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Goedkeuring te hechten aan het toelagereglement voor kleine landschapselementen, (her)bebossingen
tussen 200 en 5.000 m² in het buitengebied, voor de uitbouw van educatieve reservaten in het verstedelijkt
gebied en voor de bestrijding van Amerikaanse vogelkers in private bossen
Samenvatting
De gemeenteraad keurt een toelagereglement goed voor kleine landschapselementen, (her)bebossingen tussen
200 en 5.000 m² in het buitengebied, voor de uitbouw van educatieve reservaten in het verstedelijkt gebied en voor
de bestrijding van Amerikaanse vogelkers in private bossen met een looptijd vanaf 1 januari 2014 tot en met 31
december 2019.
Motivering
Feiten en context
Kleine landschapselementen:
Vroeger waren tussen alle percelen hagen, bomenrijen en houtkanten aanwezig. Nu bestaat dit historisch netwerk
nog slechts in grote lijnen in onze landschappen, en vertoont het praktisch overal grote leemten. Het netwerk aan
kleine landschapselementen heeft een zeer belangrijke ecologische functie, onder meer als verbindend element
tussen grotere natuurgebieden. Dit zijn argumenten om dit netwerk te versterken of minstens in stand te houden.
(her)bebossingen tussen 200 en 5.000 m²:
De subsidie vormt een stimulans om bij het (her)bebossen te kiezen voor inheemse boomsoorten (die ecologisch
het best geschikt zijn). De subsidie heeft betrekking op (her)bebossingen tussen 200 en 5.000 m².
(Her)bebossingen van meer dan 5.000 m² worden door het Agentschap voor Natuur en Bos gesubsidieerd.
Educatieve reservaten:
Een educatief reservaat biedt leerlingen de kans om inheemse struiken, bomen, (water)planten, insecten,
amfibieën, … te leren kennen. De verschillende biotopen van het reservaat vormen een trekpleister voor allerlei
soorten dieren en planten en dragen bij tot het verhogen van de biodiversiteit.
Bestrijding Amerikaanse vogelkers:
Amerikaanse vogelkers is een exotische soort die onze bossen overwoekert. Het bestrijden van de soort is duur. De
Bosgroep Noorderkempen helpt boseigenaars bij het bestrijding van deze woekerende soort. De werken worden
uitgevoerd tegen een vergoeding.
Argumentatie
Dit toelagereglement kadert in de natuurontwikkelingsacties opgenomen in het actieplan Biodiversiteit van de Stad
Turnhout.
Besluit

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het toelagereglement voor kleine landschapselementen,
(her)bebossingen tussen 200 en 5.000 m² in het buitengebied, voor de uitbouw van educatieve reservaten in het
verstedelijkt gebied en voor de bestrijding van Amerikaanse vogelkers in private bossen.
De tekst van het toelagereglement is de volgende:
Artikel 1:
Vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 wordt een toelage voorzien aan natuurlijke- en rechtspersonen
die op het grondgebied van Turnhout de volgende werken uitvoeren:
- aanplant van hagen, houtkanten en bomenrijen.
- onderhoud van hagen, houtkanten en knotbomen.
- aanleg en onderhoud van veedrink-/amfibieënpoelen.
- (her)bebossingen tussen 200 en 5.000 m² in het buitengebied.
- uitbouw van educatieve reservaten in het verstedelijkt gebied.
- bestrijding van Amerikaanse vogelkers in private bossen.
Artikel 2:
De stad verbindt er zich toe om voor de duur van dit toelagereglement jaarlijks een toelage te voorzien van 3.000
euro voor de aanplant, aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen en veedrink-/amfibieënpoelen in het
buitengebied, (her)bebossingen tussen 200 en 5.000 m² in het buitengebied, voor de uitbouw van educatieve
reservaten in het verstedelijkt gebied en voor de bestrijding van Amerikaanse vogelkers in private bossen onder
voorbehoud van de goedkeuring van dit bedrag in de begroting.
Artikel 3:
De toelage wordt uitbetaald aan ofwel de eigenaar van het terrein waarop de werken worden uitgevoerd; ofwel de
beheerder van het terrein waarop de werken worden uitgevoerd mits schriftelijk akkoord van de eigenaar.
De toelage is niet cumuleerbaar met andere gemeentelijke toelages uitgezonderd de toelage voor de aankoop van
natuurgebieden.
De toelage kan niet verkregen worden door land- en tuinbouwers die terzake een beheersovereenkomst hebben
aangegaan met de Vlaamse Landmaatschappij.
Artikel 4:
De aanvraag tot toelage dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 december van het lopende kalenderjaar. Aanvragen
die het stadsbestuur bereiken na 1 december van het lopende kalenderjaar worden naar het volgende jaar
doorgeschoven. De aanvraag dient te gebeuren aan de hand van het aanvraagformulier dat door de Stad Turnhout
ter beschikking wordt gesteld.
Artikel 5:
Het college behoudt zich het recht om toelageaanvragen te weigeren die niet beantwoorden aan de geest van dit
reglement. Het college behoudt zich het recht om subsidieaanvragen te weigeren indien het voorzien bedrag onder
artikel 2 wordt overschreden.
Artikel 6:
Dit toelagereglement vervangt het toelagereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17
december 2008.
Artikel 7:
Definities:
Bomenrij: een opeenvolging of aaneenschakeling van streekeigen bomen, die (meestal) in een rechte lijn zijn
geplaatst of gerangschikt. Knotbomen vallen eveneens onder deze definitie. De knotboom is het resultaat van een
bijzondere snoeiwijze.
Bos: een grondoppervlakte waarvan de streekeigen bomen en de houtachtige gewassen het belangrijkste
bestanddeel uitmaken en waartoe een streekeigen fauna en flora behoort.
Educatief reservaat: een beperkte grondoppervlakte waarvan streekeigen natuurlijke elementen het belangrijkste
bestanddeel vormen en waarvan natuureducatie de hoofdfunctie is.

Haag: een lijnvormige aanplant van houtachtige streekeigen gewassen met compacte structuur die bij normaal
onderhoud door periodieke snoei in vorm worden gehouden.
Houtkant: elke lijnvormige strook grond, inbegrepen taluds, welke met streekeigen bomen, struiken en kruiden
begroeid is.
Poel: een waterplas van minimaal 40 m² met schuine oevers en voldoende diep om het jaar rond water te bevatten.
Hoofdstuk 1: Toelagereglement voor aanplant, aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen en
veedrink-/amfibieënpoelen in het buitengebied en voor (her)bebossingen groter dan 200 m² en kleiner dan
5.000 m²
Artikel 8:
De landschapselementen dienen aan de volgende kenmerken te voldoen:
1. Gelegen zijn binnen of grenzen aan het landelijk gebied (gedefinieerd zoals op het gewestplan: agrarische
gebieden, agrarische gebieden met ecologische waarde, bos-, groen-, natuur-, parkgebieden,
natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten, bufferzones en landschappelijk
waardevolle gebieden) of grenzend aan percelen met een agrarisch bodemgebruik (akkers, weiden en
boomgaarden).
2. De aanplantingen en (her)bebossingen moeten bestaan uit inheemse, streekeigen soorten.
lijst van inheemse, streekeigen soorten:
Nederlandse naam
Berk (ruwe)
Berk (zachte)
Beuk
Brem
Es (gewone)
Europese vogelkers
Gelderse roos
Haagbeuk
Hazelaar
Hondsroos
Hulst
Iep (gladde of veld-)
Iep (ruwe)
Kardinaalsmuts
Lijsterbes
Linde (Winter-)
Linde (Zomer-)
Meidoorn (Eénstijlige)
Populier (Ratel-)
Rode kornoelje
Sleedoorn
Sporkehout
Vlier (gewone)
Wilg (Bos-)
Wilg (Geoorde)
Wilg (Grauwe)
Wilg (Kraak-)
Wilg (Schiet-)
Wintereik
Zoete kers
Zomereik
Zwarte els
3.

Latijnse naam
Betula pendula
Betulus pubescens
Fagus sylvatica
Cytisus scoparius
Fraxinus excelsior
Prunus padus
Viburnus opulus
Carpinus betulus
Corylus avellana
Rosa canina
Ilex aquifolium
Ulmus minor
Ulmus glabra
Euonymus Europaeus
Sorbus aucuparia
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Crataegus monogyna
Populus tremula
Cornus sanguinea
Prunus spinosa
Rhamnus frangula
Sambucus nigra
Salix caprea
Salix aurita
Salix cinerea
Salix fragilis
Salix alba
Quercus petraea
Prunus avium
Quercus robur
Alnus glutinosa

Vallen niet onder toepassing van dit reglement: sier- en visvijvers.

4.

Er wordt geen toelage verleend voor de aanplant van houtkanten, hagen, bomenrijen en voor
(her)bebossingen >200 m² en < 5.000 m² in het open gebied in het noorden van Turnhout (Zwarte Heide,
Hoge Heide, Ravelse Bergen, Bijheide en Baarlse Heide).

Artikel 9:
De aanplant van kleine landschapselementen moet minstens voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. Lengte van de aanplant:
- Voor hagen: lengte 25 meter
- Voor houtkanten: lengte 25 meter
- Voor bomenrijen: lengte 100 meter
- Voor knotbomen: minstens 20 stuks
2. Afmetingen van het plantgoed:
- Voor bosplantsoen en heesters: 40-60 cm hoogte
- Voor hoogstammige bomen: 8-10 cm stamomtrek
3. Plantafstand:
- Voor hagen: 0,3-0,5 m
- Voor houtkanten bestaande uit struiken (en bomen): 1 m
- Voor houtkanten bestaande uit bomen: 2 m
- Voor bomenrijen: 10 m
- Voor knotbomen: 5 m
Artikel 10:
Het onderhoud van kleine landschapselementen moet minstens voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. Afmetingen en ouderdom:
- Voor hagen: lengte 25 m, hoogte 1,25 m en breedte 25 cm
- Voor houtkanten: ouderdom 7 jaar
- Voor knotbomen: ouderdom 3 jaar
2. Periode van onderhoud:
- Voor hagen: tussen september en juni snoeien, scheren of knippen.
- Voor houtkanten en knotbomen: tussen 1 november en 1 maart een hakhoutbeheer toepassen. Eénzelfde
houtkant kan slechts één maal per 7 jaar betoelaagd worden.
3. De aanvrager dient, in verband met veedrink-/amfibieënpoelen, om dichtgroeien van de poel te voorkomen,
de poel regelmatig schonen, regelmatig de poel opnieuw op diepte of profiel brengen om verlanding te
voorkomen en eventueel de begroeiing rond de poel (bomen en struiken) verwijderen.
Artikel 11:
De (her)bebossing moet minstens voldoen aan de volgende voorwaarden:
De toelage heeft betrekking op de (her)bebossing van een oppervlakte groter dan 200 m² en kleiner dan 5.000
m² gelegen in één kap. Een kap is een oppervlakte die gelijktijdig aan een bosbouwkundige ingreep wordt
onderworpen en die als beheerseenheid wordt beschouwd.
De eigenaar of beheerder die de toelage verkrijgt, engageert zich gedurende 20 jaar het bos niet te kappen of
de bestemming ervan te wijzigen, tenzij hiervoor toestemming wordt verleend door het college van
burgemeester en schepenen. Hij zal gedurende deze periode het bos zorgvuldig beheren.
Artikel 12:
De toelage voor aanplant en (her)bebossing bedraagt:
Voor de aanplant van bosplantsoen (struikachtige beplantingen): 0,40 euro/stuk
Voor de aanplant van bomen (met blote wortel): 2,50 euro/stuk
Voor de aanplant van bomen (met kluit): 6,20 euro/stuk
Voor de aanleg van een veedrink-/amfibieënpoel: 5 euro/m²
Eenzelfde houtkant kan slechts één maal per 7 jaar betoelaagd worden.
De maximum toe te kennen som voor aanplant bedraagt 250 euro per aanvrager en per dienstjaar.
De toelage voor onderhoud bedraagt:
Voor het onderhoud van hagen: 0,50 euro/meter
Voor het onderhoud van houtkanten: 1,25 euro/meter
Voor het knotten van bomen: 6,20 euro/stuk

Voor het heruitdiepen of herstellen van een bestaande veedrink-/amfibieënpoel: 5 euro/m²
De maximum toe te kennen som voor onderhoud bedraagt 125 euro per aanvrager en per dienstjaar.
Artikel 13:
Het is de aanvrager niet toegestaan handelingen te verrichten of door derden te laten verrichten, die kunnen leiden
tot de aantasting van het karakter en de structuur van de elementen waarvoor toelages werden verkregen.
Onverminderd de van toepassing zijnde wetgeving is het o.a. verboden: aanplantingen te verminken of te vernielen
door ondermeer ringen, ontschorsen, inkervingen en benagelen; al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen of
producten op te slaan, te storten of te bergen in of in de nabijheid van het element; het element geheel of
gedeeltelijk af te graven; langsheen en in het element chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken; bermen te
verbranden langsheen het element; te ploegen op minder dan 1 meter afstand van hagen en houtkanten en op
minder dan 3 meter van bomenrijen; vissen, eenden of ganzen in de poel uit te zetten; waterplanten aan of in de
poel aan te brengen.
Artikel 14:
Alle verrichtingen in het kader van dit reglement dienen te worden uitgevoerd conform alle bestaande wetten,
reglementen en gebruiken op dergelijke verrichtingen (vaste en erkende gebruiken, veldwetboek, pachtwet,
reglement op de buurtwegen, bosdecreet, vegetatiebesluit, wet op het behoud van monoumenten en landschappen
e.a.).
Hoofdstuk 2: Toelagereglement voor de uitbouw van educatieve reservaten in het verstedelijkt gebied
Artikel 15:
De basistoelage bedraagt:
Voor een reservaat kleiner dan 1 ha: 250 euro
Voor een reservaat groter dan 1 ha: 375 euro
Bovendien kan een toelage verkregen worden voor de aanleg of de uitbouw van een educatief reservaat. Deze
toelage beperkt zich tot 75% van de voorgelegde facturen, met een maximum van 250 euro per jaar.
Hoofdstuk 3: Toelagereglement voor de bestrijding van de woekerende exoot Amerikaanse vogelkers
(Prunus serotina) in private bossen
Artikel 16:
De toelage wordt uitsluitend toegekend voor de bestrijding van Amerikaanse vogelkers door de Bosgroep
Noorderkempen in de bossen van privé-eigenaars welke gelegen zijn op het grondgebied van Stad Turnhout.
Artikel 17:
De toelage bedraagt:
Per bestreden ha bosoppervlakte: 50 euro.
Kleinere bestreden bosoppervlakten worden vergoed pro rata, afgerond tot op een are.
De maximum toe te kennen som voor bestrijding van Amerikaanse vogelkers bedraagt 500 euro per aanvrager en
per dienstjaar.
Artikel 18:
De toelage wordt pas uitgekeerd na voorlegging van een factuur waaruit de bestrijding van Amerikaanse vogelkers
door de Bosgroep Noorderkempen blijkt. Verder moeten minstens de volgende aanduidingen voorgelegd worden:
naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de eigenaar, perceelsgegevens (herkenningspunt, kadastrale
gegevens) en de vermelding van de oppervlakte van het te bestrijden bosperceel.

Financiële gevolgen
Kosten
Begunstigde
Toelagen
voor
aanplant/onderhoud van
KLE, aanleg/onderhoud
van
poelen,

Bedrag
3.000 EUR

Code

(her)bebossingen tussen
200 en 5.000 m²,
educatieve reservaten en
bestrijding
van
Amerikaanse vogelkers
door
de
Bosgroep
Noorderkempen
De gemeenteraad stemde met 28 stemmen op 31 stemmers nl. van de heer Luc Hermans – voorzitter-schepen, de
heer Eric Vos – burgemeester, de heer Francis Stijnen, de heer Peter Segers, mevrouw Astrid Wittebolle, de heer
Hannes Anaf, de heer Luc Debondt en de heer Marc Boogers – schepenen, de heer Dimitri Gevers, de heer Erwin
Brentjens, de heer Toon Otten, mevrouw Annemie Der Kinderen, mevrouw Katrien Van de Poel, mevrouw Tine De
Wilde, mevrouw Katleen De Coninck, mevrouw Pascale Mathé, de heer Marc Van Damme, mevrouw Vera De
Jong, de heer Wannes Starckx, de heer Stef Breugelmans, de heer Willy Van Geirt, de heer Guy Van Litsenborg,
de heer Peter Roes, de heer Eddy Grooten, mevrouw Josiane Driesen, de heer Danny-Spock Vermeijen, de heer
Jan Van Otten en de heer Nic Van Heupen - raadsleden.
Er waren 3 onthoudingen nl. van de heer Paul Meeus, de heer Renaat Decoster en de heer Reccino Van Lommel –
raadsleden.
Opvolging
Origineel
Kopie

Milieudienst
Financiële dienst

Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
g. Buijs Filip
secretaris

g. Hermans Luc
schepen-voorzitter
voor eensluidend uittreksel
Turnhout, 22-1-2014
Voor de burgemeester :
De gedelegeerde beambte,
(machtiging 27/10/2011 art. 126-4° n.g.w.)

Filip Buijs
stadssecretarisie

