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Formulier voor betoelaging bij de aanleg en het onderhoud   

van kleine landschapselementen 

 GELIEVE DIT FORMULIER IN TE DIENEN TEGEN UITERLIJK 31 JANUARI 

Inlichtingen omtrent de aanvrager 

Naam en voornaam :  ......................................................................................................................  

Adres :   ...........................................................................................................................................  

 postnummer :  .............    Gemeente :  ..................................................................................  

Telefoon : ................................    Rekeningnummer :  .......................................................................  

Hoedanigheid :  landbouwer BTW nummer:……………………………………………………… 

   industrieel BTW nummer:……………………………………………………… 

   particulier    Kadastraal inkomen woning :   ....................................... € 

     

    Rijksregisternummer: .....................................................  

 

Aanplanting van kleine landschapselementen (enkel invullen bij aankoop van 

plantpakketten) 

 landelijke ruimte 

  agrarisch gebied 

  groengebied 

  overstromingsgebied 

 in GNOP aangeduide ecologisch relevante entiteit voor natuurontwikkeling 

Aanvraag pakketten voor aanplanting 

(maximaal vijf pakketten per aanvrager en per jaar) 
     Aantal 

 pakket 1: brede houtkant of bos (hoge soort)  ..................  

 pakket 2: houtkant of bosje   ..................  

 pakket 3: gedoornde en geschoren haag  ..................  

 pakket 4: lagere geschoren haag   ..................  

 pakket 5: hogere bloemrijke haag   ..................  

 pakket 6: natte gronden – waterkanten – moeilijke gronden  ..................  

 Hoogstamfruitbomen (min. 5 bomen) (zie keerzijde)  ..................  

Aanleg veedrinkpoel 

 van 25 m² tot en met 50 m² 

 groter dan 50 m² 

Onderhoud van kleine landschapselementen (uitsluitend voor landbouwers) 

 snoeien van heggen en hagen (minimaal 50 m - 2 jaarlijks) :  .................. m 

 kappen van houtkanten (minimaal 50 m - 5 jaarlijks) :  .................. m 

 knotten van inheemse knotbomen (min. 5 stuks - 5 jaarlijks) : ........ ........ bomen 

 ruimen / baggeren van veedrinkpoel :    van 25 m² tot en met 50 m² 

        groter dan 50 m² 
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HOOGSTAMFRUITBOMEN 

 Plantafstand: 6 – 8 m, in groep 10 m. 

Onderhoud: éénmaal per jaar snoeien en opvolgen van aantastingen bij voorstellen. 

 Soorten: 

 Appel:       Aantal bomen 

 Oogstappel (Transparante Blanche)  …….. 

 Jacques Lebel     …….. 

 Sterappel (Kalvijntje, Sint-Niklaasappel)  …….. 

 Schone van Boskoop (Renet)   …….. 

 Franse Renet     …….. 

 Keuleman (Schapemuil)    …….. 

 Trezeke Meyers     …….. 

 Dubbele Bellefleur    …….. 

 President Roulin RGF    …….. 

 Radoux RGF     …….. 
 

 Peer: 

 Bruine Kriekpeer (Oogstpeertje)   …….. 

 Conference     …….. 

 Legipont      …….. 

 Bon Chrétien Williams    …….. 

 Saint-Remy     …….. 

 Joséphine de Malines    …….. 
 

 Pruim 

 Reine-Claude d’ Oullins (geel)   …….. 

 Queen Victoria (rood)    …….. 

 Rein Claude d’ Althan (paars)   …….. 

 Sainte-Cathérine     …….. 
 

 Kers en Kriek 

 Early Rivers     …….. 

 Castor      …….. 

 Noordkriek     …….. 
 

 Notelaar 

 Juglans regia cv ‘Broadview’   …….. 
 

 Kastanje 

 Castanea sativa     …….. 
 

 De aanvrager verbindt er zich toe het subsidiereglement terzake na te leven en het 
plantgoed goed te beheren. 

 Gelieve steeds een nauwkeurige omschrijving van de locatie van de activiteit bij te 
voegen aan de hand van een schets op stadsplan, stafkaart of kadasterkaart. 

Datum: Handtekening 


