
Bijlage 1: Algemene voorwaarden aanplantregeling  

 

Mogelijkheid deelname en aanmelden  

• Aanmelden (via aanmeldingsformulier website gemeente Leudal) is alleen mogelijk voor 

aanplant die wordt gerealiseerd in het buitengebied (buiten dichtbebouwde kernen). De 

regeling geldt zowel voor boerderijen als voor niet-agrarische bebouwing in het 

buitengebied. Ook locaties aan randen van de bebouwde kernen kunnen gebruik maken van 

deze regeling.  

• Het plan moet een landschappelijke en ecologische meerwaarde opleveren voor het 

(omringende) landschap. Het groen is beleefbaar. Bij beoordeling van het plan en het 

ontwerp wordt daarom het hele perceel bekeken.  Het betreft geen tuinaanleg.  

• Het toe te passen sortiment is opgenomen op de plantlijst en is inheems en streekeigen. 

• De landschapsdeskundige bepaalt de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische 

meerwaarde. Bij twijfel gaat hij in overleg met de gemeente. 

• De locatie en het plan mag geen verplichting zijn vanuit Gemeentelijk Kwaliteitsmenu (LKM) 

of vanuit verplichtingen ikv een herplant of herplant Wet natuurbescherming (Boswet). 

• Aanmelden is mogelijk tot 1 mei 2023. Aanmeldingen die hierna worden ingediend, gaan 

naar het volgende jaar indien de regeling wordt gecontinueerd. 

• Gemeente Leudal draagt zorg dat de landschapsdeskundige een plan (ontwerp en plantlijst) 

opstelt, dat voldoet aan de kwaliteitseisen. 

• Na akkoord van het plan moet de deelnemer dit ondertekend sturen naar de landschaps-

deskundige.  

• Bij een te groot aantal aanmeldingen (via het aanmeldingsformulier)  wordt op volgorde van 

aanmeldingsdatum besloten welke plannen opgesteld en gerealiseerd kunnen worden.  

• De deelnemer kan afzien van deelname aan de Aanplantregeling door dit maximaal 5 dagen 

na het 1e intakebezoek schriftelijk aan de landschapsdeskundige te melden. Binnen deze 

eerste 5 dagen zijn er geen kosten verschuldigd. Na deze 5 dagen wordt ook bij afzegging de 

eigen bijdrage van €400,- in rekening gebracht bij de deelnemer. 

 

Eisen plan en instandhouding 

• Het plan is opgesteld door de vanuit de gemeente Leudal aangestelde landschapsdeskundige. 

• De deelnemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van een juiste plattegrond (kadastrale 

ondergrond) met de juiste afmetingen en oppervlakte aan de landschapsdeskundige.  

• Na goedkeuring van het ontwerp en de plantlijst door de deelnemer (middels handtekening) 

en de gemeente Leudal zijn in verband met het bestellen van het plantmateriaal geen 

wijzigingen in het plan meer mogelijk.  

• Een plan moet minimaal een waarde van € 300,-  vertegenwoordigen. 

• De deelnemer verplicht zich tot 10 jaar instandhouding, waarbij een tussentijdse wijziging in 

samenspraak met de gemeente Leudal mogelijk is. 

  



Verplichte informatiebijeenkomsten  

• De deelnemer is verplicht deel te nemen aan een aanplant-instructie informatiebijeenkomst 

(nader te bepalen). Hier krijgt de deelnemer praktische informatie over de aanleg en de 

nazorg van de erf- of landschapsbeplanting. Mocht de deelnemer niet aanwezig zijn op deze 

dag dan wordt er geen plantmateriaal geleverd en worden eventuele kosten bij de 

deelnemer in rekening gebracht.  

• De deelnemer is verplicht deel te nemen aan de erfbeheer-workshop in het navolgende 

voorjaar. De deelnemer krijgt duidelijke informatie over het regulier van de verschillende 

soorten beplantingen, zoals bomen, struweelhagen en houtsingels. De locatie en de datum 

van deze workshop/beheerinstructie worden bij de aanplant-instructiebijeenkomst bekend 

gemaakt. 

 

Kosten  

• Voor het plantmateriaal (inclusief toebehoren) wordt een maximum budget gehanteerd van 

€ 1.350,-.  

• De deelnemer betaald eenmalig een eigen bijdrage van € 400,-. Deze worden na het 

opstellen van het ontwerp in rekening gebracht. 

• Als de kosten van het plantmateriaal meer bedragen dan € 1.350, zijn deze meerkosten voor 

rekening van de deelnemer.  

 

 

Levering plantmateriaal en eisen perceel  

• Voor er overgegaan wordt tot levering van het plantmateriaal moeten de volgende zaken 

klaar zijn:  

1. U heeft de aanplant-instructie bijeenkomst bezocht. 

2. Het te beplanten perceel moet beplantbaar zijn. Controleer goed of er geen puin of 

andere storende lagen of stoffen in de grond meer aanwezig zijn.  

3. Het te beplanten perceel moet plantklaar zijn. De plantsleuf voor de hagen en de 

plantgaten voor de bomen moeten gemaakt zijn.  

• Voor het aanplanten gelden de volgende plantafstanden 

(Hiermee wordt rekening gehouden met het opstellen van het ontwerp)   

1. Bomen minimaal 2 meter uit de erfgrens;  

2. Struiken minimaal 1 meter uit de erfgrens; 

3. Hagen minimaal 0,5 meter uit de erfgrens 

• De deelnemer is verplicht tijdens de Aanplantdag, welke tzt bekend gemaakt wordt, het 

plantmateriaal zelf af te halen. Voor het uitlevering van het plantmateriaal en de boompalen 

ontvangt u een brief met een volgnummer, afhaallocatie en tijdstip.   

• Tijdens de uitlevering van het plantmateriaal moet door de deelnemer ter plaatse 

gecontroleerd worden of de boom- en struiksoorten en aantallen kloppen. Dit wordt 

gecontroleerd aan de hand van de plantlijst die bij het plan is opgesteld.  



• Na ophalen van het plantmateriaal en de controle wordt de lijst voor akkoord afgetekend 

door de deelnemer.  

• De deelnemer neemt een afdekzeil mee tijdens het afhalen van het plantmateriaal om 

uitdroging van de wortels van het plantmateriaal te voorkomen.  

• De plantmaat van de struiken bedraagt maat 60-80 (hoogte in cm.), de fruitbomen worden 

geleverd in maat 8-10 (stamomtrek in cm.) en de bomen worden geleverd in maat 10-12 

(stamomtrek in cm.). Per fruitboom wordt 1 harde boompaal met boomband geleverd. Bij de 

andere boomsoorten wordt 1 zachte boompaal met boomband geleverd.  

• De deelnemer plant de bomen en struiken volgens het opgestelde plan. 

• De deelnemer draagt zorg voor watergeven in het eerste jaar na aanplant, zodat de kans van 

aanslaan van de bomen en struiken optimaal is. 

• De deelnemer heeft na aanplant de verplichting de erfbeheer-workshop in het navolgende 

voorjaar te volgen, waartoe verder geen kosten in rekening wordt gebracht bij de deelnemer. 

 


