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Financiële en praktische ondersteuning 
bij aanplant en beheer van bomen en 
struiken op en langs landbouwpercelen  
 

 
Opgemaakt in het kader van het PDPO project 

“Klimaatneutrale bedrijven via koolstofopslag in boslandbouw” 

Opmerking:  Verschillende overheidssubsidies mogen niet gecombineerd worden 

Versie 27/02/2023 

 
 

AANKOOP PLANTGOED 
 

Groepsaankoop plantgoed Provincie Oost-Vlaanderen  
Voor wie  Land- en tuinbouwers en imkers uit Oost-Vlaanderen  
Wat   (Fruit)bomen, struiken, kleinfruit, klimplanten, bloemenzaden en nestkasten  
Wanneer  Elk jaar in november en december bestellen, afhalen in februari  
€   Voordelig tarief  
Contact  Provincie dienst Landbouw & Platteland  

landbouw@oost-vlaanderen.be  
09 267 86 79  

Link   https://oost-vlaanderen.be/werken-en-
ondernemen/landbouw/landschap/groepsaankoop-plantgoed.html 

  

 
Behaag je tuin (RLML & RLSD) / Boomplantactie Regionale (RLVA) 

Voor wie  Inwoners van de deelnemende gemeenten 
Wat   (Fruit)bomen, struiken, (kleinfruit), (klimplanten)  
Wanneer  Uiterste besteldatum is verschillend per Regionaal Landschap, afhaaldatum ook, 
  maar steeds eind november-december  
€   Voordelig tarief  
Contact  Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen  

boomplantactie@rlva.be - 055 20 72 65  
info@rlsd.be - 09 210 90 50  
Info@rlml.be +32 (0)50 70 00 42 

Link   https://www.rlva.be/boomplantactie  
  https://www.behaagjetuin.be 
   

 
 

mailto:landbouw@oost-vlaanderen.be
https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/landbouw/landschap/groepsaankoop-plantgoed.html
https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/landbouw/landschap/groepsaankoop-plantgoed.html
mailto:boomplantactie@rlva.be
mailto:info@rlsd.be
mailto:Info@rlml.be
https://www.behaagjetuin.be/
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Provinciale subsidie Beplant het Landschap (RLSD, RLML, 
Bosgroepen) 

Voor wie  Alle eigenaars van landschappelijke percelen + voldoen aan een aantal voorwaarden 
(zoals minimum lengte of oppervlakte, soortenkeuze,…) die houtkant, heg, bomenrij, 
hoogstamboomgaard of bos (max. 0,5 ha) zelf willen aanplanten  

Wanneer Bestelling volgt op een advies van een Regionaal Landschap. Zo’n advies kan gans het 
jaar aangevraagd worden, Subsidie is beschikbaar zolang er budget is. Afhalen in 
november - december op een vast afhaalmoment. 

€   Provincie betaalt 80% van de kostprijs van het  bosgoed  
Hoe aanvragen Neem contact op met Regionaal  

Landschap Schelde-Durme, Regionaal Landschap Meetjesland 
en Leievallei (voor KLE’s) of de Bosgroep (bos).  Bij het Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen wordt deze aankooppiste slechts per uitzondering en mits grondige 
motivatie ingezet. 

Contact  Afhankelijk van de locatie in Oost-Vlaanderen: RLSD, RLVA of RLML  
Link  

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/natuur-en-
milieu/Ondersteuning%20landschapselementen/Beplant%20het%20landschap.html  

 
 

Bomen- en struikenacties individuele gemeenten   
Sommige gemeentes of natuurverenigingen organiseren zelf een groepsaankoop 

 
 
  

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/natuur-en-milieu/Ondersteuning%20landschapselementen/Beplant%20het%20landschap.html
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/natuur-en-milieu/Ondersteuning%20landschapselementen/Beplant%20het%20landschap.html
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AANKOOP + AANPLANT PLANTGOED 
 

Subsidie voor het aanplanten van houtige landschapselementen 
op land- en tuinbouwbedrijven  

Voor wie  Land- en tuinbouwers uit Oost-Vlaanderen  
Wat  Deze subsidie wil het aanplanten van houtige landschapselementen zoals hagen, 

heggen, houtkanten, bomenrijen en hoogstamfruitbomen op en rond land- en 
tuinbouwbedrijven bevorderen. 

Wanneer Een aanvraag indienen binnen de 4 maanden na de factuurdatum 
€   Min €50 - Max. € 650 /jaar  
Hoe aanvragen https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/landbouw/subsidies.html   
Contact  Provincie dienst Landbouw & Platteland landbouw@oost-vlaanderen.be 09 267 86 
79  

 
 

Niet-productieve investeringssteun landschap uit het Vlaams 
Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)  

Voor wie  Land- en tuinbouwers  
Wat  Steun voor investeringen op landbouwbedrijven die op de eerste plaats een 

maatschappelijke functie hebben. Ze dragen bij tot het realiseren op Vlaams niveau 
van uitdagingen op het vlak van milieu, natuur en klimaat. Dit betreft enkel 
steunmaatregelen voor aanplant, niet voor beheer. Later, als de aanplant beheerd 
moeten worden (na minstens 5 jaar) kan daarvoor een beheerovereenkomst 
afgesloten worden. Dit beperkt zich tot minder dan 30 bomen/ha en slechts een 
beperkt aantal soorten die echt niet-productief zijn. Het is daardoor minder geschikt 
voor aanplantingen ikv agroforestry. 

Wanneer blokperiodes van 3 maanden 
€   100% vergoed voor plantgoed en werk  

   
Hoe aanvragen Via e-loket VLIF  
Contact  Departement Landbouw & Visserij, Buitendienst Oost-Vlaanderen 

kim.torfs@lv.vlaanderen.be 09 276 29 40  

https://oost-vlaanderen.be/werken-en-ondernemen/landbouw/subsidies.html
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Link   https://lv.vlaanderen.be/subsidies/vlif-steun/vlif-steunaanvraag#Niet-

productieve%20investeringen  
! Opgelet! Technisch verantwoordingsadvies noodzakelijk, daarvoor kan je beroep doen op o.a. 

Boerennatuur Vlaanderen (Brecht.Herteleer@boerennatuur.be) Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen (info@rlva.be) Regionaal Landschap Schelde-Durme 
(info@rlsd.be)  

 

 
Agromilieu-klimaatmaatregel (AMKM) voor aanplant van 
boslandbouwsystemen - Dept LV 

Wat  Financiële ondersteuning voor de aanplant van nieuwe boslandbouwsystemen op 

percelen die in minstens 2 van de 3 voorafgaande jaren ook als landbouwpercelen in 

de verzamelaanvraag werden aangegeven. Het perceel bevat een oppervlakte van 

ten minste 0,5 ha > bevat + minimaal 30 bomen per hectare + maximaal 200 bomen 

per hectare. Afwijkingen op deze voorwaarden kunnen aangevraagd worden door 

het indienen van een gedetailleerd aanplantingsplan met bijhorende motivatie over 

het doel van het boslandbouwsysteem. Er moet een homogene verspreiding 

gebeuren van de bomen over het perceel. Erfbeplantingen komen niet in 

aanmerking. Op een perceel gekend als boslandbouwsysteem kan vervolgens een 

‘AMKM Onderhoud boslandbouwsystemen’ aangevraagd worden (zie verderop).  

Voor wie  Land- en tuinbouwers  
Wat  Steun voor investeringen 
Wanneer De subsidieaanvraag verloopt in twee stappen. Een inschrijving voorafgaand aan een 

betalingsaanvraag. De inschrijving voor de aanplantsubsidie gebeurt uiterlijk 15 
september 2023. 

€  max 75% van de aanplantkosten 
Hoe aanvragen Via de verzamelaanvraag 
Contact  Departement Landbouw en Visserij (Dept LV), afdeling Inkomstensteun (AIS) 
Link https://lv.vlaanderen.be/subsidies/perceelsgebonden/gemeenschappelijk-

landbouwbeleid-2023-2027#boslandbouwsystemen   
Download fiche op: 
https://lv.vlaanderen.be/media/7892/download?attachment  
 

  

Provinciale subsidie Beplant het Landschap  
Voor wie  Alle eigenaars van landschappelijke percelen + voldoen aan een aantal voorwaarden 

(zoals minimum lengte of oppervlakte, soortenkeuze,…) die houtkant, heg, bomenrij, 
hoogstamboomgaard of bos (max. 0,5 ha) willen aanplanten  

Wanneer Deze subsidie volgt steeds op een advies en aanplantingsplan van een Regionaal 
Landschap. Zo’n advies kan gans het jaar aangevraagd worden. Subsidie is 
beschikbaar zolang er budget is en indien voldaan aan enkele voorwaarden. 

€   80% van de kosten (plantgoed + werk)  
Hoe aanvragen Neem contact op met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, Regionaal  

Landschap Schelde-Durme, Regionaal Landschap Meetjesland 
en Leievallei (voor KLE’s), de bosgroepen voor bos.   

Contact  Afhankelijk van de locatie in Oost-Vlaanderen: RLSD, RLVA of RLML of bosgroep 
Link  

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/natuur-en-
milieu/Ondersteuning%20landschapselementen/Beplant%20het%20landschap.html 

https://lv.vlaanderen.be/subsidies/perceelsgebonden/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-2023-2027#boslandbouwsystemen
https://lv.vlaanderen.be/subsidies/perceelsgebonden/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-2023-2027#boslandbouwsystemen
https://lv.vlaanderen.be/media/7892/download?attachment
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/natuur-en-milieu/Ondersteuning%20landschapselementen/Beplant%20het%20landschap.html
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/natuur-en-milieu/Ondersteuning%20landschapselementen/Beplant%20het%20landschap.html
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Gemeentelijke subsidiereglementen  
Wat Een groot aantal gemeenten hebben een eigen subsidiereglement waarmee ze oa de 

aankoop van plantgoed financieel ondersteunen.  
Voor wie  Eigenaars van landschappelijke percelen, gelegen in gemeentes met een 

subsidiereglement 
Wanneer Elk subsidiereglement heeft zijn eigen regels. Vaak moet een principiële goedkeuring 

gevraagd worden voor de start van de werken/aankoop.  
€  Zie gemeentelijke websites 
Hoe aanvragen Zie gemeentelijke websites 
 
 

Landschapszorg  
Wat Financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen voor concrete realisaties op het 

terrein waarbij landschapsherstel prioritair is, voorkeur gaat uit naar realisaties die 
door hun ligging of aard niet in aanmerking komen voor of passen binnen het 
beschikbare budget van Beplant het Landschap.  

Voor wie  Eigenaars van landschappelijke percelen, gelegen in gemeentes met een 
subsidiereglement 

Wanneer Deze subsidie volgt steeds op een advies van een Regionaal Landschap. Zo’n advies 
kan gans het jaar aangevraagd worden. Subsidie is beschikbaar zolang er budget is en 
indien voldaan aan enkele voorwaarden.  

€  Zie gemeentelijke websites 
Hoe aanvragen Neem contact op met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, Regionaal 

Landschap Schelde-Durme, Regionaal Landschap Meetjesland 
en Leievallei 
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BEHEER 
 

Beheerovereenkomsten voor kleine landschapselementen voor 5 
jaar – Vlaamse Landmaatschappij (VLM)  

Wat  Een beheerovereenkomst is een vrijwillige, vijfjarige overeenkomst tussen land-  

en tuinbouwers en de VLM, om extra inspanningen te doen voor de biodiversiteit 

in Vlaanderen in ruil voor een jaarlijkse vergoeding. 

kaderen binnen een 5-jaar durende verbintenis 

Voor wie?  Land- en tuinbouwers  
Meer info  Download de infofiches op: 

https://www.vlm.be/nl/themas/beheerovereenkomsten/overzichtBOvanaf2023  
Wanneer 
€  
  

  
Hoe aanvragen Via de bedrijfsplanners 
Contact  Vrijblijvend advies en gratis begeleiding door de bedrijfsplanners  
 
 

Agromilieuklimaatmaatregel onderhoud boslandbouwsystemen 
voor 5 jaar – Dept LV  

Wat Perceelsmaatregel voor bestaande boslandbouwsystemen die kaderen binnen een 5 

jaar durende verbintenis, waarbinnen de bomen van het boslandbouwsysteem 

jaarlijks worden gesnoeid om kwaliteitshout te verkrijgen of om fruitproductie te 

stimuleren; de strook tussen de bomen of de zone rond de bomen wordt beheerd om 

de groei van de bomen niet te hinderen, deze oppervlakte mag niet behandeld 

worden met herbiciden. De zone wordt begrensd door de straal van de boomkruin in 

kwestie. De aanwezige veebescherming rond de bomen wordt onderhouden zodat de 

bomen beschermd blijven. Het materiaal voor wildbescherming wordt tijdig 

verwijderd of vervangen. 

Voor wie?  Land- en tuinbouwers  
Wanneer De verzamelaanvraag geldt dan als verbintenisaanvraag en ook als betalingsaanvraag 

voor het eerste jaar. Gedurende de looptijd van de verbintenis moet er jaarlijks een 
betalingsaanvraag gedaan worden, door de bijkomende bestemming BLO aan te 
geven op de overeenkomstige percelen. 
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€ Bedrag per hectare: 270 euro 
Hoe aanvragen via de verzamelaanvraag 
Contact  
Link https://lv.vlaanderen.be/subsidies/perceelsgebonden/gemeenschappelijk-

landbouwbeleid-2023-2027#boslandbouwsystemen 
  Download de infofiches op:  

https://lv.vlaanderen.be/media/7893/download?attachment   
 
 

Groepsaankoop machinaal knotten en verhakselen  (RLVA, RLML)  
Wat Via een groepsaankoop trachten we knotbomen en houtkanten van het nodige 

beheer te voorzien. Door dit gebundeld aan te pakken en machinaal aan de slag te 
gaan trachten we een scherpe prijs te bekomen voor de verschillende deelnemers. 
De hoeveelheid, bereikbaarheid en leeftijd van de KLE’s speelt een grote rol bij het 
bepalen van de prijs. Voorlopig wordt dit enkel aangeboden door RLVA, maar RLML 
lanceert dit voorjaar ook een oproep om in het najaar 2023 te starten.. RLSD volgt 
mogelijks later.  

Voor wie  Eigenaars van knotbomen gelegen binnen het werkingsgebied van RLVA en RLML) 
(inwoners, lokale besturen met minimum 10 knotbomen of houtkanten van minstens 
100m lang gelegen op goed bereikbare plaatsen (toegankelijk voor kraan en tractor)  

Wanneer op afroep: najaar tussen 1 oktober en 24 december 
€   Voordelige prijs via groepsaankoop, jaarlijks verschillend, inclusief begeleiding door 

het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen. Hakseling wordt door de uitvoerder 
doorverkocht aan biomassa-installaties en beperkt zo ietwat de uitvoeringskost. 

Hoe aanvragen Via oproep op www.rlva.be (inschrijven in het voorjaar, uitvoering in het najaar)  
Contact  Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, Jeroen Vanhee, jeroen.vanhee@rlva.be, 

0497 18 88 67  
Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei, Marco Roegiers, 
Marco.roegiers@RLML.be, 0470 86 36 34 

 
Provinciale Subsidie voor onderhoud en (her)aanleg van 
knotbomen en poelen  

Voor wie  Eigenaars van landschappelijke percelen gelegen in de Provinciale 
aandachtsgebieden: het Krekengebied (in het noorden van Oost-Vlaanderen); 
de Vallei van de Poekebeek (in de omgeving van Aalter, Nevele en Deinze); 
de Vallei van de Bovenschelde (tussen Kluisbergen en Gent); de Vallei van de  
Benedenschelde en Durme (tussen Gent en Kruibeke) 

Wanneer Een aanvraag indienen uiterlijk binnen de 6 maanden na uitvoering van de werken. 
Bij onderhoud van knotbomen of poelen kan slechts eens om de 7 jaar subsidie 
worden verleend voor de betreffende landschapselementen. 

Waar In de aandachtsgebieden te vinden via deze link.  
€   Max. € 500 per jaar per aanvrager voor particulieren en land- en tuinbouwers Max. € 

500 per perceel per jaar voor verenigingen, kan aangevraagd worden voor meerdere 
percelen  

Hoe aanvragen Aanvraagformulier downloaden via  
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/natuur-en-

milieu/Ondersteuning%20landschapselementen/subsidie-voor-onderhoud-en--her-aanleg-
van-knotbomen-en-poelen.html#:~:text=Bedrag,niet%20per%20aanvrager%20per%20jaar. 

Contact  Provincie dienst Klimaat, Milieu en Natuur, bomenenpoelen@oost-vlaanderen.be, 09 
267 78 02  

https://lv.vlaanderen.be/subsidies/perceelsgebonden/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-2023-2027#boslandbouwsystemen
https://lv.vlaanderen.be/subsidies/perceelsgebonden/gemeenschappelijk-landbouwbeleid-2023-2027#boslandbouwsystemen
https://lv.vlaanderen.be/media/7893/download?attachment
mailto:jeroen.vanhee@rlva.be
mailto:Marco.roegiers@RLML.be
mailto:Marco.roegiers@RLML.be
https://qgiscloud.com/POVGis/KnotwilgenEnPoelen/?l=Subsidie%20kleine%20landschapselementen%2CGemeenten%2CKadastrale%20sectie&bl=GRB%20-%20kadasterpercelen&t=KnotwilgenEnPoelen&e=21993%2C148241%2C202651%2C235765
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/natuur-en-milieu/Ondersteuning%20landschapselementen/subsidie-voor-onderhoud-en--her-aanleg-van-knotbomen-en-poelen.html#:~:text=Bedrag,niet%20per%20aanvrager%20per%20jaar
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/natuur-en-milieu/Ondersteuning%20landschapselementen/subsidie-voor-onderhoud-en--her-aanleg-van-knotbomen-en-poelen.html#:~:text=Bedrag,niet%20per%20aanvrager%20per%20jaar
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/natuur-en-milieu/Ondersteuning%20landschapselementen/subsidie-voor-onderhoud-en--her-aanleg-van-knotbomen-en-poelen.html#:~:text=Bedrag,niet%20per%20aanvrager%20per%20jaar
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Gemeentelijke subsidiereglementen  
Wat Een groot aantal gemeenten hebben een eigen subsidiereglement waarmee 
ze oa de aanplant bomen en struiken financieel ondersteunen.  
Voor wie  Elk subsidiereglement heeft zijn eigen regels. Vaak gaat het enkel 
over aanplantingen in het buitengebied.  
Wanneer Elk subsidiereglement heeft zijn eigen regels. Vaak moet een 
principiële goedkeuring gevraagd worden voor de start van de werken.  

€  Zie gemeentelijke websites 
Hoe aanvragen Zie gemeentelijke websites 
 
  
 
 

Goed geknot  
Voor wie  Alle inwoners van gemeenten aangesloten bij een regionaal landschap met 

knotbomen  
Wanneer Registreren kan het hele jaar door. Knotten gebeurt tijdens de winter.  
€   De vrijwillige knotters onderhouden de knotbomen gratis en krijgen in ruil het 

brandhout gratis mee naar huis. Het fijne snoeihout blijft ter plaatse en wordt door 
de eigenaar zelf verwerkt).  

Hoe aanvragen Registreren als eigenaar met knotbomen of knotter op website van Goed geknot:  
https://www.goedgeknot.be/  

Contact  RLSD, RLVA, RLML 
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ADVIES 
Gratis vrijblijvend advies ivm aanplant en beheer van kleine 
landschapselementen  

Contact  RLSD, RLVA, RLML  
 
 

Opmaak gratis landschapsbedrijfplannen 
Contact  Provincie Oost-Vlaanderen 

katrien.baetens@oost-vlaanderen.be 
 
Begeleiding bij de opmaak van een agroforestry plan 

Contact  Consortium Agroforestry Vlaanderen 
www.agroforestryvlaanderen.be  

 
 

 

mailto:katrien.baetens@oost-vlaanderen.be
http://www.agroforestryvlaanderen.be/

