
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Subsidieerbare projecten via het 

faunabeheerplan in het kader van de 

projectsubsidie voor erkende 

WBE’s 
 

 

 

 

Een WBE kan via het faunabeheerplan een aanvraag indienen tot het verkrijgen van een 

projectsubsidie. Er kunnen door de WBE één of meerdere projecten worden ingediend met een 

maximum subsidieerbaar bedrag van 9000 euro per erkenningsperiode. De projectsubsidie voor 

erkende wildbeheereenheden kan worden toegekend op basis van facturen of op forfaitaire basis. Bij 

elk type van projectsubsidie wordt duidelijk weergegeven welk systeem van toepassing is. 

 

Samenwerking in de projecten met de Regionale Landschappen wordt aangemoedigd. Zowel de 

WBE als het Regionale Landschap kunnen hiertoe initiatief nemen. Samenwerking biedt voordelen 

voor inpasbaarheid van projecten en het vervullen van de wettelijke verplichtingen (vb. 

vergunningsverplichtingen). 

 

De projectsubsidies zijn in principe cumuleerbaar met tussenkomsten door derden. De aanvrager 

verklaart op eer dat het gecumuleerde bedrag van de aangevraagde subsidies en toelagen niet de 
90% van de kostprijs der werken overschrijdt. Als uitzondering op  deze  algemene regel kan 

er in  de  lijst  van  de projectsubsidies opgegeven worden welke  specifieke subsidieregelingen 

niet cumuleerbaar  zijn.  Projectsubsidies  kunnen niet gegeven worden voor percelen (volgens 

de verzamelaanvraag) die onder een beheerovereenkomst vallen. 
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Projectsubsidies 
 

 

 

1)      Bosuitbreiding (aanplanting) en omzetting naar bos met inheemse boomsoorten 

 

Met inheemse boomsoorten bedoelt men de boomsoorten opgenomen in bijlage 1 van dit document. 

Gebruik bij voorkeur autochtoon plantmateriaal. 

 

De oppervlakte voor bosaanplanting die in aanmerking komt voor subsidiëring kan samengesteld 

zijn uit meerdere stukken die elk minimaal 10 m breed en 10 m lang zijn. Elk stuk op zich komt 

slechts in aanmerking voor subsidiëring voor maximaal 0,5 ha. In totaal wordt minstens 0,25 ha bos 

aangeplant verspreid over de WBE. 

 

Het omvormen van een sparren-   en/of dennenbestand naar inheemse bomen en struiken komt 

eveneens in aanmerking. Men kan de onderetage aanleggen met soorten vermeld in bijlage 2 van 

dit document. Deze maatregel streeft een herstel en natuurinrichting van het gebied na. 

 

Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie moet de aanvrager in het bezit zijn van de 

wettelijke vereisten voor zowel  omvorming (kaderend in bosbeheerplan  en   kapmachtiging), als 

voor bebossing (vergunningen en adviezen volgens veldwetboek, bosdecreet en natuurdecreet). 
 

 

•  Forfaitair bedrag 1000€/ha 

 

•  Er worden geen subsidies verleend indien het een compenserende bebossing betreft. 

Het aanplanten van Cultuurpopulier (Populus   spp.) zonder  onderetage (klasse  VII)  komt 

niet in aanmerking. 

 

•  Deze subsidie is vooral geschikt voor het bebossen van kleinere percelen. In vele gevallen 

zijn via andere kanalen meer geschikte subsidiemogelijkheden voor hetzelfde doel. Voor 

aanplantingen groter dan 0,50 ha op landbouwgrond kan een hogere subsidie bekomen 

worden via bebossing van landbouwgronden.  Alle informatie hierover kan men terugvinden 

op  www.natuurenbos.be/bebossen_landbouwgrond. 
 

2)       Aanleg van hagen, houtkanten en struwelen met gebruik van inheemse soorten 

 

Voor dit projecttype maakt men gebruikt van de soorten opgenomen in bijlage 2 van dit document. 

Gebruik bij voorkeur autochtoon materiaal. 

 

De oppervlakte houtkant of struweel die in aanmerking komt voor subsidiëring kan samengesteld 

zijn uit verschillende stukken, die elk minstens minimaal 3 m breed en minimaal 10 m lang zijn. Elk 

stuk op zich komt slechts in aanmerking voor subsidiëring voor maximaal 0,5 ha. In het totaal wordt 

binnen de WBE minstens 100 m haag of 0,25 ha houtkant of struweel aangelegd. 
 

 

•  Het aanleggen van een enkelvoudige haag: forfaitair bedrag van 3,5€ per lopende meter. 
 

•  Het aanleggen van een houtkant of struweel: forfaitair bedrag 25 €/100 m
2
. 
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3) Onderhoud van hagen, houtkanten en struwelen 

 

Om  in aanmerking te komen voor subsidie moet  het onderhoud van de hagen of 

houtkanten gebeuren over een minimale lengte van 100 m. 

 

•  Uitgevoerd door derden: 50% van het factuurbedrag/jaar 

•  In eigen beheer door WBE: haag: forfaitair bedrag van 1,5€ per lopende meter/jaar; 

houtkanten of houtwallen: forfaitair bedrag van 21€/100 m
2
/jaar 

 
 

4) Inzaaien van landbouwgronden of akkerranden met kruidenmengsels voor wildsoorten 

(wild of wild & akkervogels. ) 

 

Doel:  

Verbetering habitatkwaliteit voor de wilde fauna. Door de intensifiëring van de landbouw zijn veel 

akkerranden verdwenen en hiermee ook het habitat voor soorten als patrijs, fazant en haas die op deze 

randen aangewezen waren voor voedsel, dekking en nestgelegenheid. Via deze subsidie wil het Vlaams 

Gewest de WBE stimuleren om zoveel mogelijk nieuwe fauna-akkers  te ontwikkelen en te bestendigen. 

Op die manier kunnen op een duurzame manier de doelstellingen uit het faunabeheerplan gerealiseerd 

worden.  

Er wordt ingezet op akkerranden en fauna-akkers die ingezaaid worden met een kruidenmengsel. Dit 

mengsel mag uit éénjarige kruiden bestaan. Ideaal is echter dat naast eenjarige mengsels ook 

meerjarige fauna-akkers worden aangelegd. Bovenstaande wordt vertaald in de volgende 

randvoorwaarden: 

De ingezaaide landbouwgrond die in aanmerking komt voor subsidiëring, kan samengesteld zijn 

uit meerdere percelen die elk minimaal 3 m breed en 10 m lang zijn. Elk ingezaaid perceel op 

zich komt slechts in aanmerking voor subsidiëring voor maximaal 0,5 ha. In totaal wordt 

minstens 0,25 ha ingezaaid verspreid over de WBE. 

Subsidie wordt toegekend voor mengsels of combinaties van mengsels die samen voorzien in 

zomervoedsel alsook in wintervoedsel voor wild en akkervogels.  Het mengsel bevat soorten die in het 

zomerhalfjaar insecten aantrekken en anderzijds bevat het bladvormende en zaaddragende soorten die 

in het winterhalfjaar voor beschutting en voedsel zorgen.  Mengsels die enkel zomervoedsel of enkel 

wintervoedsel aanbieden komen niet in aanmerking. Monoculturen komen niet in aanmerking. Uitheemse 

soorten met invasief karakter komen niet in aanmerking voor een subsidie. De lijst met deze soorten 

vindt u via deze link: http://www.ecopedia.be/exoten/uitheemse_invasieve_planten 

 

1) Het ingezaaide mengsel mag maximaal slechts 1% maïs bevatten. Het gebruik van insecticiden 

en met fungiciden e.d. behandeld zaaigraan is niet toegestaan. Mechanische onkruid bestrijding 

verdient de voorkeur. Het gebruik van herbiciden wordt afgeraden. De landbouwgronden of 

akkerranden met kruidenmengsels die werden aangelegd moeten minstens tot 31 maart blijven 

staan. 

2)  Er worden geen subsidies verleend indien er een beheerovereenkomst voor het perceel werd 

afgesloten. 

3) Dit bedrag is lager dan de vergoedingen die landbouwers ontvangen van de VLM voor 

akkerrandbeheer. Echter, de projectsubsidie voor WBE’s dient hier gezien te worden als een 

aanvullend instrument met een minder zware procedure. ANB drukt hierbij de hoop uit dat 

WBE’s die in aanmerking komen voor deze vorm van VLM subsidies, ook effectief gebruik van 

maken van de VLM subsidies. 
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Forfaitaire vergoeding: € 1500/ha 

Bewijzen: fotomateriaal, controle ter plaatse 

5) Aanleggen en onderhouden van amfibieënpoelen

Doel: 

Het verhogen van de structuurkwaliteit van het landschap door de inplanting van poelen. Goed 

ontwikkelde poelen beschikken over een kruidenrijke oeverrand en beschikken over oevers met een 

flauwe hellingsgraad. Dergelijke poelen bieden voedsel en schuilgelegenheid aan wildsoorten en overige 

fauna waaronder amfibieën, libellen en tal van andere insecten. 

Bovenstaande wordt vertaald in de volgende randvoorwaarden: 

Onder amfibieënpoel wordt een kunstmatig gegraven poel verstaan: grillig of cirkelvormig, met een 

minimale oppervlakte van 50m²  en een maximale oppervlakte van 200m² . Er kan enkel sprake zijn van 

een amfibieënpoel indien de waterstand van de poel, zonder kunstmatige afdichtingen, gegarandeerd 

wordt door de grondwaterstand of door de aanwezigheid van een bron. De diepste zone bedraagt 

maximaal 2 meter. De poel beschikt over minimaal 1/2 van de oeverrand over een natuurlijke oever met 

een zwakke helling  (30° of zachter). 

Tips voor een correcte uitvoering en inrichting kan u nalezen op onze website via volgende link: 

https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/vergunningen/stedenbouwkundige-

vergunningsaanvraag/heraanleg-van-poelen 

Voor de aanleg van een poel is in de meeste gevallen een stedenbouwkundige vergunning vereist. In het 

jaar van uitvoer dient men deze in bezit te hebben. 

Subsidie aanleg poel (forfaitair): 

-tussen de 50m² en 100m²:  € 1000/poel

-tussen de 100m² en 200m²: € 1500/poel

Subsidie onderhoud poel  

Onderhoud van een bestaande amfibieënpoel (eveneens met omvang van maximaal 200m²) omvat het 

uitgraven van het slib na verlanding. 

Forfaitair: € 500/poel 

Staving: Foto’s, controle ter plaatse 
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6)      Projecten met betrekking tot de veiligheid 

 

Aanschaf van wildspiegels, wildredders, waarschuwingsborden en ander relevant 

veiligheidsmateriaal om het samengaan tussen natuur en maatschappij te bevorderen. 

 

•  50%  van het factuurbedrag. 
 

 

7)    Medewerking aan INBO en ANB projecten 

 

Voor dit project komen de kosten in aanmerking die ontstaan bij medewerking aan projecten van het 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek die goedgekeurd zijn door ANB of aan wildbeheer 

gerelateerde projecten die geïnitieerd werden door ANB al dan niet in samenwerking met INBO. 

 

•  Vergoeding werkuren: volgens vrijwilligerstatuut  - forfaitaire tussenkomst obv 

fiscaal  vrijgestelde maxima voor het lopende jaar per deelnemer exclusief 

verplaatsingskosten. 

•  Vergoeding verplaatsingen: volgens actuele standaardtarieven op vertoon van reisstaten 

en verklaringen op eer (een standaarddocument wordt ter beschikking gesteld door het ANB). 
 

 

8)         Eigen initiatief 

 

Andere projectvoorstellen (in het kader van de veiligheid, een verbeterde samenwerking of meer en 

betere natuur) dan deze die hierboven worden vermeld, kunnen eventueel in ook aanmerking komen. 

Zij worden geëvalueerd na indiening. 
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Bijlage 1 

Lijst van de hoofdboomsoorten die in aanmerking komen voor een subsidie om de 

aanplantingskosten te dekken: 

 

1° Klasse I 

1. Zomereik (Quercus robus) 

2. Wintereik (Quercus petraea) 

2° Klasse II 

1. Es (Fraxinus excelsior) 

2. Beuk (Fagus sylvatica) 

3° Klasse III 

1. Zoete kers (Prunus avium) 

2. Haagbeuk (Carpinus betulus) 

3. Linde (Tilia cordata, Tilia platyphyllos en Tilia x vulgaris) 

4. Zwarte els (Alnus glutinosa) 

5. Berk (Betula pendula en Betula pubescens) 

4° Klasse IV 

1. gewone Esdoorn (Acer pseudoplatanus) 

2. Wilg (Salix alba, Salix fragilis en Salix x rubens) 

3. Ratelpopulier (Populus tremula) 

4. Grauwe abeel (Populus canescens) 

5. Grove den (Pinus sylvestris) 

5° Klasse V 

1. Walnoot (Juglans regia) 

2. Abeel (Populus alba) 

6° Klasse VI 

1. Cultuurpopulier (Populus spp.) met onderetage 

7° Klasse VII 

1. Cultuurpopulier (Populus spp.) zonder onderetage 
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Bijlage 2 

Lijst van boom- en struiksoorten die in aanmerking komen voor subsidiëring als onderetage, haag, 

houtkant of struweel 

1° Vlier (Sambucus nigra) 

2° Lijsterbes (Sorbus aucuparia) 

3° Hazelaar (Corylus avellana) 

4° Vuilboom (Frangula alnus) 

5° Gelderse roos (Viburnum opulus) 

6° Wilg (Salix spp.) 

7° Kardinaalsmuts (Evonymus europaeus) 

8° Rode kornoelje (Cornus sanguinea) 

9° Vogelkers (Prunus padus) 

10° Spaanse aak (Acer campestre) 

11° Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) 

12° Sleedoorn (Prunus spinosa) 

13° Wilde rozen (Rosa spp.) 

14° Olm (Ulmus glabra (syn. U. scabra), Ulmus minor (syn. U. campstris)) 

15° Hulst (Ilex aquifolium) 

16° Wegedoorn (Rhamnus catharticus) 

17° andere meidoornsoorten (Crataegus spp.) 

18° Duindoorn (Hippophae rhamnoides) 

19° Wilde appel (Malus sylvestris) 

20° Wilde peer (Pyrus pyraster) 

21° Mispel (Mespilus germanica) 

22° Taxus (Taxus baccata) 

23° Jeneverbes (Juniperus communis) 

24° Fladderiep (Ulmus laevis) 


