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SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET ONDERHOUD VAN DE TRAGE WEGEN 

De Raad,  

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Decreet Gemeentewegen van 1 december 2019; 

BESLUIT MET EENPARIGHEID VAN STEMMEN:  

Artikel 1- Doel 

Het doel van het subsidiereglement is om beheersovereenkomsten mogelijk te 

maken met geïnteresseerde contractanten voor het onderhoud van trage 

wegen. Dit reglement moet een bijkomende rechtszekerheid en vooral een 

stimulans geven voor het openstellen en onderhouden van trage wegen. We 

willen zo het behoud van trage wegen verzekeren en het netwerk versterken 

waar mogelijk. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht gegeven aan kleine 

landschaps- en erfgoedelementen. Deze beheersovereenkomsten kunnen een 

belangrijke win/win zijn voor zowel de gebruiker, de contractant als voor de 

gemeente. 

Artikel 2 - Terminologie 

Trage weg: 



Een gemeenteweg die niet voor het voertuigenverkeer in het algemeen is 

ingericht en die in hoofdzaak bestemd is voor een of meer van de volgende 

categorieën van langzaam verkeer: voetgangers, fietsers, ruiters en 

landbouwvoertuigen. Het is de verzamelnaam voor buurtwegen, voetwegen, 

kerkwegels, land- en boswegen, jaagpaden of oude spoorbeddingen, waarop er 

in principe geen gemotoriseerd vervoer is toegelaten. Gelijkaardige private 

wegen met een openbaar karakter vallen hier ook onder. 

Contractant: 

Agrarische, para-agrarische en de door het bestuur hiermee gelijkgestelde 

groepen die bepaalde beheertaken uitvoeren in opdracht van de gemeente. 

Haag of haagkant: 

Een lijnvormige aanplanting van houtige gewassen met een compacte structuur 

die bij normaal onderhoud door periodieke snoei in vorm wordt gehouden. De 

mate van onderhoud bepaalt de term ‘haag’ (frequent onderhoud), dan wel 

‘haagkant’ (minimaal onderhoud) 

Houtkant: 

Elke strook grond, inbegrepen taluds, die met bomen, struiken en kruiden 

begroeid is. Het onderhoud bestaat uit een periodiek kappen van de houtige 

gewassen tijdens de rustperiode voor planten van november tot maart. Door het 

natuurlijke opslagvermogen worden 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 kappen van de 

houtige gewassen tijdens de rustperiode voor planten van november tot maart. 

Knotboom: 

Een knotboom kan alleen staan in het landschap of in een bomenrij. Het 

onderhoud bestaat uit een periodiek kappen van de houtige gewassen tijdens 

de rustperiode voor planten van november tot maart. Door het natuurlijke 

opslagvermogen worden op de stronk nieuwe loten gevormd. 

Bomenrij: 

Een opeenvolging of aaneenschakeling van bomen van dezelfde soort, grootte 

en leeftijd die (meestal) in een rechte lijn zijn geplaatst of gerangschikt en 

desgevallend periodiek worden gesnoeid. Het onderhoud bestaat uit het 

periodiek opsnoeien van de bomen in functie van een takvrije stam tijdens de 

volle groeiperiode voor bomen van juni tot september. Periodiek is afhankelijk 

van leeftijd en grootte van de bomen: de eerste 15 jaar gebeurt dit best om de 2 

jaar. Nadien volstaat om de 5 jaar of minder naargelang de nood en aandeel 

dode takken in de kroon. 



Landelijk gebied: 

De zones die op het gewestplan zijn aangeduid als agrarisch gebied, bosgebied, 

groengebied, natuurgebied, natuurreservaat, parkgebied en bufferzone. 

Artikel 3 - Toepassingsgebied 

Vanaf 2022 kunnen contractanten ingeschakeld worden voor het onderhoud van 

de trage wegen op het grondgebied van Beveren. De contractanten die zich 

hiervoor engageren, kunnen van de gemeente een subsidie ontvangen. Met de 

contractanten zal een overeenkomst worden afgesloten. De overeenkomst kan 

door elke partij te allen tijde opgezegd worden met inachtneming van een 

opzegtermijn van 3 maanden via aangetekende of beveiligde zending. 

Onderstaande werken komen in geen geval in aanmerking voor een subsidie: 

• Werken die vergunningsplichtig zijn (kapvergunning, natuurvergunning, 

stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning, …). 

• Werken waarvoor een toelage wordt ontvangen vanuit een andere 

overheid (bv. Vlaamse Overheid, Vlaamse Landmaatschappij, 

provincie…), tenzij met voorafgaandelijk akkoord van de gemeente. 

Artikel 4 - Omschrijving van de opdracht 

De contractant zal de in de overeenkomst genoemde trage weg onderhouden 

als een voorzichtig en redelijk persoon in die mate dat een veilige doorgang en 

onbelemmerd openbaar gebruik te allen tijde over zijn volledige breedte 

mogelijk blijft. De te beheren breedte wordt mee opgenomen in de 

overeenkomst. Bij vaststelling van beschadiging aan deze trage weg door 

derden, zal de contractant het gemeentebestuur hiervan in kennis stellen. 

Het onderhoud van de trage wegen omvat onderstaande zaken: 

Maaibeheer: 

Het maaien van de grazige vegetatie van de wegbedding zelf, met inbegrip van 

een halve meter van de eventuele aanpalende bermen volgens alle 

voorwaarden van het Bermbesluit, ook dewelke hieronder niet vermeld worden. 

• Bermen mogen niet gemaaid worden voor 15 juni. Een eventuele tweede 

maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 september. 

• Het maaisel dient verwijderd te worden binnen de tien dagen na het 

maaien. 

• Indien een vlotte doorgang dit vereist, mogen bermen van wegels met 

een breedte minder dan 2m 4x per jaar gemaaid worden. 

De maaimachine mag niet lager dan 10cm worden ingesteld. 

Het maaien kan gebeuren met afvoer binnen de tien dagen (cf. Bermbesluit) of 

met mulchmaaien. Tijdens vochtige periodes dient het gras te worden 

afgevoerd. 



De contractanten worden geacht zelf materieel te voorzien (grasmachine, 

bosmaaier, zeis…). 

Onderhoud van hagen, haagkanten, houtkanten, houtwallen en knotbomen: 

• Hagen en haagkanten snoeien, scheren en knippen in de periode van juni 

tot september. 

• Houtkanten en knotbomen knippen of afzetten tussen november en 

maart. 

• Het snoeihout dient maximaal ter plekke verwerkt te worden (takkenwal, 

versnipperen…) en indien onmogelijk dient dit afgevoerd te worden. 

• Enkel van toepassing voor niet landelijk gebied. In landelijk gebied dient 

het reglement KLE toegepast te worden. 

Onderhoud van een bomenrij: 

• Periodiek opsnoeien in functie van een takvrije stam tijdens de volle 

groeiperiode van juni tot september. 

Het verwijderen van belemmeringen die de doorgang van de trage weg 

bemoeilijken of verhinderen. 

Artikel 5 - Tijdstip van de uitvoering 

De contractant gaat het engagement aan om, in functie van het groei- en 

broedseizoen (zoals vermeld in artikel 1), de onderhoudsbeurten te organiseren. 

Het uitvoeren van het onderhoud op de trage wegen is niet gebonden aan 

bepaalde dagen. 

Artikel 6 - Gedragscode 

De contractant verbindt er zich toe om enkel medewerkers ouder dan 16 jaar te 

laten werken met gemotoriseerd materieel. Alle medewerkers zijn verplicht de 

nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te dragen tijdens de 

werken. 

Artikel 7 - Controle en evaluatie 

De overeenkomst is een resultaatsverbintenis waarbij onderstaande criteria 

bepalend zijn: 

• Behoud van de officiële breedte van de trage weg 

• Behoud van de doorgang 

• Algemeen onderhoud van de bermen 

De gemeentediensten zullen periodieke controles uitvoeren. Bij het niet naleven 

van de voorwaarden kan de overeenkomst eenzijdig opgezegd worden door het 

gemeentebestuur zoals beschreven in artikel 8. 

Artikel 8 - Beheersovereenkomst 



De contractant die instaat voor het onderhoud van de trage wegen onderschrijft 

een beheersovereenkomst, waarvan model in bijlage. In de 

beheersovereenkomst worden vooraf de verschillende beheerswerken 

gespecifieerd. De overeenkomst wordt afgesloten voor de duurtijd van 1 jaar en 

wordt stilzwijgend verlengd. De overeenkomst kan schriftelijk (per brief of e-

mail) opgezegd worden door beide partijen mits in achtname van een 

opzegperiode van 3 maanden. 

Artikel 9 - Subsidiebedrag 

Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend: 

• Maaibeheer: 1 euro per m² per jaar. 

• Onderhoud van hagen en haagkanten: 0,70 euro per lopende meter per 

jaar. 

• Snoeien van houtkanten/houtwal: 0,70 euro per m² per 5 jaar. 

• Knotten van knotbomen: 4 euro per boom per 5 jaar. 

• Bomenrij: 0,50 euro per boom per jaar. 

• Alle overige beheerskosten zoals het verwijderen van belemmeringen: 

forfait van 25 euro. 

• Het aantal lopende en m² per onderdeel wordt vooraf mee opgenomen in 

de beheersovereenkomst. 

Artikel 10 - Tijdstip van uitbetaling subsidiebedrag 

De subsidie wordt telkens in de maand januari, volgend op het beheerjaar 

uitbetaald. 

Artikel 11 - Sancties 

Indien uit controles blijkt dat het onderhoud niet beantwoordt aan de 

voorwaarden bepaald in dit reglement, zal de gemeentelijke dienst de 

contractant een mail of brief sturen met de vraag het onderhoud binnen een 

termijn van 2 weken in orde te brengen. Indien het onderhoud na deze termijn 

nog niet in orde is, wordt opdracht gegeven aan derden om dit onderhoud uit te 

voeren en vervalt het te ontvangen subsidiebedrag. Bij herhaaldelijk niet 

naleven van de voorwaarden (zoals herhaaldelijk gebrekkig onderhoud, gebruik 

van herbiciden of andere chemische middelen, …) zal de overeenkomst 

éénzijdig en met onmiddellijke ingang beëindigd worden door middel van een 

beveiligde zending. 

Artikel 12 - Inwerkingtreding 

Het huidige reglement gaat in voege vanaf 1 maart 2022.  

NAMENS DE GEMEENTERAAD: 

 

De algemeen directeur,   De voorzitter, 

J. Van Duyse  V. Vincke 


