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Peel en Maas is een mooie en uitgestrekte
plattelandsgemeente met veel ruimte voor
groen. We streven naar een authentieke
en streekeigen verfraaiing van het erf en
landschap, meer ecologie, meer behoud van
cultuurhistorie en meer belevingswaarden
van het agrarische en natuurlijke
buitengebied. Er bestaan diverse natuur- en
landschapbeherende organisaties die zich in
zetten voor het behoud van natuur. Ondanks

hun inzet zijn agrariërs en particulieren
nog steeds onmisbaar in het natuur- en
landschapsbeheer.
Er zijn meerdere subsidieregelingen die
mogelijkheden bieden aan agrariërs,
ondernemers en particulieren om het erf te
verfraaien, nieuwe landschapselementen aan
te leggen of bestaande landschapselementen
te beheren of te herstellen.

Dit zijn uw mogelijkheden:

Erfbeplantingsproject Peel en Maas
Peel en Maas Buiten 2018 = plan voor
instandhouding kleine landschapselementen;
SNL = subsidiestelsel natuur- en
landschapsbeheer
SKNL = subsidiestelsel kwaliteitsimpuls natuur- en landschapsbeheer.
Let op: Bom+ of andere compensatieplannen
vallen buiten alle regelingen!
In deze folder staan het erfbeplantingsproject
Peel en Maas, Peel en Maas Buiten 2018 van IKL
kort samengevat, zodat u een beeld krijgt van
de verschillen en de mogelijkheden.

Voor de SNL- en SKNL-regeling verwijzen wij u naar de Dienst Landelijk
Gebied (www.dlg.nl/natuur), het IKL
of de Plattelandscoöperatie Peel & Maas regio.
U vindt ook veel informatie op
www.portaalnatuurenlandschap.nl.
Deze regelingen zijn alleen van toepassing
in en rondom particuliere natuur-gebieden
binnen de Ecologische Hoofdstructuur.

Erfbeplantingsproject
Met het erfbeplantingsproject bieden we
bewoners en ondernemers in het buitengebied van Peel en Maas de mogelijkheid
om hun erf aan te planten met streekeigen
beplanting.
Ons doel
Ons doel is het aantrekkelijker maken van ons
buitengebied! Dit willen we bereiken door
agrarische en andere erven in het buitengebied
zodanig in te richten dat er een authentiek en
streekeigen evenwicht ontstaat tussen mens
en natuur, mét behoud van het streekeigen
karakter.

Wat is een erf en erfbeplanting
Onder een erf verstaan wij het totale
grondgebied waarop de woning/bedrijf in
het buitengebied ligt. Met erfbeplanting kunt
u uw erf verfraaien en op een authentieke
manier aan laten sluiten bij de omgeving.
Onder erfbeplanting vallen groenstroken,
houtsingels, kleine bosjes, bomen op het
erf langs wegen en paden, solitaire bomen,
heggen en hoogstamboomgaarden. De
beplanting kan worden aangelegd op en rond
het erf- of huisperceel. Zo’n erfbeplanting is
van grote waarde voor planten en dieren. Zij
vinden er een leefgebied, nestgelegenheid en
voedsel. Door streekeigen bomen en struiken

Soort beplanting
In het ontwerp en plan worden uitsluitend steekeigen, dus inheemse bomen en struiken
verwerkt. U start met jonge beplanting. Hieronder ziet u de aanplant van een, twee en drie
jaar:

Beplanting eerste jaar

Beplanting tweede jaar

Beplanting derde jaar

Kosten
De totale kosten van het plantmateriaal mogen niet meer bedragen dan € 1.600. Aan de
deelnemers wordt een eigen bijdrage gevraagd van maximaal € 560. De kosten voor het
maken van het ontwerp en beplantingsplan, even als 65% van het plantmateriaal zijn voor
rekening van de gemeente.

aan te planten, krijgt bovendien het landschap
zijn karakteristieke, steekeigen gezicht
terug. Gebouwen worden hierdoor op een
natuurlijke manier ingepast in de omgeving.
De erfbeplanting vormt tevens het visitekaartje
van het bedrijf. Verder schept de erfbeplanting
ook privacy en biedt hij bescherming tegen
zon en wind. Ook hoogstamboomgaarden en
fruitbomen kunnen onderdeel uitmaken van
een erfbeplanting.
Voor wie
Het project is bedoeld voor bedrijven en
particulieren in het buitengebied. In sommige
gevallen komen erven op de rand van de
bebouwde kom ook in aanmerking voor dit
project als het erf aansluit bij het buitengebied.
Wanneer
Het project start 1 mei 2019. Vanaf deze
datum kunt u een aanvraag indienen bij de

gemeente. Uw aanvraag wordt getoetst aan
de voorwaarden en bij een positief besluit kan
er in november 2019 aangeplant worden. Uw
aanmelding is pas deﬁnitief als we de complete
aanvraag hebben ontvangen.
Spelregels
Om in aanmerking te komen voor een ontwerp
en plan moet het erf en de eigenaar voldoen
aan de Algemene voorwaarden Erfbeplanting
Peel en Maas 2019. Belangrijk: op het moment
van uitgite van het plantmateriaal moet het
erf gereed zijn voor beplanting. De algemene
voorwaarden kunt u vinden op onze website.

Onderhoud
U bent als eigenaar verplicht en
verantwoordelijk voor het reguliere
onderhoud. Onze plattelandsarchitecten
kunnen u hierin adviseren.
Beplantingsplan
Voor het aan te planten erf wordt een
ontwerptekening en beplantingsplan gemaakt.
De gemeente werkt hiervoor samen met drie
plattelandsarchitecten:
• Plattelandscoöperatie Peel & Maas regio,
Ron Janssen
• Streekeigen Tuin- en Landschapsverfraaiïng,
Jo Geurts
• Verstraten Sierteelt, Nico Verstraten.
Na aanmelding wordt u een architect
toegewezen. Deze komt dan ter plekke
kijken en bespreekt met u de mogelijkheden
en de eventuele wensen. Dit resulteert in
een ontwerptekening en een compleet
beplantingsplan. Het plan komt daardoor
zoveel mogelijk tegemoet aan de wensen van
de eigenaar en aan de mogelijkheden van de
regeling. De plattelandsarchitect maakt een
ontwerp dat past in de omgeving en wordt
door de gemeente betaald.

Aanmelding
We hebben (helaas) maar een beperkt
budget beschikbaar voor dit project. Bij de
aanmelding geldt ‘wie het eerst komt, wie
het eerst maalt’. Als tijdstip van aanmelding
geldt de datum dat het aanmeldingsformulier
en beplantingsplan bij de gemeente binnen
is. Na toetsing van het plan ontvangt u een
beschikking van de gemeente.
Belangrijke data
Start aanvraagtermijn:
1 mei 2019
Sluiting aanvraagtermijn:
1 september 2019
Instructiebijeenkomst:
zaterdagochtend 12 oktober 2019
Uitgite/afhalen plantmateriaal
zaterdag 23 november 2019

IKL: Peel en Maas Buiten 2019
De wereld om ons heen verandert in een snel
tempo. Bestaande zekerheden verdwijnen
en maken plaats voor nieuwe uitdagingen.
In het verleden vanzelfsprekende (subsidie)
relaties krijgen op een andere manier vorm
en inhoud. Gemeenten zien zich voor nieuwe
uitdagingen geplaatst en zoeken naar
mogelijkheden.
Inspelend op veranderingen in markt
en maatschappij heet IKL een koers
uitgezet die aanslaat in de markt. De
nieuwe werkmethode heet als naam ‘Alle
Limburgers maken Limburg mee!’ (ALMLM).
Landschaps- en natuurontwikkeling krijgen
hiermee een sociaal maatschappelijke
component en de methode geet antwoord
en invulling aan de vragen vanuit de
samenleving en overheden.
Peel en Maas Buiten 2019
In 2017 stellen wij u een nieuwe methode
voor. Hierbij willen bij de successen van de
aanpak uit het verleden (werken op basis
van lokale betrokkenheid en draagvlak)
combineren met nieuwe en meer interactieve
werkvormen. Met als doel om nog beter
lokale inbreng te garanderen en deze tot
maatschappelijke meerwaarde te leiden.

Voorliggend programma is meer een
procesmatige beschrijving van wat we willen
gaan doen en hoe we dit doen. De inhoud
willen we meer dan voorheen gedurende
het jaar laten bepalen door de gemeente, de
inwoners en de belangen die op lokaal niveau
spelen. Het betrekken van onze inwoners
bij hun leefomgeving staat voorop. Daarbij
verloochenen wij uiteraard onze afkomst
niet; wij blijven staan voor de kwaliteit van
landschap en leefomgeving. Echter met
een sterkere maatschappelijke focus dan
voorheen.
In het plan beschrijven we hoe we de
mensen in onze gemeente gaan betrekken
en hun kracht benutten. Uiteindelijk willen
we samen bepalen welke projecten we op
pakken. Wij zijn er van overtuigd dat de
methode ALMLM ons hierbij gaat helpen.
IKL: Peel en Maas Buiten 2019
Het plan: Peel en Maas Buiten 2019 van de
IKL kunt u downloaden op
www.peelenmaas.nl
Informatie
Met vragen, ideeën en suggesties over
speciﬁeke onderdelen van dit programma
kan iedereen contact opnemen met stichting
IKL via 0 - 0 0 0 of ikl@ikl-limburg.nl
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Informatie
U kunt ook schritelijk een informatiepakket
aanvragen via tel. 077 - 306 66 66 of kijk op
www.peelenmaas.nl zoeken op
‘erfbeplanting’
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