
Deelnemersinformatie

Natuurerven

Herstel en behoud van biodiversiteit in het landelijk gebied

• In dit project is plaats voor maximaal 25 
deelnemers. Deelname is op volgorde van 
aanmelding. 

• Het erf van de deelnemer is minimaal 0,1 ha 
groot. 

• Elke deelnemer krijgt één erfbezoek. 

• Aanmelding voor het erfbezoek betekent 
automatisch dat men deelneemt aan de 
uitvoering het project.  

• Naar aanleiding van het erfbezoek worden de 
plannen uitgewerkt tot een erfplan op maat.  

• Elke deelnemer ontvang een rapport met 
daarin het inrichtingsadvies, het werkplan, 
beheerplan en de plattegrond van uw erf. 

• Per erf wordt maximaal € 450,- aan 
plantmateriaal (en andere materialen, zoals 
nestkasten) vergoed. De deelnemer dient de 

maatregelen zelf uit te voeren, dan wel uit te 
besteden. De kosten voor uitvoering zijn voor 
rekening van de deelnemer. Deze bijdrage 
kan ook door ureninzet worden geleverd. Zie 
pagina 3 voor een voorbeeld-kostenraming. 

• Meerkosten voor materiaal en/of uitvoering 
zijn voor rekening van de deelnemer. 

• Op een nader te bepalen datum wordt 
een ophaaldag georganiseerd. Vanaf één 
centrale plek in het projectgebied halen de 
deelnemers hun materialen op, waarna de 
plannen uitgevoerd kunnen worden. 

• Een instandhoudingsverklaring van minimaal 
6 jaar is onderdeel van deelname.
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Voorbeelden van maatregelen:  

• Aanleggen van nieuwe lijnvormige elementen 
zoals heggen of houtsingels  

• Inzaaien van bermen, braakliggende 
gronden en overhoekjes met een bloem- en 
kruidenrijk mengsel (van de Cruydt-Hoeck) 

• Plaatsen van nestkasten voor vogels 

• Plaatsen van bijen- en insectenhotels 

• Poten van bloembollen 

• Aanleggen van takkenrillen 

• Aanleggen van struweel op overhoekjes 

• Aanleggen van boomgaarden 

• Aanlplanten van solitaire bomen, zoals lindes 
of elzen  

• Intensief beheer van graslandpercelen (deels) 
omzetten in extensief beheer 

• Verwijderen van ongewenste beplanting, 
bijvoorbeeld conifeer en fijnspar en 
waar mogelijk vervangen door inheemse 
beplanting (o.a. inheemse bloeiende struiken) 

• Landschappelijk inpassen van paardenbakken 
en (bij)gebouwen 

• Aanleg en/of onderhoud van natte 
landschapselementen (zoals een poel) 

• Versterken van bestaande 
landschapselementen door wijzigingen in 
beheer en/of aanplant
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Voorbeeld kostenopbouw van een natuurerf:

ONDERDEEL    KOSTEN
• aanschaf 3 fruitbomen  € 114,00
• aanschaf 6 boompalen en  

boomband    €   48,00
• aanschaf 12 meter singel  

(60 stuks bosplantsoen)  € 100,00 
- meidoorn 
- lijsterbes 
- wilg 
- vlier 
- Gelderse roos

• aanschaf 10 meter meidoornhaag € 124,00
• aanschaf nestkast zwaluwen €   40,00 

       ______ 
 Totaal materialen  € 426,00 

• 12 meter bestaande schutting  
verwijderen (8 uur)   € 176,00

• aanplant beplanting (16 uur) € 352,00 
     ______ 
 Totaal eigen inzet/uitvoering € 528,00

• De eigen inzet (uren en kosten) worden 
geregistreerd voor de verantwoording van het 
project.

• Vanuit het project wordt per deelnemer 
maximaal €450,- aan materialen vergoed. 
Deze vergoeding is maximaal 50% van het 
totaalbedrag.

• De deelnemer kan de andere 50% (of 
meer) dekken door de inzet van eigen 
werkzaamheden.

• Als er meer dan 50% van het totaalbedrag 
bestaat uit materialen, betaalt de deelnemer 
dit verschil bij in geld. 

• In het voorbeeld links bestaat de 
eigen bijdrage alleen uit het uitvoeren 
van maatregelen. De inzet van eigen 
werkzaamheden draagt namelijk meer dan 
50% van de totale kosten.
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