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1. Inleiding 
 
Bij het Agentschap Natuur en Bos zorgen wij ervoor dat iedereen in Vlaanderen van de natuur kan genieten, nu en in 
de toekomst. Samen met onze partners zijn we, als vakmannen en -vrouwen van de natuur, elke dag in de weer om de 
natuur te beschermen en duurzaam te ontwikkelen.  
 
De projectoproep Natuur in je School wil projecten ondersteunen die initiatief nemen om een natuuroplossing te 
realiseren ter ondersteuning van hun onderwijsopdracht. Hierbij komen ze tegemoet aan de noden van de school op 
vlak van het welzijn op school (leerlingen, personeel en andere gebruikers) en de onderwijsmissie en dragen ze bij aan 
een robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur. De projectvoorstellen moeten al een uitgewerkt idee hebben over hoe 
de schoolomgeving ingericht zal worden.  
 
Via deze oproep wil het Agentschap Natuur en Bos onderwijsinstellingen stimuleren om hun schoolomgeving te 
vergroenen en hierbij voldoende aandacht te besteden aan biodiversiteit. Scholen zijn de plek bij uitstek waarbij liefde 
voor en kennis van natuur kan overgedragen worden. Daarom wordt veel belang gehecht aan de ecologische 
duurzaamheid van de projectvoorstellen: wordt er aandacht besteed aan de soort beplanting (inheems, soortenrijk, 
structuurrijk…), is er ook al aandacht voor het beheer (ecologische aanpak, ruimte voor natuurlijke processen …), wordt 
er rekening gehouden met de gevolgen van klimaatveranderingen (via waterretentie en -infiltratie, schaduw creëren, 
ontharding…). Bv: een groen dak draagt bij aan waterretentie en biodiversiteit en er zijn weinig ingrepen nodig voor 
onderhoud; gevelbegroeiing vermindert hittestress en verhoogt de biodiversiteit. 
 
Uiteraard zal een zeer biodiverse schoolomgeving maar weinig impact hebben wanneer leerlingen en personeel er 
geen gebruik van kunnen maken. Daarom is de speelplaats-visie van de school een essentieel onderdeel van een 
projectvoorstel. Bv. Zal het project de natuurbetrokkenheid van leerlingen stimuleren; zet het project aan tot (meer) 
beweging en creativiteit; … 
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2. Indiening  
 

2.1. Ontvankelijkheid van het dossier 
§1. Enkel projecten in het Vlaamse Gewest die leiden tot een netto-toename van de oppervlakte natuur, tot een 
verbetering van de natuurkwaliteit of tot het realiseren van een effectieve natuuroplossing komen in aanmerking.  
 
§2. Binnen tien werkdagen na sluiting van de projectoproep ontvangt elke aanvrager een bericht van het Agentschap 
met de melding of de aanvraag volledig is. Bij ontstentenis van een tijdig bericht van het Agentschap wordt de 
aanvraag geacht volledig te zijn.  
 

2.1.1. Instapvoorwaarden 
§1. Het projectvoorstel moet voldoen aan alle instapvoorwaarden om in aanmerking te komen voor financiering. Het 
niet voldoen aan deze voorwaarden kan leiden tot het weigeren van de aanvraag. 
 
Aanvrager: 
§2. Het projectvoorstel moet worden ingediend door het schoolbestuur van een onderwijsinstelling. De aanvrager is 
ook de begunstigde. Deze onderwijsinstelling mag tot de Vlaamse deelstaatoverheid behoren. 
 
§3. Om een voldoende lange levensduur van het project te garanderen moet de eigendomssituatie van het 
projectgebied duidelijk zijn. Indien het projectgebied geen of geen volledige eigendom is van de aanvrager of een 
projectpartner, is een langdurige gebruiksovereenkomst of vergelijkbaar van minstens 10 jaar tussen eigenaar(s) en de 
aanvrager noodzakelijk. In dat geval moet een schriftelijk bewijs als bijlage toegevoegd worden aan de aanvraag. 
 
§4. Een project kan maar door één aanvrager worden ingediend. In geval van meerdere partners die het 
projectvoorstel gezamenlijk indienen, wordt één partner aangeduid als aanvrager. In het aanvraagdossier wordt in dat 
geval een door de andere partners ondertekend bewijs van het mandaat van de aanvrager toegevoegd als bijlage.  
 
§5. In het geval van een samenwerkingsverband met meerdere partners wordt de subsidie of toelage toegekend aan 
de aanvrager. De aanvrager is verantwoordelijk voor het verdelen van de financiële middelen uit de subsidie of 
toelage over de verschillende partners en dit volgens de onderlinge afspraken. 
 
§6. Een aanvrager kan slechts financiering ontvangen voor één project.  Er is geen beperking in het aantal projecten 
waaraan men als partner kan deelnemen. 
 
Aanvraag: 
§7. De aanvraag moet volledig en correct ingevuld zijn, alle verplichte bijlagen omvatten en uiterlijk tegen 1 oktober 
2022 om 23u59 ingediend bij het Agentschap. Instructies over de indiening vind je terug op Subsidies inrichting van 
natuur | Dienstensite Natuur & Bos (vlaanderen.be) 
 
Projectvoorstel: 
§8. Bij aanvang van het project liggen de locatie in het Vlaamse Gewest, de wijze van uitvoering en de betrokken 
actoren duidelijk vast. Dit zodat het project binnen de voorziene uitvoeringstermijn van maximum 2 jaar effectief kan 
worden gerealiseerd. 
 
§9. De concrete uitvoering van het project mag niet gestart zijn bij de indiening ervan. Dit betekent dat er nog geen 
werken op het terrein werden uitgevoerd en geen uitbesteding voor de uitvoer van de werken werd toegewezen. 
 
§10. Het project of een onderdeel van het project kan niet bestaan uit het uitvoeren van wettelijke verplichtingen en 
mag niet in strijd zijn met bestaande wetgeving. De financiering vormt geen garantie op het bekomen van 
vergunningen. De aanvrager informeert zich daarom best op voorhand over de eventueel aan te vragen vergunningen 
inzake bijvoorbeeld vegetatie- of reliëfwijziging (bv. een omgevingsvergunning). 
 
§11. Natuur in je School financiert maximum 75% van de goedgekeurde projectbegroting. De gevraagde steun bedraagt 
minimum 20.000 euro en maximum 150.000 euro.  
 

2.1.2. In aanmerking komende kosten 
§1. Enkel kosten die gemaakt worden binnen de termijn van uitvoering van het project komen in aanmerking voor 
financiering. 
 
§2. Cumulatie van subsidies en toelagen is verboden tenzij: 

https://natuurenbos.vlaanderen.be/subsidies/subsidies-inrichting-van-natuur
https://natuurenbos.vlaanderen.be/subsidies/subsidies-inrichting-van-natuur
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1° de subsidies of toelagen samen niet meer dan 100% van de totale projectbegroting bedragen; 
2° deze andere subsidies of toelagen uitdrukkelijk vermeld staan in de aanvraag. Met inbegrip van welke 

subsidie of toelage, om welk bedrag het gaat en voor welke uitgaven in zoverre dit op dat moment al bekend 
is. De aanvrager is verplicht iedere bijkomende informatie over andere subsidies of toelagen te melden aan 
het Agentschap; 

3° een duidelijke en realistische raming van de eigen bijdrage aan het project begroot wordt in het 
projectvoorstel;  

4° er voor geen andere, specifiek daarvoor bestemde, subsidie-of toelagemogelijkheden zijn in de 
sectorregelgeving van het Agentschap (zoals onder meer subsidies voor herbebossing, bebossing, aankoop 
van gronden, groenjobs, enzovoort). 

5° Om aanspraak te kunnen maken op een financiering in het kader van deze oproep Natuur in je School, 
moeten eerst de subsidiemogelijkheden zoals aangeboden door het Agentschap voor Infrastructuur in het 
Onderwijs uitgeput worden. Pas wanneer de aanvragers de beschikbare financieringen via het Agentschap 
voor Infrastructuur in het Onderwijs  

Als blijkt dat niet aan deze voorwaarden werd voldaan kan de financiering geweigerd worden of pro rata bijgesteld. 
 
§3. Boetes, financiële sancties, schulden en gerechtskosten komen niet in aanmerking voor financiering. 
 
Inrichtingskosten worden verminderd met eventuele inkomsten van de uitvoering van het gefinancierd werk, 
behoudens de inkomsten ten gevolge van de verkoop van het gekapt hout. 
 
§4. In aanmerking komende kosten omvatten ontwerpkosten en inrichtingskosten in zoverre deze bijdragen aan de 
uitvoering van het projectvoorstel.  
Hieronder valt onder andere: 

• Aankoop plantgoed, bij voorkeur inheems of streekeigen, 

• Werken groenaannemer, 

• Ondersteuning (ontwikkelen van een visie, advies over inheemse aanplantingen, advies over beheer…), 

• Huur materieel,  

• Ontharding, 

• Aankoop of aanleg van infrastructuur die nodig is voor de realisatie van de natuuroplossing of die bijdraagt 
aan de effectiviteit ervan (met inbegrip van (half-) verharding),  

• Opmaak van een gedetailleerd inplantingsplan, 

• … 
Onder andere deze kosten komen niet in aanmerking: 

• Catering of vergoedingen voor vergaderingen, 

• Kosten voor los didactisch materiaal (bv. kruiwagens, emmers, schoppen…), 

• Werkuren van schoolpersoneel, 

• Kosten voor regulier onderhoud, 

• … 
 

2.2. Samenstelling dossier 
Naast de aanvraag met informatie over de aanvrager en de inhoud van het projectvoorstel zijn dit verplichte bijlagen: 

- waar relevant: bewijs van volmacht / mandaat (van de aanvrager, voor elke partner, voor beheerrechten, 
gebruiksovereenkomst, …); 

- de projectbegroting; 

- de inrichtingsplan(nen) 

- Foto’s van de huidige situatie 
 

2.3. Procedure 
• Lancering: juni 2022; 

• Indienen dossiers: tot 1 oktober 2022; 

• Lezen, beoordelen en jury:  oktober; 

• Juryverslag: november; 

• Vastlegging en mededeling resultaten: december. 
 

2.4. Contact / FAQ 
Het reglement met alle noodzakelijke informatie is beschikbaar op Subsidies inrichting van natuur | Dienstensite 
Natuur & Bos (vlaanderen.be) 
 
Via de mailbox natuurinjeschool.anb@vlaanderen.be kunnen bijkomende vragen gesteld worden.  
 

https://natuurenbos.vlaanderen.be/subsidies/subsidies-inrichting-van-natuur
https://natuurenbos.vlaanderen.be/subsidies/subsidies-inrichting-van-natuur
mailto:natuurinjebuurt.anb@vlaanderen.be


 

4/8 
 

3. Selectie, beoordeling en uitbetaling van de financiering 
 

3.1. Beoordelingscriteria en selectie 
§1. De ontvankelijke projectvoorstellen worden beoordeeld volgens onderstaande beoordelingscriteria. Op basis van 
het resultaat van deze beoordeling worden de projectvoorstellen gerangschikt. In geval van gelijke resultaten worden 
de betrokken projectvoorstellen onderling gerangschikt op basis van criterium 1 ’de duurzaamheid van het project 
volgens de PPP-benadering’. 
 
§2. De projectvoorstellen worden beoordeeld aan de hand van de volgende beoordelingscriteria: 

1° De duurzaamheid van het project volgens de PPP-benadering (planet – people – profit). (50%) 
a. Voor ‘Planet’ wordt rekening gehouden met: de bijdrage van het project aan de algemene 

vergroening van de ruimte, het laten van ruimte voor natuurlijke processen, de natuurlijkheid van 
de soortensamenstelling, de vegetatiestructuur van de natuuroplossing, waterinfiltratie en 
waterretentie, ontharding van de bodem, het planten van bijkomende bomen en de versterking van 
ecologische verbindingen (bonuspunt). 

b. Voor ‘People’ wordt rekening gehouden met: de toegankelijkheid voor derden, de betrokkenheid 
van belanghebbenden die geen partner zijn in het project, het versterken van de zichtbaarheid van 
groen vanop de openbare weg (bonuspunt). 

c. Voor ‘Profit’ wordt rekening gehouden met: het aandeel van de investering in natuurontwikkeling 
(belangrijk), de beheerintensiteit noodzakelijk voor de instandhouding van het project, de relatieve 
kost voor de voorziene maatregelen. 

2° De kwaliteit van het projectvoorstel en de effectiviteit van de natuuroplossing: De mate waarin het groen 
bijdraagt aan enerzijds het welzijn op school (leerlingen, personeel en andere gebruikers) en anderzijds aan 
de onderwijsmissie van de school. (50%) 
Hierbij wordt rekening gehouden met de algemene vergroening van de ruimte, de speelwaarde / 
belevingswaarde van de terreininrichting, de gevarieerdheid van de terreininrichting, de reeds bestaande 
groenheid van de omgeving, de educatieve waarde: het schooldomein benutten als verlengde van het 
klaslokaal, de wijze waarop het project geïntegreerd wordt in het pedagogisch project en het 
schoolwerkplan 
 

3.2. Selectie 
§1. De subsidies of toelagen worden toegewezen op basis van de rangschikking zoals bedoeld in 3.1 §1 tot de 
beschikbare middelen uitgeput zijn. Een aanvraag geeft geen automatisch recht op financiering en het Agentschap is 
niet verplicht alle beschikbare middelen toe te wijzen. 
 
§2. Een jury beoordeelt de ontvankelijke projectvoorstellen op basis van de beoordelingscriteria.  
Het Agentschap maakt verslag op van de evaluatie, laat het goedkeuren door de jury en draagt de projecten voor aan 
de minister. 
 
De minister legt bij ministerieel besluit de geselecteerde projecten ‘Natuur in je School’ en financieringsbedragen vast. 
 
Het Agentschap brengt de aanvragers op de hoogte van de beslissing van de minister. 
 

3.3. Berekening van de financiering 
De berekeningsbasis van de projectfinanciering zijn de weerhouden totale en aangetoonde kosten van de werken 
waarvoor financiering wordt aangevraagd. De financiering bedraagt maximaal 75% van dit bedrag. 
 
Zie ook het hoofdstuk ‘in aanmerking komende kosten’. 
 

3.4. Uitbetaling van de financiering 
§1. De uitbetaling van de financiering gebeurt in twee schijven: 

1° een eerste schijf van 50% wordt uitbetaald na betekening van het ministerieel besluit aan de aanvrager; 
2° een tweede schijf van maximaal 50% wordt uitbetaald na uitvoering van het project en na ontvangst van het 

eindrapport en de eindafrekening, en een positieve beoordeling hiervan door het Agentschap.  
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4. Verplichtingen na toekenning 
 

4.1. Termijn van uitvoering en rapportering 
§1. De concrete uitvoering van het project start uiterlijk één jaar na betekening van het ministerieel besluit aan de 
aanvrager en is afgerond binnen de twee jaar na de betekening. 
 
§2. Het project moet minstens 10 jaar lang in goede staat behouden blijven. Mislukte aanplantingen of werken dienen 
hersteld te worden binnen de zes maand of bij het eerstvolgende plantseizoen na de vaststelling door de aanvrager of 
de controlerende instantie. Wat het onderhoud betreft dienen de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer 
te worden gevolgd (zie hiervoor: https://www.ecopedia.be/encyclopedie/harmonisch-park-en-groenbeheer). 
 
§3. Op basis van de bewezen en aanvaarde kosten die betrekking hebben op de realisatie van het project, wordt het 
definitieve financieringsbedrag herrekend. Het herrekende bedrag kan nooit het toegekende financieringsbedrag uit 
het ministerieel besluit overschrijden.  
 
§4. Alleen kosten die gemaakt worden binnen de termijn van uitvoering van het project, komen in aanmerking voor 
financiering.  
 
§5. De aanvrager dient ten laatste binnen de zes maanden na realisatie van het project een inhoudelijk eindverslag en 
een financieel eindrapport in bij het Agentschap. 
 
Het inhoudelijke eindverslag bevat minstens volgende gegevens:  

1. een volledige weergave van de bereikte resultaten, vergeleken met de beoogde resultaten, vermeld in de 
goedgekeurde aanvraag;  

2. een beknopte beschrijving van de activiteiten in het kader van het project inclusief de 
communicatieactiviteiten; 

3. foto’s van het eindresultaat van het project. 
 
Het financiële eindrapport bevat minstens volgende gegevens:  

1. een gedetailleerde financiële eindafrekening;  
2. een staat van alle inkomsten en uitgaven voor het project op basis van een analytische boekhouding; of als 

de aanvrager de subsidie als natuurlijke persoon verkreeg en facturen op persoonlijke naam ontvangt: een 
staat van alle inkomsten en uitgaven;  

3. in voorkomend geval de gegevens over andere subsidies of toelagen die goedgekeurd zijn of waarvan de 
aanvraag nog loopt voor de in deze aanvraag vermelde werken. 

 
§6. Het Agentschap kan indien nodig bijkomende bewijsstukken opvragen. Het Agentschap kan ten allen tijde een 
controle ter plekke uitvoeren van de effectieve realisatie van de aanvragen. 
 

4.2. Sancties 
§1. Indien binnen een termijn van 10 jaar na rapportering van de uitvoering door de aanvrager, de aanvrager een 
controle ter plaatste weigert of uit een controle ter plaatste blijkt dat niet voldaan is aan de voorwaarden, kan het 
Agentschap behoudens in gevallen van overmacht, de financiering stopzetten en op eenvoudig verzoek de onterecht 
toegekend bedragen terugvorderen. 
 
§2. Als het Agentschap dubbele financiering of -fraude vaststelt, kan het Agentschap de financiering stopzetten en op 
eenvoudig verzoek de onterecht toegekende bedragen terugvorderen. 
 
§3. Het Agentschap vordert onterecht ontvangen financiering na de eindrapportage en eindbeoordeling op eenvoudig 
verzoek terug. 
 

4.3. Communicatie 
§1. Bij elke communicatieactie (website, publicatie, …) over het project moet vermeld worden dat het project 
(mede)gefinancierd is door ‘Natuur en Bos van de Vlaamse overheid’.  
Daarbij dient het entiteitslogo van het Agentschap en het themalogo ‘Vlaanderen is natuur’ vermeld te worden, of de 
algemene logo’s van de Vlaamse Overheid in het geval meerdere Vlaamse overheidsorganisaties betrokken zijn. De 
logo’s kunnen gedownload worden via http://www.natuurenbos.be/logos.  
 
Bij contacten met de pers (bv. persmoment, persbericht, …) dient het Agentschap op de hoogte gebracht te worden en 
de mogelijkheid geboden te worden om daar een rol in te spelen (bv. een quote in het persbericht, toespraak op 
persmoment, …). 
 

https://www.ecopedia.be/encyclopedie/harmonisch-park-en-groenbeheer
http://www.natuurenbos.be/logos
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§2. De ontvangers van financiering voor projecten ‘Natuur in je School’ kunnen in de loop van hun project of na 
afloop door de Vlaamse Overheid gevraagd worden om toelichting te geven in functie van kennisdeling. 
 
§3. De ontvangers van financiering voor projecten ‘Natuur in je School’ kunnen in de loop van hun project of na 
afloop, door de Vlaamse Overheid gevraagd worden om representatief en kwaliteitsvol beeldmateriaal (bv. foto’s) aan 
te leveren. Dit beeldmateriaal wordt door het Agentschap gebruikt om over het project of de projectoproep te 
communiceren. 
 

5. Gegevensgebruik en verwerking 
§1. De persoonsgegevens van die in het kader van een project ‘Natuur in je School’ worden bekomen, worden door het 
Agentschap in een bestand opgenomen. Deze gegevens vallen onder toepassing van de Verordening (EU) 2016/679 van 
het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 
van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, hierna AVG) en van de Wet betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018. Het 
beleid van het Agentschap met betrekking tot deze persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen kunnen worden 
geraadpleegd op https://www.natuurenbos.be/privacyverklaring. 
 
§2 De ontvangers van financiering voor projecten ‘Natuur in je School’ geven toestemming aan het Agentschap om de 
bij de aanvraag of bij de rapportering meegegeven informatie en afbeeldingen te gebruiken voor verwerking in 
wetenschappelijke studies en rapporten die door of in opdracht van het Agentschap worden opgemaakt en voor 
verwerking in communicatieve dragers zoals website, publicaties, persberichten, presentaties. Deze toestemming kan 
door de ontvanger van de financiële ondersteuning ten allen tijde terug ingetrokken worden. 
 

6. Verklarende woordenlijst 
In dit reglement wordt verstaan onder: 

1° Aanvraag: een aanvraag tot bekomen van financiering in het kader van de projectoproep Natuur in je 
School. 

2° Aanvrager: een onderwijsinstelling die al dan niet tot de Vlaamse deelstaatoverheid behoort. 
De aanvrager ondertekent de aanvraag, fungeert als aanspreekpunt en ontvangt de financiering 
(begunstigde) en verdeelt die eventueel onder partners. 

3° Agentschap: het Agentschap Natuur en Bos, vermeld in artikel 29, §1 van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie. 

4° AGION: Vlaams Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs 
5° Biodiversiteit of biologische diversiteit: de variabiliteit onder levende organismen van allerlei herkomst en de 

ecologische complexen waarvan zij deel uitmaken; dit omvat onder meer de diversiteit binnen soorten, 
tussen soorten en van ecosystemen. Voorbeelden zijn bomen, struiken en bloemen, gevelgroen (klimplanten), 
een bloemenakker of bloemenweide, een poel, oude fruitrassen, voorzieningen voor wilde dieren als 
nestkastjes, bijenhotels, (niet-invasieve) voedselplanten, ... 

6° Ecosysteem: het geheel van levende (bv. planten en dieren) en niet-levende elementen (bv. water, bodem en 
rotsen) die het samenleven van levende organismen in een bepaald gebied kenmerken. 

7° Ecosysteemdiensten: de voordelen die de natuur levert aan de mens en ons leven op aarde mogelijk maken 
(bv. voedsel- en houtproductie), ons beschermen en helpen (bv. waterzuivering, koolstofopslag, bestuiving van 
gewassen en bescherming tegen overstroming) en ons leven beter maken (bv. ontspanning, 
gezondheidsvoordelen en erfgoed). 

8° Financiering: de toekenning van een subsidie of een toelage. 
9° Gebruiksovereenkomst: in de gebruiksovereenkomst worden zowel de eigendomssituatie als de overgedragen 

rechten op het beheer van het projectgebied vastgelegd. 
10° Groenaanleg: het geheel van maatregelen gericht op het aanleggen van natuurelementen buiten 

natuurgebieden en bossen. Dit omvat zowel de ontharding van het gebied waar natuurelementen aangelegd 
zullen worden als de objecten zelf zoals bomenrijen, plantsoenen, grasperken, waterpartijen en hagen.  

11° (half-) Verhard grondoppervlak: alles wat geen onverhard grondoppervlak is. 
12° Inrichtingsplan: een schets van het projectvoorstel met daarop de voorziene beplantingen, infrastructuur of 

educatieve elementen, en (half-)verhardingen. Deze moet voldoende gedetailleerd zijn om enerzijds het 
project uit te kunnen voeren en anderzijds toe te laten de gevolgen van de werken in te schatten. Het plan 
moet duidelijke ruimtelijke referenties hebben en inzicht geven in volumes, oppervlaktes en afstanden. Het 
mag een eenvoudige schets op papier zijn evengoed als een professioneel uitgetekend inrichtingsplan. 

13° Het plan voor beheer geeft aan welk onderhoud en beheer voorzien is voor de instandhouding van het 
project. Deze beschrijving laat toe om de duurzaamheid van het projectvoorstel te beoordelen. De kosten 
voor dat beheer maken echter geen deel uit van de financiering. 

14° Minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme. 

https://www.natuurenbos.be/privacyverklaring
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15° MOS: ‘MOS Duurzame scholen, straffe scholen’ helpt scholen om een milieuvriendelijke en duurzame 
leeromgeving te creëren, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school. 
www.mosvlaanderen.be 

16° Natuur: de levende organismen, hun habitats, de ecosystemen waarvan zij deel uitmaken en de daarmee 
verbonden uit zichzelf functionerende ecologische processen, ongeacht of deze al dan niet voorkomen in 
aansluiting op menselijk handelen, met uitsluiting van de cultuurgewassen, de landbouwdieren en de 
huisdieren. 

17° Natuurelement: elk afzonderlijk element dat natuur bevat. 
18° Natuurlijke soortensamenstelling: inheemse soorten in soortenrijke en structuurrijke vegetaties, geen exoten, 

cultivars of soortenarme vegetatie. 
19° Natuurontwikkeling: het geheel van maatregelen gericht op het creëren van voorwaarden voor het tot stand 

komen of het herstel van natuur op een bepaalde plek. 
20° Natuuroplossing: een ingreep die gebruik maakt van de ecosysteemdiensten van natuurlijke of aangepaste 

ecosystemen om maatschappelijke uitdagingen aanpakken, en tegelijkertijd voordelen oplevert voor zowel 
het menselijk welzijn als de biodiversiteit. Deze ingrepen omvatten de bescherming, de aanleg of het herstel 
van deze ecosystemen, en het duurzaam gebruik ervan. 

21° Onverhard grondoppervlak: een grondoppervlak waarop geen externe materialen worden toegepast om de 
bodem te verharden, enkel betreding van de ondergrond (door mens of dier) of mechanische handeling 
zoals maaien, herprofileren of beperkte bodembewerkingen.  

22° Partner: een entiteit die een verantwoordelijkheid heeft in de uitvoering van het project en daarvoor mensen 
en middelen ter beschikking stelt zonder daarvoor door de aanvrager of een andere partner te worden 
vergoed. 

23° Robuuste en veerkrachtige natuur: een robuuste natuur is “sterk” en “stevig gebouwd” en zal een verstoring 
in haar omgeving (zoals overstroming, droogte of sterke hitte) doorstaan en er niet wezenlijk door 
veranderen. Een veerkrachtige natuur is “soepel” en “lenig” en kan door een verstoring tijdelijk verdwijnen, 
maar zich vervolgens herstellen (bijvoorbeeld door hervestiging vanuit andere gebieden). 

24° Subsidie: een financiële ondersteuning in de zin van artikel 2, 34° VCO van 29 maart 2019 toegekend aan een 
overheid, organisatie of vereniging, of een samenwerkingsverband.  

25° Toelage: een financiële ondersteuning in de zin van artikel 2, 35° VCO van 29 maart 2019 toegekend aan een 
onderwijsinstelling of zorgvoorziening die tot de Vlaamse deelstaatoverheid behoort. 

26° Vegetatiestructuur: De verschillende aanwezige structuurelementen in de vegetatie zoals een boom-, struik-, 
kruid-, gras- of moslaag. 

27° Volmacht of mandaat: de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen. De mandaatgever blijft zelf 
verantwoordelijk. 


