Aanvraag subsidie biodiversiteit en aankoop natuurgebieden
DEEL 1
Gegevens aanvrager (invullen)
Naam
Adres
Telefoon- of gsm-nummer
E-mailadres
IBAN
BIC

Type subsidie (aanduiden)
Aanleg kleine landschapselementen
❑ aanplanten van een gemengde haag of heg
❑ aanplanten van een houtkant
❑ aanplanten van een bomenrij
❑ aanplanten van een hoogstamboomgaard
❑ gecombineerde aanplanting van een haag, heg of houtkant met bomen
❑ aanleg van een amfibiepoel

deel 2
deel 3
deel 4
deel 5
deel 6
deel 7

Soortengerichte subsidies
❑ in stand houden van zwaluwnesten
❑ plaatsen van mussennesten

deel 8
deel 9

Natuurinclusief bouwen
❑ aanleg van een groendak
❑ aanleg van een geveltuin
❑ plaatsen van nestplaatsen voor gierzwaluwen
❑ plaatsen van nestplaatsen voor huismussen
❑ plaatsen van nestplaatsen voor vleermuizen

deel 10
deel 11
deel 12
deel 13
deel 14

Aanleg van bloemenweides en akkerranden
❑ aanleggen en inzaaien van een bloemenweide
❑ inzaaien van akkerranden door landbouwers

deel 15
deel 16

❑ Aankoop natuurgebieden
❑ Activiteiten rond biodiversiteit en kringlooptuinieren

deel 17
deel 18

Verklaring en ondertekening
Ik verklaar de voorwaarden van het subsidiereglement biodiversiteit te kennen en die
onvoorwaardelijk na te leven. Indien de voorwaarden uit het subsidiereglement niet worden
nageleefd, ben ik me ervan bewust dat de terugvordering van het subsidiebedrag geëist kan worden.
Ik geef de toelating aan de gemeentelijk ambtenaar om voorwaarden uit het subsidiereglement en
de goede plaatsing en beheer te controleren.
Datum:
Naam en handtekening:

DEEL 2 – Aanleg kleine landschapselementen - aanplanten van een gemengde haag of heg
Relevante definities uit het subsidiereglement:
• Lijnvormig element: een klein landschapselement dat een landschapstructurerende impact heeft
en dat gecategoriseerd wordt door de vorm, namelijk langwerpig en beperkt in breedte, met het
doel het landschappelijk karakter van de gemeente te versterken.
• Haag of haagkant: een lijnvormige aanplant van houtige gewassen met compacte structuur die
bij normaal onderhoud door periodieke snoei in vorm wordt gehouden: de frequentie bepaalt of
het gaat om een haag (frequent onderhouden) of om een haagkant (minimaal onderhouden).
• Streekeigen bomen en heesters: lijst zoals voorzien in bijlage 1.
• Vellen of kappen: het door hakken of zagen doen vallen.
• Rooien: het verwijderen van bomen of houtachtige gewassen met inbegrip van hun
wortelstelsel.
• Groeiseizoen: periode van 1 april tot en met 31 oktober
• Plantseizoen: periode van 1 november tot en met 31 maart
• Landelijke gebieden: de zones aangeduid op het gewestplan als agrarisch gebied,
landschappelijk waardevol agrarisch gebied, agrarisch gebied met ecologische waarde.
• Aangeslagen plantsoen: plantsoen dat na aanplanting of verplanting verder groeikrachtig is of
blijft.
• Gemengde haag of heg: aaneengesloten klein landschapselement bestaande uit minstens 3
streekeigen soorten.
Gegevens van de plaats waarop de aanvraag van toepassing is (invullen):
• Adres: .................................................................................................................................................
• Kadastrale ligging (enkel indien de plaats geen adres heeft): ...........................................................
............................................................................................................................................................
• Aantal lopende meter gemengde haag of heg: .................................................................................
• Voorziene soorten (uit bijlage 1): ......................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Aanplanting door meerdere, aanpalende eigenaars? Niet voor hagen op de gemeenschappelijke
perceelsgrens (aankruisen).
❑ ja. Voeg de gegevens van de andere eigenaars toe aan je nota.
❑ neen.
Bij je aanvraag te voegen stukken:
• Een nota met een beschrijving van de geplande werken;
• Een situeringsplan op schaal 1/2 000 of 1/2 500.
Na de werken:
• Een kopie van je aankoopbewijs (factuur of kasticket);
• Enkele foto’s van de aanplanting: bij voorkeur per mail aan grondgebiedszaken@arendonk.be.
Procedure
• Het college van burgemeester en schepenen beslist of de aanvraag in principe voor de
betreffende toelage in aanmerking komt.
• Na schriftelijke bevestiging mag je starten met de beplantingen en aanleg.
• Binnen de 9 maanden moet je de voltooiing van de werken doorgeven. Aan dit bericht wordt
een aanvraag tot betaling gevoegd en de factuur van de aankoop. Als dit niet binnen de 9
maanden gebeurt, vervalt de subsidie.

•
•
•

Het plantgoed wordt gecontroleerd. Als de uitvoering onvolledig of gebrekkig is uitgevoerd, kan
de subsidie verminderd, uitgesteld of geweigerd worden. In geen geval wordt een hogere
vergoeding uitgekeerd dan toegekend werd.
Op basis van het verslag van de gemeentelijke ambtenaar zal het college van burgemeester en
schepenen al dan niet zijn goedkeuring verlenen tot uitbetaling van de subsidie.
De aanplanting moet minimaal 10 jaar integraal en intact op dezelfde plaats blijven staan.
Gedurende deze periode mogen enkel normale onderhouds- en behoudswerken worden
uitgevoerd. Het verplaatsen, vellen, rooien of definitief verwijderen van het gesubsidieerde
plantsoen is niet toegestaan.

Subsidiereglement:
Subsidiebedrag:
• 1 euro per lopende meter gerealiseerde aanplant. Als de aanplant ingediend wordt door
meerdere aanpalende eigenaars, wordt het subsidiebedrag verhoogd met 20%. Deze verhoging
is niet van toepassing voor de aanplant van een gemeenschappelijke haag of heg.
• De subsidie wordt eenmalig uitgekeerd met een maximum van 250 euro per aanvrager per jaar.
Subsidievoorwaarden:
• Het terrein waarop de aanleg van het kleine landschapselement is gepland, is gelegen binnen het
grondgebied van de gemeente Arendonk.
• Zowel de aankoop via de haagplantactie als aankoop bij plantenkwekers komen in aanmerking.
• De aangeplante soorten moeten streekeigen bomen, struiken of heesters zijn.
• Maximale plantafstand:
o Voor hagen en heggen: 0,5 meter.
o Houtkant: 1 meter.
o Bomenrij: 10 meter voor hoogstammige bomen.
• Beplantingen of herplantingen die deel uitmaken van de voorwaarden van een kapmachtiging of
omgevingsvergunning komen niet in aanmerking voor een subsidie voor aanplanting.
• Aanplantingen voor louter commerciële doeleinden komen ook niet in aanmerking voor een
toelage voor aanplanting.
• In gebieden waar de open ruimte van belang is voor weidevogels worden geen subsidies
uitgekeerd voor de aanplanting van KLE’s. De aanleg van een poel in weidevogelgebieden komt
wel in aanmerking voor subsidie.
Controle en sanctie:
• De aanvrager geeft op elk ogenblik machtiging aan de gemeentelijke ambtenaar ter controle van
de uitgevoerde werken en het goed beheer.
• De subsidie kan teruggevorderd worden als de beplanting door gebrek aan zorg of vervanging
niet tot uitgroei komt of als de poel gedempt wordt of behandeld zodat de natuur- of
landbouwfunctie ervan geschaad wordt.

DEEL 3 – Aanleg kleine landschapselementen - aanplanten van een houtkant
Relevante definities uit het subsidiereglement:
• Lijnvormig element: een klein landschapselement dat een landschapstructurerende impact heeft
en dat gecategoriseerd wordt door de vorm, namelijk langwerpig en beperkt in breedte, met het
doel het landschappelijk karakter van de gemeente te versterken.
• Houtkant: elke strook grond, taluds die met bomen, struiken en kruiden begroeid zijn,
inbegrepen. De exploitatie bestaat uit het periodiek kappen van houtige gewassen tot aan de
grond. Door het natuurlijk opslagvermogen van bepaalde loofhoutsoorten, worden dan op de
stronk nieuwe loten gevormd.
• Streekeigen bomen en heesters: lijst zoals voorzien in bijlage 1.
• Vellen of kappen: het door hakken of zagen doen vallen.
• Rooien: het verwijderen van bomen of houtachtige gewassen met inbegrip van hun
wortelstelsel.
• Groeiseizoen: periode van 1 april tot en met 31 oktober
• Plantseizoen: periode van 1 november tot en met 31 maart
• Landelijke gebieden: de zones aangeduid op het gewestplan als agrarisch gebied,
landschappelijk waardevol agrarisch gebied, agrarisch gebied met ecologische waarde.
• Aangeslagen plantsoen: plantsoen dat na aanplanting of verplanting verder groeikrachtig is of
blijft.
Gegevens van de plaats waarop de aanvraag van toepassing is (invullen):
• Adres: .................................................................................................................................................
• Kadastrale ligging (enkel indien de plaats geen adres heeft): ...........................................................
............................................................................................................................................................
• Aantal lopende meter houtkant: .......................................................................................................
• Breedte van de houtkant: ..................................................................................................................
• Plantverband van de houtkant: .........................................................................................................
• Voorziene soorten (uit bijlage 1): ......................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Bij je aanvraag te voegen stukken:
• Een nota met een beschrijving van de geplande werken;
• Een situeringsplan op schaal 1/2 000 of 1/2 500.
Na de werken:
• Een kopie van je aankoopbewijs (factuur of kasticket);
• Enkele foto’s van de aanplanting: bij voorkeur per mail aan grondgebiedszaken@arendonk.be.
Procedure
• Het college van burgemeester en schepenen beslist of de aanvraag in principe voor de
betreffende toelage in aanmerking komt.
• Na schriftelijke bevestiging mag je starten met de beplantingen en aanleg.
• Binnen de 9 maanden moet je de voltooiing van de werken doorgeven. Aan dit bericht wordt
een aanvraag tot betaling gevoegd en de factuur van de aankoop. Als dit niet binnen de 9
maanden gebeurt, vervalt de subsidie.
• Het plantgoed wordt gecontroleerd. Als de uitvoering onvolledig of gebrekkig is uitgevoerd, kan
de subsidie verminderd, uitgesteld of geweigerd worden. In geen geval wordt een hogere
vergoeding uitgekeerd dan toegekend werd.
• Op basis van het verslag van de gemeentelijke ambtenaar zal het college van burgemeester en
schepenen al dan niet zijn goedkeuring verlenen tot uitbetaling van de subsidie.

•

De aanplanting moet minimaal 10 jaar integraal en intact op dezelfde plaats blijven staan.
Gedurende deze periode mogen enkel normale onderhouds- en behoudswerken worden
uitgevoerd. Het verplaatsen, vellen, rooien of definitief verwijderen van het gesubsidieerde
plantsoen is niet toegestaan.

Subsidiereglement:
Subsidiebedrag:
• 0,50 euro per lopende meter gerealiseerde aanplant
• De subsidie wordt eenmalig uitgekeerd met een maximum van 250 euro per aanvrager per jaar.
Subsidievoorwaarden:
• Het terrein waarop de aanleg van het kleine landschapselement is gepland, is gelegen binnen het
grondgebied van de gemeente Arendonk.
• Zowel de aankoop via de haagplantactie als aankoop bij plantenkwekers komen in aanmerking.
• De aangeplante soorten moeten streekeigen bomen, struiken of heesters zijn.
• Maximale plantafstand:
o Voor hagen en heggen: 0,5 meter.
o Houtkant: 1 meter.
o Bomenrij: 10 meter voor hoogstammige bomen.
• Beplantingen of herplantingen die deel uitmaken van de voorwaarden van een kapmachtiging of
omgevingsvergunning komen niet in aanmerking voor een subsidie voor aanplanting.
• Aanplantingen voor louter commerciële doeleinden komen ook niet in aanmerking voor een
toelage voor aanplanting.
• In gebieden waar de open ruimte van belang is voor weidevogels worden geen subsidies
uitgekeerd voor de aanplanting van KLE’s. De aanleg van een poel in weidevogelgebieden komt
wel in aanmerking voor subsidie.
Controle en sanctie:
• De aanvrager geeft op elk ogenblik machtiging aan de gemeentelijke ambtenaar ter controle van
de uitgevoerde werken en het goed beheer.
• De subsidie kan teruggevorderd worden als de beplanting door gebrek aan zorg of vervanging
niet tot uitgroei komt of als de poel gedempt wordt of behandeld zodat de natuur- of
landbouwfunctie ervan geschaad wordt.

DEEL 4 – Aanleg kleine landschapselementen - aanplanten van een bomenrij
Relevante definities uit het subsidiereglement:
• Lijnvormig element: een klein landschapselement dat een landschapstructurerende impact heeft
en dat gecategoriseerd wordt door de vorm, namelijk langwerpig en beperkt in breedte, met het
doel het landschappelijk karakter van de gemeente te versterken.
• Streekeigen bomen en heesters: lijst zoals voorzien in bijlage 1.
• Bomenrij: een opeenvolging of aaneenschakeling van bomen van dezelfde soort, grootte en
leeftijd, die meestal in een rechte lijn zijn geplaatst of gerangschikt.
• Vellen of kappen: het door hakken of zagen doen vallen.
• Rooien: het verwijderen van bomen of houtachtige gewassen met inbegrip van hun
wortelstelsel.
• Groeiseizoen: periode van 1 april tot en met 31 oktober
• Plantseizoen: periode van 1 november tot en met 31 maart
• Landelijke gebieden: de zones aangeduid op het gewestplan als agrarisch gebied,
landschappelijk waardevol agrarisch gebied, agrarisch gebied met ecologische waarde.
• Aangeslagen plantsoen: plantsoen dat na aanplanting of verplanting verder groeikrachtig is of
blijft.
Gegevens van de plaats waarop de aanvraag van toepassing is (invullen):
• Adres: .................................................................................................................................................
• Kadastrale ligging (enkel indien de plaats geen adres heeft): ...........................................................
............................................................................................................................................................
• Aantal hoogstammige bomen (min 10 of 20)): ..................................................................................
• Voorziene soorten (uit bijlage 1): ......................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Type plantgoed (aankruisen).
❑ hoogstammig beworteld plantgoed met een stamomtrek van min. 8-10 cm.
❑ bewortelde poten.
Bij je aanvraag te voegen stukken:
• Een nota met de beschrijving van de geplande werken;
• Een situeringsplan op schaal 1/2 000 of 1/2 500.
Na de werken:
• Een kopie van je aankoopbewijs (factuur of kasticket);
• Enkele foto’s van de aanplanting: bij voorkeur per mail aan grondgebiedszaken@arendonk.be.
Procedure
• Het college van burgemeester en schepenen beslist of de aanvraag in principe voor de
betreffende toelage in aanmerking komt.
• Na schriftelijke bevestiging mag je starten met de beplantingen en aanleg.
• Binnen de 9 maanden moet je de voltooiing van de werken doorgeven. Aan dit bericht wordt
een aanvraag tot betaling gevoegd en de factuur van de aankoop. Als dit niet binnen de 9
maanden gebeurt, vervalt de subsidie.
• Het plantgoed wordt gecontroleerd. Als de uitvoering onvolledig of gebrekkig is uitgevoerd, kan
de subsidie verminderd, uitgesteld of geweigerd worden. In geen geval wordt een hogere
vergoeding uitgekeerd dan toegekend werd.
• Op basis van het verslag van de gemeentelijke ambtenaar zal het college van burgemeester en
schepenen al dan niet zijn goedkeuring verlenen tot uitbetaling van de subsidie.

•

De aanplanting moet minimaal 10 jaar integraal en intact op dezelfde plaats blijven staan.
Gedurende deze periode mogen enkel normale onderhouds- en behoudswerken worden
uitgevoerd. Het verplaatsen, vellen, rooien of definitief verwijderen van het gesubsidieerde
plantsoen is niet toegestaan.

Subsidiereglement:
Subsidiebedrag:
• Met hoogstammig beworteld plantgoed: 10 euro per boom met een minimum van 10
exemplaren hoogstammig beworteld plantgoed met een stamomtrek van min. 8-10 cm.
• 2,50 euro per stuk bij een aanplant van minstens 20 niet-bewortelde poten.
• De subsidie wordt eenmalig uitgekeerd met een maximum van 250 euro per aanvrager per jaar.
Subsidievoorwaarden:
• Het terrein waarop de aanleg van het kleine landschapselement is gepland, is gelegen binnen het
grondgebied van de gemeente Arendonk.
• Zowel de aankoop via de haagplantactie als aankoop bij plantenkwekers komen in aanmerking.
• De aangeplante soorten moeten streekeigen bomen, struiken of heesters zijn.
• Maximale plantafstand:
o Voor hagen en heggen: 0,5 meter.
o Houtkant: 1 meter.
o Bomenrij: 10 meter voor hoogstammige bomen.
• Beplantingen of herplantingen die deel uitmaken van de voorwaarden van een kapmachtiging of
omgevingsvergunning komen niet in aanmerking voor een subsidie voor aanplanting.
• Aanplantingen voor louter commerciële doeleinden komen ook niet in aanmerking voor een
toelage voor aanplanting.
• In gebieden waar de open ruimte van belang is voor weidevogels worden geen subsidies
uitgekeerd voor de aanplanting van KLE’s. De aanleg van een poel in weidevogelgebieden komt
wel in aanmerking voor subsidie.
Controle en sanctie:
• De aanvrager geeft op elk ogenblik machtiging aan de gemeentelijke ambtenaar ter controle van
de uitgevoerde werken en het goed beheer.
• De subsidie kan teruggevorderd worden als de beplanting door gebrek aan zorg of vervanging
niet tot uitgroei komt of als de poel gedempt wordt of behandeld zodat de natuur- of
landbouwfunctie ervan geschaad wordt.

DEEL 5 – Aanleg kleine landschapselementen - aanplanten van een hoogstamboomgaard
Relevante definities uit het subsidiereglement:
• Lijnvormig element: een klein landschapselement dat een landschapstructurerende impact heeft
en dat gecategoriseerd wordt door de vorm, namelijk langwerpig en beperkt in breedte, met het
doel het landschappelijk karakter van de gemeente te versterken.
• Streekeigen bomen en heesters: lijst zoals voorzien in bijlage 1.
• Vellen of kappen: het door hakken of zagen doen vallen.
• Rooien: het verwijderen van bomen of houtachtige gewassen met inbegrip van hun
wortelstelsel.
• Groeiseizoen: periode van 1 april tot en met 31 oktober
• Plantseizoen: periode van 1 november tot en met 31 maart
• Landelijke gebieden: de zones aangeduid op het gewestplan als agrarisch gebied,
landschappelijk waardevol agrarisch gebied, agrarisch gebied met ecologische waarde.
• Aangeslagen plantsoen: plantsoen dat na aanplanting of verplanting verder groeikrachtig is of
blijft.
Gegevens van de plaats waarop de aanvraag van toepassing is (invullen):
• Adres: .................................................................................................................................................
• Kadastrale ligging (enkel indien de plaats geen adres heeft): ...........................................................
............................................................................................................................................................
• Aantal hoogstamfruitbomen (min. 5): ................................................................................................
• Voorziene fruitsoorten en -rassen: ....................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Is de hoogstamfruitboomgaard publiek toegankelijk (aankruisen)?
❑ ja. Voeg een toegankelijkheidsregeling toe.
❑ neen.
Bij je aanvraag te voegen stukken:
• Een nota met de beschrijving van de geplande werken;
• Een situeringsplan op schaal 1/2000 of 1/2500.
Na de werken:
• Een kopie van je aankoopbewijs (factuur of kasticket);
• Enkele foto’s van de aanplanting: bij voorkeur per mail aan grondgebiedszaken@arendonk.be.
Procedure
• Het college van burgemeester en schepenen beslist of de aanvraag in principe voor de
betreffende toelage in aanmerking komt.
• Na schriftelijke bevestiging mag je starten met de beplantingen en aanleg.
• Binnen de 9 maanden moet je de voltooiing van de werken doorgeven. Aan dit bericht wordt
een aanvraag tot betaling gevoegd en de factuur van de aankoop. Als dit niet binnen de 9
maanden gebeurt, vervalt de subsidie.
• Het plantgoed wordt gecontroleerd. Als de uitvoering onvolledig of gebrekkig is uitgevoerd, kan
de subsidie verminderd, uitgesteld of geweigerd worden. In geen geval wordt een hogere
vergoeding uitgekeerd dan toegekend werd.
• Op basis van het verslag van de gemeentelijke ambtenaar zal het college van burgemeester en
schepenen al dan niet zijn goedkeuring verlenen tot uitbetaling van de subsidie.
• De aanplanting moet minimaal 10 jaar integraal en intact op dezelfde plaats blijven staan.
Gedurende deze periode mogen enkel normale onderhouds- en behoudswerken worden

uitgevoerd. Het verplaatsen, vellen, rooien of definitief verwijderen van het gesubsidieerde
plantsoen is niet toegestaan.
Subsidiereglement:
Subsidiebedrag:
• 10 euro per boom met een minimum van 5 bomen.
• Als de boomgaard toegankelijk wordt gemaakt voor derden wordt het subsidiebedrag verhoogd
met 50%. De toegankelijkheidsregeling moet mee ter goedkeuring opgenomen worden in de
subsidieaanvraag.
• De subsidie wordt eenmalig uitgekeerd met een maximum van 250 euro per aanvrager per jaar.
Subsidievoorwaarden:
• Het terrein waarop de aanleg van het kleine landschapselement is gepland, is gelegen binnen het
grondgebied van de gemeente Arendonk.
• Zowel de aankoop via de haagplantactie als aankoop bij plantenkwekers komen in aanmerking.
• De aangeplante soorten moeten streekeigen bomen, struiken of heesters zijn.
• Maximale plantafstand:
o Voor hagen en heggen: 0,5 meter.
o Houtkant: 1 meter.
o Bomenrij: 10 meter voor hoogstammige bomen.
• Beplantingen of herplantingen die deel uitmaken van de voorwaarden van een kapmachtiging of
omgevingsvergunning komen niet in aanmerking voor een subsidie voor aanplanting.
• Aanplantingen voor louter commerciële doeleinden komen ook niet in aanmerking voor een
toelage voor aanplanting.
• In gebieden waar de open ruimte van belang is voor weidevogels worden geen subsidies
uitgekeerd voor de aanplanting van KLE’s. De aanleg van een poel in weidevogelgebieden komt
wel in aanmerking voor subsidie.
Controle en sanctie:
• De aanvrager geeft op elk ogenblik machtiging aan de gemeentelijke ambtenaar ter controle van
de uitgevoerde werken en het goed beheer.
• De subsidie kan teruggevorderd worden als de beplanting door gebrek aan zorg of vervanging
niet tot uitgroei komt of als de poel gedempt wordt of behandeld zodat de natuur- of
landbouwfunctie ervan geschaad wordt.

DEEL 6 – Aanleg kleine landschapselementen – gecombineerde aanplanting van een
gemengde haag, heg of houtkant met bomen
Relevante definities uit het subsidiereglement:
• Lijnvormig element: een klein landschapselement dat een landschapstructurerende impact heeft
en dat gecategoriseerd wordt door de vorm, namelijk langwerpig en beperkt in breedte, met het
doel het landschappelijk karakter van de gemeente te versterken.
• Haag of haagkant: een lijnvormige aanplant van houtige gewassen met compacte structuur die
bij normaal onderhoud door periodieke snoei in vorm wordt gehouden: de frequentie bepaalt of
het gaat om een haag (frequent onderhouden) of om een haagkant (minimaal onderhouden).
• Houtkant: elke strook grond, taluds die met bomen, struiken en kruiden begroeid zijn,
inbegrepen. De exploitatie bestaat uit het periodiek kappen van houtige gewassen tot aan de
grond. Door het natuurlijk opslagvermogen van bepaalde loofhoutsoorten, worden dan op de
stronk nieuwe loten gevormd.
• Streekeigen bomen en heesters: lijst zoals voorzien in bijlage 1.
• Bomenrij: een opeenvolging of aaneenschakeling van bomen van dezelfde soort, grootte en
leeftijd, die meestal in een rechte lijn zijn geplaatst of gerangschikt.
• Vellen of kappen: het door hakken of zagen doen vallen.
• Rooien: het verwijderen van bomen of houtachtige gewassen met inbegrip van hun
wortelstelsel.
• Groeiseizoen: periode van 1 april tot en met 31 oktober
• Plantseizoen: periode van 1 november tot en met 31 maart
• Landelijke gebieden: de zones aangeduid op het gewestplan als agrarisch gebied,
landschappelijk waardevol agrarisch gebied, agrarisch gebied met ecologische waarde.
• Aangeslagen plantsoen: plantsoen dat na aanplanting of verplanting verder groeikrachtig is of
blijft.
• Gemengde haag of heg: aaneengesloten klein landschapselement bestaande uit minstens 3
streekeigen soorten.
Gegevens van de plaats waarop de aanvraag van toepassing is (invullen):
• Adres: .................................................................................................................................................
• Kadastrale ligging (enkel indien de plaats geen adres heeft): ...........................................................
............................................................................................................................................................
• Aantal lopende meter gemengde haag, heg of houtkant: .................................................................
• Breedte van de houtkant: ..................................................................................................................
• Plantverband van de houtkant: .........................................................................................................
• Aantal hoogstammige bomen (min 10 of 20)): ..................................................................................
• Voorziene soorten (uit bijlage 1): ......................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Aanplanting door gemengde haag of heg door meerdere, aanpalende eigenaars? Niet voor hagen op
de gemeenschappelijke perceelsgrens (aankruisen).
❑ ja. Voeg de gegevens van de andere eigenaars toe aan je nota.
❑ neen.
Type plantgoed bomen (aankruisen).
❑ hoogstammig beworteld plantgoed met een stamomtrek van min. 8-10 cm.
❑ bewortelde poten.

Bij je aanvraag te voegen stukken:
• Een nota met de beschrijving van de geplande werken;
• Een situeringsplan op schaal 1/2 000 of 1/2 500.
Na de werken:
• Een kopie van je aankoopbewijs (factuur of kasticket);
• Enkele foto’s van de aanplanting: bij voorkeur per mail aan grondgebiedszaken@arendonk.be.
Procedure
• Het college van burgemeester en schepenen beslist of de aanvraag in principe voor de
betreffende toelage in aanmerking komt.
• Na schriftelijke bevestiging mag je starten met de beplantingen en aanleg.
• Binnen de 9 maanden moet je de voltooiing van de werken doorgeven. Aan dit bericht wordt
een aanvraag tot betaling gevoegd en de factuur van de aankoop. Als dit niet binnen de 9
maanden gebeurt, vervalt de subsidie.
• Het plantgoed wordt gecontroleerd. Als de uitvoering onvolledig of gebrekkig is uitgevoerd, kan
de subsidie verminderd, uitgesteld of geweigerd worden. In geen geval wordt een hogere
vergoeding uitgekeerd dan toegekend werd.
• Op basis van het verslag van de gemeentelijke ambtenaar zal het college van burgemeester en
schepenen al dan niet zijn goedkeuring verlenen tot uitbetaling van de subsidie.
• De aanplanting moet minimaal 10 jaar integraal en intact op dezelfde plaats blijven staan.
Gedurende deze periode mogen enkel normale onderhouds- en behoudswerken worden
uitgevoerd. Het verplaatsen, vellen, rooien of definitief verwijderen van het gesubsidieerde
plantsoen is niet toegestaan.
Subsidiereglement:
Subsidiebedrag:
• Gemengde haag of heg: 1 euro per lopende meter gerealiseerde aanplant. Als de aanplant
ingediend wordt door meerdere aanpalende eigenaars, wordt het subsidiebedrag verhoogd met
20%. Deze verhoging is niet van toepassing voor de aanplant van een gemeenschappelijke haag
of heg.
• Houtkant: 0,50 euro per lopende meter gerealiseerde aanplant.
• Bomenrij: met hoogstammig beworteld plantgoed: 10 euro per boom met een minimum van 10
exemplaren hoogstammig beworteld plantgoed met een stamomtrek van min. 8-10 cm.
• Bomenrij: 2,50 euro per stuk bij een aanplant van minstens 20 niet-bewortelde poten.
• Voor een gecombineerde aanplant van een haag, heg of houtkant met bomen geldt een
cumulatie van de overeenkomstige bedragen met een maximum van 250 euro per aanvrager per
jaar.
Subsidievoorwaarden:
• Het terrein waarop de aanleg van het kleine landschapselement is gepland, is gelegen binnen het
grondgebied van de gemeente Arendonk.
• Zowel de aankoop via de haagplantactie als aankoop bij plantenkwekers komen in aanmerking.
• De aangeplante soorten moeten streekeigen bomen, struiken of heesters zijn.
• Maximale plantafstand:
o Voor hagen en heggen: 0,5 meter.
o Houtkant: 1 meter.
o Bomenrij: 10 meter voor hoogstammige bomen.
• Beplantingen of herplantingen die deel uitmaken van de voorwaarden van een kapmachtiging of
omgevingsvergunning komen niet in aanmerking voor een subsidie voor aanplanting.
• Aanplantingen voor louter commerciële doeleinden komen ook niet in aanmerking voor een
toelage voor aanplanting.

•

In gebieden waar de open ruimte van belang is voor weidevogels worden geen subsidies
uitgekeerd voor de aanplanting van KLE’s. De aanleg van een poel in weidevogelgebieden komt
wel in aanmerking voor subsidie.

Controle en sanctie:
• De aanvrager geeft op elk ogenblik machtiging aan de gemeentelijke ambtenaar ter controle van
de uitgevoerde werken en het goed beheer.
• De subsidie kan teruggevorderd worden als de beplanting door gebrek aan zorg of vervanging
niet tot uitgroei komt of als de poel gedempt wordt of behandeld zodat de natuur- of
landbouwfunctie ervan geschaad wordt.

DEEL 7 – Aanleg kleine landschapselementen – aanleggen van een amfibiepoel
Relevante definitie uit het subsidiereglement:
• Amfibiepoelen: ondiepe, natuurlijke of kunstmatig aangelegde waterpartijen in een weiland.
Gegevens van de plaats waarop de aanvraag van toepassing is (invullen):
• Adres: .................................................................................................................................................
• Kadastrale ligging (enkel indien de plaats geen adres heeft): ...........................................................
............................................................................................................................................................
• Aantal m² amfibiepoel: ......................................................................................................................
• Datum geplande aanleg amfibiepoel: ................................................................................................
Bij je aanvraag te voegen stukken:
• Een nota met de beschrijving van de geplande werken;
• Een situeringsplan op schaal 1/2 000 of 1/2 500.
Na de werken:
• Een kopie van de gemaakte onkosten (factuur of kasticket);
• Enkele foto’s van de amfibiepoel: bij voorkeur per mail aan grondgebiedszaken@arendonk.be.
Procedure
• Het college van burgemeester en schepenen beslist of de aanvraag in principe voor de
betreffende toelage in aanmerking komt.
• Na schriftelijke bevestiging mag je starten met de beplantingen en aanleg.
• Binnen de 9 maanden moet je de voltooiing van de werken doorgeven. Aan dit bericht wordt
een aanvraag tot betaling gevoegd en de factuur van de aankoop. Als dit niet binnen de 9
maanden gebeurt, vervalt de subsidie.
• Als de uitvoering onvolledig of gebrekkig is uitgevoerd, kan de subsidie verminderd, uitgesteld of
geweigerd worden. In geen geval wordt een hogere vergoeding uitgekeerd dan toegekend werd.
• Op basis van het verslag van de gemeentelijke ambtenaar zal het college van burgemeester en
schepenen al dan niet zijn goedkeuring verlenen tot uitbetaling van de subsidie.
• De poel moet minimaal 10 jaar integraal en intact op dezelfde plaats blijven staan. Gedurende
deze periode mogen enkel normale onderhouds- en behoudswerken worden uitgevoerd. Het
verplaatsen of definitief verwijderen van de gesubsidieerde poel is niet toegestaan.
Subsidiereglement:
Subsidiebedrag:
• 5 euro per m² gerealiseerde aanleg.
• De subsidie wordt eenmalig uitgekeerd met een maximum van 250 euro per aanvrager per jaar.
Subsidievoorwaarden:
• Het terrein waarop de aanleg van het kleine landschapselement is gepland, is gelegen binnen het
grondgebied van de gemeente Arendonk.
• In gebieden waar de open ruimte van belang is voor weidevogels worden geen subsidies
uitgekeerd voor de aanplanting van KLE’s. De aanleg van een poel in weidevogelgebieden komt
wel in aanmerking voor subsidie.
Controle en sanctie:
• De aanvrager geeft op elk ogenblik machtiging aan de gemeentelijke ambtenaar ter controle van
de uitgevoerde werken en het goed beheer.
• De subsidie kan teruggevorderd worden als de beplanting door gebrek aan zorg of vervanging
niet tot uitgroei komt of als de poel gedempt wordt of behandeld zodat de natuur- of
landbouwfunctie ervan geschaad wordt.

DEEL 8 – Soortengerichte subsidie – in stand houden van zwaluwnesten
Gegevens van de plaats waarop de aanvraag van toepassing is (invullen):
• Adres: .................................................................................................................................................
• Kadastrale ligging (enkel indien de plaats geen adres heeft): ...........................................................
...........................................................................................................................................................
Aantal bewoonde zwaluwnesten (aankruisen);
❑ 1 tot 3 nesten;
❑ 4 of 5 nesten;
❑ meer dan 5 nesten.
Subsidiereglement:
Indieningsperiode: De subsidieaanvraag wordt door middel van een volledig ingevuld
subsidieformulier ingediend tussen 15 mei en 1 juli.
Subsidiebedrag:
• 25 euro per jaar voor het in stand houden van een zwaluwkolonie van 1 tot 3 nesten;
• 37,50 euro per jaar voor het in stand houden van een zwaluwkolonie van 4 of 5 nesten;
• 50 euro per jaar voor het in stand houden van een zwaluwkolonie van meer dan 5 nesten.
Subsidievoorwaarden:
Door het indienen van een aanvraag stemt de aanvrager er mee in om volgende voorwaarden ter
bescherming van zwaluwen strikt na te leven:
• Er worden geen chemische insectenbestrijders gebruikt op de muren, in de stallen of andere
ruimten, waar de zwaluwnesten zich bevinden of in de onmiddellijke omgeving van de
zwaluwnesten.
• Bij het schoonmaken van de muren, de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich
bevinden, zullen de nesten worden gespaard.
• Er worden geen lakverven gebruikt op de muren of het plafond in de nabijheid van de
zwaluwnesten.
• Als de muren of het plafond in de nabijheid van de zwaluwnesten worden gekalkt, mag hiervoor
enkel een natuurlijk product gebruikt worden.
• In de stallen of andere ruimten waar de zwaluwnesten zich bevinden, worden voldoende
openingen voorzien om de toegang van zwaluwen mogelijk te maken.
• Verlaten nesten worden minimaal 3 jaar behouden.

DEEL 9 – Soortengerichte subsidie – installeren en in stand houden van mussennesten
Gegevens van de plaats waarop de aanvraag van toepassing is (invullen):
• Adres: .................................................................................................................................................
• Kadastrale ligging (enkel indien de plaats geen adres heeft): ...........................................................
...........................................................................................................................................................
• Aantal nestkasten: .............................................................................................................................
• Plaatsingshoogte van de nestkasten: ................................................................................................
Bij je aanvraag te voegen stukken:
• Een kopie van je aankoopbewijs (factuur of kasticket);
• Enkele foto’s van de opgehangen mussennesten: bij voorkeur per mail aan
grondgebiedszaken@arendonk.be.
Subsidiereglement:
Subsidiebedrag:
• 25% van het aankoopbedrag met een maximum van 50 euro per jaar
Subsidievoorwaarden:
• De nestkast moet voldoende hoog zijn. Voor een klassieke kast voor mussen bedraagt dit zeker
een 16 tot 20-tal cm van invliegopening tot bodem.
• De nestkast wordt opgehangen op een beschut plekje waar rovers zoals eksters en katten niet
goed bij kunnen.
• Nestkasten worden opgehangen zodat de aanvliegroute vrij is van begroeiing.
• Er wordt nestruimte geplaatst voor minimaal 3 broedparen.
• Ophanghoogte bedraagt 2 m à 5 m.
• Opening is tussen de 2,8 cm en 3,5 cm.
• Er zullen geen chemische insectenbestrijders worden gebruikt op de muren, in de stallen of
andere ruimten waar de mussennesten zich bevinden of in de onmiddellijke omgeving van de
nesten.
• De nesten worden minimaal 3 jaar behouden.
Controle en sanctie:
• De aanvrager geeft op elk ogenblik machtiging aan de gemeentelijke ambtenaar ter controle van
de nesten en de naleving van de subsidievoorwaarden.
• Als blijkt dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan de subsidie geheel of
gedeeltelijk worden teruggevorderd.

DEEL 10 – Natuurinclusief bouwen – aanleggen van een groendak
Relevante definitie uit het subsidiereglement:
• Groendak: een dak waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten.
Gegevens van de plaats waarop de aanvraag van toepassing is (invullen):
• Adres: .................................................................................................................................................
• Kadastrale ligging (enkel indien de plaats geen adres heeft): ...........................................................
............................................................................................................................................................
• Aantal m² effectief groendak (excl. paden en terassen,..): ...............................................................
• Aantal planten per m²: .......................................................................................................................
• Beschrijving van de opbouw van het groendak: ................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Bij je aanvraag te voegen stukken:
• Een situeringsplan op schaal 1/1 000 en grondplan op schaal 1/200.
• Een kopie van de gemaakte onkosten (factuur);
• Enkele foto’s van het groendak: bij voorkeur per mail aan grondgebiedszaken@arendonk.be.
Procedure
• Binnen de 9 maanden na voltooiing van de werken wordt de subsidieaanvraag ingediend met
het modelformulier. Bij dit bericht wordt de factuur van de werken gevoegd. Als dit niet binnen
de 9 maanden gebeurt, vervalt de subsidie.
• De subsidie kan pas worden uitgekeerd na een controle ter plaatse van een door het college van
burgemeester en schepenen aangeduide ambtenaar.
• Als de installatie voldoet aan de voorwaarden van het subsidiereglement, wordt de subsidie, na
goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, uitbetaald. De aanvrager wordt
van de beslissing schriftelijk in kennis gesteld.
Subsidiereglement:
Subsidiebedrag:
• 25 euro per m² voor de aanleg van een groendak. Als de aanlegkosten van het groendak lager
zijn dan 25 euro per m² wordt de werkelijke kostprijs beschouwd als het maximale
subsidiebedrag. Het betreffende dak kan slechts één keer gesubsidieerd worden.
• De subsidie voor de aanleg van een groendak wordt eenmalig uitgekeerd met een maximum van
250 euro per aanvrager per jaar.
• De cumulatieve subsidie voor natuurinclusief bouwen bedraagt maximaal 500 euro.
Subsidievoorwaarden:
• Het reglement is van toepassing op alle types van groendak.
• Het groendak bestaat uit minstens een draineer-, substraat- en vegetatielaag. Als het een
hellend dakvlak betreft, is een drainagelaag niet vereist.
• Alleen de dakvegetatie komt in aanmerking voor de subsidie. Paden en terrassen worden niet
gesubsidieerd.
• Per aanvraagdossier moet minstens 6 m² vegetatie worden aangebracht. Bij de aanplant van
sedums, siergrassen, bloemen, kruiden en vaste planten moeten minstens 9 stuks per m²
aangebracht worden. Bij gebruik van scheuten en/of zaad moet het groendak na 1 groeiseizoen
ten minste voor 50% bedekt zijn met vegetatie.
• De subsidie wordt enkel toegekend voor vergunde gebouwen, zoals bedoeld in de VCRO.
• De aanleg van een groendak die volgt uit de verplichting uit een omgevingsvergunning komt niet
in aanmerking voor subsidie.

DEEL 11 – Natuurinclusief bouwen – aanleggen van een geveltuin
Relevante definitie uit het subsidiereglement:
• Geveltuin: een (klim)plant die groeit in een plantgat, waarbij het plantgat gemaakt is in het
voetpad op openbaar domein;
Gegevens van de plaats waarop de aanvraag van toepassing is (invullen):
• Adres: .................................................................................................................................................
• Kadastrale ligging (enkel indien de plaats geen adres heeft): ...........................................................
............................................................................................................................................................
• Breedte voetpad of berm: ..................................................................................................................
• Gebruikte plantensoort (uit bijlage 2): ...............................................................................................
• Motivatie afwijking gebruikte plantensoort (van bijlage 2): ..............................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Bij je aanvraag te voegen stukken:
• Een situeringsplan op schaal 1/500.
Na de werken:
• Enkele foto’s van de geveltuin: bij voorkeur per mail aan grondgebiedszaken@arendonk.be.
Procedure
• Je vraagt vooraf toelating van het college van burgemeester en schepenen om een geveltuin aan
te leggen met het aanvraagformulier.
Subsidiereglement:
Subsidiebedrag:
• 35 euro per gebouw.
• De cumulatieve subsidie voor natuurinclusief bouwen bedraagt maximaal 500 euro.
Subsidievoorwaarden:
• Je vraagt vooraf toelating van het college van burgemeester en schepenen om een geveltuin aan
te leggen met het aanvraagformulier.
• De klimplanten die in aanmerking komen voor subsidie zijn terug te vinden in bijlage 2. Afwijking
van deze lijst kan enkel mits expliciete goedkeuring door het college van burgemeester en
schepenen.
• Je vermijdt stekelige of doornige planten.
• Je zorgt dat alle voorzieningen van openbaar nut, zoals straatnaamborden, verkeersborden …
steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn.
• De vrije doorgang van het voetpad van 1,5 m moet gewaarborgd blijven.
• Gemeentelijke diensten en nutsbedrijven kunnen de verwijdering van de geveltuin eisen voor
werkzaamheden.

DEEL 12 – Natuurinclusief bouwen – plaatsen van nestkasten voor gierzwaluwen
Gegevens van de plaats waarop de aanvraag van toepassing is (invullen):
• Adres: .................................................................................................................................................
• Kadastrale ligging (enkel indien de plaats geen adres heeft): ...........................................................
............................................................................................................................................................
• Aantal nestkasten: ..............................................................................................................................
Bij je aanvraag te voegen stukken:
• Een situeringsplan op schaal 1/500 en geveltekening met aanduiding van de nestkasten op
schaal 1/100.
• Een kopie van de gemaakte onkosten (factuur of kasticket);
• Enkele foto’s van de nestkasten: bij voorkeur per mail aan grondgebiedszaken@arendonk.be.
Subsidiereglement:
Subsidiebedrag:
• Eenmalig met een maximum van 150 euro per aanvrager per jaar.
• De cumulatieve subsidie voor natuurinclusief bouwen bedraagt maximaal 500 euro.
Subsidievoorwaarden:
• De nestkasten worden mee geïntegreerd in het gebouw en maken integraal deel uit van het
gebouw (gevel of dak).
• Er worden minimaal 4 nestplaatsen voor gierzwaluwen voorzien.
• De nestkasten worden indien mogelijk op een hoek of langs de kopse kant van een gebouw op
het noorden of oosten geplaatst.
• De plaatsing van de nestplaats maakt deel uit van de plannen bij de omgevingsvergunning.
Controle en sanctie:
• De aanvrager geeft op elk ogenblik machtiging aan de gemeentelijke ambtenaar ter controle van
de uitgevoerde werken en het goed beheer.
• Wanneer de nestkasten onvolledig of gebrekkig uitgevoerd werden, kan de subsidie bij beslissing
van het college van burgemeester en schepenen verminderd, uitgesteld of geweigerd worden.
• Als blijkt dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan de subsidie geheel of
gedeeltelijk worden teruggevorderd.

DEEL 13 – Natuurinclusief bouwen – plaatsen van nestkasten voor huismussen
Gegevens van de plaats waarop de aanvraag van toepassing is (invullen):
• Adres: .................................................................................................................................................
• Kadastrale ligging (enkel indien de plaats geen adres heeft): ...........................................................
............................................................................................................................................................
• Aantal nestkasten: .............................................................................................................................
• Plaatsingshoogte van de nestkasten: ................................................................................................
Bij je aanvraag te voegen stukken:
• Een situeringsplan op schaal 1/500 en geveltekening met aanduiding van de nestkasten op
schaal 1/100.
• Een kopie van de gemaakte onkosten (factuur of kasticket);
• Enkele foto’s van de nestkasten: bij voorkeur per mail aan grondgebiedszaken@arendonk.be.
Subsidiereglement:
Subsidiebedrag:
• Eenmalig met een maximum van 150 euro per aanvrager per jaar.
• De cumulatieve subsidie voor natuurinclusief bouwen bedraagt maximaal 500 euro.
Subsidievoorwaarden:
• De nestkasten worden mee geïntegreerd in het gebouw en maken integraal deel uit van het
gebouw (gevel of dak).
• Er worden minimaal 4 nestplaatsen voor huismussen voorzien.
• De plaatsing van de nestkast maakt deel uit van de plannen bij de omgevingsvergunning.
• Direct nabij de nestkast moet voldoende dekking aanwezig zijn voor de hele groep. Dit is meestal
een dichte struik of een begroeide gevel.
Controle en sanctie:
• De aanvrager geeft op elk ogenblik machtiging aan de gemeentelijke ambtenaar ter controle van
de uitgevoerde werken en het goed beheer.
• Wanneer de nestkasten onvolledig of gebrekkig uitgevoerd werden, kan de subsidie bij beslissing
van het college van burgemeester en schepenen verminderd, uitgesteld of geweigerd worden.
• Als blijkt dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan de subsidie geheel of
gedeeltelijk worden teruggevorderd.

DEEL 14 – Natuurinclusief bouwen – plaatsen van nestkasten voor vleermuizen
Gegevens van de plaats waarop de aanvraag van toepassing is (invullen):
• Adres: .................................................................................................................................................
• Kadastrale ligging (enkel indien de plaats geen adres heeft): ...........................................................
............................................................................................................................................................
• Aantal nestkasten: ..............................................................................................................................
• Plaatsingshoogte van de nestkasten: .................................................................................................
Bij je aanvraag te voegen stukken:
• Een situeringsplan op schaal 1/500 en geveltekening met aanduiding van de nestkasten op
schaal 1/100.
• Een kopie van de gemaakte onkosten (factuur of kasticket);
• Enkele foto’s van de nestkasten: bij voorkeur per mail aan grondgebiedszaken@arendonk.be.
Subsidiereglement:
Subsidiebedrag:
• Eenmalig met een maximum van 150 euro per aanvrager per jaar.
• De cumulatieve subsidie voor natuurinclusief bouwen bedraagt maximaal 500 euro.
Subsidievoorwaarden:
• De vleermuiskasten worden mee geïntegreerd in het gebouw en maken integraal deel uit van het
gebouw (gevel of dak).
• De vleermuiskasten worden ingemetseld in de spouwmuren waar de dieren zowel in de zomer als
in de winter kunnen verblijven.
• Minimale hoogte bedraagt 3 m.
• De plaatsing van de kasten maakt deel uit van de plannen bij de omgevingsvergunning.
Controle en sanctie:
• De aanvrager geeft op elk ogenblik machtiging aan de gemeentelijke ambtenaar ter controle van
de uitgevoerde werken en het goed beheer.
• Wanneer de nestkasten onvolledig of gebrekkig uitgevoerd werden, kan de subsidie bij beslissing
van het college van burgemeester en schepenen verminderd, uitgesteld of geweigerd worden.
• Als blijkt dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan de subsidie geheel of
gedeeltelijk worden teruggevorderd.

DEEL 15 – Aanleggen en inzaaien van bloemenweides
Gegevens van de plaats waarop de aanvraag van toepassing is (invullen):
• Adres: .................................................................................................................................................
• Kadastrale ligging (enkel indien de plaats geen adres heeft): ...........................................................
............................................................................................................................................................
• Aantal m² bloemenweide: ..................................................................................................................
Bij je aanvraag te voegen stukken:
• een nota met de beschrijving van de geplande werken;
• een nota met de beschrijving van het zaaigoed (uit bijlage 3) en desgevallend de motivatie van
de afwijking;
• een situeringsplan op schaal 1/2 000.
Na de werken:
• Een kopie van de gemaakte onkosten (factuur of kasticket);
• Enkele foto’s van de aanleg: bij voorkeur per mail aan grondgebiedszaken@arendonk.be.
Procedure
• De aanvraag gebeurt schriftelijk via het daarvoor voorziene aanvraagformulier. Na het indienen
van het formulier onderzoekt de dienst grondgebiedszaken de aanvraag en adviseert het
college. De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing.
• De aanplanting of het inzaaien wordt uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag.
• De betalingsaanvraag wordt samen met de financiële bewijsstukken ingediend bij het college
van burgemeester en schepenen.
Subsidiereglement:
Begunstigde: particulieren, bedrijven, scholen of verenigingen.
Subsidiebedrag:
•
50% van de kostprijs van aankoop bloemenzaad en grondbewerkingen. De aankoopwaarde van het
plantgoed of zadenmengsels bedraagt min. 50 euro.
•
Maximale subsidiebedrag bedraagt 125 euro.
•
Bij gezamenlijke aanvragen door meerdere eigenaars op verschillende percelen wordt het subsidiebedrag
met 20% verhoogd met een maximum van 150 euro per aanvrager.
Subsidievoorwaarden:
• De akker is gelegen op het grondgebied van Arendonk.
• Enkel planten en zaden met gunstige effecten voor insecten komen in aanmerking voor de subsidie.
• De planten en zaden die in aanmerking komen zijn opgenomen in de lijst in bijlage 3. Een plant met hoge
pollen- en nectarwaarde die niet in de lijst staat opgenomen, kan voorgelegd worden en eventueel in
aanmerking komen na gunstig advies van de dienst grondgebiedszaken.
• De subsidie geldt enkel voor nieuwe aanplantingen of in te zaaien percelen.
• De aanvrager moet voor minstens 50 euro plantgoed of zadenmengsels aankopen. Meerdere
betalingsbewijzen mogen gebundeld worden. De betalingsbewijzen zijn maximaal 1 jaar oud.
• Mislukte aanplantingen moeten onmiddellijk hernomen worden.
• Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de subsidie. De toekenning van
de subsidie kan geweigerd worden bij gemotiveerd besluit van het college van burgemeester en
schepenen.
Controle en sanctie:
• De aanvrager geeft op elk ogenblik machtiging aan de gemeentelijke ambtenaar ter controle van de
uitgevoerde werken en het goed beheer.
• Wanneer de aanplanting of het inzaaien onvolledig of gebrekkig uitgevoerd is, kan de subsidie bij
beslissing van het college van burgemeester en schepenen verminderd, uitgesteld of geweigerd worden.
• Als blijkt dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan de subsidie geheel of gedeeltelijk
worden teruggevorderd.

DEEL 16 – Inzaaien van akkerranden door landbouwers
Tegemoetkoming van de kosten voor de aankoop van akkermengsel voor het inzaaien van akkerranden. Deze
tegemoetkoming moet landbouwers stimuleren de zone van 1 m aan waterlopen duurzaam in te zaaien.

Relevante definitie uit het subsidiereglement:
• Landelijke gebieden: de zones aangeduid op het gewestplan als agrarisch gebied,
landschappelijk waardevol agrarisch gebied, agrarisch gebied met ecologische waarde.
Gegevens van de plaats waarop de aanvraag van toepassing is (invullen):
• Adres: .................................................................................................................................................
• Kadastrale ligging (enkel indien de plaats geen adres heeft): ...........................................................
............................................................................................................................................................
• Aantal lopende meter lengte van de akkerrand:................................................................................
• Breedte van de akkerrand ..................................................................................................................
Bij je aanvraag te voegen stukken:
• Een nota met de beschrijving van de geplande werken;
• Een nota met de beschrijving van het zaaigoed (uit bijlage 3) en desgevallend de motivatie van
de afwijking;
• Een situeringsplan op schaal 1/2 000.
Na de werken:
• Een kopie van de gemaakte onkosten (factuur of kasticket);
• Enkele foto’s van de aanleg: bij voorkeur per mail aan grondgebiedszaken@arendonk.be.
Procedure
•

•
•

De aanvraag gebeurt schriftelijk via het daarvoor voorziene aanvraagformulier. Na het indienen van het
formulier onderzoekt de dienst grondgebiedszaken de aanvraag en adviseert het college. De aanvrager
wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing.
De aanplanting of het inzaaien wordt uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag.
De betalingsaanvraag wordt samen met de financiële bewijsstukken ingediend bij het college van
burgemeester en schepenen.

Subsidiereglement:
Begunstigde: landbouwers.
Subsidiebedrag:
•
10 euro per 100 m strookbreedte.
•
Maximale subsidiebedrag bedraagt 250 euro per landbouwer.
Subsidievoorwaarden:
• De akker is gelegen op het grondgebied van Arendonk in het landelijk gebied.
• Enkel planten en zaden met gunstige effecten voor insecten komen in aanmerking voor de subsidie.
• De planten en zaden die in aanmerking komen zijn opgenomen in de lijst in bijlage 3. Een plant met hoge
pollen- en nectarwaarde die niet in de lijst staat opgenomen, kan voorgelegd worden en eventueel in
aanmerking komen na gunstig advies van de dienst grondgebiedszaken.
• De subsidie geldt enkel voor nieuwe aanplantingen of in te zaaien percelen.
• Het bemesten van de akkerranden, het gebruik van insecticiden en chemische onkruidbestrijdingsmiddelen
of grondbewerkingen andere dan het in stand houden van de akkerranden zijn verboden.
• Handelingen die kunnen leiden tot de aantasting van de ecologisch beheerde akkerranden zijn niet
toegelaten.
Controle en sanctie:
• De aanvrager geeft op elk ogenblik machtiging aan de gemeentelijke ambtenaar ter controle van de
uitgevoerde werken en het goed beheer.
• Wanneer de aanplanting of het inzaaien onvolledig of gebrekkig uitgevoerd is, kan de subsidie bij
beslissing van het college van burgemeester en schepenen verminderd, uitgesteld of geweigerd worden.
• Als blijkt dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan de subsidie geheel of gedeeltelijk
worden teruggevorderd.

DEEL 17 – Aankoop natuurgebieden
Adres percelen Kadastrale
ligging
percelen

Gewestplanbe
stemming
percelen

Perceelsoppervlakte

Aankoopprijs
(excl. ereloon
en kosten)

Aankoopprijs /
m²

Aangekocht van een andere natuurvereniging?
❑ ja
❑ neen
Meer dan 5 jaar ervaring met beheer van natuurgebieden met een oppervlakte van minimaal 10ha?
❑ ja
❑ neen
In te dienen documenten en gegevens (voor het einde van het werkingsjaar):
• kadastrale legger van de betreffende gronden;
• aankoopakte van de gronden;
• korte omschrijving van het natuurstreefbeeld, het geplande beheer en de toegankelijkheid.
Subsidiereglement:
Begunstigde: natuurverenigingen
Subsidiebedrag: 25% van de aankoopprijs van natuurgebieden, met een jaarlijks maximum van 5 000 euro.
Subsidievoorwaarden:
• Gronden die in aanmerking komen voor de toelage: op het gewestplan aangeduid als natuurreservaten,
natuurgebied, bosgebied, groengebied, parkgebied of bufferzone of agrarisch gebied met ecologische
waarde.
• De voor de subsidie in aanmerking komende natuurverenigingen moeten een rechtspersoonlijkheid
bezitten, natuurbehoud, natuurzorg en natuurontwikkeling als doelstelling nastreven en minstens 5 jaar
ervaring hebben met het beheer van natuurgebieden met een oppervlakte van minimum 10 ha.
• De aankoop van de gronden wordt niet gesubsidieerd als die verworven worden van een andere
natuurvereniging.
• De aanvraag tot het bekomen van een subsidie voor de aankoop van gronden moet ingediend worden bij
het college van burgemeester en schepenen en moet vergezeld zijn van:
o kadastrale legger van de betreffende gronden;
o aankoopakte van de gronden;
o voorstel voor beheer en toegankelijkheid.
• De betrokken verenigingen zijn gehouden steeds het toezicht van het college van burgemeester en
schepenen of een aangeduide ambtenaar toe te laten.
• Op het einde van elk werkingsjaar moeten de natuurverenigingen die subsidie verkregen voor de aankoop
van gronden, een beheersplan indienen voor deze percelen.
• Bij niet-naleving van de voorwaarden uit het subsidiereglement kan het college van burgemeester en
schepenen overgaan tot de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de verleende subsidie.
• Het totale subsidiebedrag per jaar voor aankoop natuurgebieden bedraagt 5 000 euro. Dit bedrag zal
verdeeld worden onder de natuurverenigingen die een aanvraag indienen.

DEEL 18 – Activiteiten rond biodiversiteit en kringlooptuinieren
Het gemeentebestuur verleent een subsidie aan lokale organisaties die initiatieven nemen ter
versterking van de biodiversiteit en rond ecologisch tuinieren en kringlooptuinieren.
In te dienen documenten en gegevens:
Vóór de activiteit (> 2 maanden):
Omschrijving activiteit:

Datum en uur activiteit:
Locatie activiteit:
Voorziene promotie en
communicatiekanalen:
Toelichting openbaar
karakter van de activiteit
Voorziene onkosten:

Na de activiteit:
• financieel verslag;
• kopie facturen, kastickets … van de gemaakte kosten.
Subsidiereglement:
Begunstigde: lokale organisaties
Subsidiebedrag: maximum 50 euro per activiteit per vereniging per jaar.
Subsidievoorwaarden:
• De subsidie is enkel geldig voor Arendonkse verenigingen.
• De activiteit dient ter versterking van de lokale biodiversiteit. Hieronder vind je een niet-limitatieve lijst van
mogelijke activiteiten.
• De activiteit moet openstaan voor de ganse bevolking.
• Voor de geplande activiteit moet promotie gemaakt worden en een exemplaar van dit promotiemateriaal
moet ingediend worden bij de dienst grondgebiedszaken van de gemeente.
• De aanvraag tot toekenning van deze tussenkomst moet minstens 2 maanden vooraf ingediend worden bij
de dienst grondgebiedszaken van de gemeente.
• Ten laatste 1 maand voor de activiteit krijgt de vereniging een antwoord in verband met de toekenning.
• Na de activiteit wordt een financieel verslag opgemaakt en ingediend bij de dienst grondgebiedszaken van
de gemeente. De subsidie kan nooit meer bedragen dan de gemaakte netto-kosten met een maximum van
50 euro.
• Een Arendonkse vereniging kan slechts één keer per kalenderjaar in aanmerking komen voor deze subsidie.
• Voor elke activiteit kan slechts één keer subsidie worden aangevraagd, ook al wordt de activiteit door twee
of meer verenigingen georganiseerd.
• De subsidie kan niet gecumuleerd worden met andere gemeentelijke subsidies.
Voorbeeldlijst activiteiten in verband met biodiversiteit
• Organiseren van zoektocht i.v.m. biodiversiteit;
• Dag van de biodiversiteit;
• Acties voor kerkuil of steenuil;
• Acties voor bijen;
• Fietstocht i.f.v. biodiversiteit;
• Infosessie over ecologisch tuinieren;
• Cursus composteren
• …

BIJLAGE 1 – Streekeigen bomen en heesters
Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aesculus hoppocastanum
Alnus glutinosa z
Alnus incana
Amelanchier lamarckii
Betula pendula
Betula pubescens
Carpinus betulus
Castanea sativa
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Fagus sylvatica
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Juglans regia
Lonicera periclyminum
Populus alba
Populus canescens
Populus tremula
Prunus avium
Prunus padus
Prunus spinosa
Quercus petraea
Quercus robur
Robinia pseudoacacia acacia
Rosa arvensis
Rosa canina
Rosa rubiginosa
Salix alba
Salix atrocinerea
Salix aurita
Salix caprea
Salix cinerea
Salix fragilis
Salix purpurea
Salix repens
Salix triandra
Salix vinimalis
Sambucus nigra
Sarothamnus scoparius
Sorbus aucuparia
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Tilia vulgaris
Viburnum opulus

veldesdoorn/Spaanse aak
Noorse esdoorn
gewone esdoorn
witte paardekastanje
warte els (syn. A. vulgaris)
grauwe els
krenteboompje (syn. A. canadensis, A. laevis)
ruwe berk/witte berk (syn. B. Verrucosa, B. Alba)
zachte berk (syn. B. variabilis)
haagbeuk
tamme kastanje
hazelaar
tweestijlige meidoorn
eenstijlige meidoorn (syn. C. oxyacantha)
beuk
sporkehout/gewone vuilboom (syn. Rhamnus frangula)
gewone es
okkernoot
wilde kamperfoelie
witte abeel
grauwe abeel
ratelpopulier/esp
zoete kers (/boskers) (syn. Cerasus avium)
vogelkers (syn. Cerasus padus)
sleedoorn
wintereik (syn. Q. sessilis, Q. sessiliflora)
zomereik (syn. Q. pendunculata)
gewone robinia
akkerroos
hondsroos (syn. R. sepium)
eglantier (syn. R. eglanteria)
schietwilg
rosse wilg (syn. S. acuminata)
geoorde wilg
waterwilg/boswilg
grauwe wilg
kraakwilg
bittere wilg
kruipwilg
amandelwilg (syn. S. amygdalina)
katwilg
gewone vlier
brem (syn. Cytisus scoparius)
lijsterbes (syn. Symphoriacarpus racemosus, Symphoricarpus rivularis)
winterlinde/kleinbladige linde (syn. T. parvifolia, T. ulmifolia)
zomerlinde/grootbladige linde
Hollandse linde (syn. T. intermedia, T. europaea)
Gelderse roos

BIJLAGE 2 – Klimplanten
Wilde Hop
Wilde Kamperfoelie
Wilde Bosrank
Klimop
heggenrank

BIJLAGE 3 – Bijvriendelijk bloemenzaad
Het gebruikte zaadmengsel bevat minstens 15 soorten uit onderstaande keuzelijst:
Achillea millefolium
gewoon duizendblad
Leucanthemum vulgare
margriet
Barbarea vulgaris
barbarakruid
Linaria vulgaris
vlasbekje
Campanula rapunculoides akkerklokje
Lotus corniculatus
gewone rolklaver
Carduus nutans
knikkende distel
Malva moschata
muskuskaasjeskruid
Carum carvi
karwij
Malva sylvestris
groot kaasjeskruid
Centaurea cyanus
korenbloem
Origanum vulgare
wilde marjolein
Centaurea scabiosa
grote centaurie
Papaver rhoeas
grote klaproos
Chaerophyllum aureum
gouden ribzaad
Pastinaca sativa
pastinaak
Cichorium intybus
wilde chicorei
Pimpinella major
grote bevernel
Crepis biennis
groot streepzaad
Salvia pratensis
veldsalie
Daucus carota
wilde peen
Scrophularia nodosa
knopig helmkruid
Dipsacus fullonum
grote kaardebol
Silene latifolia ssp. Alba
avondkoekoeksbloem
Echium vulgare
slangekruid
Silene vulgaris
blaassilene
Galium mollugo
glad walstro
Sinapsis arvensis
herik
Galium verum
geel walstro
Tanacetum vulgare
boerenwormkruid
Hypericum perforatum
Sint-Janskruid
Verbascum nigrum
zwarte toorts
Knautia arvensis
beemdkroon
Verbascum thapsus
koningskaars

