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1. Natuur in je Buurt-projecten
Naar jaarlijkse gewoonte roept het Agentschap voor Natuur en Bos openbare besturen op
om een vernieuwend groenproject in te dienen. Het Natuur in je Buurt-project wil in
samenwerking met de aanvrager streven naar een groener Vlaanderen.
Natuur in je Buurt gaat voor meer en betere natuur dicht in de buurt van mensen.
Parken en tuinen, stadsbossen, volkstuinen, maar ook straten en pleinen,
bedrijventerreinen, begraafplaatsen en gebouwen kunnen voor meer natuur in steden en
gemeenten zorgen. Vaak wordt op die plaatsen voor steen of beton gekozen. En dat kan
anders!
Met deze oproep willen we projecten ondersteunen die zorgen voor meer en/of beter
groen in de verstedelijkte omgeving. We hebben oog voor innoverende en creatieve
projecten die hun functie hebben in een goed functionerende groenblauwe structuur,
omdat we geloven dat die extra motiverend zijn en een voorbeeldfunctie hebben.
We zijn ook steeds op zoek naar die ruimtelijke en groenprojecten die voorbeeldig
kindgericht en kindvriendelijk zijn. Omdat kinderen de ruimte moeten krijgen om te
spelen en hun plaats in de wereld te zoeken. We zijn daarom benieuwd naar speelweefsel
dat in overleg met de kinderen, via inspraak en participatie op hun maat, tot stand zal
komen. Aarzel niet en voeg de reeds bestaande speelplekken in jouw stad of gemeente
toe aan Jeugdmaps (www.jeugdmaps.be/gemeenten).
De beschikbare subsidies worden verdeeld over één Vlaamse laureaat en over tien
provinciale laureaten (twee per provincie). De aanvrager kiest of hij een project indient
dat meedingt voor de titel ‘Vlaamse laureaat’ of een project indient voor de titel
‘provinciale laureaat’. Per stad/gemeente kan er slechts één project worden ingediend.
De aanvrager kan in eenzelfde jaar niet Vlaams én provinciaal laureaat worden. De
Vlaamse laureaat kan beroep doen op een groter budget, maar daar staan bijkomende
selectievoorwaarden tegenover (zie verder).
Het projectvoorstel moet voldoen aan de algemene selectiecriteria zoals opgenomen in
deze infobundel om als laureaat te kunnen worden bekroond. Voor de Vlaamse laureaat
zijn er bijkomende selectiecriteria.
2. Draaiboek Groenplan
Wij bevelen de steden en gemeenten warm aan om een goed functionerende
groenblauwe structuur uit te bouwen aan de hand van een lokaal groenplan.
Een groenplan bekijkt alle elementen van een groenblauwe structuur (bomen, groene
gevels, groendaken, waterlopen, wijkgroen, parken, …) op een hoger schaalniveau én
heeft oog voor de onderlinge verhoudingen.
Zo’n plan maakt het mogelijk om plekken met een tekort aan groen zichtbaar te maken.
Het brengt opportuniteiten voor uitbreiding of de verbinding van het openbaar groen in
beeld. Een lokaal groenplan staat gelijk aan een langetermijnstrategie voor openbaar
groen binnen de gemeente.
In het ‘Draaiboek Groenplan’ leggen Ruimte Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en
Bos uit hoe de opmaak van een groenplan in z’n werk gaat. Alle te ondernemen stappen
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worden toegelicht en het boek biedt een overzicht van geslaagde projecten, alsook een
opsomming van een tiental typevraagstukken. Het ‘Draaiboek Groenplan’ laat perfect toe
om in te spelen op lopende processen en aan te sluiten op bestaande plannen en
beleidsdocumenten. Idealiter past de opmaak van een lokaal groenplan binnen een
geïntegreerd ruimtelijk en milieubeleid waar ook andere dan alleen maar de
gemeentelijke groendiensten aan meewerken.
Een papieren versie van het Draaiboek Groenplan kan u bestellen op
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties. U kan hier ook de digitale versie downloaden.

3. Algemene selectievoorwaarden (voor Vlaamse én provinciale laureaten)
Alle publiekrechterlijke rechtspersonen kunnen aanvrager zijn. Het gaat om de
rechtspersonen, met uitzondering van de overheden vermeld in artikel 4, §1 van het
decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de
toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door
het Rekenhof, die opgericht werden met het oog op de behartiging van het algemene
belang en die daartoe over bijzondere prerogatieven beschikken.
Naast lokale overheden (gemeenten, steden, intercommunales of intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden,
stadsontwikkelingsbedrijven
die
doelstellingen
van
gemeenschappelijk belang nastreven en provincies) komen voortaan ook bijvoorbeeld
OCMW’s, polders en wateringen, kerkfabrieken en universiteiten in aanmerking als
begunstigde.
Het doel: het ingediende project moet de leefbaarheid van de stad of gemeente
verhogen. Dit kan door te zorgen voor meer groen en/of een kwaliteitsverhoging van
bestaand groen. Als het gerealiseerde groen kindvriendelijk en bespeelbaar is en een
plek biedt waar kinderen kunnen spelen en ravotten, is dat mooi meegenomen.
Algemene voorwaarden: projecten komen in aanmerking indien bijkomend aan de
volgende cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:
1° ze voldoen aan de principes van Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG);
2° het projectgebied gelegen is in de bebouwde ruimte of grenzend daaraan, op een
plek waar veel menselijke activiteit zich concentreert (stads- of dorpskern,
woonkern, bedrijventerrein, …) en daar de leefbaarheid en natuurbeleving
verhoogt. Nabijheid is hier het sleutelwoord;
3° het projectgebied in eigendom 1 is van de aanvrager die het projectvoorstel indient
en zal uitvoeren. Als de aanvrager een intercommunale is, is een formele
goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen tot deelname aan
de projectoproep nodig van elke afzonderlijke gemeente waarop het projectgebied
van toepassing is. Bezorg daartoe een uittreksel uit de officiële en ondertekende
notulen van het College van Burgemeester en Schepenen van elke afzonderlijke
gemeente waarop het projectgebied van toepassing is;
4° het projectvoorstel zich nog niet in de aanbestedingsfase 2 bevindt;
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Indien niet in eigendom minstens gereglementeerd in een langdurige beheerovereenkomst.
Er is nog geen aannemer aangeduid.
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5° de aanvraag wordt ingediend conform format 1 of format 2 als bijlage bij deze
oproep.
4. Bijkomende selectievoorwaarden voor de Vlaamse laureaat
De aanvrager kan gedurende de Natuur in je Buurt-projectperiode 2012-2020 slechts één
maal Vlaams laureaat worden.
De Vlaamse laureaat realiseert de doelen van deze projectoproep door meerdere thema’s
(mobiliteit, leefmilieu, sociale cohesie…) mee te nemen bij de realisatie van het project.
Om in aanmerking te komen als Vlaamse laureaat moet het project:
1° een bovenlokale uitstraling hebben;
2° op een geïntegreerde wijze tot stand zijn gekomen, met verschillende interne en
externe partnerschappen;
3° aandacht hebben voor de verweving van verschillende functies aanwezig in de
bebouwde omgeving.

4. Jury
Nadat een volledig dossier (zoals opgenomen in format 1 of format 2) ingediend wordt,
wordt het project voorgelegd aan een jury, samengesteld uit vertegenwoordigers van het
Agentschap voor Natuur en Bos en externe experten. De samenstelling van de jury
gebeurt minutieus en zal het belang van en de ambitie met de projectoproep
weerspiegelen. De jury beoordeelt de projecten op basis van de selectiecriteria voor de
Vlaamse of provinciale laureaat.
Aanvragers die zich kandidaat stellen voor de Vlaamse laureaat zullen worden
uitgenodigd om hun project aan de jury toe te lichten in xxx 2017. De kandidaten voor
de provinciale laureaten worden door de jury enkel beoordeeld op basis van het
ingediende voorstel.

5. Projectsubsidies
a. Projectsubsidies voor de Vlaamse laureaat
De Vlaamse laureaat ontvangt een projectsubsidie van maximum 250.000 euro.
Het toegekende subsidiebedrag zal 80% van de werkelijke uitgaven bedragen voor de
kostensoort “groenaanleg” (zoals gedefinieerd in standaardbestek 250). Andere werken
die passen in het concept en noodzakelijk zijn om te komen tot een kwalitatief project,
maar niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan “groenaanleg” worden gesubsidieerd aan
25% van de werkelijke uitgaven.
Het toekenningsbesluit en de bijhorende vastlegging gebeuren op basis van een
gedetailleerde, realistische en goedgekeurde raming die dient opgemaakt te worden zoals
opgenomen in format 1.
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De projectsubsidie wordt uitbetaald in 2 schijven, 80% van het totaalbedrag van de
ingediende facturen na de voorlopige oplevering (met een maximum van 200.000 euro)
en het resterende bedrag of 20% bij definitieve oplevering.

b. Projectsubsidies voor de provinciale laureaat
Per provincie worden twee laureaten gekozen. Elke provinciale laureaat ontvangt een
subsidie van 50.000 euro voor de uitvoering van het ingediende project.
De aanvrager heeft minstens een eigen inbreng van 12.500 euro in het project. Dit
betekent dat de totale kostprijs van het project minimum 62.500 euro moet bedragen.
Het toekenningsbesluit en de bijhorende vastlegging gebeuren op basis van een
gedetailleerde, realistische en goedgekeurde raming die dient opgemaakt te worden zoals
opgenomen in format 2.
De projectsubsidie wordt uitbetaald in 2 schijven, 90% van het totaalbedrag van de
ingediende facturen (zowel groenaanleg en groenonderhoud als andere kosten die
essentieel zijn om te komen tot een kwalitatief project) na de voorlopige oplevering (met
een maximum van 45.000 euro) en het resterende bedrag of 10% bij definitieve
oplevering.

6. Cumulatieve toekenningsvoorwaarden (voor Vlaamse én provinciale laureaten)
1° de aanvrager verbindt er zich toe de uitvoering van het project te starten binnen
2 jaar na betekening van het toekenningsbesluit en te beëindigen binnen de
periode van 3 of 4 jaar, respectievelijk voor provinciale of Vlaamse laureaat, na
aanvang van het project;
2° de aanvrager verbindt zich er toe om een beheerplan op te maken voor het
groenareaal;
3° projecten die al een andere subsidie ontvingen, kunnen maar subsidies ontvangen
voor de nog niet gesubsidieerde delen van het project;
4° het Agentschap voor Natuur en Bos beslist over de initiatieven met betrekking tot
communicatie van de laureaten. Het Agentschap voor Natuur en Bos zal daarvoor
samenwerken met de stad/gemeente van het laureaatproject.

7. Procedure
1°
2°
3°
4°

juni 2017: lancering van de oproep;
15 september 2017: uiterste datum voor het indienen van een projectvoorstel;
oktober-november 2017: jury & administratieve afhandeling;
december 2017: bekendmaking en voorstelling van Vlaamse en provinciale
laureaatprojecten.
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8. Dossier & info
Aanvragers die zich kandidaat stellen als ‘Vlaamse laureaat’ dienen een uitgewerkt
projectvoorstel in volgens format 1.
Aanvragers die zich kandidaat stellen als ‘provinciale laureaat’ dienen een uitgewerkt
projectvoorstel in volgens format 2.
Telkens wordt één digitale versie per mail en twee gedrukte exemplaren per post
verzonden uiterlijk op 15 september 2017 naar:
aves.cd.anb@lne.vlaanderen.be
Agentschap voor Natuur en Bos - NijB-projectoproep
Tav Dienst Financiële Tegemoetkomingen
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Gelieve u te houden aan de format, dit vereenvoudigt het werk van de jury.
Voor verdere info:
Antwerpen: aves.ant.anb@lne.vlaanderen.be of 03 224 63 14 (niet op maandag)
Limburg: aves.lim.anb@lne.vlaanderen.be of 011 74 24 69
Oost-Vlaanderen : aves.ovl.anb@lne.vlaanderen.be of 09 276 20 30
Vlaams-Brabant: aves.vbr.anb@lne.vlaanderen.be of 016 66 63 15
West-Vlaanderen: aves.wvl.anb@lne.vlaanderen.be of 050 24 77 82
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Format 1: Vlaamse projecten
Dit dossier bestaat uit één samenhangend pdf-bestand. De bestandsnaam bestaat uit de
gemeente/stadsnaam,
de
projectnaam
en
de
aanduiding
“vl”
(bv.
Brussel_Grotemarkt_vl.pdf). Het bestand is opgebouwd uit 6 delen en beslaat 6 tot
maximum 12 pagina’s waarin minimum volgende elementen zijn opgenomen.

Deel 1: Algemene gegevens (max. een halve pagina)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titel project
Adres aanvrager
Contactpersoon
Telefoon
e-mail
website
Naam partners
Rekeningnummer aanvrager
Goedkeuring tot deelname aan oproep van het College van Burgemeester en
Schepenen of Deputatie toevoegen als bijlage

Deel 2: Projectomschrijving
Omschrijf het project. Toon aan in welke mate het project beantwoordt aan de
selectiecriteria zoals opgenomen in 2 en 3.
Vergeet hierbij zeker niet aan te geven welke beheervisie wordt voorgesteld voor het
projectgebied, hoe het project kadert binnen het gemeentelijk/stedelijk beleid en de
groenblauwe structuur, of het project al dan niet tot stand kwam op basis van een lokaal
groenplan, op welke manier andere instanties en bevolking betrokken worden… en op
welke manier het project de leefbaarheid en natuurbeleving van de omgeving en/of
stad/gemeente vergroot. Vermeld ook bijkomende bijzonderheden indien die er zijn.
Vergeet niet te vermelden/aan te tonen:
-

-

Welke beheervisie wordt voorgesteld voor het projectgebied;
Hoe het project kadert binnen het gemeentelijke/stedelijke beleid;
Hoe het project kadert binnen de groenblauwe structuur van uw stad of gemeente
dat er een verbinding wordt gelegd tussen de site en zijn context. Bijvoorbeeld:
levert het groen ook een bijdrage voor de ecologie, het stadsklimaat, enz. op
grotere schaal;
wat het project oplevert voor de onmiddellijke omgeving (en Vlaanderen);
Of het project al dan niet tot stand kwam op basis van een lokaal groenplan;
Op welke manier de bewoners en andere instanties betrokken werden/inspraak
konden leveren;
waarin het project zich onderscheidt van andere projecten, waarom het
vooruitstrevend en voorbeeldstellend is
Dat er sprake is van een geïntegreerde en integrale ontwerpaanpak die
verschillende actuele en maatschappelijk relevante opgaven (natuur, water,
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mobiliteit, klimaat, luchtverontreiniging, overstromingen …) koppelt en of dit
gebeurt op basis van wetenschappelijke studies die aangeven dat de voorgestelde
aanpak daadwerkelijk die uitdagingen meeneemt, …

Deel 3: Projectgebied (max. een halve pagina)
•
•
•

Adres en kadastrale gegevens van projectgebied
Planologische bestemming van het projectgebied
Eigendomsstructuur + eventuele beheerovereenkomsten

Deel 4: Foto’s bestaande toestand en plannen (max. 2 pagina’s)
•
•
•
•
•
•

Voeg één inrichtingsplan/ontwerpplan (masterplan) van het projectgebied toe.
Voeg een plan toe voor het behoud van de bestaande ‘waardevolle' beplanting
(indien aanwezig).
Voeg een beplantingsplan toe.
Voeg het (ontwerp van) beheerplan toe.
Voeg ontwerptekeningen toe (doorsnede, profiel, concepttekeningen…).
Voeg foto’s (met aanduiding op plan van waaruit de foto’s zijn genomen) van de
bestaande toestand op maximum 2 pagina’s toe.

Deel 5: Stappenplan en timing (max. een halve pagina)
Geef de chronologische opeenvolging van de uit te voeren acties voor de volledige
tijdsduur van het project.

Deel 6: Raming
Vul onderstaande tabel in of een gedetailleerde kostenraming met dezelfde
onderverdeling. Geef ook een overzicht mee van eventuele cofinanciering die
aangevraagd en/of toegewezen werd (instantie, hoeveelheid en eventuele goedkeuring).
Vermeld alle kostensoorten die nodig zijn voor het volledige project en duid aan welke
kosten u gesubsidieerd wil zien via deze projectsubsidies. Indien er kosten zijn die niet
omschreven worden in de basistabel, kunnen deze worden toegevoegd.

8

Voor de projecten die effectief zullen worden gesubsidieerd is deze tabel van uitzonderlijk
belang. Bij de financiële afrekening van het project wordt van de stad/gemeente geëist
om alle uitgaven te koppelen aan deze tabel. Dit betekent dat elke post binnen een
bestek (uitvoering door aannemer) of elke factuur (uitvoering door eigen personeel) zal
moeten gekoppeld worden aan één van de kostensoorten in de tabel.

Post

Raming

Uitvoering

Indiening

kostprijs

(derden/eigen

voor subsidie

(incl. BTW)

personeel)

(ja/neen)

Cofinanciering

1. Voorbereidende werken en grondwerken zoals
bedoeld in het hoofdstuk IV van het typebestek 250
2. Onderfunderingen en funderingen zoals bedoeld in
het hoofdstuk V van het typebestek 250
3. Verhardingen zoals bedoeld in het hoofdstuk VI van
het typebestek 250
4. Rioleringen en afvoer van water zoals bedoeld in
het hoofdstuk VII van het typebestek 250
5. Lijnvormige elementen zoals bedoeld in het
hoofdstuk VIII van het typebestek 250
6. Allerhande werken zoals bedoeld in het hoofdstuk
IX van het typebestek 250 en voor zover inpasbaar in
het harmonisch concept van het project.
7. Groenaanleg en groenbeheer zoals bedoeld in het
hoofdstuk XI van het typebestek 250
Onderhoudswerken hierin vervat zijn beperkt tot twee
jaar onderhoud na investeringen en via aanbesteding.
8. Werken aan waterlopen zoals bedoeld in het
hoofdstuk XIII van het typebestek 250
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Format 2: Provinciale projecten
Dit dossier bestaat uit één samenhangend pdf-bestand. De bestandsnaam bestaat uit de
gemeente/stadsnaam,
de
projectnaam
en
de
aanduiding
“prov”
(bv.
Brussel_Grotemarkt_prov.pdf). Het bestand is opgebouwd uit 6 delen en beslaat
maximum 8 pagina’s, waarin minimum volgende elementen zijn opgenomen.

Deel 1: Algemene gegevens (max. een halve pagina)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titel project
Adres aanvrager
Contactpersoon
Telefoon
e-mail
website
Naam partners
Rekeningnummer aanvrager
Goedkeuring tot deelname aan oproep van het College van Burgemeester en
Schepenen of Deputatie toevoegen als bijlage

Deel 2: Projectomschrijving
Omschrijf het project. Toon aan in welke mate het project beantwoordt aan de
selectiecriteria zoals opgenomen in 2. Vergeet hierbij zeker niet aan te geven welke
beheervisie wordt voorgesteld voor het projectgebied, hoe het project kadert binnen het
gemeentelijk/stedelijk beleid en de groenblauwe structuur, of het project al dan niet tot
stand kwam op basis van een lokaal groenplan, op welke manier andere instanties en
bevolking betrokken worden… en op welke manier het project de leefbaarheid van de
omgeving en/of stad/gemeente vergroot.

Deel 3: Projectgebied (max. een halve pagina)
•
•
•

Adres en kadastrale gegevens van projectgebied
Planologische bestemming van het projectgebied
Eigendomsstructuur + eventuele beheerovereenkomsten

Deel 4: Plannen (max. 2) en foto’s bestaande toestand (max. 2 pagina’s)
•
•
•

Voeg één inrichtingsplan/ontwerpplan van het projectgebied toe.
Voeg eventueel ontwerptekeningen toe (doorsnede, profiel, concepttekeningen…).
Voeg foto’s van de bestaande toestand op maximum 2 pagina’s toe.
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Deel 5: Stappenplan en timing (max. een halve pagina)
Geef de chronologische opeenvolging van de uit te voeren acties voor de volledige
tijdsduur van het project.

Deel 6: Raming
Stel een kostenraming op in tabelvorm die alle kosten verbonden aan de realisatie van
het project omschrijft. Geef aan of er nog subsidies zijn aangevraagd of toegekend.
Indien gewenst, mag u de tabel zoals bij de format Vlaamse projecten, gebruiken.
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