SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANPLANTING EN ONDERHOUD VAN
KNOTBOMEN
HOOFDSTUK 1: DEFINITIES EN AFBAKENINGEN
In de betekenis van dit reglement worden verstaan onder :
∗ knotbomenrij : lijnvormige aanplant van streekeigen knotbomen (zoals : knotwilg, -eik, es,- els ) met een stamhoogte van min. 1,50 m en die bovenaan de stam een typische
bolvormige vertakking vertoont die het resultaat is van periodiek onderhoud: het “knotten”.
Deze soorten bezitten de eigenschap om nieuwe loten te maken;
∗ beworteld plantgoed : het betreft een jonge boom met wortelkluit, meestal aangekocht van
volgende soorten : zomereik (Quercus robur), zwarte els (Alnus glutinosa), gewone es
(Fraxinus exelsior), veldiep (Ulmus minor), hollandse iep (Ulmus x hollandia.); schietwilg,
(Salix alba), kan ook als plantgoed worden aangekocht maar wordt meestal gepoot;
∗ onbewortelde poten : staken van de schietwilg (salix alba) die meestal bekomen worden na
het knotten (periodiek kappen) van oudere bomen. Deze staken of loten maken zelf wortels
aan en beginnen verder te groeien (slaan aan) nadat ze als staak worden geplant;
∗ eigenaar : diegene die de grond in eigendom heeft, onafgezien of hij de grond zelf
gebruikt of verpacht;
∗ plantseizoen : de periode van 1 november tot 31 maart;
∗ landelijke ruimte : de ruimte die behoort tot de zones die op het gewestplan zijn aangeduid
als agrarisch gebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied, valleigebied, bosgebied,
groengebied, natuurgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde, natuurreservaat,
parkgebied en bufferzone.
HOOFDSTUK 2 : ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 :
∗ Het aanplanten en onderhouden van knotbomen wordt door het gemeentebestuur
gesubsidieerd binnen de perken van de beschikbare budgetkredieten en voor zover ze
beantwoorden aan volgende voorwaarden :
a) het betreft een lijnvormige beplanting van knotbomen, die als zelfstandig element voorkomen in het landschap;
b) het betreft de aanplanting van de schietwilg (Salix Alba Limpde), zomereik (Quercus
robur), zwarte els (Alnus grlutinosa), gewone es (Fraxinus exelsior), olm of iep nl.veldiep
(Ulmus minor) en Hollandse iep (Ulmus x hollandica);
c) de aanplanting moet uitgevoerd worden door middel van een bomenrij met een
minimum van 5 bomen;
d) de betoelaagbare objecten zijn gelegen in de landelijke ruimte van het grondgebied van
Sint-Gillis-Waas;
e) de aanplanting dient uitgevoerd te worden overeenkomstig alle bestaande wetten en
reglementen (burgerlijk wetboek, veldwetboek,...);
f) de werken dienen te gebeuren in de periode van 1 november tot en met 31 maart;
g) verschillende aanplantingen op één perceel kunnen slechts éénmaal in aanmerking
komen voor een subsidieaanvraag.
∗ Indien het aantal subsidieaanvragen het totaal voorziene bedrag in het budget overstijgt,
wordt het ontoereikend bedrag bij budgetwijziging in hetzelfde dienstjaar aangevuld.

Artikel 2
∗ Komen niet in aanmerking voor een toelage :
- landschapselementen die bij vonnis terug in de oorspronkelijke toestand dienen hersteld;
- kleine landschapselementen die de instandhouding van illegale installaties
bestendigen;
- beplantingen of heraanplantingen die deel uitmaken van de voorwaarden begrepen in een
kapvergunning;
- beplantingen die opgelegd worden in het kader van bouw- of milieuvergunningen;
- beplantingen rond erven, d.w.z. percelen waarop woningen en/of bedrijfsgebouwen
ingeplant zijn;
- alle vormen van commerciële beplantingen;
- aanplantingen door openbare besturen;
- aanplantingen die worden uitgevoerd in het kader van de ruilverkaveling kunnen geen
subsidie bekomen, maar 5 jaar na deze aanplanting kan er echter wel subsidie bekomen
worden voor het onderhoud van deze knotbomen.
∗ De toelage wordt niet verleend voor aanplantingen of onderhoud waarvoor reeds een
specifieke toelage is toegekend door om het even welke andere overheidsinstanties.
Artikel 3 : de aanvrager
∗ De premie kan worden aangevraagd door :
- de eigenaar of de pachter;
- de beheerder (o.a.verenigingen) of de gebruiker mits geschreven toelating van de
eigenaar.
∗ De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het verrichten van de onderhouds- of
aanplantwerken waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
∗ De premie wordt toegekend aan de aanvrager.
Artikel 4 : beschadiging
∗ De aanvrager verbindt zich tot de nodige instandhoudingszorg voor de betoelaagde
aanplanting. Hij zal daartoe zorg dragen bij eventuele stoornissen in het groeipatroon op
straffe van terugvordering van de toelagen. Hij staat onder meer in voor de vervanging van
afgestorven of sterk misgroeide exemplaren in het eerstvolgende plantseizoen. Het
afgestorven plantsoen komt niet in aanmerking voor de premie. De poot moet vervangen
worden tot hij aanslaat.
∗ Het is de aanvrager niet toegestaan handelingen te verrichten of door derden te laten
verrichten, die kunnen leiden tot een aantasting van de aangeplante knotwilgen.
∗ Zo is het verplaatsen, vellen, rooien of definitief verwijderen van de betoelaagde
aanplanting niet toegestaan. Met vellen of rooien wordt gelijkgesteld : aan de betoelaagde
landschapselementen schade toebrengen of ze verminken of vernielen, onder andere door
ringen, ontschorsen, verschroeien, gebruik van scheikundige middelen, inkerven of
benagelen, evenals door vraat van wild of vee.

Artikel 5 : indienen van de aanvraag
∗ De aanvraag tot subsidie wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen,
minstens 1 maand voor de aanplantingen of het onderhoud.
∗ De aanvraag gebeurt op formulieren ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur.
∗ Deze aanvraag dient alle informatie en bewijzen te bevatten die nodig en nuttig zijn voor
het toekennen van een subsidie nl :
- volledig ingevuld aanvraagformulier (indien de aanvrager geen eigenaar of pachter is,
dient de eigenaar het aanvraagformulier voor akkoord mee te ondertekenen);
- naam, hoedanigheid, adres en rekeningnummer van de aanvrager;
- detailplan met de standplaats van de knotbomen die beheerd of aangeplant worden;
- de kadastrale gegevens;
- een plan met de ligging van de percelen ten opzichte van de straat en de aangrenzende
percelen;
- beschrijving van de aard van de werken :
* aanplanting of onderhoud;
* maand waarin de werken worden uitgevoerd;
- een omschrijving van de aanplanting :
* aantallen / lengte / afmetingen plantgoed;
* plantafstand;
* poten of plantgoed;
* boomsoort;
- raming van de toelage, berekend volgens de gegevens van artikels 9 en 10.
∗ De aanvraag is slechts ontvankelijk wanneer alle vereiste gegevens ter onzer beschikking
zijn. Om een vlotte gang van zaken te waarborgen, vragen wij dan ook het aanvraagformulier volledig in te vullen.
∗ De aanvragen zullen worden afgehandeld in chronologische volgorde.
Artikel 6 : toegestane verwijdering
∗ Het verwijderen van bomenrijen is een vegetatiewijziging en deze is vergunningsplichtig.
∗ Wanneer om landbouwkundige redenen (bv. kavelvergroting) het wenselijk zou zijn dat
een aanplanting waarvoor toelage werd verkregen, wordt verwijderd, dan kan dit, na
gemotiveerde aanvraag, toegestaan worden door het college van burgemeester en
schepenen, indien een gelijkaardige aanplanting langs een andere rand van het perceel
wordt ingericht.
Artikel 7 : de maximum premie
∗ De maximum premie per aanvraag (per perceel) per dienstjaar bedraagt 250 EUR.
Artikel 8 : toekenning
∗ Het college van burgemeester en schepenen beslist omtrent de toekenning van de premie en
het bedrag ervan, na advies van de gemeentelijke ambtenaar.
Aan de toekenning kunnen door het college van burgemeester en schepenen bijkomende
voorwaarden worden verbonden met betrekking tot de uitvoeringswijze. De premie die aan
een aanvraag wordt toegekend kan steeds worden beperkt.

∗ De premie kan slechts bekomen worden indien de aanplant of het onderhoud
overeenkomstig de bepalingen van dit reglement en de ingediende inlichtingen werden
uitgevoerd.
∗ Het college van burgemeester en schepenen houdt zich het recht voor om, mits de vereiste
motivering, subsidieaanvragen te weigeren :
- die niet beantwoorden aan de doelstelling van voorliggend reglement;
- wanneer de uitvoering van het voorgestelde werk om natuur- landschaps- of
juridische redenen door het college van burgemeester en schepenen ongewenst geacht
wordt.
∗ De aanvrager wordt van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen
schriftelijk in kennis gesteld.
HOOFDSTUK 3 : AANPLANTING
Artikel 9
Om in aanmerking te komen voor het bekomen van een premie moet de aanplanting aan
de volgende voorwaarden voldoen en worden de volgende premies uitgekeerd :
∗ - 6 EUR per stuk voor bewortelde bomen, alsook voor poten;
- voor de (her)aanplant van knotwilgen met beworteld plantgoed heeft dit een
stamomtrek van minstens 8 tot 10 cm;
- voor de (her)aanplant van knotwilgen door poten dient gebruik te worden gemaakt
van levenskrachtige staken(poten), bij voorkeur met een lengte van 2,5 à 3 meter
en een stamomtrek van minstens 25 cm gemeten op 1 meter hoogte boven het
maaiveld;
- de plantdiepte van de poten bedraagt minstens 50 cm;
- de knot bevindt zich op een hoogte boven het maaiveld van minstens 1,50 meter;
- de aanplant omvat rijen van minstens 5 bomen;
- de knotbomen worden in rijen aangeplant op de wettelijke afstand van de
perceelsgrens
(= 2 meter), op een onderlinge afstand van 7 tot 10 meter;
- de aanplanting dient minimaal 10 jaar integraal en intact op dezelfde plaats te
blijven staan;
- de bomen moeten voorzien worden van een steunpaal en een boomband, met
uitzondering van de poten.
HOOFDSTUK 4 : ONDERHOUD
Artikel 10
∗ De aanvrager wiens plantsoen gestadig zal groeien, zal eens het voldoet aan de
voorwaarden beroep kunnen doen op de toelage voor het onderhoud (of beheer) van
knotbomen. De onderhoudswerken bevatten o.a. het periodiek (eens in de vijf jaar) knotten
van de bomen in de periode tussen 1 november en 31 maart.
∗ De aanvrager dient in te staan voor het onderhoud, instandhouding en optimale groeikansen
van de knotbomen waarvoor hij zijn aanvraag indient. Hij dient te zorgen voor de
onmiddellijke (het eerstvolgende plantseizoen) vervanging bij beschadiging of sterfte van
de boom.
∗ Het afkomende hout dient door de aanvrager afgevoerd of verhakseld te worden.

∗ Bij het verkrijgen van een aanplantsubsidie voor knotbomen, kan de onderhoudspremie pas
bij de eerste knotbeurt van de bomen, dit is minstens 5 jaar na de aanplanting, worden
verkregen, indien aan alle voorwaarden wordt voldaan.
Artikel 11
∗ De onderhoudspremie bedraagt 5 EUR per knotbeurt per knotboom van minder dan 10 jaar
oud en 10 EUR per knotbeurt per knotboom van meer dan 10 jaar oud.
∗ De toelage is voor dezelfde bomen slechts om de 5 jaar (of meer) toekenbaar.
∗ Het onderhoud van knotbomen kan door het gemeentebestuur aangemoedigd worden
indien aan de volgende voorwaarden voldaan wordt :
- de bomen staan in Sint-Gillis-Waas;
- de gezondheidstoestand van de bomen is goed;
- het betreft een rij van minstens 5 knotwilgen;
- de knot bevindt zich op een hoogte boven het maaiveld van min 1,50 meter.
∗ technische richtlijnen :
- de aanmoediging kan enkel worden toegekend als het knotten gebeurt op een deskundige
wijze zodat de natuurlijke groei van de boom op geen enkele wijze wordt geremd;
- enkel de knotrijpe bomen (vorige onderhoudsbeurt tenminste 5 jaar geleden) komen voor
een onderhoudsbeurt in aanmerking;
- de periode van onderhoud verloopt van begin november tot eind maart;
- het knotten moet gebeuren aan de basis van de bolvormige vertakking. De staken dienen
onder een schuine hoek te worden afgezet tot aan de stam. De snijvlakken moeten glad en
schuin zijn om inrotting van de knot tegen te gaan.
- er mag niet worden geknot wanneer de temperatuur lager is dan -3°C.
HOOFDSTUK 5 : SLOTBEPALINGEN
Artikel : 12 controle en uitbetaling
∗ De aanvrager meldt de uitvoering van de werken en daarna zal een afgevaardigde van het
gemeentebestuur een terreincontrole uitvoeren. De aanvrager of eigenaar verbindt er zich
toe deze controle te aanvaarden.
∗ Op basis van het verslag van de bevoegde ambtenaar wordt het definitieve bedrag door het
college van burgemeester en schepenen bepaald.
∗ De toelage wordt uitbetaald na 1 augustus.
∗ Indien bij controle frauduleuze praktijken worden vastgesteld, vervalt de toelage en kan de
ten onrechte toegekende betoelaging worden teruggevorderd.
∗ De premie kan (bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen ) verminderd,
uitgesteld of geweigerd worden :
- wanneer belangrijke delen van de beplanting door kennelijk gebrek aan zorg, vervanging
of instandhouding niet tot uitgroei komen of verdwijnen;
-voor alle handelingen die niet in overeenstemming zijn met dit reglement;
- wanneer de werken niet, onvolledig of gebrekkig uitgevoerd zijn;
∗ Er kan tevens een boete worden opgelegd die maximaal het dubbele bedraagt van de
toegekende premie.
∗ Er wordt in geen geval een hogere premie uitgekeerd dan bij de toekenning voorzien.

∗ De toelagen worden verleend binnen de perken van de jaarlijks op het budget voorziene en
goedgekeurde kredieten. Het ontoereikend budget wordt bij budgetwijziging in hetzelfde
dienstjaar aangevuld.
artikel 13
Dit reglement gaat in op 1 januari 2009.

