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Landschapsfonds Gentse Kanaalzone

Help je mee aan de 
landschappelijke buffering in 

de Gentse Kanaalzone?

Wil je meer weten?
 
Voor vragen kan u terecht bij:

Secretariaat Landschapsfonds Gentse Kanaalzone 
Vlaamse Landmaatschappij Regio West, vestiging Gent 
Virginie Lovelinggebouw 
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 75 - 9000 Gent 
Tel. 09 244 85 00

 

Contactpersoon:
 
Kathleen van Belle  
Tel. 09 244 86 06 
GSM. 0490 65 45 94 
Email: Kathleen.VanBelle@vlm.be

www.vlm.be

Vergoedingen

grondgebruikers bewoners bedrijven

LANDSCHAPSFONDS
GENTSE KANAALZONE

LOKALE ADVIESGROEP
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Knotbomen
(€/boom/10jr)

Hoogstambomen
(€/boom/10jr)

Houtkanten
(€/lopende meter

/10jr)

165 € 165 € 15 € voor een 
1-rijige houtkant

(x 2 voor 2-rijige, 
x 3 voor 3-rijige 
en x 4 voor een 
4-rijige houtkant)
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Foto’s: 1. Doornzele-Noord - 2. en 3. Plantacties in Doornzele - 4. Planten in 
Kerkbrugge-Oost 2019 - 5. Desteldonk-Noord - 6. Aanplant in Rieme-Zuid 
7. Beplanting in Desteldonk-Zuid
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Wat doet het landschapsfonds?
De sterke ontwikkeling van de Gentse haven heeft impact 
op de leefbaarheid van de kanaaldorpen. Om de leefkwa-
liteit van de bewoners op langere termijn te garanderen, 
worden tussen de kanaaldorpen en de bedrijven over-
gangsgebieden ingericht: de koppelingsgebieden.

De groene bestemmingen in de koppelingsgebieden (zo-
als bos, park en natuur) worden door de overheid inge-
richt tot aangename en landschappelijk bufferende open 
ruimten. 

Voor de landbouwzones ligt dit anders. Deze akkers 
en weilanden zijn en blijven in gebruik bij landbouwers. 
Maar ook deze percelen kunnen een rol spelen bij de 
buffering! 

Landbouw kan immers gecombineerd worden met het 
aanplanten van bomen en struiken op de perceelsran-
den. Op die manier worden de dorpen bijkomend gebuf-
ferd en wordt het landschap opgewaardeerd.

Om dit te kunnen realiseren, werd in 2010 het Landschaps-
fonds Gentse Kanaalzone opgericht. Dit Landschapsfonds 
wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting en is  
een samenwerkingsverband tussen bedrijven, bewoners 
en landbouwers actief in de Gentse Kanaalzone. Dankzij 
een investering van bedrijven kunnen grondgebruikers 
aanplantingen doen op hun perceelsgrenzen in ruil voor 
een vergoeding uit dit Fonds. 

Hoe deelnemen?
Ook de komende jaren willen we inzetten op deze vorm 
van landschappelijke buffering! 

Alle grondgebruikers, landbouwers én particulieren, in 
de landbouwzones van de koppelingsgebieden kunnen 
deelnemen. 

Indien u graag een knotbomenrij, hoogstambomenrij of 
een houtkant zou willen aanplanten en beheren in ruil 
voor een marktconforme vergoeding of indien u al in 
het project bent gestapt en bijkomende aanplantingen 
zou willen verrichten, aarzel dan niet ons te contacteren.

Voorwaarden deelname?
Wie mag deelnemen?
Grondgebruikers (landbouwers en particulieren) met 
gronden in de landbouwzones van de koppelings- 
gebieden van de Gentse Kanaalzone.

Wat komt in aanmerking voor aanplant?
Opgaande beplanting met bufferende werking: hout-
kant, hoogstam- en knotbomenrij. Het verfraaien van 
tuinen en erfbeplanting komen niet in aanmerking.

Hoe lang loopt de overeenkomst?
10 jaar, uitbetaald in twee schijven. 

Waaruit bestaat een minimale aanplant?
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Plantafstand 
tussen 2m en 6m, 
min. 10 bomen

Plantafstand 
tussen 5m en 10m, 
min. 6 bomen

Min. 25 lopende 
meter lang, 
plantafstand is 
1,25m, max. 4 rijen 
breed

Is beheer noodzakelijk? 
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Knotbomen Hoogstambomen Houtkanten

Knotten om de 
5 jaar

Boompaal bij 
aanplant. Enkel 
snoeien om op 
te kronen of om 
dode, zieke of 
probleemtakken 
te verwijderen

Heg: volledig 
laten uitgroeien
Houtkant: om de 
vijf jaar gefaseerd 
afzetten

Worden bestaande aanplantingen ook 
gefinancierd?
Enkel nieuwe aanplantingen komen in aanmerking.

Wat is de uiterste inschrijvingsdatum?
Elk jaar vóór 1 september kan een aanvraag ingediend 
worden met startdatum 1 januari van het volgende jaar. 
Dit zolang de middelen in het fonds toereikend zijn. 

Wat werd reeds gerealiseerd?
20 landbouwers en particuliere grondgebruikers hebben 
samen bijna 10 km (knot)bomenrijen en houtkanten aan-
geplant in de landbouwzones van 6 koppelingsgebieden. 
Er werd aangeplant in Rieme-Noord en -Zuid, Desteldonk-
Noord en -Zuid, Doornzele-Noord en Kerkbrugge-Oost.

Om het belang van groenbuffers in de Gentse Kanaal- 
zone en de samenwerking tussen bewoners, bedrijven 
en landbouwers in de kijker te zetten, worden er com-
municatie-acties georganiseerd. De voorbije jaren waren 
er verschillende persmomenten, infomomenten, plant- 
acties, een wandeling, een panelgesprek en een sympo-
sium …
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