Voorwaarden deelname Plantacties met vrijwilligersgroepen 2021
Plantgoed





De vrijwilligersgroep krijgt het bosplantsoen gratis. Dit is 1 á 2 jarig plantsoen.
De vrijwilligersgroep kiest of zij een houtsingel (minimaal 100 m2), struweelhaag (minimaal 50
strekkende meter) of vogelbosje (minimaal 100 m2) wil planten. Brabants Landschap werkt met
een vast assortiment boomsoorten per landschapselement. Brabants Landschap bepaalt welke
soorten en aantallen de vrijwilligersgroep ontvangt.
Er is een beperkt budget voor plantmateriaal. Er geldt ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’.
Als er veel aanvragen zijn dan houden we maximaal 2000 stuks plantgoed per groep aan.

Plantlocatie











De vrijwilligersgroep zoekt en regelt een locatie waar geplant kan worden.
De vrijwilligersgroep maakt afspraken met de terreineigenaar. Eén van de afspraken is dat de
bomen minstens 10 jaar blijven staan. De vrijwilligersgroep spreekt af wie voor het beheer zorgt.
Er is geen mogelijkheid om na het planten eventuele droogteschade te herstellen (door dode
planten te vervangen), daarom het verzoek om met de terreineigenaar waar geplant wordt te
bespreken dat hij/zij goed zorgdraagt voor het gekregen plantsoen.
De plantlocatie ligt in het buitengebied (buiten de bebouwde kom).
Het is niet de bedoeling dat het om herplantplicht of compensatie gaat.
Het plantmateriaal moet het liefst 4 meter of hoger kunnen worden; het mag wel gesnoeid
worden, maar niet jaarlijks.
Eigenaar van de locatie of de vrijwilligersgroep vraagt bij de gemeente na of er een
omgevingsvergunning nodig is voor de gekozen plantlocatie. Bij onduidelijkheden of vragen kan
er contact worden opgenomen met Brabants Landschap.
De vrijwilligersgroep vraagt het plantmateriaal uiterlijk maandag 13 september aan via de link op
de website van Brabants Landschap en de vrijwilligersgroep mailt een kaartje van de locatie naar:
landschapsbeheerbrabant@gmail.com

Uitvoering






De vrijwilligersgroep komt het plantmateriaal zelf ophalen. Voor West-Brabant is de ophaaldag
gepland op vrijdag 26 november in Made. Voor Oost-Brabant is de ophaaldag gepland eind
november in Heeswijk-Dinter. Op andere dagen ophalen is helaas niet mogelijk.
Een foto van het planten wordt naar Brabants Landschap gestuurd. De vrijwilligersgroep geeft
toestemming om de foto’s te gebruiken voor publicaties, website en social media, dit om ook
anderen weer te inspireren om meer bomen te planten.
De Nationale Postcode Loterij financiert het plantmateriaal en stelt als eis dat kenbaar wordt
gemaakt dat het project mede mogelijk gemaakt is door een financiële bijdrage van de Nationale
Postcode Loterij. Als de vrijwilligersgroep een artikel maakt voor in een nieuwsbrief, krant, op een
website of iets dergelijks dan graag het logo van de Nationale Postcode Loterij gebruiken.

