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Reglement landschapsintegratie 2021 

Artikel 1 
De oproep 'landschapsintegratie' vindt plaats in het jaar 2021. De oproep is een initiatief van de 
provinciale landbouwkamer Vlaams-Brabant.  

Art. 2 
Het doel van de oproep is het bevorderen van landschapsintegratie van land- en tuinbouwbedrijven in 
de provincie Vlaams-Brabant. Onder landschapsintegratie wordt verstaan: de beplanting met vooraf 
bepaalde inheemse bomen en struiken voor bedrijfsingangen, siertuinen, groentetuinen, 
boomgaarden, binnenplaatsen, bedrijfszones, de ruimten rond en tussen de gebouwen (stallen - 
loodsen) en aan de perceelsgrenzen, teneinde de bedrijfsgebouwen beter in het landschap te 
integreren en het herstel en de wederopbouw van het landschap via beplanting met streekeigen 
plantenmateriaal te realiseren. Ook natuurlijke waterzuiveringssystemen komen in aanmerking en 
maatregelen tegen droogte. Ook landbouweducatieve projecten die de integratie in de omgeving 
bevorderen komen in aanmerking. Er wordt rekening gehouden met de innovativiteit van het project 
en de mogelijke voorbeeldfunctie. Ook de bijvriendelijkheid van projecten kan een criterium in de 
beoordeling zijn.  

Art. 3 
De oproep staat open voor Vlaams-Brabantse land- of tuinbouwbedrijven in hoofd- of bijberoep. De 
geldprijzen worden enkel toegekend aan projecten ‘landschapsintegratie’ die gerealiseerd worden op 
het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant. De ingediende projecten ‘landschapsintegratie’ 
kunnen gebaseerd zijn op een ontwerp van de provinciale landschapsarchitect.  

Art. 4 
Bedrijven die een ontwerp lieten opmaken, maar dat nog niet (geheel) gerealiseerd werd of bedrijven 
die zich ten laatste op 1 mei 2021 aanmelden bij de provinciale landschapsarchitect voor het opmaken 
van een ontwerp en dit zo snel mogelijk zullen realiseren.  

Art. 5 
De maximale subsidie bedraagt € 5.000. De subsidie is een vergoeding voor de uitvoering van het 
project ‘landschapsintegratie’ en bedraagt maximaal 70% van de totale kostprijs, exclusief BTW, voor 
realisatie. Het totale beschikbare bedrag is € 30.000. 

Art. 6 
Eind 2021 wordt de subsidie toegekend aan de landbouwer op basis van één of meerdere offertes die 
worden voorgelegd, met een maximum van 70% van de kostprijs, exclusief BTW. De facturen worden 
ten laatste op 31 december 2021 aan de provinciale landbouwkamer bezorgd. Daarna volgt nog een 
mogelijke afrekening. In geval van overmacht (slechte weersomstandigheden e.d.) kan de jury 
afwijkingen toestaan. 
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Art. 7 
Volgende facturen komen in aanmerking: aankoop van plantenmateriaal, factuur van uitvoerder (enkel 
voor beplanting en werkzaamheden die in verband staan met de aan te leggen beplanting). Komen 
niet in aanmerking: klinkerwerken, afbraak, aanleg van gazon, afsluitingen, ... Er is geen financiering 
mogelijk van uitvoeringen of aanleg van landschapselementen waarvoor via andere kanalen subsidies 
mogelijk zijn (bv. via regionaal landschap, VLM, VLIF, gemeente). Investeringen aan 
bedrijfsgebouwen zijn uitgesloten. Indien het factuurbedrag hoger ligt dan het bedrag dat in 
aanmerking komt voor de vergoeding, dan wordt het maximaal vastgelegd bedrag vergoed. 

Art. 8 
De jury legt de hoogte van de geldprijzen, de rangschikking en het aantal winnende kandidaten vast 
en dit in functie van de kwaliteit en het aantal ingediende projecten ‘landschapsintegratie’. De jury 
bestaat uit leden van het bureau van de landbouwkamer en de provinciale landschapsarchitect. Eén of 
meerdere juryleden kunnen ter plaatse de projecten ‘landschapsintegratie’ beoordelen.  

Art. 9 
Het landbouwbedrijf verbindt er zich toe als voorbeeldbedrijf voor andere geïnteresseerden te 
fungeren. Daartoe zal het bedrijf de realisatie openstellen voor bezoekers op overeen te komen data 
en uren (maximaal 3 dagen per jaar). 
Bijkomend verbindt het bedrijf er zich toe: 

• De beplantingen of onderhoudswerkzaamheden gedurende een periode van minimum tien 
jaar na aanplanting als een goede huisvader onderhouden. 

Art. 10 
De ingezonden projecten ‘landschapsintegratie’ kunnen worden opgenomen in een publicatie. Door 
deel te nemen verlenen de deelnemers kosteloos het recht aan de landbouwkamer en de provincie 
om afbeeldingen, plannen van het te beoordelen project te reproduceren, te verspreiden en publiek 
tentoon te stellen door middel van bijvoorbeeld persberichten, folders, affiches en catalogi. 

Art. 11 
Kandidaten komen slechts in aanmerking voor deelname indien het deelnemingsformulier volledig 
wordt ingevuld en ondertekend bezorgd wordt aan het bureau van de landbouwkamer. Het 
beplantingsplan, fotomateriaal en een offerte of factuur maken integraal deel uit van de aanvraag. 
Door hun inschrijving onderschrijven de deelnemers dit reglement. 

Art. 12 
De inschrijvingen worden afgesloten op 1 mei 2021. De deelnemers worden half mei 2021 
gecontacteerd of hun dossier volledig is en ze hierbij in aanmerking komen voor subsidies.  

 

 
 
 
 

Contact  
Els Corbeels, secretaris provinciale landbouwkamer, els.corbeels@boerenbond.be , tel. 016 28 61 58 
Erwin Dunon, provinciale landschapsarchitect, erwin.dunon@vlaamsbrabant.be , tel. 016 26 72 71 
www.vlaamsbrabant.be/landschapsintegratie  
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