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Subsidiereglement 
 

Kleine Landschapselementen (KLE’s)

Hoofdstuk 1 — Algemene bepalingen en definities. 
 
Artikel 1. 
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 
 
1° klein landschapselement, hierna afgekort KLE: 
lijnvormige, puntvormige of vlakvormige landschaps-
elementen met een eigen natuurwaarde, die mee de 
landschapsecologische kwaliteit van een gebied bepalen 
zoals hagen, houtkanten, houtwallen, bomen, bomenrij-
en, holle wegen, taluds, hoogstamboomgaarden, monu-
menten, veedrinkpoelen, bronnen, wegbermen, beken en 
beekbegeleidende vegetaties 
 
2° haag of haagkant: 
een lijnvormige, aaneensluitende aanplanting van 
houtige inheemse gewassen met compacte structuur die 
bij normaal onderhoud door periodieke frequente snoei 
in vorm wordt gehouden (haag) of in vorm wordt 
gehouden door minimale snoei (haagkant) 
 
3° houtkant: 
een lijnvormig landschapselement, begroeid met bomen, 
struiken en kruiden of ruigten met inbegrip van taluds 
 
4° houtwal: 
een houtkant op een, meestal door de mens, verhoogd 
stukje grond van ongeveer 1 meter hoog en tenminste 2 
meter breed. 
 
5° bomenrij: 
een opeenvolging of aaneenschakeling van inheemse 
bomen, opgaande of knotbomen van eenzelfde soort, 
grootte en leeftijd, meestal in rechte lijn geplaatst, tot 
maximum twee bomen in de breedte. 
 
6° knotboom: 
een boom die zijn typische knoestvorm verkrijgt door 
het periodiek kappen van de nieuwe takken. Dit kunnen 
wilgen, eiken, essen en populieren zijn. 
 
7° hoogstamboomgaard: 
elke aanplanting met minstens 5 hoogstammige fruit-
bomen (appel, peren, kersen, perziken, pruimen) met 
een stamhoogte van minstens 2 meter. 

 
8° amfibieënpoel: 
een natuurlijke of door de mens gegraven wateropper-
vlakte, aangelegd als biotoop voor amfibieën 
 
9° veedrinkpoel: 
een natuurlijke of door de mens gegraven drinkplaats 
voor vee 
 
10° inheemse boom- en struiksoorten: 
soorten welke zijn opgenomen in de bijlage 1 gevoegd 
bij dit reglement 
 
11° gewestplanligging: 
de inkleuring zoals bepaald op het gewestplan Halle-
Vilvoorde, in dit besluit onderverdeeld in volgende 
zones: 
− zone A: natuurgebieden, bosgebieden, landbouwge-

bied (volledig geel of gearceerd), parkgebied, 
Vlaams ecologisch netwerk (VEN of IVON) of ge-
bieden met een ecologische waarde door de gemeen-
te aangeduid; 

− zone B: alle andere gebieden niet vermeld in A en C; 
− zone C: woon- en industriegebied. 
 
12° huiskavel: 
het kadastraal perceel ofwel horend bij de vergunde 
woning ofwel kadastrale percelen die deel uitmaken van 
de bedrijfsvoering van het desbetreffende bedrijf en er 
een ononderbroken ruimtelijk geheel van uitmaken en 
waarvan de vereiste bouwvergunning niet kan aanzien 
worden als een gering werk. 
 
13° vellen of rooien: 
het omhakken of omzagen, al dan niet met verwijdering 
van het wortelgestel, als ook schade toebrengen, ver-
minken of vernietigen van de boom met de (langzame) 
dood tot gevolg 
 
14° onderhoud van houtwallen: 
het periodiek kappen van de houtige gewassen (hak-
hout), waarbij eventueel enkele overstaanders onge-
moeid worden gelaten, met de bedoeling spontane groei 
opnieuw toe te laten; de hakcyclus bedraagt ongeveer 10 
jaar; 
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15° onderhoud van knotwilgen: 
het periodiek afhakken van alle takken en zijscheuten; 
de hakcyclus bedraagt ongeveer 5 jaar; 
 
16° onderhoud van poelen: 
het verwijderen van overtollige plantengroei (dit is niet 
het verwijderen van alle planten), het gedeeltelijk 
uitdiepen van de poel om volledige successie en verbos-
sing van de moeraszone te voorkomen, het plaggen van 
de moeraszone, het plaatsen of instandhouden van een 
omheining of bescherming tegen vraat, het voorkomen 
van negatieve invloeden, het voorzien van een overwin-
teringsbiotoop, het vermijden van volledige beschadu-
wing door heesters of bomen. 
 
Artikel 2. 
Het gemeentebestuur verleent subsidies voor: 
− het aanplanten en het onderhoud van lijnvormige 

landschapselementen in de vorm van hagen, hout-
kanten, houtwallen, bomenrijen; 

− het aanplanten van hoogstamboomgaarden; 
− het aanleggen en onderhouden van veedrinkpoelen 

of amfibieënpoelen. 
 
Hoofdstuk 2 — Procedure. 
 
Artikel 3. 
De aanvraag voor het verkrijgen van een subsidie dient 
gericht te worden aan het college van burgemeester en 
schepenen, tenminste twee maanden voor de uitvoering 
van de werkzaamheden. 
 
Artikel 4. 
Elke aanvraag voor aanplant, aanleg of onderhoud kan 
alleen betrekking hebben op percelen, gelegen op het 
grondgebied van de gemeente Liedekerke. 
 
Artikel 5. 
De aanvraag gebeurt met een formulier dat het gemeen-
tebestuur hiervoor ter beschikking stelt. 
Bij dit formulier dienen volgende documenten gevoegd 
te worden: 
− een plan op schaal 1/10 000 of groter met aandui-

ding van de plaats van de aanplanting, aanleg of on-
derhoud; 

− een bewijs van eigendom of in geval van gebruiks-
recht een schriftelijke toestemming van de eigenaar. 

 
Artikel 6. 
Het gemeentebestuur onderzoekt de aanvraag, op basis 
van de ingezonden gegevens. Indien gegevens ontbre-
ken, wordt de aanvrager verzocht deze te bezorgen.. De 
aanvraag wordt geacht te zijn ingediend op de datum dat 
de aanvraag volledig is. 
Het gemeentebestuur kan steeds bijkomende gegevens 
opvragen die betrekking hebben op de aanvraag. 
 
Het college van burgemeester en schepenen beslist over 
de subsidie. De aanvrager wordt van deze beslissing op 
de hoogte gebracht. Het besluit vermeldt het maximale 

bedrag van de subsidie. 
Indien het college van burgemeester en schepenen de 
subsidie weigert, wordt de aanvrager van deze beslis-
sing op de hoogte gebracht. Het besluit vermeldt de 
redenen waarom geen subsidie kan verleend worden. 
 
Artikel 7. 
Na uitvoering van de handelingen en werken waarvoor 
een subsidie werd aangevraagd, bezorgt de aanvrager 
het college van burgemeester en schepenen een verkla-
ring op eer dat de verplichtingen die opgelegd worden 
door dit reglement, zullen nageleefd worden. 
Deze verklaring gebeurt met een formulier dat het 
gemeentebestuur hiervoor ter beschikking stelt. 
Bij dit formulier wordt een kopie gevoegd van de 
facturen indien voor het uitvoeren van de werken beroep 
werd gedaan op derden. 
 
Het gemeentebestuur kan een controle ter plaatse 
uitvoeren. 
 
Artikel 8. 
Op basis van een verslag opgemaakt door de gemeente-
lijke milieuambtenaar beslist het college van burge-
meester en schepenen over de uitbetaling van de subsi-
die. Dit bedrag kan lager zijn dan de initieel toegekende 
subsidie. 
 
Artikel 9. 
Voor dezelfde aanplanting kan slechts een maal een 
subsidie verleend worden. 
De uitbetaling gebeurt aan de aanvrager. 
 
Indien de aanplanting, de aanleg of het onderhoud 
gebeurt in onderling overleg tussen de eigenaars of 
gebruikers op de scheiding van twee percelen, wordt de 
subsidie verdeeld tussen beide in verhouding tot de 
gedragen last. Elke eigenaar of gebruiker dient hiertoe 
een aanvraagformulier in te dienen. 
Bij discussie over het eigendomsrecht van het land-
schapselement zal er geen subsidie verleend worden. 
 
Hoofdstuk 3 — Subsidiëring. 
 
Afdeling 1 — Aanplantingen. 
 
Artikel 10 — Hagen, houtkanten of houtwallen. 
Een subsidie voor het aanplanten van hagen, houtkanten 
of houtwallen kan enkel verleend worden indien al de 
volgende voorwaarden vervuld zijn: 
− de aanplanting niet gelegen is binnen een zone C, 

tenzij de aanplanting gebeurt langs de grens met een 
zone A of B; 

− de aanplanting geen betrekking heeft op een huiska-
vel op minder dan 50 meter van een gebouw; 

− de aanplanting bestaat uit inheemse soorten, zoals 
vermeld in bijlage 1 bij dit besluit; 

− de aanplanting minstens 25 meter bedraagt; 
− de aanplanting gebeurt tussen 1 november en 31 

maart; bij langdurige vorst kan deze termijn ver-
lengd worden; 
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− de aanplanting gebeurt volgens een code van goede 
natuurpraktijk, met levenskrachtig plantgoed van 40-
80 cm en indien nodig bescherming tegen vraat (vee 
of knaagdieren); 

− de onderlinge plantafstand maximum 1 meter 
bedraagt voor hagen en 3 meter voor houtkanten of 
houtwallen; 

− de aanplantingen volgens het natuurdecreet of 
andere wetten toegelaten zijn. 

 
Artikel 11 — Bomenrijen of knotbomen. 
Een subsidie voor het aanplanten van bomenrijen of 
knotbomen kan enkel verleend worden indien al de 
volgende voorwaarden vervuld zijn: 
− de aanplanting niet gelegen is binnen een zone C, 

tenzij de aanplanting gebeurt langs deze grens met 
een zone A of B; 

− de aanplanting geen betrekking heeft op een huiska-
vel op minder dan 50 meter van een gebouw; 

− de aanplanting bestaat uit inheemse soorten, zoals 
vermeld in bijlage 1 bij dit besluit; 

− de aanplanting minstens 10 bomen bedraagt; 
− de aanplanting geschiedt tussen 1 november en 31 

maart; bij langdurige vorst kan deze termijn ver-
lengd worden; 

− de aanplanting gebeurt volgens een code van goede 
natuurpraktijk, met levenskrachtige hoogstammige 
bomen met een stamomtrek van 8 tot 12 cm en ge-
zond wortelstelsel en indien nodig bescherming te-
gen vraat door vee of knaagdieren; 

− de onderlinge plantafstand bedraagt maximum 13 
meter en minimaal 5 meter voor bomenrijen of 
maximum 4 meter en minimum 1 meter voor knot-
bomen; 

− de aanplantingen volgens het natuurdecreet of 
andere wetten toegelaten zijn. 

 
Artikel 12 –— Hoogstamboomgaarden. 
Een subsidie voor het aanplanten van hoogstamboom-
gaarden kan enkel verleend worden indien al de volgen-
de voorwaarden vervuld zijn: 
− de aanplanting bestaat uit soorten met de streekeigen 

peervariëteiten, appelvariëteiten, pruimvariëteiten, 
kersvariëteiten of perzikvariëteiten; 

− de aanplanting minstens 5 streekeigen fruitbomen 
bedraagt; 

− de aanplanting geschiedt tussen 1 november en 31 
maart; bij langdurige vorst kan deze termijn ver-
lengd worden; 

− de aanplanting gebeurt volgens een code van goede 
natuurpraktijk, met levenskrachtige hoogstammige 
bomen met een stamomtrek van 8 tot 12 cm en ge-
zond wortelstelsel en indien nodig bescherming te-
gen vraat door vee of knaagdieren; 

− de onderlinge plantafstand maximum 13 meter 
bedraagt; 

− de aanplantingen volgens het natuurdecreet of 
andere wetten toegelaten zijn. 

 

Artikel 13. 
Er wordt geen subsidie verleend voor: 
− steunpalen, meststoffen, uurlonen, opmaak van 

plannen en dergelijke; 
− laagstam- of middelhoge boomgaarden; 
− het verplicht (her)aanplanten voortvloeiende uit kap-

, bouw-, natuur- en andere vergunningen. 
 
Artikel 14. 
De subsidie bedraagt: 
− 15 % van de aankoopfactuur indien de aanvraag 

betrekking heeft op een perceel (of percelen) gele-
gen binnen een zone C; 

− 30 % van de aankoopfactuur indien de aanvraag 
betrekking heeft op een perceel (of percelen) gele-
gen binnen een zone B; 

− 80 % van de aankoopfactuur indien de aanvraag 
betrekking heeft op een perceel (of percelen) gele-
gen binnen een zone A; 

− 4,00 euro (161 frank) per boom indien de aanvraag 
betrekking heeft op het aanplanten van hoogstammi-
ge fruitboomsoorten op een perceel (of percelen) ge-
legen binnen een zone B en C; 

− 8,00 euro (322 frank) per boom indien de aanvraag 
betrekking heeft op het aanplanten van hoogstammi-
ge fruitboomsoorten op een perceel (of percelen) ge-
legen binnen een zone A; 

− 1,25 euro (50 frank) per boom indien de aanvraag 
betrekking heeft op eigen gekweekte hoogstammige 
bomen. 

 
Artikel 15. 
Het bedrag van de subsidie is beperkt tot: 
− maximum 50,00 euro (2 017 frank) per aanvraag per 

aanvrager per jaar indien gelegen binnen een zone 
C; 

− maximum 125,00 euro (5 042 frank) per aanvraag 
per aanvrager per jaar indien gelegen binnen een zo-
ne B; 

− maximum 300,00 euro (12 102 frank) per aanvraag 
per aanvrager per jaar indien gelegen binnen een zo-
ne A. 

 
Afdeling 2 — Onderhoudswerken. 
 
Artikel 16. 
De subsidie voor onderhoud heeft betrekking op de in 
artikels 10 en 11 bedoelde landschapselementen, behal-
ve op de bomenrijen die niet geknot kunnen worden. 
 
Artikel 17. 
Onderhoudswerken aan KLE's komen slechts in aan-
merking indien: 
− de hagen minstens 25 m lang, 1,25 m hoog en 0,25 

m breed zijn; 
− de houtwallen en houtkanten ouder zijn dan 10 jaar; 
− de knotbomen ouder zijn dan 6 jaar; 
− het onderhoud gebeurt tussen 1 november en 31 

maart; 
− het onderhoud gebeurt volgens een code van goede 
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natuurpraktijk; 
− het afkomende takhout afgevoerd wordt. 
 
Artikel 18. 
De aanvrager dient in te staan voor het onderhoud en het 
instandhouden van de landschappelijk waardevolle 
lijnvormige landschapselementen waarvoor hij een 
aanvraag indient. 
 
Artikel 19. 
Als subsidieerbare werken komen in aanmerking: 
− snoeien, scheren of knippen van hagen, 
− het zorg dragen voor en opvullen van gaten 
− het periodiek kappen van houtkanten en houtwallen; 
− het knotten van knotbomen. 
 
Artikel 20. 
Het bedrag van de subsidie bedraagt: 
 
a) indien gelegen binnen een zone A: 
− 1,50 euro (61 frank) per meter voor hagen, indien 

het een eerste aanvraag betreft of indien hiervoor 
een subsidie werd verleend gedurende de voorbije 5 
jaar; 

− 1,00 euro (40 frank) per meter voor hagen, indien 
hiervoor een subsidie werd verleend gedurende de 
voorbije 3 jaar; er kan pas om de 2 jaar een subsidie 
worden verleend; 

− 2,00 euro (81 frank) per meter voor houtkanten en 
houtwallen; er kan pas om de 8 jaar een subsidie 
worden verleend; 

− 10,00 euro (403 frank) per boom voor knotbomen 
ouder dan 15 jaar. 

− 6,00 euro (242 frank) per boom voor knotbomen 
jonger dan 15 jaar, er kan pas om de 4 jaar een sub-
sidie worden verleend; 

 
b) indien gelegen binnen een zone B: 
− 1,00 euro (40 frank) per meter voor hagen indien het 

een eerste aanvraag betreft of indien hiervoor een 
subsidie werd verleend gedurende de voorbije 5 jaar; 

− 0,50 euro (20 frank) per meter voor hagen indien 
hiervoor een subsidie werd verleend gedurende de 
voorbije 3 jaar; er kan pas om de 2 jaar een subsidie 
worden verleend; 

− 1,00 euro (40 frank) per meter voor houtkanten en 
houtwallen; er kan pas om de 8 jaar een subsidie 
worden verleend; 

− 3,00 euro (121 frank) per boom voor knotbomen 
ongeacht hun leeftijd; er kan pas om de 6 jaar een 
subsidie worden verleend. 

 
c) indien gelegen binnen een zone C: 

de bedragen van toepassing voor zone B hiervoor 
vermeld, gelden als maximum; 
en kunnen slechts toegekend worden indien het goed 
onderhoud van de nog aanwezige ecologische rijk-
dom in dit gebied dit verantwoordt. 

 

Artikel 21. 
Het bedrag van de subsidie is beperkt tot: 
− maximum 375,00 euro (15 127 frank) per aanvraag 

per aanvrager per jaar in een zone A; 
− maximum 125,00 euro (5 042 frank) per aanvraag 

per aanvrager per jaar in een zone B of C. 
 
Afdeling 3 — Veedrinkpoelen en amfibieënpoelen. 
 
Artikel 22. 
De subsidie voor het aanleggen of onderhouden van een 
veedrinkpoel of amfibieënpoel kan enkel verleend 
worden indien al de volgende voorwaarden vervuld zijn: 
− de poel niet gelegen is binnen een zone C, tenzij op 

minder dan 20 meter van de grens met een zone A of 
B; 

− de poel niet gelegen is in een huiskavel op minder 
dan 50 meter van een gebouw; 

− bij hoge waterstand moet de poel een wateropper-
vlakte hebben tussen de 10 m² en 200 m² en een 
diepte hebben tussen de 70 cm en de 150 cm; er 
wordt gestreefd naar een verzekerde waterdiepte van 
tenminste 50 cm tot half juni; een poel mag volledig 
droogvallen tijdens droge zomers vanaf half juli; 

− de aanleg of het onderhoud gebeurt tussen 1 augus-
tus en 31 oktober; 

− de aanleg gebeurt volgens een code van goede 
natuurpraktijk; 

− de oevervegetatie dient beschermd te worden tegen 
vertrappeling door vee indien nodig; hiertoe wordt 
de poel voor minstens 2/3 afgesloten door bijvoor-
beeld prikkeldraad; 

− nieuwe poelen mogen geen kunstmatige beschoeiin-
gen hebben; de poel heeft bij voorkeur trapsgewijze 
en/of zachte hellende, natuurlijke, niet-verstevigde 
oevers; 

− bestaande poelen met kunstmatige beschoeiingen 
dienen tenminste voor de helft onbeschoeid te zijn 
en moeten voorzien zijn van een kleine moeraszone 
die als faunauitstapplaats dient. 

 
Artikel 23. 
De subsidie voor de aanleg bedraagt: 
− 3,75 euro (151 frank) per m² water- en moerasop-

pervlakte, indien de aanvraag betrekking heeft op 
een perceel (of percelen) gelegen binnen een zone 
A; 

− 1,25 euro (50 frank) per m² water- en moerasopper-
vlakte, indien de aanvraag betrekking heeft op een 
perceel (of percelen) gelegen binnen een zone B. 

 
Artikel 24. 
De subsidie voor het onderhoud bedraagt: 
− 1,25 euro (50 frank) per m² water- en moerasopper-

vlakte, indien de aanvraag betrekking heeft op een 
perceel (of percelen) gelegen binnen een zone A. 

− 0,50 euro (20 frank) per m² water- en moerasopper-
vlakte, indien de aanvraag betrekking heeft op een 
perceel (of percelen) gelegen binnen een zone B 
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Artikel 25. 
Het bedrag van de subsidie voor de aanleg is beperkt 
tot: 
− maximum 375,00 euro (15.127 frank) per aanvraag 

per aanvrager per jaar indien gelegen in zone A; 
− maximum 125,00 euro (5.042 frank) per aanvraag 

per aanvrager per jaar indien gelegen in zone B of C. 
 
Deze maxima gelden niet voor de aanleg van poelen die 
kaderen in het project Kamsalamander. 
 
De subsidie voor de aanleg is éénmalig. 
 
Artikel 26. 
Het bedrag van de subsidie voor het onderhoud is 
beperkt tot: 
− maximum 150, 00 euro (6 051 frank) per aanvraag 

per aanvrager per jaar, indien de aanvraag betrek-
king heeft op een perceel (of percelen) gelegen in 
zone A; 

− maximum 75,00 euro (3 025 frank) per aanvraag per 
aanvrager per jaar, indien de aanvraag betrekking 
heeft op een perceel (of percelen) gelegen in zone B. 

 
Er kan pas om de 6 jaar een subsidie voor onderhoud 
worden verleend. Het college van burgemeester en 
schepenen kan hiervan kan afwijken bij gemotiveerd 
besluit. 
 
Afdeling 4 — Bijzondere bepalingen. 
 
Artikel 27. 
De subsidies voor aanplantingen, onderhoudswerken en 
de aanleg van veedrinkpoelen en amfibieënpoelen zijn 
onderling cumuleerbaar. 
 
De subsidies zijn tevens cumuleerbaar met andere 
mogelijke subsidies, tot een maximum van 75% van de 
totale kostprijs van de in aanmerking komende werken. 
 
Artikel 28. 
Indien de aanvrager een schriftelijke beheersovereen-
komst afsluit met een erkende natuurvereniging vereni-
ging kan de subsidie vermeerderd worden met een 
factor 1,5 ongeacht de maximumsubsidie, op voorwaar-
de dat: de aanvrager aantoont dat: tenminste een derde 
van het totale subsidiebedrag aan de natuurvereniging 
wordt uitgekeerd. 
 
Hoofdstuk 4 — Verplichtingen. 
 
Artikel 29. 
Door het indienen van een aanvraag voor subsidiering 
geeft de aanvrager de toelating aan de gemeentelijke 
ambtenaren belast met de controle om de percelen 
waarop de aanvraag betrekking heeft te allen tijde te 
betreden. 
 
Artikel 30. 
Het verplaatsen, verleggen, vellen, rooien, definitief 
verwijderen, (gedeeltelijk) opvullen of in het algemeen 

alle handelingen die het karakter of de structuur van het 
gesubsidieerde landschapselement aantasten, zijn niet 
toegestaan, tenzij mits voorafgaande, schriftelijke 
toestemming door het college van burgemeester en 
schepenen. De gesubsidieerde aanplant of aanleg dient 
minstens gedurende 15 jaar integraal en intact op 
dezelfde plaats behouden te blijven, in stand gehouden 
en goed onderhouden. 
 
Artikel 31. 
De aanplant, het onderhoud of de aanleg dient uitge-
voerd te worden conform alle bestaande wetten, regle-
menten en gebruiken van toepassing op dergelijke 
werken. De uitvoerder dient in het bezit te zijn van alle 
vereiste vergunningen en adviezen. 
 
Artikel 32. 
De aanvrager van een subsidie voor onderhoud dient 
bovendien de volgende verplichtingen na te komen: 
− geen chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen 

gebruiken binnen een straal van 5 meter rond het 
landschapselement; 

− het landschapselement minstens gedurende 10 jaar 
integraal en intact op dezelfde plaats te behouden, in 
stand gehouden en goed onderhouden na de onder-
houdswerken. 

 
Artikel 33. 
De aanvrager van een subsidie voor de aanleg of het 
onderhoud van poelen dient bovendien de volgende 
verplichtingen na te komen: 
− geen nieuwe aanplant van bomen of struiken binnen 

een straal van 5 meter rond de poel, te meten vanaf 
de moeraszone; 

− geen vissen, eenden of exoten uizetten; 
− geen chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen 

gebruiken binnen een straal van 5 meter rond de 
poel, te meten vanaf de moeraszone; 

− geen kunstmatige beschoeiingen aanbrengen. 
 
Artikel 34. 
De verleende subsidie(s) zullen geheel of gedeeltelijk 
worden teruggevorderd wanneer de begunstigde één van 
de verplichtingen die hem opgelegd worden door dit 
reglement niet naleeft. 
 
Hoofdstuk 5 — Advies. 
 
Artikel 35 
Alle aanvragen voor subsidie worden aan de gemeente-
lijke milieuambtenaar voorgelegd voor advies. 
Alle aanvragen voor subsidie voor een bedrag van 100 
euro (4 033 frank) of meer worden voor advies voorge-
legd aan de gemeentelijke MINA-raad. 
 
Hoofdstuk 6 — Slotbepalingen. 
 
Artikel 36. 
Het college van burgemeester en schepenen kan de 
inhoud van de bijlagen bij dit besluit wijzigen. 
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Artikel 37. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit 

zal worden verzonden naar Aminal, afdeling Natuur, 
voor kennisgeving. 
 

 
Goedgekeurd bijgemeenteraadsbesluit van 2001-06-21 
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Lijst van streekeigen bomen en struiken 
 

Bijlage 1 bij het gemeenteraadsbesluit van 2001-06-21 
Milieu —Kleine Landschapselementen (KLE’s) — Subsidiereglement 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 
 
Acer campestre Veldesdoorn 
Alnus glutinosa Zwarte els 
Alnus incana Grauwe els 
Betula pendula  Ruwe berk 
Betula pubescens Zachte berk 
Carpinus betulus Haagbeuk 
Cornus sanguinea Rode kornoelje 
Corylus avellana Gewone hazelaar 
Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn 
Crataegus menogyna Eenstijlige meidoorn 
Euonymus europaeus Kardinaalsmuts 
Fagus sylvatica Groene beuk 
Frangula alnus Vuilboom 
Fraxinus excelsior Gewone es  
Ilex aquifolium Hulst 
Ligistrum vulgare Wilde liguster 
Malus sylvestris Wilde appel 
Mespilus germanica Wilde mispel 
Populus tremula Ratelpopulier 
Populus nigra Zwarte populier 
Prunus avium  Boskers 
Prunus padus Inheemse vogelkers 
Prunus spinosa Sleedoorn 
Pyrus communis Wilde peer 
Quercus robur Zomereik 
Quercus petraea Wintereik 
Ribis nigrum Zwarte bes 
Rosa canina Hondsroos 
Rosa rubiginosa Eglantier 
Rhamnis catharticus Wegedoorn 
Rhamnus frangula Sprokehout 
Salix alba Schietwilg 
Salix aurita Grauwe wilg 
Salix caprea Boswilg 
Sambucus nigra Vlier 
Sorbus aucuparia Lijsterbes 
Tilia cordata Kleinbladige linde 
Ulmus glabra en minor of carpinifolia Olm of Iep 
Viburnum opulus Gelderse roos 
 
 

Goedgekeurd door de gemeenteraad om gevoegd te worden bij het besluit van 2001-06-21 
 


