UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD
• Vergadering gemeenteraad van 14/02/2011
• Aanwezig: Vos Mark,
Peumans Jan, Pauly Marina, Cilissen Bert, Stratermans Gerard, Kersten Guy, Onclin Katja,
Schepenen
Vos Josse, Cleuren Hubertus, Janssen Patrick, Monard Jeannine, Smets Marie-Elise, Eycken
Mathieu, Oosterbosch Ronny, Spits Norbert, Bamps Christian, Stevens Ludwig, Renkens Davy,
Kuypers Marie-Paule, Pauly Mark, Beusen Anita, Gerards Sabine, Pauly Elisabeth, Van Reeth
Johan, Jackers Maria, Witters Suzy, Raadsleden
Vrijens Guido, Secretaris

LDP - Dienst Milieu
10GOEDKEURING SUBSIDIEREGLEMENT AANLEG EN ONDERHOUD VAN POELEN EN KLEINE
LANDSCHAPSELEMENTEN
Gelet op de codex ruimtelijke ordening;
Gelet op het natuurdecreet;
Gelet op het soortenbesluit;
Gelet op het veldwetboek;
Gelet op het bermdecreet;
Gelet op de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet;
Gelet op de code van goede landbouwpraktijken;
Gezien kleine landschapselementen een essentieel deel uitmaken van ons landschap en de eigenheid
van de streek bepalen;
Gezien er veel van de kleine landschapselementen de laatste decennia uit het landschap zijn
verdwenen en gezien de huidige socio-economische evolutie een dreiging inhoudt voor het voortbestaan
van een aantal cultuurhistorische en ecologisch waardevolle natuurelementen en soorten in de
gemeente;
Gezien de biodiversiteit jaarlijks afneemt;
Gelet op de positieve stimulans die kan gegeven worden aan het onderhoud en behoud van het
landschap door de stimuleren en creëren van de betrokkenheid van de bevolking met zijn eigen
leefomgeving;
Overwegende dat de benodigde kredieten voorzien zijn op artikel nr. 87902/332/02 van de gewone
begroting.
BESLUIT: goedgekeurd met 25 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen.
Deel
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Doelstelling en definities
artikel 1:
Het gemeentebestuur van Riemst wenst een toelage uit te keren voor het aanplanten van punt- en
lijnvormige elementen of het aanleggen van een poel om het landschappelijk karakter van de
gemeente Riemst te verstevigen.

artikel 2:
In de betekenis van dit reglement moet worden verstaan onder:
- lijnelementen: een klein landschapselement dat een landschapstructurerende impact heeft en
dat gekarakteriseerd wordt door de vorm, namelijk langwerpig en beperkt in breedte. Als
lijnelement worden erkend: haag of haagkant, houtwal, houtkant, bomenrij, talud, graft.
- haag of haagkant: een lijnvormige aanplanting van houtige gewassen met compacte structuur
die bij normaal onderhoud door periodieke snoei in vorm wordt gehouden; de mate van
onderhoud bepaalt de term ‘haag’ (frequent onderhoud en bestaande uit meidoorn), dan wel
‘haagkant’ (minimaal onderhoud) wordt gebruikt.
- houtkant: elk strook grond, inbegrepen taluds, welke met bomen, struiken en kruiden begroeid
is. Het onderhoud bestaat uit een periodiek uitdunnen van de houtige gewassen; door het
natuurlijke opslagvermogen worden dan op de stronk nieuwe loten gevormd.
- houtwal: een strook grond begroeid met bomen, struiken en kruiden die op een herkenbare wal
staan. Het onderhoud bestaat uit periodiek uitdunnen van de houtige gewassen
- graft: een sterke knik in het reliëf van een weiland of akker. Deze is meestal begroeid met
struiken of bomen. Het onderhoud bestaat uit een periodiek kappen van de houtige gewassen.
- hakhoutbeheer: Onder periodiek kappen of hakhoutbeheer wordt verstaan: het op geringe
hoogte van de grond selectief afzetten van de bomen en/of struiken zodanig dat de overblijvende
stronk (ca. 0,5 m hoogte) nieuwe scheuten vormt waardoor een verjonging van het houtbestand
wordt verkregen. Dit hakhoutbeheer kan 5 à 10-jaarlijks uitgevoerd worden, al naargelang de
soort van het hakhout (wilg, vlier, es).
- bomenrij of dreef: een opeenvolging of aaneenschakeling van bomen van dezelfde soort,
grootte en leeftijd die (meestal) in een rechte lijn zijn geplaatst of gerangschikt.
- puntvormige landschapselementen: kleine groep van bomen (max.6) of alleenstaande bomen,
al dan niet geknot die hun impact in het landschap hebben en karakteriserend zijn voor onze
gewesten.
- poel: een veedrinkpoel gelegen –volgens gewestplan- in agrarisch gebied of in groen gebied
waarbij de poel geschikt is als amfibieënpoel. Zulke poel heeft een minimum oppervlakte van 30
m² en een maximum diepte van 1,5 m. Er mogen in de nabije omgeving van dergelijke poel geen
bomen voorkomen en een 2/3 van de poel dient afgeschermd te worden voor het grazende vee.
Sier- en zwemvijvers, wateropvangbekkens en bufferbekkens worden niet als poel beschouwd.
- autochtone planten: zijn de nakomelingen van planten (bomen en struiken) die zich op
natuurlijke wijze, spontaan na de laatste ijstijd zich in onze gewesten hebben gevestigd. Door de
goedkope import van plantmateriaal uit verre landen de voorbije 100 jaar is nog maar een klein
deel van ons groen nog autochtoon. Autochtone planten zijn beter bestand tegen ziekten en
plagen en beter aangepast aan ons klimaat en bodem. Om de genetische diversiteit te bewaren
is het belangrijk voornamelijk deze planten aan te planten.
- autochtoon plantmateriaal: plantgoed bestaande uit autochtone planten welke voorzien zijn van
een herkomstcertificaat (officieel document met afkomstvermelding); of voorzien van een van het
kwaliteitslabel ‘Plant van Hier’.
- siertuin: is een tuin waar sierplanten en/of gazon worden aangeplant en verzorgd met het doel
de esthetische waarde van de tuin en woonst te verbeteren en bezoekers en bewoners ervan te
laten genieten. Wordt beschouwd als siertuin: een bebouwd perceel gelegen in woonzone tot een
minimum diepte van 50 m vanaf de straat gemeten of tot de meest achterste gevel van de
woonst. Behoren niet tot een siertuin: een huisboomgaard bestaande uit hoogstamfruitbomen
(steeds meer dan 1 boom waarbij er een minimum oppervlakte van 100 m²/boom wordt voorzien
), hooi- en graasweide ook al zijn deze gelegen in de 50 m-woonzone.

Voorwaarden
artikel 3:
De aanplanting moet gebeuren op het grondgebied van de gemeente Riemst. Worden niet
gesubsidieerd: de afbakening en aanplanting van siertuinen of parken en aanplantingen rond
gebouwen en constructies opgelegd in bouw- en/of exploitatievergunningen.
artikel 4:
De aanplanting moet bestaan uit planten voorkomend op de lijst van autochtone planten. De
aanplanting moet uitgevoerd conform alle bestaande wetten en gebruiken betreffende dergelijke
aanplantingen (vb. vaste en erkende gebruiken, veldwetboek, pachtwet, reglement op de
buurtwegen enz…)
artikel 5:
Enkel nieuwe aanplantingen worden betoelaagd en alleen het aangeslagen plantsoen. Het
afgestorven plantsoen komt niet in aanmerking.
De uitbetaling van de subsidie is slechts eenmalig.
artikel 6:
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de aanplanting aan volgende voorwaarden
voldoen:
- hagen, taluds, graften, haagkanten, houtwallen dienen een minimum lengte van 25 m te hebben;
- bomenrijen moeten een minimum lengte van 50 m hebben en de bomen moeten voorzien worden
van een steunpaal en boomband;
- plantafstand:
 hagen enkel bestaande uit meidoorn en/of sleedoorn: 4/m.
 hagen of haagkanten bestaande uit andere soorten of een mengeling van soorten op een
afstand van 3/m.
 taluds, graften, houtkanten, houtwallen: 1,5/m² te planten in driehoeksverband.
 bomenrij: minimum aantal bomen: 5 plantafstand: tussen 5-20 m.
Al naargelang de soort bvb. leilinde en knotwilgen kunnen korter geplant worden.
- De aanplant en soortenkeuze dienen afgestemd op het omringende landschap
artikel 7:
Het aanleggen van een veedrinkpoel wordt gesubsidieerd, enkel indien er voor het graven van
dergelijke poel een stedenbouwvergunning werd afgeleverd. Aan volgende voorwaarden dient te
worden voldaan tijdens het aanleggen van de poel:
- De oevers mogen een maximum hellingsgraad van 1/5 hebben.
- De maximumdiepte is 1,5 m, de minimum diepte is 0,5 m.
- De wateroppervlakte bedraagt minstens 30m², de maximum betoelaagde oppervlakte bedraagt
60m².
- De poel dient aangelegd zonder gebruik te maken van vijverfolie of een ander - niet voor water
doordringbaar - onnatuurlijk materiaal.
- De aanleg van een poel dient te gebeuren tussen 15 augustus en 15 oktober.
- De noordelijke oever dient geëxposeerd te zijn aan de zon en vrij van struik- en
boomaanplantingen.
- Het is niet toegestaan de poel met waterplanten te beplanten; inheemse waterminnende planten
koloniseren namelijk dergelijke plekken van nature. Niet-inheemse waterplanten dienen steeds
verwijderd te worden uit een poel;
- Er dient zorg gedragen te worden dat er geen vissen en uitheemse amfibieën voorkomen in de
poel, noch tamme watervogels zoals ganzen, eenden…
- De noordelijke oever dient ontoegankelijk voor vee te worden gemaakt (d.m.v. afrastering). In
totaal dient er 2/3 van de omtrek van de poel ingerasterd zodat vee deze oevers niet kan
verstoren.
- Er mogen geen pesticiden worden gebruikt in de omgeving van deze poel.

artikel 8:
De gesubsidieerde aanplantingen en/of poel dienen minimaal gedurende 10 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 landschappelijk waardevolle elementen. Zo is het verplaatsen, vellen, rooien of
definitief verwijderen van de gesubsidieerde aanplanting of poel niet toestaan. Met vellen of rooien
wordt gelijkgesteld: aan de gesubsidieerde landschapselementen schade toebrengen of ze
verminken of vernielen o.m. door ringen, ontschorsen, verschroeien, gebruik van scheikundige
middelen, inkerven of benagelen, evenals vraat door dieren als paarden, geiten, schapen, varkens,
konijnen, enz… De aanvrager dient de aanplanting en poel goed te onderhouden en in stand te
houden. Daartoe zal hij zorg dragen bij eventuele stoornissen in o.a. het groeipatroon op straffe
van terugvordering van de toelagen.
Boetegeld dient gestort te worden op rekeningnummer BE67 0910 0049 0887
Aanvraag
artikel 9:
De aanvraag dient te worden ingediend tussen 1 augustus en 1 maart, minimum 1 maand
voor de geplande werken op volgend adres:
College van burgemeester en schepenen
Maastrichtersteenweg 2b
3770 RIEMST
De aanvraag dient de volgende elementen te bevatten:
- volledig ingevuld aanvraagformulier;
- kadastraal plan met lokalisatie van de aanplanting;
- eigendoms- of pachtrecht op woord van eer.
- kopie van de stedenbouwkundige vergunning indien de aanvraag de aanleg van een poel omvat
artikel 10:
Het college van burgemeester en schepenen beslist of de aanvraag in principe voor de betreffende
toelage in aanmerking komt.
artikel 11:
Maximum 1 maand na de uitvoering der werken dient de aanvrager schriftelijk aan de gemeente
Riemst te verklaren dat voldaan is aan de genoemde voorwaarden. Daartoe dient het voorziene
controleformulier ingevuld te worden en samen met een aankoopbewijs ingediend bij het college
van burgemeester en schepenen.
artikel 12:
De toezichthoudende ambtenaar zal na één vegetatieseizoen en na het indienen van een
controleaanvraag, nagaan of de werken zijn uitgevoerd en het plantgoed is aangeslagen. Op basis
van dit verslag zal het schepencollege al dan niet zijn goedkeuring verlenen tot uitbetaling van de
toelage voor het aangeslagen plantsoen.
Subsidie
artikel 13:
De subsidie voor bosplantsoen en/of haagplanten bedraagt 0,25 euro/stuk en voor hoogstammige
bomen 5 euro/stuk. Indien er autochtoon plantmateriaal (d.w.z. planten voorzien van een
herkomstcertificaat of voorzien van kwaliteitslabel ‘Plant van Hier’) geplant wordt, bedraagt de
subsidie voor bosplantgoed en haagplanten 0,5 euro/stuk en voor hoogstammige bomen 10
euro/stuk. Daarbij moeten bosplanten minimaal 40-60 cm hoog zijn en hoogstammige bomen
moeten een minimum omtrek van 8-10 cm hebben, de takvrije stam moet een minimum hoogte
van 1,8 m meten.

artikel 14:
De subsidie voor aanleg van een poel bedraagt 5 euro/m².
artikel 15:
Het nodige krediet is voorzien in de begroting onder artikelnummer 879 02/332/02.
artikel 16:
Indien bij controle frauduleuze praktijken worden vastgesteld, vervalt de subsidie en zal er een
boete worden opgelegd die de som bedraagt van de aangevraagde tussenkomst. De boete dient
gestort te worden op rekening van de gemeente zoals vermeld in artikel 8.
Indien het plantsoen wordt aangeplant of indien de aanleg van een poel wordt uitgevoerd op een
wijze die strijdig is met de bestaande wetten en verordeningen wordt de subsidie niet uitgekeerd.
Het college behoudt zicht het recht om subsidieaanvragen te weigeren die niet beantwoorden aan
de geest van het voorstel tot subsidiëring evenals niet oordeelkundig uitgevoerde
onderhoudswerken zoals hakhoutbeheer, snoeien en knotten van punt- en lijnvormige elementen
en aanleg- of ruimingswerken van een poel.
artikel 17:
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 vervreemden wordt o.a. verstaan: overdracht van het eigendomsrecht van gronden,
aangaan of beëindigen van pacht, huur, erfpacht e.d.
Deel II: Subsidiëring voor het onderhoud van poelen en lijn- en puntvormige elementen.
Doelstelling en definitie
artikel 18:
Het gemeentebestuur van Riemst wenst een toelage uit te keren voor het onderhoud van poelen
en landschappelijk waardevolle lijn- en puntvormige elementen. Landschapselementen en poelen
behorende tot siertuinen en parken en aanplantingen rond gebouwen en constructies opgelegd in
bouw- en/of exploitatievergunningen zoals aangegeven onder artikel 3 worden niet betoelaagd.
artikel 19:
De voorwaarden zoals bepaald onder artikels 2 en 7 dienen nagekomen te worden.
artikel 20:
De te subsidiëren landschapselementen moeten zich bevinden op het grondgebied van de
gemeente Riemst zoals bepaald onder artikel 3.
Voorwaarden
artikel 21:
De subsidie kan aangewend worden bij het onderhoud van poelen en lijn- en puntvormige
landschapselementen wanneer voldaan is aan volgende voorwaarden en conform alle bestaande
wetten en gebruiken betreffende dit onderhoud.
- Hagen en haagkant: enkel hagen en haagkanten met een minimum afmeting van 25 m lengte,
0,25 m breedte en 1,25 m hoogte komen in aanmerking.
Gaten in de haag dienen tijdig opgevuld te worden met soorten waaruit de haag is opgebouwd.
Hagen dienen minimaal om de 2 jaar gesnoeid, geschoren of geknipt te worden; en dit in de
periode tussen 1 november en 1 maart en moeten minstens 5 jaar geleden aangeplant zijn.
Hagen geplant op minder dan 2 m van de grenslijn van de weg of voetwegen moeten zodanig
geschoren worden dat de helft van hun dikte naar de kant van de weg niet meer dan 15 cm
bedraagt. De hoogte van zulke hagen mag niet meer dan 1,5 m bedragen.
Betoelaging gebeurt max. 1x per jaar.

Het snoeien van hagen kan machinaal worden uitgevoerd door de hagendorser (agroaanneming).
De kosten voor deze dienst worden bepaald door de hoogte van de haag en de dikte van de
uitgroei. Indien de haag een maximum hoogte meet van 1,8 m (uitgroei meegerekend), de
betreffende haag maximum een jaar eerder werd gesnoeid en er een vrije werkruimte is van
minimum 5 m en er zich geen losse palen, prikkeldraad of bomen e.d. in de haag bevinden kan dit
werk worden uitgevoerd door de hagendorser voor een bedrag van 0,55 euro/m. De hagen worden
niet lager dan de oorspronkelijke snoeihoogte geschoren. De hagendorser snoeit dergelijke hagen,
versnippert het snoeiafval en deponeert dit onder de haag. Via het subsidieaanvraagformulier kan
gevraagd worden de hagendorser de snoeiwerken uit te laten voeren waarbij de subsidie wordt
uitbetaald aan de uitvoerder (hagendorser). De aanvraag om de hagen machinaal te laten scheren
dient aangevraagd via de milieudienst. De uitvoerder neemt nadien contact op met de aanvrager
(eigenaar of pachter van het perceel) en maakt afspraken m.b.t. het uit te voeren snoeiwerk.
- Taluds, graften, houtwallen en houtkanten: moeten een minimum breedte van 3 m hebben en
minimum 10 jaar oud zijn.
Deze volledig met houtige planten begroeide kleine landschapselementen kunnen om de 5 à 10
jaar gesnoeid of gedeeltelijk gekapt (al naargelang de soort) worden zodat jonge loten voor een
constante verjonging van de houtkant zorgen. Dergelijk hakhoutbeheer kan enkel in de winter
worden uitgevoerd en strooksgewijs, d.w.z. maximum kan er 1/5 van de totale oppervlakte afgezet
worden waarbij men in deze strook steeds enkele bomen laat uitgroeien tot hoogstammen.
Lege ruimtes in de houtkant dienen tijdig opgevuld te worden. De toelage wordt maximaal om de 5
jaar uitgekeerd.
- Bomenrij: voor het onderhoud van een bomenrij of dreef kan men een 10-jaarlijkse
onderhoudssubsidie bekomen.
De toelage is slechts van toepassing op een bomenrij van minimum 50 m lengte en voor bomen
met een minimum omtrek van 100 cm.
- Solitaire boom: voor het onderhoud van solitaire bomen met een minimum stamomtrek van 150
cm zal het college van burgemeester en schepenen na voorlegging van de kostprijs en na een
gesprek met een erkende firma, aan te vragen door de subsidieaanvrager, beslissen om een
bepaald percentage van de kostprijs te subsidiëren.
Voor het knotten van bomen, alleenstaand in groep of in rij kan men om de 5 jaar een toelage
bekomen indien de boom een minimum stamomtrek van 100 cm bezit en enkel indien de boom
zich leent om te knotten. Snoeiafval van punt- en lijnvormige elementen dient op een
milieuvriendelijke manier en volgens de geldende wetgeving en- verordeningen opgeruimd te
worden; zodanig dat aanpalende eigendommen hier geen hinder van ondervinden.
- Poelen: voor het ruimen van poelen kan men een onderhoudssubsidie bekomen, welke maximum
5-jaarlijks kan worden aangevraagd. Het ruimen van een poel dient te worden uitgevoerd tijdens
het einde van de zomer of begin van de herfst, meer bepaald tussen 15 augustus en 15 oktober.
De ruimingsspecie en eventuele plantenresten dienen op de oevers uitgespreid te worden zodat
aanwezige aquatische insecten, larven, amfibieën e.a. terug de poel in kunnen om te overwinteren.
Indien er veel plantenresten uit de poel worden geruimd worden deze best een paar maal gekeerd
zodat ze kunnen uitdrogen eer ze worden opgeruimd. Niet- inheemse waterplanten dienen steeds
geweerd en verwijderd te worden evenals niet-inheemse amfibieën. Insijpeling van meststoffen en
pesticiden moet voorkomen worden.
Aanvraag
artikel 22:
De aanvraag van subsidiëring van onderhoud van lijn- en puntvormige elementen dient te worden
ingediend tussen 1 augustus en 1 april minimum 1 maand voor de aanvang van het
onderhoud op volgend adres:
College van burgemeester en schepenen
Maastrichtersteenweg 2b
3770 RIEMST

De subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar, pachter, uitvoerder, …of loonwerker. De
aanvraag dient steeds de volgende elementen te bevatten:
- aanvraagformulier volledig ingevuld;
- kadastraal plan met lokalisatie van de aanplanting;
- eigendom- of pachtrecht op woord van eer.
De toelage wordt uitgekeerd aan de uitvoerder via overschrijving.
artikel 23:
Het college van burgemeester en schepenen beslist of de aanvraag in principe voor de betreffende
toelage in aanmerking komt.
artikel 24:
Maximum 1 maand na de uitvoering van het onderhoud dient de aanvrager schriftelijk aan de
gemeente Riemst te verklaren dat voldaan is aan de genoemde voorwaarden. Daartoe dient het
voorziene controleformulier ingevuld.
artikel 25:
De toezichthoudende ambtenaar zal, na het indienen van een controleaanvraag, nagaan of de
werken zijn uitgevoerd. Op basis van dit verslag zal het schepencollege al dan niet zijn
goedkeuring verlenen tot uitbetaling van de toelage voor het onderhoud van het
landschapselement.
artikel 26:
De toelagen zullen jaarlijks op de begroting voorzien worden.
artikel 27:
Het reglement wordt overgemaakt aan andere overheden

Subsidie
artikel 28:
Art 15, 16 en 17 gelden eveneens voor de subsidie bestemd voor onderhoud van kleine
landschapselementen en poelen
artikel 29:
De subsidie voor onderhoud van een haag bedraagt 0,55 euro/m indien de haag aan beide zijden
wordt geknipt. De toelage bedraagt 0,28 euro/m voor iedere aanpalende eigenaar/gebruiker indien
de haag door beiden wordt onderhouden. De subsidie voor hakhoutbeheer van taluds, graften,
houtwallen en houtkanten bedraagt 0,4 euro/m². De toelage voor snoei, onderhoud van een
bomenrij bedraagt 5 euro/boom, evenals voor het knotten van bomen bekomt men een subsidie
van 5 euro/boom. Het ruimen van een poel wordt betoelaagd aan 2,5 euro/m².
artikel 30:
Het subsidiereglement “aanplant en onderhoud van lijn- en/of puntvormige landschapselementen” d.d.
09.10.2001 wordt hierbij opgeheven
artikel 31:
Dit
reglement
wordt
overgemaakt
aan
de
rekendienst
voor
uitvoering

Lijst van autochtone loofbomen en –struiken welke voor subsidie in aanmerking komen

BOMEN
Acer campestre
Acer platanoïdes*
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Alnus incana
Carpinus betulus
Castanea sativa
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Malus sylvestris
Populus canescens
Populus tremula
Prunus avium
Prunus padus
Quercus petraea
Quercus robur
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Ulmus glabra
Ulmus laevis
Ulmus minor
Veldesdoorn
Noordse esdoorn*
Gewone esdoorn
Zwarte els
Witte els
Haagbeuk
tamme kastanje
Beuk
Gewone es
Wilde appel
Grauwe abeel
Ratelpopulier
Zoete kers (boskers)
Vogelkers
Wintereik
Zomereik
Winterlinde (kleinbladige linde)
Zomerlinde
Ruwe iep
Steeliep
Gladde iep

STRUIKEN

Berberis vulgaris*
Cornus mas*
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Prunus spinosa
Ribes uva-crispa
Rhamnus cathartica
Rhamnus fragula
Rosa agrestis
Rosa canina
Rosa rubiginosa*
Salix alba
Salix caprea
Salix fragilis
Sambucus nigra
Viburnum opulus
Zuurbes*
Gele kornoelje*
Rode kornoelje
Hazelaar
Tweestijlige meidoorn
Eenstijlige meidoorn
Wilde kardinaalsmuts
Sleedoorn
Wilde kruisbes
Wegedoorn
Sporkehout
Kraagroos
Hondsroos
Eglantier*
Schietwilg
Boswilg
Kraakwilg
Vlier
Gelderse roos
* :wordt enkel beschouwd als autochtoon in de omgeving van de Sint-Pietersberg
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