
Heeft u een idee voor aanleg of herstel van landschap? Dan kunt u een gemeentelijke bijdra-

ge vragen voor de kosten om dit te realiseren. De gemeenten vragen ook een eigen bijdrage. 

Dit kunt u nalezen op de website van uw gemeente. 

Bij de subsidieregeling horen vastgestelde maximale prijzen. Met deze normprijzen heeft u 

vooraf helderheid over het maximale subsidiebedrag. Bij de activiteiten horen specifieke sub-

sidievoorwaarden. De belangrijkste vindt u op dit inlegvel.

Normprijzen

Activiteit Normbedrag Eenheid

Aanleg en herstel van landschapselementen

Aanleg laanbomen € 45,45 stuk

Aanleg knotbomen € 4,69 stuk

Aanleg knotelzen € 2,50 stuk

Aanleg elzensingel € 2,50 m1

Aanleg houtsingels € 61,15 are

Aanleg struweelhaag € 1,87 m1

Aanleg hoogstamfruit € 34,75 stuk

Aanleg poel € 500 are

Aanleg raster € 3,74 m1

Wegwerken achterstallig onderhoud

Onderhoud laanbomen € 49,50 stuk

Onderhoud struweelhaag € 11 m1

Onderhoud poel € 300 are

Aanleg recreatieve voorzieningen

Aanleg wandelpad over boerenland € 1,05 m1

Aanleg bankje € 534 stuk

Aanleg picknicktafel € 888 stuk

Aanleg houten loopbruggetje € 2.000 stuk

Wat biedt de Regeling Landschap 
aan subsidiemogelijkheden?
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Subsidievoorwaarden
Om deel te kunnen nemen aan de Regeling Landschap, moet uw idee  
voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:

Algemeen
• Subsidie is alleen mogelijk voor land-

schapselementen die passen binnen het 
Landschapsontwikkelingsplan ‘Van nieuwe 
naobers en brood op de plank.’

• Subsidie is alleen mogelijk buiten uw erf of 
tuin. Een streekeigen erf of tuin waarde-
ren we zeker, deze regeling is echter alleen 

bedoeld voor landschapselementen.

Aanleg en herstel 
van landschapselementen

• Nieuwe aanleg van beplanting (denk aan 

houtsingels of vogelbosjes) is minimaal 10 

are (1.000 m2) groot (of het moet aanslui-

ten bij een bestaande beplanting waardoor 

het geheel minimaal 10 are is).

• Nieuwe aanleg van rijbeplanting (denk aan 

lanen of knotbomen) bevat in totaal mini-

maal 20 bomen.

• Nieuwe aanleg van hoogstamfruitboom-

gaarden bestaat uit minimaal 15 en maxi-

maal 50 bomen.

• Aanleg of herstel van poelen is alleen mo-

gelijk als de poel minimaal 3 are (300 m2) 

groot is, op een natte plek ligt (grondwa-

tertrap 3 of ondieper) en bijdraagt aan de 

instandhouding van de boomkikker, hei- 

kikker en/of kamsalamander.

• Aanleg van rasters is alleen subsidiabel 

wanneer dit nodig is om nieuw aangelegde 

of herstelde landschapselementen te be-

schermen tegen schade door vee.

Wegwerken achterstallig onderhoud
• Subsidie voor lanen is alleen mogelijk wan-

neer de bomen ouder zijn dan 60 jaar en 
gelegen op landgoederen.

• Subsidie voor poelen is alleen mogelijk als 
de poel minimaal 3 are (300 m2) groot is 
en op een natte plek ligt (grondwatertrap 
3 of ondieper).

• Subsidie voor struweelhagen is alleen 
mogelijk wanneer deze buiten het Gelders 
Natuurnetwerk liggen.

Aanleg recreatieve voorzieningen
• Wandelpaden betreffen eenvoudige, open-

baar toegankelijke, onverharde paden.

• Recreatieve voorzieningen als bankjes, 
picknicktafels en houten loopbruggetjes 
zijn alleen subsidiabel bij openbaar toegan-
kelijke routes.

• Aanleg van houten loopbruggetjes is alleen 
subsidiabel als de oorspronkelijke brug 
verdwenen is.

Kijk voor meer informatie op  
de website van uw gemeente:

Gemeente Oude IJsselstreek

www.oude-ijsselstreek.nl

Gemeente Montferland

www.montferland.info

Gemeente Doetinchem

www.doetinchem.nl

De subsidieregeling is open- 
gesteld tot 31 december 2017


