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MERELBEKE 

PREMIE ONTHARDEN VOORTUIN 
 

In het kader van haar klimaatactieplan 2030 voorziet het gemeentebestuur in een 

gemeentelijke premie bij het ontharden van particuliere voortuinen. Zo wil het 

gemeentebestuur vergroening in de kern stimuleren en ondersteunen. 

 

Wat?  
De eigenaars of bewoners van een bestaand gebouw kan per adres de subsidie éénmalig 

aanvragen als er een (open) verharding van minimum 5 m2 in de voortuin vervangen 

wordt door een beplanting met (streekeigen) vaste planten, hagen, struiken en/of bomen 

die bij voorkeur de biodiversiteit verhogen;  

Voorwaarden 
 

• Er wordt een verharding van minstens 5 m2 in de voortuin vervangen door een 

beplanting met (streekeigen) vaste planten, hagen, struiken en/of bomen die bij 

voorkeur de biodiversiteit verhogen. Aanplant van éénjarige beplanting komt niet 

in aanmerking. 

•  Als de geplande werken in de voortuin op basis van stedenbouwkundige 

voorschriften of andere reglementen vergunningsplichtig zijn, moet ook aan die 

voorwaarde voorafgaandelijk worden voldaan. 

• De aanvrager verbindt zich tot de nodige instandhoudingszorg voor het groen 

waarvoor subsidie wordt verkregen. De gesubsidieerde aanplanting dient 

minimaal 15 jaar integraal en op dezelfde plaats te blijven staan. Afgestorven 

planten dienen vervangen te worden. 

• Het verwijderen van anti-worteldoek, boomschors e.d. materialen komt niet in 

aanmerking voor een subsidie. 

• De aanplanting wordt uitgevoerd conform alle bestaande wetten, reglementen en 

gebruiken betreffende dergelijke aanplantingen. 

Bedrag 
De subsidie voorzien voor beplanting ter vervanging van (open) verharding bedraagt: 

1. gazon ter vervanging van (open) verharding: 

• 100 euro voor de eerste 5 m² 

• 10 euro voor elke bijkomende m² 

2. beplanting ter vervanging van (open) verharding: 

• 125,00 euro voor de eerste 5 m² 

• 12,50  euro voor elke bijkomende m². 
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Aanplantingen voorzien met (streekeigen) beplanting die zorgen voor meer biodiversiteit 

(insecten- en vogelvriendelijk) ontvangen een extra subsidie van  2,5 euro per m². Enkel 

en alleen daar waar deze beplanting geplaatst is. 

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de bewezen kosten met een maximum van 400 

euro. 

Aanvraag 
 

Je vraagt de subsidie aan vóór de aanvang van de werken.  

 

Je vult het aanvraagformulier volledig in en dient het samen met onderstaande bijlagen 

in bij het gemeentebestuur:  

• Alle facturen en betalingsbewijzen 

• 1 foto vóór de ontharding en aanplanting  

• 1 foto na de ontharding en aanplanting 

 

Meer info 
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