
 

 

 

 

 
 

Inlichtingen: 
  afdeling plannen en ontwikkelen 
  stadhuis, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas  
  natuur@sint-niklaas.be 
  www.sint-niklaas.be 

 

 

SUBSIDIEAANVRAAG: AANPLANT OF AANLEG VAN HOUTIGE LANDSCHAPSELEMENTEN 
 (indienen ten laatste één maand voor de uitvoering van de werken) 

 
 
 

 

KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN 
 
 

  

AANVRAGER 

Naam, voornaam  .................................................................................................................................  

Adres  .................................................................................................................................  

Telefoon/GSM  .................................................................................................................................  

Email  .................................................................................................................................  

IBAN BE ............................................................................................................................  

 

HAAG, HEG, HOUTKANT OF HOUTWAL 
 
minimale lengte 25 meter voor haag of heg, minimum oppervlakte 50 m² voor houtkant of houtwal  
minimum formaat plantgoed 60-80 cm 
 

KLE’s Plantensoort(en) Aantal planten 
(per soort) 

Subsidie (vak voorbehouden 
aan administratie) 

(x 0,25 EUR) 
Haag/heg    

   

   

Houtkant    

   

   

Houtwal    

   

   

Totaal    
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HOOGSTAMMIGE EN HALFSTAMMIGE FRUITBOMEN 
 
minstens 5 bomen per perceel, minimum stamomtrek plantgoed 8 tot 10 cm 
 

Fruitbomen Boomsoort(en) Aantal bomen 
(per soort) 

Subsidie (vak voorbehouden 
aan administratie) 

(x 6,50 EUR) 
hoogstammig    

   

halfstammig    

   

Totaal    

 
 
SOLITAIRE BOOM, BOMENRIJ OF BOOMGROEP 
 
minstens 5 bomen per perceel, minimum stamomtrek plantgoed 8 tot 10 cm 
 

KLE’s Boomsoort(en) Aantal bomen 
(per soort) 

Subsidie (vak voorbehouden 
aan administratie) 

(x 7,50 EUR) 
solitaire boom    

   

bomenrij    

   

boomgroep    

   

Totaal    

 
KNOTBOMEN 
 
minstens 10 niet bewortelde poten per perceel, minimum stamomtrek 20 cm en hoogte 1,75 m 
 

KLE’s Boomsoort(en) Aantal bomen 
(per soort) 

Subsidie (vak voorbehouden 
aan administratie) 

(x 2,50 EUR) 
knotbomen    

   

   

Totaal    
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BEBOSSING 
 
minstens 25 planten per are, minimum formaat plantgoed 60-80 cm 
 
Bebossing Boomsoort(en) Aantal bomen 

(per soort) 
Oppervlakte 

(are) 
Subsidie (vak voorbehouden 

aan administratie) 
(x 15 EUR) 

     

    

    

Totaal     

 
 
Datum van aanplanting:  ..................................................................................................................................................  
 
LOKALISERING AANPLANTINGEN 
 
kadastrale gegevens van het perceel: afdeling  ........  sectie  ............... perceelnr(s) .........................................  

straat waarlangs het perceel te bereiken is:  ............................................................................................................  

 
Als bijlage toevoegen: 
 een plan met aanduiding van de ligging van het perceel t.o.v. de straat, de naburige percelen, 

een gracht, een waterloop; 
 een detailplan met de standplaats van de kleine landschapselementen die aangeplant worden, 

met vermelding van de kadastrale gegevens. 
 
 
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het van kracht zijnde subsidiereglement 
kleine landschapselementen en verbindt zich er toe dit strikt na te leven. 
 

Te .............................................................................  Datum ......................................................................................  

Handtekening eigenaar Handtekening aanvrager 

 

 


