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LDP - Dienst Milieu 

 9WIJZIGING REGLEMENT VOOR DE AFBAKENING VAN DE BOOMGAARDGORDEL EN 
VERDERZETTING SAMENWERKING MET DE NATIONALE BOOMGAARDENSTICHTING 
 
Gelet op het ecologisch, landschappelijk en cultuurhistorisch belang van de boomgaardgordel in en rond 
de dorpskernen; 
Gelet op de noodzaak om deze hoogstamboomgaarden te herstellen en uit te breiden; 
Gelet het uitzicht van ons Haspengouwse landschap sterk wordt bepaald door hoogstamboomgaarden, 
Gelet oude hoogstamboomgaarden een belangrijke genenbron zijn voor fruitrassen 
Gelet op het project in samenwerking met de Nationale Boomgaarden Stichting vzw, (afgekort N.B.S.) 
en de gemeente Riemst; 
Gezien de N.B.S. dit project zal coördineren 
Overwegende dat de benodigde kredieten voorzien zijn op art. nr. 87907/332/02 en art.nr 87902/332/02 
van de gewone begroting. Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en van het 
gemeentedecreet.  
 
BESLUIT:  goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
 
artikel 1:  
De beslissing van de gemeenteraad dd. 14/12/2009 betreffende het reglement voor de afbakening van 
de boomgaardgordel en verderzetting project met nationale boomgaardenstichting blijft behouden:  
de afbakening van de hoogstamfruitboomgordel rond de deelgemeenten zoals aangeduid in het 
reglement goedgekeurd in de gemeenteraad dd.09/10/2001 en in de gemeenteraad dd. 14/12/2009 
aangevuld met de omgeving rond trage wegen, blijft behouden.  
 
artikel 2:  
Het gemeentebestuur van Riemst wenst een toelage uit te keren voor het aanplanten en het 
onderhouden van hoogstamfruitbomen op het grondgebied van de gemeente Riemst. De nodige 
kredieten worden jaarlijks voorzien in de begroting. Het reglement gaat met terugwerkende kracht in 
voege vanaf 1 september 2012. 

 
 



 

 

 
artikel 3: DEFINITIES 
3.1 Onder hoogstammige vruchtbomen worden verstaan alle wilde en gecultiveerde kersen-, appelen-, 
peren-, kweepeer-, mispel-, pruimen-, perzik-, abrikoos-, en notenvariëteiten. 
Een hoogstammige vruchtboom heeft een minimum takvrije stamhoogte van 180 cm, uitgezonderd 
mispel, kweepeer en perzik. Een hoogstamboomgaard bestaat hoofdzakelijk uit fruitbomen. Het 
bodemgebruik van een hoogstamboomgaard dient uit hooi- of graasweide te bestaan. 
3.2 Omgeving fietsroutenetwerk: de omgeving van het fietsroutenetwerk wordt afgebakend in een straal 
van 100 m van deze route en gelegen in het zicht van de fietsroute. 
3.3 Trage wegen: de omgeving van wandelpaden en wegeltjes wordt afgebakend in een straal van 50m  
3.4 Landbouwbedrijven: de omgeving van landbouwbedrijven wordt afgebakend in een straal van 100 
m.  
 
artikel 4: DOELSTELLINGEN  
4.1 Het herstel van de boomgaardgordel heeft als doel de landschappelijke, ecologische, toeristische en 
eventueel historische functies te verbeteren. 
4.2 Aanplanting van hoogstambomen bij landbouwbedrijven heeft als doel landbouwbedrijven beter te 
integreren in de omgeving. 
 
artikel 5: PROJECT ISM NATIONALE BOOMGAARDENSTICHTING 
5.1 De gemeente neemt deel aan het project gecoördineerd door de Nationale Boomgaarden Stichting 
vzw betreffende het landschapsonderhoudproject in verband met herstel, aanplant en onderhoud van 
hoogstamboomgaarden. 
5.2 De overeenkomst tussen de Nationale Boomgaarden Stichting vzw en de gemeente te 
ondersteunen en aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht geven deze 
overeenkomst af te sluiten. 
5.4 De Nationale Boomgaarden Stichting coördineert het project. Dit houdt in: het gratis ter beschikking 
stellen van het plantmateriaal (standaard hoogstamfruitboom) met boompaal en boomband, het 
uitvoeren van de plantwerken en de eerste vormsnoei van deze bomen. Het betreft enkel boomsoorten 
uit de lijst met streekeigen soorten van de Nationale Boomgaarden Stichting. 
 Indien de boomgaard begraasd wordt, is de eigenaar verplicht elke boom van een boomkorf te voorzien 
zodanig dat deze nieuwe aanplant van vraatschade wordt gespaard.  
5.5 Enkel volgende boomgaarden komen in aanmerking voor het project i.s.m. de N.B.S.: en worden 
voor 100% betoelaagd:  
- boomgaarden die minstens voor 50% van de oppervlakte liggen in de boomgaardgordel, of  
- in een maximum afstand van 100m verwijderd van het fietsroutenetwerk, of 
- gelegen in een straal van 100m  rond landbouwbedrijven of,  
- in een maximum afstand van 50m tot trage wegen.   
 
artikel 6: SUBSIDIE VOOR AANPLANT IN DE BOOMGAARDGORDEL, OMGEVING 
FIETSROUTENETWERK, ROND LANDBOUWBEDRIJVEN EN TRAGE WEGEN I.S.M. DE N.B.S. 
6.1 Indien de aanvrager de aankoop, aanplanting met steunpaal en een eerste vormsnoei van 
hoogstamfruitbomen laat uitvoeren door de NBS, betaalt de gemeente een maximum bedrag van 56 
EUR/boom aan de NBS. 
6.2 Indien de aanvrager enkel hoogstamfruitbomen aankoopt bij de NBS dan wordt aan de Nationale 
Boomgaarden Stichting vzw een bedrag van 20 EUR/boom betaald. De levering van deze bomen wordt 
niet door de N.B.S. uitgevoerd. De aanvrager dient zelf voor het transport te zorgen.  
6.3 De aanplant van hoogstamfruitbomen -niet aangekocht via de NBS- worden eveneens betoelaagd 
aan 20 EUR/boom te betalen aan de aanvrager. 
6.4 Jaarlijks wordt het maximum bedrag afhankelijk van de subisdiërende partners en de prijzen van het 
plantgoed; materiaal- en werkingskosten aangepast in die mate dat elke door de N.B.S. aangeplante 
standaard hoogstamfruitboom kosteloos is voor de gebruiksgerechtigde.  
6.5 Met standaard hoogstamfruitboom wordt bedoeld elke appel-,peer-,kers-,en pruimvariëteit met een 
éénjarige kruin. 



 

 

6.6 Elke meerprijs die voortvloeit uit de werken uitgevoerd door de N.B.S. (zoals bv het aanplanten van 
een niet-standaard boom; voorzien van extra steunpalen; aanbrengen van veebescherming…) dienen 
rechtstreeks door de aanvrager verrekend te worden met de N.B.S. 
6.7 De aanvrager kan maximum 25 hoogstamfruitbomen/jaar aanvragen in kader van dit besluit. 
 
artikel 7: SUBSIDIE VOOR OVERIGE AANPLANTINGEN 
7.1 De aanplant van hoogstamfruitbomen buiten de in artikel 5.5 genoemde gebieden worden 
gesubsidieerd aan 13 EUR/boom te betalen aan de aanvrager.  
 
artikel 8: SUBSIDIE VOOR ONDERHOUD VAN HOOGSTAMFRUITBOMEN  
8.1 Onder hoogstamfruitbomen worden dezelfde definities verstaan als onder artikel 3.1, uitgezonderd 
notenvariëteiten gezien deze geen snoeibeurten nodig hebben. 
8.2 De toelage voor achterstallig onderhoud van hoogstamfruitbomen bedraagt 5 EUR/boom.  
Deze toelage kan slechts éénmaal per boom toegekend worden. 
8.3 Voor periodiek onderhoud is de toelage 1,25 EUR/boom. Deze toelage kan om de twee jaar 
aangevraagd worden.  
 
artikel 9: VOORWAARDEN  
Algemeen 
9.1 Beplantingen opgelegd in kap- of natuurvergunningen of in meldingen worden niet betoelaagd 
omwille van de opgelegde zorgplicht. 
9.2 De subsidie op basis van dit besluit is enkel toegestaan indien deze niet gecumuleerd is met andere 
subsidies. 
9.3 Indien bij controle frauduleuze praktijken worden vastgesteld, vervalt de subsidie en zal er een boete 
worden opgelegd die maximaal de totale som bedraagt van de tussenkomst. Indien het plantsoen wordt 
aangeplant op een wijze die strijdig is met de bestaande wetten en verordeningen wordt de subsidie niet 
uitgekeerd. Het college behoudt zich het recht om subsidieaanvragen te weigeren die niet beantwoorden 
aan de geest van het besluit tot subsidiëring van hoogstamvruchtbomen. 
9.4 De genieter van deze subsidie verplicht zich ertoe in alle akten van vervreemding van het onroerend 
goed, waarop de subsidie slaat, alle verplichtingen van dit reglement op te leggen aan de verkrijger op 
straffe van terugbetaling van die subsidie. De vervreemding dient ten laatste 1 maand na ingang van de 
wijziging opgegeven te worden aan de toezichthoudende ambtenaar. Onder vervreemding wordt o.a. 
verstaan overdracht van het eigendomsrecht van gronden, aangaan of beëindigen van pacht, huur, 
erfpacht e.d. 
9.5 De te subsidiëren hoogstamvruchtbomen moeten zich bevinden op het grondgebied van de 
gemeente Riemst. 
 
Aanplant 
9.6 In de woonzone wordt de aanplanting niet gesubsidieerd tot een bouwdiepte van 20 m.  
9.7 De gesubsidieerde aanplanting dient minimaal gedurende 15 jaar integraal en intact op dezelfde 
plaats te blijven staan. 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 
hoogstambomen. Met aantasting wordt gelijkgesteld: schade toebrengen of verminken of vernielen door 
o.m. ringen, ontschorsen, verschroeien, gebruik van scheikundige middelen, inkerven of benagelen 
evenals vraat door dieren als paarden, geiten, schapen, varkens, konijnen enz... Hiertegen dienen de 
nodige voorzorgsmaatregelen genomen te worden. 
9.8 De aanvrager dient de aanplanting goed te onderhouden en in stand te houden. Daartoe zal hij zorg 
dragen bij eventuele stoornissen in het groeipatroon op straffe van terugvordering van de toelagen. 
9.9 Enkel nieuwe aanplantingen worden betoelaagd en alleen het aangeslagen plantgoed komt in 
aanmerking. De uitbetaling van de subsidie is slechts eenmalig. 



 

 

 
9.10 Bij de aanplanting van de bomen zal er steeds een steunpaal en boomband aangebracht worden. 
Navolgende plantafstanden dienen in acht genomen: 
noot  12-15 m; 
appel  10-12 m; 
peer    8-10 m; 
kers    8-10 m; 
pruim    6-  8 m; 
mispel    6-  8 m; 
perzik    6-  8 m; 
abrikoos   6-  8 m; 
Deze hoogstambomen moeten minstens op 2 m afstand van de perceelsgrens en 3 m van de grens van 
de buurtwegen, ruilverkavelingswegen en wandelwegen worden geplant. 
 
Onderhoud 
9.11 De subsidie kan uitgekeerd worden bij het onderhoud van hoogstamvruchtbomen wanneer voldaan 
is aan volgende voorwaarden en conform alle bestaande wetten en gebruiken betreffende dit 
onderhoud.  
9.12 De hoogstamfruitbomen dienen gesnoeid te worden in de periode van augustus tot maart. Bij jonge 
bomen beperkt het onderhoud zich tot vormsnoei. Gedurende de eerste vijf groei-jaren volgende op de 
aanplant van jonge bomen is de subsidie voor onderhoud niet van toepassing. Volwassen bomen 
daarentegen vragen meer verzorging en bestaan de onderhoudswerkzaamheden uit onderhouds- en 
verjongingssnoei (= periodiek onderhoud). 
Bij bomen met een sterke achterstand aan onderhoud moet de boomvorm hersteld en de 
vruchthoutverjonging gestimuleerd worden (= achterstallig onderhoud). Grote snoeiwonden dienen 
ingesmeerd met een daartoe bestemd wonddichtingsmiddel. 
 
artikel 10: AANVRAAG 
10.1 De subsidieaanvraag dient te worden ingediend in 2-voud op volgend adres: college van 
burgemeester en schepenen, Maastrichtersteenweg 2b, 3770 Riemst.  
10.2 De subsidieaanvraag voor aanplanting dient de volgende elementen te bevatten:  
- kaart met de ligging van het perceel (kadaster), met vermelding van de sectie en het nummer;  
- lokalisatie van aanplanting op de kaart;  
- volledig ingevulde en ondertekende overeenkomst met de Nationale Boomgaarden Stichting v.z.w. 
indien de aanplant door deze stichting uitgevoerd zal worden 
- omschrijving van de geplande aanplanting die onder meer de volgende elementen dient te omvatten:  
 - boomsoort(en);  
 - de dikte en hoogte van de te planten bomen;  
 - de plantafstand tussen de planten onderling;  
 - afstand ten opzichte van de perceelsgrens;  
 - raming van kostprijs van het plantsoen;  
 - aanvraagformulier volledig ingevuld;  
 - eigendoms- of pachtrecht op woord van eer; 
10.3 De subsidieaanvraag voor onderhoud dient de volgende elementen te bevatten:  

- aanvraagformulier volledig ingevuld;  
- kadastraal plan met aanduiding van de te onderhouden hoogstamfruitbomen;  
- eigendoms- of pachtrecht op woord van eer;  
- boomsoort;  
- aantal per boomsoort.  



 

 

 
artikel 11: CONTROLE 
11.1 Maximum 1 maand na de aanplant of uitvoering onderhoud dient de aanvrager schriftelijk aan de 
gemeente Riemst te verklaren dat voldaan is aan de genoemde voorwaarden. Daartoe dient het 
voorziene controleformulier ingevuld en ingediend te worden bij het college van burgemeester en 
schepenen. 
11.2 De toezichthoudende ambtenaar zal na één vegetatieseizoen en na het indienen van een 
controleaanvraag nagaan of de werken zijn uitgevoerd en of het plantgoed is aangeslagen. Op basis 
van dit verslag zal het schepencollege al dan niet haar goedkeuring verlenen tot uitbetaling van de 
toelage voor het aangeslagen plantgoed. De eigenaar verleent de toezichthoudende ambtenaar en de 
N.B.S. – indien het om bomen handelt geplant door de N.B.S. - het recht om mits voorafgaandelijke 
melding zijn eigendom ter controle te betreden.  
 
artikel  12: FINANCIERING  
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het subsidiebedrag door de gemeente uitgekeerd voor 
aanplant in respectievelijke zones  
 

 Aanplant binnen 
boomgaardgordel, 
fietsroutenetwerk, 
landbouwbedrijf, trage wegen 

Aanplant buiten 
boomgaardgordel, 
fietsroutenetwerk, 
landbouwbedrijf, trage wegen 

Levering fruitboom en 
aanplant uitgevoerd 
door N.B.S. 
 

56 EUR/boom voor aanplant en 
eerste vormsnoei te betalen aan 
N.B.S 
 

 

Aankoop fruitboom bij 
de NBS en aanplant 
door aanvrager 

20 EUR/boom te betalen aan 
N.B.S. 

 

Aankoop fruitboom en 
aanplant uitgevoerd 
door de aanvrager  
 

20 EUR/boom te betalen aan 
particulier of landbouwer 

13 EUR/boom te betalen aan 
particulier of landbouwer 

 

 Onderhoud van hoogstamfruitbomen 

Achterstallig 
onderhoud 
 

5 €/boom  te betalen aan de aanvrager 
 

Periodiek onderhoud  1,25 € /boom te betalen aan de aanvrager 

 
12.1 Het project met de N.B.S. wordt gefinancierd met de kredieten op art 87907/332/02 van de gewone 
begroting 
12.2 De aanplant en onderhoud van hoogstamfruitbomen buiten het project met de N.B.S. wordt 
gefinancierd met de kredieten op art 87902/332/02 van de gewone begrotin 
 
Namens de Raad 
get. Thewissen Francine get. Vos Mark 
Secretaris, wd Voorzitter 
Voor eensluidend afschrift 
 
Guido Vrijens Mark Vos 
gemeentesecretaris burgemeester 
 
 


