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AANLEG EN/OF ONDERHOUD KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN

1.1

Situering

Het reglement in kwestie is gericht op het onderhoud en/of herstel/aanleg van:
- knotbomenrijen en hoogstammige bomenrijen als lineaire perceelsrandbegroeiing;
- hagen en houtkanten als lineaire perceelsrandbegroeiing;
- amfibiepoelen en/of veedrinkpoelen als puntvormige landschapselement.
Vroeger waren de kleine landschapselementen meer functioneel en hingen ze samen met bepaalde
gebruiksvormen en de percelering. Houtkanten leverden brandhout, knotbomen werden gebruikt als
perceelsafsluiting en leverden eveneens brandhout en geriefhout. Poelen werden gebruikt om vlas te roten of
om het vee te laten drinken.
Onder meer door het verlies van hun economische betekenis en door schaalvergroting, mechanisering en
teeltspecialisatie in de landbouw, verdwenen en verdwijnen steeds meer kleine landschapselementen. Dit
alles draagt bij tot vervlakking en verarming van de landschappelijke en biologische diversiteit.
Amfibiepoelen vormen zeer waardevolle landschapselementen omwille van hun groot belang voor amfibieën
en het waterleven in het algemeen. In het verleden werden vele van dergelijke biotopen, die gebruikt werden
als veedrinkpoel gedempt en vervangen door kunstmatige drenksystemen, eveneens wegens economische
onrendabiliteit.
Deze landschapselementen hebben een zeer belangrijke landschappelijke waarde en vervullen een
belangrijke rol als verbindingselement tussen verschillende natuurgebieden vooral voor wat fauna en flora
betreft.
1.2

Definities

1 Kleine landschapselementen:
Lijn - of puntvormige elementen met inbegrip van de bijhorende vegetaties waarvan het uitzicht, de structuur
of de aard al dan niet resultaat zijn van menselijk handelen, en die deel uitmaken van de natuur, zoals:
bermen, bomen, bosjes, bronnen, dijken, graften, houtkanten, hagen, heggen, holle wegen, hoogstam boomgaarden, perceelsrandbegroeiingen, sloten, struwelen, poelen, veedrinkpoelen, waterlopen,….

2 Code van goede natuurpraktijk:
‘Bijlage 1: Code van goede natuurpraktijk in functie van wijziging van vegetatie en van kleine
landschapselementen’ bij de omzendbrief LNW/98/04 van 10 november 1998 betreffende algemene
maatregelen inzake natuurbehoud en wat de voorwaarden voor het wijzigen van vegetatie en kleine
landschapselementen betreft volgens het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling
van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het
natuurlijk milieu en code van goede natuurpraktijk in functie van wijziging van vegetatie en van kleine
landschapselementen,
Houtkanten:
Lijnvormige of singelvormige aanplantingen van streekeigen struiken die door periodiek kappen of snoeien
tot aan de grond onderhouden worden, de aangeplante soorten bezitten de eigenschap om nieuwe loten te
vormen. Houtkanten bevinden zich langs de rand van een perceel.
Knotbomen:
Lijnvormige aanplant van bomen van een streekeigen soort die door periodiek knotten onderhouden worden,
deze soorten bezitten de eigenschap om nieuwe loten te vormen. Knotbomen bevinden zich langs de rand
van een perceel.
Bomenrij:
Lijnvormige aanplant van bomen van een streekeigen soort. Een bomenrij bevindt zich langs de rand van een
perceel of langs de rand van een weg.
Hoekbomen:
Aanplant van wilg populier, els of zomereik op de hoeken van een perceel volgens het historisch plantrecht.
Poelen:
Nieuwe poel:
Een veedrinkpoel/amfibiepoel met een oppervlakte van minimum 50m² en een minimale breedte van 3m. De
poel heeft een maximum oppervlakte van 150m² in agrarisch gebied, landschappelijk waardevol agrarisch
gebied. In natuurgebieden een maximum oppervlakte van 250m². De poel mag niet onderhevig zijn aan
externe bevuiling. Er mag geen afvoer inkomen van huishoudelijk of industrieel afvalwater.
Bestaande poel
Oude vlasrootput of veedrinkpoel met een oppervlakte van minimum 50m² en een minimale breedte van 3m.
De poel heeft een maximum oppervlakte van 1000m². De poel mag niet onderhevig zijn aan externe
bevuiling. Er mag geen afvoer inkomen van huishoudelijk of industrieel afvalwater.
Natuurstrook:
Een strook grond langs de rand van een agrarisch gebruikt perceel, die braak gelegd en niet bemest wordt en
waar de wilde planten zich kunnen ontwikkelen.
1.3

Algemene bepalingen

Artikel 1:
In uitvoering van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (Lokers Natuurplan), kan het College van
Burgemeester en Schepenen, binnen de perken van de jaarlijks voorziene en goedgekeurde kredieten in de
begroting, een subsidie verlenen voor het aanplanten, onderhouden of herstellen/heraanleggen van bepaalde
kleine landschapselementen
Artikel 2:
De kleine landschapselementen die voor subsidie in aanmerking komen, dienen gelegen te zijn binnen het
landelijk gebied van de Stad Lokeren. Onder landelijk gebied wordt verstaan die zones die op het
Gewestplan of de geldende plannen van aanleg aangeduid zijn als agrarisch gebied, landschappelijk
waardevol agrarisch gebied, valleigebied, bosgebied, natuurgebied, natuurreservaat, parkgebied en
bufferzone.

Artikel 3:
De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager. De aanvrager dient gerechtigd te zijn tot het verrichten van
de aanleg - en of onderhoudswerken waarvoor de aanvraag werd ingediend. Indien de aanvrager geen
eigenaar is (pachter, gebruiker), moet deze het akkoord hebben van de eigenaar om de werken te mogen
uitvoeren. Voor de aanleg van kleine landschapselementen dient de eigenaar op zijn beurt de eventuele
gebruiker, pachter van het perceel in kennis te stellen van de geplande werken per aangetekende brief.
Artikel 4:
§1 Beplantingen of heraanplantingen die dienen uitgevoerd te worden in het kader van een
stedenbouwkundige of milieuvergunning, natuurvergunning of natuurmelding, komen niet in aanmerking
voor subsidie. Voor het verwijderen van kle’s is steeds een vergunning nodig.
§2 Aangelegde of aangeplante kle’s volgens art. 11§1 dienen gedurende 20 jaar in stand gehouden te
worden. Alle kle’s volgens art. 11 §2 waaraan onderhoudwerken werden uitgevoerd dienen gedurende 10
jaar na onderhoud in stand gehouden te worden. Indien aan deze voorwaarde niet voldaan wordt, wordt de
subsidie teruggevorderd. Wanneer in de loop der jaren blijkt dat de kleine landschapselementen waarvoor
subsidie verkregen werd, vernield of verdwenen zijn, dan zal de subsidie geheel of gedeeltelijk worden
teruggevorderd. Met vernielen wordt gelijkgesteld: schade toebrengen, verminken, of vernielen door onder
meer ringen, ontschorsen, verschroeien, gebruik van scheikundige middelen, inkervingen, gebrek aan zorg…
§3 De subsidie voor het herstel en de instandhouding van poelen wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd
wanneer de poel geheel of gedeeltelijk wordt gedempt of derwijze wordt behandeld dat de natuurfunctie
ervan ernstig wordt geschaad.
§4 De aanvrager staat in voor de vrijwaring tegen vraat vanwege vee of wild en vervanging van afgestorven
exemplaren in het eerstvolgende plantseizoen. Voor de vervanging van afgestorven plantsoen kan er geen
subsidie verkregen worden.
Artikel 5:
Door het aanvaarden van de subsidie verbindt de aanvrager zich er tevens toe alle verplichtingen
voortvloeiend uit de subsidiëring, contractueel als verplichte uitvoeringsverbintenissen en last op te leggen
bij een verkoop, het verlenen van een opstalrecht of een erfdienstbaarheid, of bij een verpachting.
In het verkoopcontract of de pachtovereenkomst dient dan een extra clausule opgenomen te worden, waarin
de nieuwe eigenaar of pachter zich ertoe verbindt om de voorwaarde inzake de subsidie te respecteren. De
subsidie-aanvrager blijft evenwel tegenover de Stad verantwoordelijk voor de verplichtingen voortvloeiend
uit dit reglement. Eventuele terugvorderingen van subsidie zullen dan ook tegenover de subsidieaanvrager
gebeuren.
Artikel 6:
Wanneer om landbouwkundige redenen (bv kavelvergroting) het wenselijk zou zijn dat een klein
landschapselement waarvoor toelage werd verkregen wordt verwijderd, dan kan dit, na gemotiveerde
aanvraag, toegestaan worden door het College van Burgemeester en Schepenen, indien een gelijkaardig klein
landschapselement langs een andere rand van het perceel wordt ingericht.
Voor het verwijderen van deze kleine landschapselementen dienen wel de nodige vergunningen verkregen te
worden.
Voor die heraanplanting of heraanleg kan subsidie verkregen worden, mits het nakomen van de voorwaarden
van dit reglement. (zie artikel 4)
Artikel 7:
De aanvragen voor subsidie worden ten laatste op 31 augustus ingediend bij het College van Burgemeester
en Schepenen.De aanvraag gebeurt via de daarvoor ter beschikking gestelde formulieren en bevat:
- naam, hoedanigheid, adres en rekeningnummer van de aanvrager;
- ( indien van toepassing) schriftelijke toelating van de eigenaar van de percelen waarop de aanvraag
betrekking heeft;
- een situeringsplan van het landschapselement waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
- planuittreksel kadaster;
- een beschrijving van de aard van de werken.

Artikel 8:
§1 Het college van Burgemeester en Schepenen beslist over de toekenning van de subsidie en het bedrag
ervan, na advies van de stedelijke dienst milieu en groen. Aan de toekenning van de subsidie, kunnen door
het College nadere voorwaarden worden verbonden met betrekking tot de soortensamenstelling of
uitvoeringswijze. De toekenning van de subsidie kan worden geweigerd door het College.
§2 De subsidie wordt per aanvrager per jaar beperkt tot 800€. De subsidie wordt verleend binnen de perken
van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten.
§3 De subsidie wordt uitbetaald na uitvoering van de werken door de aanvrager, na een terreincontrole door
een afgevaardigde van het stadsbestuur.
Artikel 9:
Wanneer de werken onvolledig, of gebrekkig zijn uitgevoerd, kan de toelage bij beslissing van het College,
verminderd, uitgesteld of geweigerd worden. Er wordt in geen geval een hogere vergoeding uitgekeerd dan
werd aangevraagd.
Artikel 10:
De subsidie kan niet worden verleend voor de kleine landschapselementen waarvoor reeds een specifieke
subsidie is toegekend door de stad of een hogere overheidsinstantie.
Artikel 11:
Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient men te voldoen aan de volgende technische bepalingen:
§1Bepalingen voor aanplant of aanleg nieuwe kleine landschapselementen
Aanleg houtkant:
- de periode van aanplant loopt van 1 november tot 1 maart;
- de aanplanting dient een minimum lengte te hebben van 25m en een breedte van maximum 5m. Er is
geen minimumbreedte vereist;
- de aanplantingen dienen te bestaan uit streekeigen soorten volgens de lijst in bijlage;
- het plantgoed dient een minimum plantmaat te hebben van 60/80 en dient aangeplant te worden in
driehoeksverband met een maximum plantafstand van 1,5m voor zover de houtkant een breedte heeft
van meer dan 2m. Indien de houtkant smaller is dan 2m wordt er in lijnverband aangeplant;
- in de houtkant mogen geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt behalve voor pleksgewijze
bestrijding van distels;
- de houtkant mag niet bemest worden;
- er mag geen vuur gemaakt worden in en op 20m van de houtkant;
- de subsidie voor de aanleg van een houtkant bedraagt 0,50€/m² inclusief 5 jaar onderhoud
(onderhoudssubsidie kan slechts aangevraagd worden 5 jaar na aanplant).
Aanplant knotbomenrij:
- Voor de aanplant van een knotbomenrij komen de volgende boomsoorten in aanmerking: wilg, els,
populier, es, eik;
- De periode van aanplant loopt van 1 november tot 1 maart.;
- De aanplanting betreft een aaneengesloten knotbomenrij van minstens 25 bomen die gedurende de
eerste 5 jaar onderhouden wordt volgens de code van de goede natuurpraktijk;
- Voor de aanplanting worden bij voorkeur poten gebruikt die een stamomtrek hebben van 15cm ter
hoogte van het maaiveld;
- Indien er geen poten voor handen zijn mag er ook beworteld plantgoed gebruikt worden met een
minimum stamomtrek van 8/10cm;
- De te vormen knot bevindt zich op een minimumhoogte van 1,5m boven het maaiveld;
- De plantafstand tussen de bomen onderling bedraagt 5 tot 7m;
- De subsidie voor de aanplant van een knotbomenrij is éénmalig en bedraagt 3€/boom inclusief 5
jaar onderhoud van de nieuwe aanplanting(onderhoudssubsidie kan slechts aangevraagd worden 5
jaar na aanplant).

Aanplant hoogstammige bomenrij:
- De aanplant van een hoogstammige bomenrij dient uit streekeigen soorten te bestaan volgens
bijgevoegde lijst;
- De periode van aanplant loopt van 1 november tot 1 maart;
- De aanplanting betreft een aaneengesloten hoogstammige bomenrij van minstens 10 bomen inclusief
20 jaar onderhoud volgens de code van de goede natuurpraktijk;
- Voor de aanplanting wordt hoogstammig beworteld plantgoed gebruikt met een minimum plantmaat
van HS 8/10;
- De plantafstand tussen de bomen onderling bedraagt 8 tot 12m;
- De subsidie voor de aanplant van een hoogstammige bomenrij bedraagt éénmalig 4€/boom
inclusief 20 jaar onderhoud van de nieuwe aanplanting.
Aanplant hoekbomen:
- Voor het aanplanten van hoekbomen kunnen volgende streekeigen boomsoorten gebruikt worden:
wilg, populier, els of zomereik;
- Het plantgoed heeft op een hoogte van 1,50m boven het maaiveld, een stamomtrek van minimum 810cm;
- De subsidie voor de aanplant van hoekbomen bedraagt éénmalig 4€/boom inclusief 20 jaar
onderhoud van de nieuwe aanplanting.
Aanleg nieuwe poelen:
- De aanleg van een nieuwe poel is altijd vergunningsplichtig inzake de wet op stedenbouw/en
natuurdecreet. De aanvraag dient dus een kopie van de vergunning te bevatten voor de uit te voeren
werken:
- De poel dient gegraven te worden in het najaar (september - oktober);
- Het wateroppervlak bedraagt minstens 50m² en maximum 150m²in agrarisch gebied. In
Natuurgebied bedraagt de maximum oppervlakte 250m²;
- Op het diepste punt dient de poel tussen 0,5 en 1,5m diep te zijn. De waterhoogte bij de laagste stand
bedraagt minstens 0,5m;
- Minstens 2/3 van de oevers zijn glooiend tot onder het wateroppervlak. Wanneer de kans bestaat op
beschadiging, vertrappeling, door vee, moet minstens 2/3 van de oevers worden beschermd door
middel van prikkeldraad ( op minstens 1m afstand van de rand van de poel);
- Er mogen geen waterplanten aangebracht worden in de poel enkel de bestaande natuurlijke vegetatie
mag voorkomen. Jaarlijks tussen 1 september en 15 oktober dient het teveel aan overbodige, rottende
planten verwijderd te worden om verlanding van de poel te voorkomen;
- Er mogen geen vissen, eenden, ganzen of andere organismen uitgezet worden in de poel;
- In of op minder dan 5m van de poel mogen geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden;
- De poel wordt gedurende 8 jaar na aanleg onderhouden volgens de bepalingen voor onderhoud van
poelen in dit reglement. Na 8 jaar kan dan een subsidie aangevraagd worden voor onderhoud van de
poel;
- De subsidie voor aanleg van een nieuwe poel is éénmalig en bedraagt voor poelen tot 100m² 250€
voor poelen groter dan 100m² tot 250m² 370€.
Aanleg en/of onderhoud natuurstrook:
- De strook dient gelegen te zijn langs de rand van een agrarisch gebruikt perceel;
- De strook wordt niet gebruikt als rijweg;
- De strook heeft een lengte van minimum 50 m en een breedte van 3 tot 5 meter;
- De strook mag niet worden ingezaaid en er mogen geen bespuitingen met herbiciden worden
uitgevoerd, met uitzondering van de wettelijke distelbestrijding;
- De strook mag niet bemest worden;
- De grond wordt jaarlijks gefreesd of geploegd, in oktober of maart;
- De subsidie voor aanleg van een natuurstrook bedraagt 0,1€/m² (inclusief 1 jaar onderhoud) en kan
jaarlijks worden aangevraagd.

§2 Bepalingen voor onderhoud van kleine landschapselementen
Onderhoud houtkanten:
- De periode van onderhoud loopt van 1 november tot 1 maart;
- De te onderhouden houtkant heeft een minimum lengte van 25m en een breedte van maximum 5m.
Er is geen minimumbreedte vereist. Indien de houtkant langer is dan 50 m dient het onderhoud
gespreid te worden en dient er jaarlijks een afzonderlijke aanvraag per deel van 50m te worden
aangevraagd;
- De houtkant dient te bestaan uit streekeigen soorten volgens de lijst in bijlage;
- De houtkant mag slechts 1 maal binnen een periode van 5 jaar gekapt worden volgens de regels van
het hakhoutbeheer. De onderhoudssubsidie voor nieuw aangeplante houtkanten kan ten vroegste 5
jaar na de aanplant worden aangevraagd;
- Het snoeihout afkomstig van de onderhoudsbeurt dient voor 15maart verwijderd te zijn;
- In de houtkant mogen geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt behalve voor pleksgewijze
bestrijding van distels;
- De houtkant mag niet bemest worden;
- Er mag geen vuur gemaakt worden in en op 20m van de houtkant;
- De éénmalige subsidie voor het onderhoud van een houtkant bedraagt 2€/m². Er kan slechts om
de 5 jaar subsidie aangevraagd worden voor de houtkant.
Onderhoud knotbomenrijen:
- Voor het onderhoud van een knotbomenrij komen de volgende boomsoorten in aanmerking: wilg,
els, populier, es, eik;
- De bomen dienen geknot te worden in het eerstvolgende winterseizoen na het indienen van de
aanvraag (1 november tot 1 maart.);
- Er is geen minimum aantal bomen vereist om in aanmerking te kunnen komen voor
onderhoudssubsidie;
- De vorige knotbeurt of aanplant dient minstens 5 jaar voor de aanvraag uitgevoerd te zijn( men kan
dus slechts 1maal om de 5 jaar subsidie krijgen voor dezelfde bomen);
- Het knotten van de bomen dient uitgevoerd te worden conform de code van de goede natuurpraktijk;
- De subsidie voor onderhoud van een knotbomenrij bedraagt 4€/boom voor een knotboom met een
stamomtrek van kleiner dan 100cm, 8€ voor een knotboom met een stamomtrek vanaf 100cm tot
en met 200cm en 15€ voor een knotboom met een stamomtrek groter dan 200cm (onderhoud subsidie kan slechts aangevraagd worden 5 jaar na de laatste knotbeurt of 5 jaar na aanplant).
Onderhoud poel:
- Onder onderhoud van poelen wordt verstaan, het onderhoud van een bestaande poel of het herstel
van een poel die aanwezig was en verland is. Het herstel van verlande poelen is vergunningsplichtig
inzake de wet op stedenbouw en/of het Natuurdecreet. De aanvraag voor het herstel van een verlande
poel dient dus steeds een kopie van de vergunning te bevatten;
- Het wateroppervlak bedraagt minstens 50m² en maximum 1000m²;
- Om dichtgroeien te voorkomen, dienen waterplanten en het dode organische materiaal uit het water
verwijderd te worden (= schonen van de poel). Afhankelijk van de afmetingen, ligging,…van de poel
is het nodig om 2 jaarlijks te schonen of om 10 - jaarlijks te schonen. In alle gevallen is het meest
aangewezen te schonen in handkracht met een haak of een beugel, mechanisch schonen is eveneens
toegestaan. Men schoont in het najaar (1 september tot 15 oktober). Per keer geeft men maximaal de
helft van de poel een beurt. De andere helft behandelt men 8 jaar later. Men legt de vrijgekomen
plantenresten eerst op de oever te drogen om eventueel meegeschepte dieren de kans te geven naar
het water terug te keren. De plantenresten mogen eveneens ondergeploegd worden op de aanpalende
akker;
- Om het verlanden van de poel te voorkomen, is het nodig ze regelmatig opnieuw op diepte of profiel
te brengen door slib te verwijderen (= baggeren). Tussen twee baggerbeurten ligt een periode van ten
minste 8 jaar. Voor het baggeren gelden in principe dezelfde beginselen als voor het schonen;
- De poel dient hergraven te worden in het najaar (augustus - september);
- Bij het hergraven dient een deel van de bestaande water - en oevervegetatie gespaard te worden;
- In of op minder dan 5m van de poel mogen geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden;
- Maximum 1/3 van de oevers mag begroeid zijn met houtige gewassen (geen begroeiing langs de
zuidelijke zijde van de poel);

-

De subsidie voor onderhoud of herstel van een poel is éénmalig 8 jaar na de vorige onderhouds beurt of 8 jaar na aanleg en bedraagt voor poelen tot 100m² 150€, voor poelen groter dan 100m²
tot 500m² 200€ en voor poelen groter dan 500m²tot 1000m² 350€.

Artikel 12
Het huidige reglement treedt in werking vanaf de datum van goedkeuring in de gemeenteraad. De aanvragen
ingediend vóór 31 augustus 2005 dienen uitbetaald te worden in 2006 en zullen worden behandeld conform
het nieuwe reglement.
1.4

Opheffingsbepaling

Artikel 13:
Het reglement voor aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen zoals goedgekeurd door de
gemeenteraad dd 23/06/97 en gewijzigd bij gemeenteraad dd. 17/12/2001 wordt hierbij opgeheven.
1.5

Overgangsregeling

Artikel 14
Subsidies toegekend op basis van het reglement dd 23/06/97 gewijzigd 17/12/2001 in de periode van 19972004 voor het herstel en /of onderhoud van poelen, zullen jaarlijks verder worden uitbetaald. Voor deze
subsidies blijven de bepalingen van het reglement van 23/06/97 gewijzigd 17/12/2001 gelden voor een
periode van 20 jaar vanaf het kalenderjaar volgend op herstel van de poel. Na afloop van deze termijn
vervallen de voorwaarden van het betreffende reglement en dient er een nieuwe aanvraag ingediend te
worden volgens het huidige reglement.

Bijlage: lijst van streekeigen beplanting
Acer Campestre
Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Betula pendula
Betula pubescens
Carpinus betulus
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Mespiles germanica
Populus canescens
Populus tremula
Prunus avium
Prunus padus
Prunus spinosa
Quercus robur
Rhamnus cathartica
Rhamnus frangula
Ribes nigrum
Ribes rubrum
Rosa canina
Rosa rubiginosa
Rosa tomentosa
Salix alba
Salix aurita
Salix caprea
Salix cinerea
Salix fragilis
Salix purpurea
Salix triandra
Salix viminali
Sambuxus nigra
Sorbus aucuparia
Ulmus glabra
Ulmus minor
Viburnum opulus

Veldesdoorn
Gewone esdoorn
Zwarte els
Ruwe berk
Zachte berk
Haagbeuk
Rode kornoelje
Hazelaar
Eénstijlige meidoorn
Kardinaalsmuts
Gewone beuk
Gewone es
Mispel
Grauwe abeel
Trilpopulier
Zoete kers
Vogelkers
Sleedoorn
Zomereik
Wegedoorn
Sporkehout
Zwarte bes
Aalbes
wilde roos
eglantier
Viltroos
schietwilg
geoorde wilg
Boswilg
grauwe wilg
kraakwilg
bittere wilg
Amandelwilg
Katwilg
gewone vlier
lijsterbes
Ruwe iep
Gladde iep
Gelderse roos

