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Klimaatbomenfonds 
7 oktober 2019

1) Welkomstwoord 
Dhr. Herman Reynders,  gouverneur – voorzitter directiecomité LSM

2) Klimaatbomenfonds LSM, 
Mevr. Ruth Jaenen, directeur LSM

3) Begeleiding bij diverse projecten klimaatbomen, 
Dhr. Patrick Boucneau, afdelingshoofd dienst Milieu & Natuur provincie

4) Netwerkmoment

Programma
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Waarom klimaatbomen?

Tegen luchtvervuiling

CO2 opname

Nemen fijn stof op

Schaduw en verkoeling

Tegengaan hitte-eilanden

Behoud biodiversiteit
Natuurlijk waterbeheer

Voorkomen verdroging bodems

1) Opzet

2) Klimaatbomenfonds LSM

3) Hoe aanvragen van de subsidie ?
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1. Opzet

• Warme oproep van de gouverneur aan alle 
burgers, gemeenten, bedrijven, organisaties in 
Limburg tot het planten van bomen.

• Ondersteunen van alle Limburgse gemeenten bij 
het planten van bomen via een LSM-
Klimaatbomenfonds

2. Klimaatbomenfonds LSM

• Beschikbare middelen ? 1 000 000 euro

• Voor wie ? alle Limburgse gemeenten (verdeelsleutel  = aantal 
inwoners met een minimum van 1 000 euro)

• Waarvoor?  voor  de kwalitatieve aankoop en 

aanplanting van  bijkomende klimaatbomen

• Waar aanplanten ? op publieke plaatsen in de kernen daar waar 

mensen wonen, werken en leven
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• Welke bomen ?

o extra bomen

o keuze en afmetingen bepaalt de  gemeente

o bij voorkeur inheemse bomen of boomtypes specifiek 
gekozen i.f.v.. klimaatverandering 

o aandacht voor levensvatbaarheid van de boom op 

lange termijn bij keuze karakter van de boom 
(vruchtdragend/bloesemhoudend, naaldboom/loofboom, wortelvorming, veel/weinig schaduw, …) 

i.f.v. de omgevingsfactoren (droogte, water, licht, vorst, 

strooizouten, …), 

o bomenplan

2. Klimaatbomenfonds LSM

• Subsidie per boom ? Maximaal 350 euro

• Matching-principe ?   Gelijke investeringsinbreng van gemeente 

(1 euro LSM voor 1 euro gemeente)

• Locatie ? Aantonen meerwaarde aanplanting op gekozen 
locatie (opname CO² - schaduw - …)

• Planning uitvoering werken ?  3 jaar (max. 2023)

2. Klimaatbomenfonds LSM
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3. Hoe aanvragen van de subsidie ?

• Uiterste indiendatum ?  31 december 2020

• Wat indienen ? 

o Uitgebreide beschrijving van de geplande 
aankoop en uit te voeren aanplanting met 
argumentatie keuzes

o Eventueel benodigde vergunning – gebruikersovereenkomst locatie

o een Financieel overzicht van de geplande uitgaven:

• raming totale kosten + offertes 
(wetgeving overheidsopdrachten !) 

• subsidies van een andere overheid (indien van toepassing)
• eigen inbreng

o Beschrijving planning/timing

• Volgorde van behandeling ? datum indiening (bedrag per 
gemeente blijft behouden)

3. Hoe aanvragen van de subsidie ?

• Hoe lang blijft subsidiebelofte geldig ?  3 jaar na ondertekening 
overeenkomst

• Stappen na indiening ?

o een toetsing door LSM op volledigheid & inhoud (info 
nasturen tot 31.12.2020)

o een toekenning subsidiebelofte & ondertekening

overeenkomst (na positieve beslissing LSM-directiecomité)

o Een rapport indienen binnen 6 maanden na de werken op basis 
van facturen en fotomateriaal voor en na uitbetaling + verklaring op eer

o Controle en uitbetaling
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Contact ?

• Subsidieaanvraag & dossierbegeleiding
contactpersoon LSM
Mevr. Chris Droogmans
T: 011 23 72 90
M: chris.droogmans@limburg.be

• Voor eventuele vragen over de bomen zelf, 
boom – en locatiekeuze, het planten van 
bomen of andere begeleiding kan u optioneel 
terecht bij de dienst Milieu & Natuur van de 
provincie Limburg.

Vragen
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