aanplantingen van inheemse houtachtige gewassen met compacte 
structuur die bij normaal onderhoud door periodieke snoei in vorm wordt 

gehouden. 

 houtkanten: 

een strook grond, inbegrepen taluds, welke 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. 

Daarnaast kunnen nog pakketten hoogstammige (fruit)bomen voor betoelaging in 
aanmerking komen. Deze pakketten kunnen nog voor volgende doeleinden 

gebruikt worden: 

 bomenrijen: 

lijnvormige aanplant van bomen van eenzelfde streekeigen boomsoort, die in een 

rechte lijn geplaatst zijn. Ook knotbomen vallen onder dit begrip. 

 hoogstamboomgaarden: 

hoogstammige fruitbomen die aangeplant worden in een recht of willekeurig 
verband met een minimale stamhoogte van 2 meter. 
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Artikel 7 

Komen niet in aanmerking voor een toelage: 

 aanplantingen van populieren in groepsverband, bosaanplantingen en laagstam- 

en halfstamboomgaarden; 

 randbeplantingen van siertuinen; 

 beplantingen of heraanplantingen die deel uitmaken van de voorwaarden 

begrepen in de kap- of bouwvergunning. 

Artikel 8 

De stad Kortrijk koopt de pakketten aan die daarna tegen kostprijs ter beschikking 
gesteld worden van de aanvrager. De betaling door de aanplanter (aanvrager) 

gebeurt bij afhaling van de pakketten. 

Artikel 9 

De toelage op de aankoop der pakketten wordt aan de aanvrager uitbetaald na 

controle van de aanplantingen door een afgevaardigde van het gemeentebestuur. 
Het bedrag van de toelage is gelijk aan de aankoopprijs (betaald bij afhaling) 

verminderd met 5,00 euro per pakket. 

Het bedrag van de toelage voor hoogstamfruitbomen is gelijk aan 10 € per boom. 

(min. 5 bomen). 

Artikel 10 

De aanvrager richt zich tot de bevoegde stedelijke dienst om de plantpakketten te 

bestellen tegen uiterlijk 31 januari voor de voorjaarsbeplanting en 31 augustus voor 
de najaarsbeplanting. 

Artikel 11 

De aanvraag dient in overeenstemming te zijn aan de bestaande wetgeving, 
reglementering en plaatselijke gebruiken, in het bijzonder ook voor wat betreft de te 

respecteren afstanden der beplantingen. 

Artikel 12 

Het plantgoed dient voor de aanvrager te worden afgehaald op data die door het 
bestuur aan de aanvrager worden medegedeeld. 

Bij ongunstige weersomstandigheden kan van deze data worden afgeweken. De 

aanvrager wordt hierover schriftelijk ingelicht. 

Artikel 13 

De aanplantingen dienen, rekening houdend met de weersomstandigheden, 
onverwijld te gebeuren en dit conform de regels van de kunst. 

2.2 Aanleg veedrinkpoelen 

Artikel 14 

Voor het aanleggen van een veedrinkpoel wordt een toelage voorzien van: 

-    75 euro voor een poel vanaf 25 m² tot en met 50 m²; 
-  150 euro voor een poel groter dan 50 m². 

De toelage wordt toegestaan, voor zover de poel beantwoordt aan volgende 
voorwaarden: 

 de poel moet, behoudens bij uitzonderlijke weersomstandigheden, permanent 

water bevatten; 

 uit de poel wordt geen water onttrokken tenzij voor het drenken van vee dat zich 

op de aan de drinkput grenzende weilanden bevindt en voor het blussen; 



 

Stad Kortrijk | Bouwen, Milieu en Wonen 
Grote Markt 54 | 8500 Kortrijk | 056 27 84 00 | BE43 0910 0023 0001 
bouwen.milieu.wonen@kortrijk.be | www.kortrijk.be 

 versie september 2012 

 de poel wordt voor minstens 2/3 van zijn omtrek omrasterd; 

 minstens 1 zijde van de poel, zo mogelijk steeds die zijde die gericht is naar het 

zuiden, wordt zacht glooiend afgewerkt; 

 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 uitzetten van eenden, ganzen, zwanen en gelijk welke vissoort is verboden. 

3. ONDERHOUD VAN KLEINE 

LANDSCHAPSELEMENTEN 

Artikel 15 

Als betoelaagbare kleine landschapselementen komen in aanmerking: 

 hagen en heggen: 

lijnvormige aanplantingen van inheemse houtachtige gewassen met compacte structuur 
die bij normaal onderhoud door periodieke snoei in vorm worden gehouden. 

 houtkanten: 

een strook grond, inbegrepen taluds, welke 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. 

 inheemse knotbomen. 

 veedrinkpoelen. 

Artikel 16 

Sierbeplanting wordt niet gesubsidieerd. 

Artikel 17 

Navolgend onderhoud wordt betoelaagd: 

 een onderhoudssnoei van hagen met een totale lengte van minimaal 50 meter: 

0,5 euro (20 fr.) per lopende meter, de toelage kan om de twee jaar opnieuw 
aangevraagd worden; 

 een onderhoudssnoei van houtkanten met een totale lengte van minimaal 50 meter: 

1,50 euro per lopende meter, de toelage kan om de vijf jaar opnieuw aangevraagd 
worden; 

 het knotten van een knotboom: 12,50 euro per boom, minimaal 5 knotbomen per 

aanvraag, de toelage kan om de vijf jaar opnieuw aangevraagd worden; 

 voor het ruimen van een veedrinkpoel: 

- 75 euro voor een poel vanaf de 25 m² tot en met 50 m². 
- 150 euro voor een poel groter dan 50 m². 

De toelage voor het ruimen van een veedrinkpoel wordt toegekend voor zover de 
werken beantwoorden aan navolgende voorwaarden, meer uitgebreid beschreven in 

bijlage 2: 

 de poel heeft zijn originele grootte behouden na de ruimingswerken; 

 de poel moet, behoudens bij uitzonderlijke weersomstandigheden, permanent water 

bevatten; 

 het ruimen moet gebeuren in de periode oktober tot december. 

 

 

 

BIJLAGE 1 
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SAMENSTELLING  PAKKETTEN 

 

 

PAKKET 1 : brede houtkant of bos (hoge soort) 

Wie over voldoende ruimte beschikt (bv. een strook van minstens 20 meter lang en 3 meter 

breed) kan zich aan de aanplant van een houtkant wagen. De planten worden best 
groepsgewijs per soort aangeplant. 

Dit pakket kan gecombineerd worden met pakket 2 en 5. 

Plantafstand : 1m tot 1,5m 

Onderhoud : kapbeurt kort boven de grond om de vijf à tien jaar. 

Soorten : * Es (Fraxinus exelsior) 
(5 planten/soort)  * Kleinbladige linde (Tilia cordata) 
  * Zoete kers (Prunus avium) 
  * Zomereik (Quercus robur) 

 

PAKKET 2 : houtkant of 
bosje 

Dit pakket is een houtkant als pakket 1, maar met soorten die minder hoog uitgroeien. Deze 
planten zijn zeer geschikt als schermgroen,  zicht- en windscherm, brede haag of houtkant. De 

planten verdragen snoeien zeer goed. Er moet rekening worden gehouden met de sterkere 
groeikracht van de zwarte els. 

De planten worden ook best per groep aangeplant. 

Dit pakket kan gecombineerd worden met pakket 1. 

Plantafstand : 1m (groenscherm, houtkant) tot 1,5m (bosje). 

Onderhoud  : kapbeurt kort boven de grond om de vijf à tien jaar. 

Soorten  : * Haagbeuk (Carpinus betulus) 
(5 planten/soort)  * Veldesdoorn (Acer campestre) 
  * Lijsterbes (Sorbus aucaparia) 
  * Zwarte els (Alnus glutinosa) 
 

PAKKET 3 : gedoornde of geschoren haag 

De planten verdragen zeer goed het snoeien of afzetten. Mits kundig snoeien groeit deze haag 
snel en gesloten. 

Plantafstand : vier planten per strekkende meter voor een gesloten haag en een halve 
   meter voor een lossere haag. 

Onderhoud : * eenmaal per jaar snoeien (vóór de zomer) en opvolgen van aantasting 
    door rupsen. 

  * bij vaststellen van bacterievuur (bruinzwart verkleuren, verdorren en 

    verschrompelen van bloesems, bladeren en twijgen, alsof ze door vuur 
    verschroeid werden) de aangetaste plantendelen afzetten en  

    verbranden. 

Soorten  : * Meidoorn (Crataegus monogyna) 
(10 planten/soort)  * Sleedoorn (Prunus spinosa) 
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PAKKET 4 : lagere geschoren haag 

Een echte ‘omheiningshaag’ waarvan de hoogte afhankelijk is van uw behoefte. De planten 
verdragen het snoeien zeer goed. Mits kundig snoeien groeit deze haag snel en gesloten. 

Plantafstand : vier planten per lopende meter voor een gesloten haag en een halve meter 

   voor een lossere haag. 

Onderhoud : * eenmaal per jaar snoeien. 

  * bij het niet snoeien kan ze ook uitgroeien als vrijstaande haag. 

Soorten  : * Wilde liguster (Ligustrum vulgare) 
(5 planten/soort)  * Rode kornoelje (Cornus sanguinea) 
  * Veldesdoorn (Acer campestre) 
  * Haagbeuk (Carpinus betulus) 

 

PAKKET 5 : hogere bloemrijke 
haag 

Een selectie van opvallend bloeiende en vruchtenrijke soorten, ook met prachtige 

herfstkleuren. Door minimale snoei in het najaar zullen de struiken elk jaar uitbundig bloeien 
en vrucht dragen. 

Plantafstand : 0,5 m (hoog) tot 1 m (zoom) 

Onderhoud : * snoeien in het najaar. 

Soorten  : * Hazelaar (Corylus avellana) 
(5 planten/soort)  * Inheemse vogelkers (Prunus padus) 
  * Gelderse roos (Viburnum opulus) 
  * Hondsroos (Rosa canina) 

 

PAKKET 6 : natte gronden - waterkanten / moeilijke gronden 

Een selectie voor wateroevers, meersen en natte kleigronden. Dit is ook een geschikt pakket 
voor het kustgebied. 

Deze planten moeten beheerd worden als hakhout. Je kunt ze eventueel ook laten uitgroeien 
als een volwaardige boom. Indien gewenst kun je de planten ook als knotboom beheren. 

Plantafstand : 1m voor een houtkant tot 2m voor bosjes en 5m tot 9m voor een  
   bomenrij. 

Onderhoud : * als hakhout, een kapbeurt kort boven de grond om de vijf à tien jaar. 

Soorten  : * Zwarte els (Alnus glutinosa) 
(5 planten/soort)  * Waterwilg (boswilg) (Salix caprea) 
  * Schietwilg (Salix alba) 
  * Es (Fraxinus exelsior) 
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BIJLAGE 2 

ONDERHOUD VAN EEN BESTAANDE POEL 

 

 

 

 Het dichtgroeien van een poel kan voorkomen worden door regelmatig de waterplanten en 

het dode organisch materiaal uit het water te verwijderen (=schonen van de poel). 

De frequentie van dit “schonen” is afhankelijk van de afmetingen, de vorm en de ligging 
van de poel. Bij sommige poelen is schonen om de paar jaar nodig, bij andere om de 20 

jaar. 
Het is aangewezen om te schonen in handkracht met een haak of een beugel.  

Men schoont in het najaar, vanaf 1 september. Per keer geeft men maximaal de helft van 

de poel een beurt, de andere helft behandelt men enkele jaren later. Men legt de 
vrijgekomen plantenresten eerst op de oever te drogen waardoor meegeschepte dieren de 

kans krijgen naar het water terug te keren. Om verrijking van het water te voorkomen, 
voert men de vrijgekomen plantenresten na 2 dagen af. 

 Om verlanding te voorkomen, kan men de poel opnieuw op diepte of profiel brengen door 

het slib te verwijderen tot op de harde bodem (= uitbaggeren). 

Tussen twee baggerbeurten ligt een periode van minstens 5 jaar, in elk geval dient men 
minder vaak te baggeren dan te schonen. 

Voor het uitbaggeren gelden dezelfde principes als voor het schonen. Men baggert bij 
voorkeur in handkracht, met de baggerbeugel. Het gebruik van een baggerpomp, een 

zuigboot, … zijn af te raden omdat ze zeer sterk ingrijpen op het watermilieu. 

 De begroeiing rond de poel (riet, moerasbegroeiing, bomen en struiken) wordt het best 

regelmatig verwijderd. Ook hier verwijdert men slechts een deel van de begroeiing per keer 

met als doel een té verregaande spontane ontwikkeling van de begroeiing tegen te gaan. 

Met het maaien van de begroeiing en het afvoeren van het maaisel wacht men minstens tot 
na het broedseizoen van de vogels, dus ten vroegste vanaf 15 juni. Houtige begroeiing zet 

men af tussen 1 november en 1 maart, knotbomen worden in dezelfde periode geknot. De 
regelmaat van het kappen en knotten is eenmaal om de 8 tot 15 jaar, voor wilgen eenmaal 

om de 4 tot 10 jaar. Men verwijdert doorgaans het vrijgekomen hout en dit voor 15 maart. 

 Geen kalkhoudende stoffen zoals krijt of verpulverde zandsteen worden aan het water 

toegevoegd om verzuring tegen te gaan behalve als het zou gaan om een kunstmatige 
verzuring (niet bij van nature zuur water).  

 Vissen, eenden, ganzen mogen niet in de poel uitgezet worden. 

 Het water op het diepste punt van de poel moet minstens tussen de 0,5m en 1,5m diep 

zijn. 

 In of op minder dan 5 meter van de poel mogen geen bestrijdingsmiddelen gebruikt 

worden. 

 Het water uit de poel kan alleen gebruikt worden om het vee te drenken. 
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BIJLAGE 3 

AANPLANTEN HOOGSTAMFRUITBOMEN 

 

 Hoogstamfruitbomen zijn meer resistent tegen ziekte en plagen dan de laagstammen.  Op 

het ecologisch vlak vormen hoogstamfruitbomen een apart biotoop voor vele 

insectenetende vogels. 
Tenslotte spreekt ook de historische waarde wanneer opnieuw streekeigen variëteiten in het 

landschap verschijnen. 

 Plantafstand: 6 – 8 m, in groep 10 m. 

Onderhoud: éénmaal per jaar snoeien en opvolgen van aantastingen bij voorstellen. 

 Soorten: 

 Appel: 

Oogstappel (Transparante Blanche) 

Jacques Lebel 

Sterappel (Kalvijntje, Sint-Niklaasappel) 
Schone van Boskoop (Renet) 

Franse Renet 
Keuleman (Schapemuil) 

Trezeke Meyers 

Dubbele Bellefleur 
President Roulin RGF 

Radoux RGF 

 Peer: 

Bruine Kriekpeer (Oogstpeertje) 
Conference 

Legipont 

Bon Chrétien Williams 
Saint-Remy 

Joséphine de Malines 

 Pruim 

Reine-Claude d’ Oullins (geel) 

Queen Victoria (rood) 
Rein Claude d’ Althan (paars) 

Sainte-Cathérine 

 Kers en Kriek 

Early Rivers 

Castor 
Noordkriek 

 Notelaar 

Juglans regia cv ‘Broadview’ 

 Kastanje 

Castanea sativa 


