
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel maandag - vrijdag:  9.00 - 12.00 uur 
03 340 00 00 maandag: 15.30 - 19.30 uur / woensdag 13.00 – 15.30 uur 

Aanvraag premie                               
aanleg kleine landschapselementen  (KLE)  

Neem voor bijkomende info contact op met de dienst omgeving:  
omgeving@rijkevorsel.be - 03 340 00 20 

De aanvraag online invullen kan via www.rijkevorsel.be  

 

Persoonlijke gegevens 
Naam en voornaam:   ………………………………………………………………………………………………… 

Adres:     ………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon/gsm:    ………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres:    ………………………………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer:   ………………………………………………………………………………………………… 
 

Gegevens aanplant 
Type aanplant (kruis meerdere aan indien meerdere soorten aanplant werden verricht): 

o Gemengde haag of heg: 

o Aantal aangeplante lopende meter: …………………………………………………………………………………… 

o Plantafstand: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

o Aangeplante streekeigen soorten: ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Houtkant: 

o Aantal aangeplante lopende meter: …………………………………………………………………………………… 

o Plantafstand: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

o Breedte houtkant: ……………………………………………………………………………………………………………… 

o Aangeplante streekeigen soorten: ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Bomenrij 

o Aantal aangeplante hoogstambomen: ………………………………………………………………………………… 

o Aantal aangeplante niet-bewortelde poten: ……………………………………………………………………… 

o Aantal aangeplante knotbomen: ………………………………………………………………………………………… 

o Plantafstand: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

o Aangeplante streekeigen soorten: ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel maandag - vrijdag:  9.00 - 12.00 uur 
03 340 00 00 maandag: 15.30 - 19.30 uur 
 woensdag: 13.00 - 15.30 uur 

Adres aanplant (of kadastraal perceel indien geen adres): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum aanplant:    ………………………………………………………………………………………………… 

Factuurbedrag (excl. BTW):  ………………………………………………………………………………………………… 

 

Bijlagen 
Voeg volgende documenten bij deze aanvraag: 

 kopie van de aankoopfactuur (geen bestelbons, leveringsbons of kasticketten) met 

beschrijving van de gebruikte boom- en struiksoorten) 

 betalingsbewijs (bijvoorbeeld: kopie rekeninguittreksel) 

 situeringsplan of schets van de plaats van aanplant op schaal 1/2000 of 1/2500 

 beschrijving van de aard van de uitgevoerde werken incl. fotomateriaal 

 

Ondergetekende: 

 verklaart kennis genomen te hebben van het gemeentelijk reglement inzake de 

versterking van de biodiversiteit en duurzaam bouwen. 

 verklaart in eer en geweten dat het aanvraagformulier correct is ingevuld. 

 verklaart de aanplant minimaal vijf jaar integraal en intact op dezelfde plaats te laten 

staan en gedurende deze periode enkel normale onderhouds- en behoudswerken uit te 

voeren. 

 geeft toestemming aan de afgevaardigde van het college van burgemeester en 

schepenen om, na de aanleg, de bloemenweide ter plaatse te controleren alvorens over 

te gaan tot de uitbetaling van de subsidie. 

 

Datum: ……………………………………………………  Handtekening: ………………………………………………… 

 


