
   

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland       
 
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland 
waarmee dit project medegefinancierd wordt. 

medegesubsidieerde door

  
 

AANMELDING BEPLANTING EIGEN GROND “AMERICA IN HET GROEN”  
Hierbij meld ik me aan voor de aanplant op eigen grond in het kader van het project “America in het Groen” en 
stimuleer daarmee samen met Dorpsraad America, gemeente Horst aan de Maas en stichting IKL de groene 
inpassing van mijn dorp in het landschap. Het betreft een perceel dat ligt binnen het gebied dat is begrensd als zijnde 
de dorpsrand voor het project “America in het Groen”. Dit gebied wordt globaal begrensd wordt door Midden-Peelweg, 
Zwarte Plakweg, Bloemvenweg, Saarweg, Hoebertweg, bij Hoebertweg 15 (Willems BV) noordelijke lijn tot 
Kabroeksebeek, westelijke lijn tot hoek Slikweg/Schiksedijk, zuidwestelijke lijn tot visvijver De Put en via Putweg weer 
tot de Midden-Peelweg.. De begrenzing van het gebied kunt u bekijken op www.americaweb.nl.  
 
De regeling voorziet in het, tegen een aantrekkelijk tarief, beschikbaar stellen van inheemse bomen en struiken voor 
de aanplant van beplantingen op eigen grond. Ook de aanplant van hoogstamfruitbomen behoort tot de 
mogelijkheden. In bijgevoegde beplantingslijst heb ik gezien welke soorten opgaande bomen en hoogstamfruitbomen 
beschikbaar kunnen worden gesteld. De beplantingslijst geeft ook aan welke typen beplantingselementen kunnen 
worden gerealiseerd. 
 
In het kader van de regeling kunnen opgaande bomen en hoogstamfruitbomen (inclusief boompaal) beschikbaar 
worden gesteld waarvoor ik een eigen bijdrage van € 5,- per stuk betaal. Ik weet dat bij aanplant in grasland een 
boomkorf (twee palen met draadkorf) verplicht is. Als eigen bijdrage betaal ik dan € 10,- per stuk (inclusief boomkorf). 
 
Ik betaal als eigen bijdrage voor de aanplant van hagen (één rij bosplantsoen, 4 stuks per meter) € 1,- per meter en 
als bijdrage voor de aanplant van singels, bosjes en struwelen (65 stuks bosplantsoen per are, plantafstand 
1,25x1,25 m.) € 15,- per are. 
 
Het plantmateriaal wordt door mij tijdens een nader af te spreken datum op een centrale locatie in America 
opgehaald, waarna ik zelf zorg draag voor de aanplant van mij beplanting volgens het goedgekeurde voorstel.  
 
De overige voorwaarden van deze regeling zijn mij bekend middels een aan mij uitgereikt overzicht. 
 
Ik meld mij via dit formulier voor deze regeling aan waarna de stichting IKL contact met mij opneemt om het 
beplantingsidee uit te werken. Ik werk voorafgaand aan dat contact het idee uit op een kadastraal kaartje en denk 
alvast na over de soort beplanting ik wil realiseren en de plantsoorten die ik wil gebruiken. Wanneer u niet zelf 
beschikt over een kadastraal kaartje kunt u dit eventueel verkrijgen via j.claessens@horst.nl. 
 

 
Ik meld mij voor 31 maart 2010 aan voor deze regeling door dit formulier in te vullen en te sturen naar 
stichting IKL, Antwoordnummer 1024, 6040 VB ROERMOND (postzegel niet nodig) of in te leveren bij 
Sjaak Kleuskens, Zwarte Plakweg 3, 5966 RH AMERICA. 

 
NAAM:    ___________________________________________________ 
 
ADRES:   ___________________________________________________ 
 
POSTCODE:  ___________________________________________________ 
 
TELEFOON:  ___________________________________________________ 
 
PERCEELSGROOTTE: ___________________________________________________ 
 
HANDTEKENING:  
 
Sjaak Kleuskens (077-4641961) kan nadere informatie over de achtergronden 
van het project en de (on)mogelijkheden van de regeling verstrekken. U kunt 
ook bellen naar IKL, tel. 0475-386430. Vragen naar Jo Geurts. 

http://www.americaweb.nl/
mailto:j.claessens@horst.nl
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Voorwaarden “America in het Groen” 
1 Deelname aan “America in het Groen” geschiedt middels het invullen van een 
aanmeldingsformulier. 
 
2 Aanmelden is geen garantie tot daadwerkelijke uitvoering.  
 
3 Alle plannen worden door IKL beoordeeld op uitvoerbaarheid en eventueel in onderling overleg 
aangepast. 
 
4 Deelnemer gaat akkoord met het betalen van een eigen bijdrage bij toelating tot de regeling voor 
aanplant op eigen grond. 
 
5 Deelnemers hebben een instandhoudingplicht van 10 jaar. 
 
6 De beplantingen dienen door de eigenaar te worden beschermd tegen beschadiging door vee. 
Rasters kunnen in uitzonderlijke situaties worden verkregen via de regeling. 
 
7 De regeling is bestemd voor de landschappelijke inpassing van de woonkern, van erven, 
gebouwen en weilanden en voor niet-agrarische bebouwing in het buitengebied. In overleg met IKL kan 
van deze voorwaarde worden afgeweken. De invulling van een siertuin valt buiten de regeling.  
 
8 Industrieterreinen en andere bedrijventerreinen kunnen van deze regeling gebruik maken mits het 
gaat om de grove landschappelijke aankleding tussen het terrein en het buitengebied. 
 
9 Indien voor de beplanting vergunningen benodigd zijn dient u hiervoor zelf zorg te dragen. Dit valt 
buiten de verantwoording van de organisatie. 
 
10 Er worden alleen bomen en stuiken aangeplant die opgenomen zijn in de voor deze regeling 
geldende beplantingslijst. 
 
11 Herbebossing en compensatieverplichtingen vormen geen onderdeel van de regeling. 
 
12 Plantsoen en materiaal wordt beschikbaar gesteld via IKL op een vooraf vastgestelde ophaaldag 
in America. 
 
13 Het te beplanten perceel ligt binnen het gebied dat in het kader van het project America in het 
Groen, wordt gerekend tot de omgeving van de dorpsrand. Het betreft het gebied gelegen tussen: 
Midden-Peelweg, Zwarte Plakweg, Bloemvenweg, Saarweg, Hoebertweg, bij Hoebertweg 15 (Willems 
BV) noordelijke lijn tot Kabroeksebeek, westelijke lijn tot hoek Slikweg/Schiksedijk, zuidwestelijke lijn tot 
visvijver De Put en via Putweg weer tot de Midden-Peelweg. Deze begrenzing vindt u ook op 
www.americaweb.nl. 
 

Erfbeplantingsactie Stichting Horster Landschap 
 
Binnen de gemeente Horst aan de Maas voert de Stichting Horster Landschap (SHL) al sinds 
1997 een erfbeplantingsactie uit. In 2010 wordt van de deelnemers naar verwachting een vaste 
eigen bijdrage gevraagd van € 400,-. Dit ongeacht de omvang van de beplanting. Meer 
informatie over de mogelijkheden via SHL kunt u inwinnen bij Harrie Tacken, tel. 077-3982551, 
of Willemien Geurts, tel. 077-3984398. De aanmeldingen voor beplantingen in het kader van het 
project “America in het Groen” worden kortgesloten en afgestemd met Stichting Horster 
Landschap. 

http://www.americaweb.nl/
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BEPLANTINGSLIJST “AMERICA IN HET GROEN” 
 
Naam  Postcode  

Adres  Telefoon  

 
Opgaande bomen Aantal   Hoogstamvruchtbomen Aantal
Alnus glutinosa / Zwarte els   Appel Brabantse bellefleur  
Betula pendula / Ruwe berk    Bramley Seedling  
Betula pubescens / Zachte berk    Groninger Kroon  
Carpinus betulus / Haagbeuk    Keuleman  
Fagus sylvatica / Beuk    Notarisappel  
Fraxinus excelsior / Es    Sterappel  
Populus nigra / Zwarte populier   Peer Beurre Alexandre Lucas  
Prunus avium / Zoete Kers    Beurre de Merode  
Quercus robur / Zomereik    Gieser wildeman (stoofpeer)  
Salix alba / Schietwilg    Noord Hollandse suikerpeer  
Salix alba / Knotwilg   Kers Bigareau Napoleon (bont)  
Tilia cordata / Winterlinde    Early rivers (vroeg)  
Tilia platyphylios / Zomerlinde    Koningskers  
    Merton premier  
Castanea sativa / Tamme kastanje    Puther dikke  
Juglans regia /  Walnoot    Schneider späthe knorpelkirsch  
Totaal opgaande bomen (1)   Pruim Belle de Louvain  
    Hauszwetsche (bakpruim)  
    Mirabelle de nancy  
    Monsieur hatif  
Materialen (bomen en hoogstam)    Opal  
Bomen met boompaal    Reine claude verte  
Bomen met boomkorf    Victoria  
Totaal (is gelijk aan 1 + 2)    Totaal hoogstambomen (2)  
 
Singel/Bosje/Struweel (65 st. bosplantsoen per are, plantafstand 1,25x1,25) Oppervlakte in are 
Alleen boomvormers (vanuit project wordt geschikte samenstelling gemaakt)  
Alleen struikvormers (vanuit project wordt geschikte samenstelling gemaakt)  
Boom en struikvormers (vanuit project wordt geschikte samenstelling gemaakt)  
Totaal singel, bosje en struweel (landschappelijke beplantingen)   
 
Heggen / Hagen (één rij bosplantsoen, 4 stuks per meter) Lengte in meter 
Beuk (beukenhaag)  
Haagbeuk (haagbeukenhaag)  
Veldesdoorn   
Gemengde haag (vanuit project wordt geschikte samenstelling gemaakt)  
Totaal lengte heggen / hagen  
 


