
Om biotoop verbeterprojecten tot stand te brengen die voor de gehele WBE in meerdere opzichten een 

meerwaarde brengen en niet enkel de jachthouder en grondgebruiker ten goed komen zijn er criteria voor  

opgesteld. 

 

 

Criteria waaraan een verzoek om een financiële bijdrage vanuit de WBE dient te voldoen, voor de 

realisatie van een biotoop verbetering. 

 

 

 Aanvragen kunnen enkel door jachthouders, welke lid zijn van WBE Broek en Duin, worden 

ingediend. 

 Er wordt slechts een eenmalige ( met een maximaal vastgestelde hoogte)  bijdrage aan het 

gehele project toegekend.  

 Er wordt per hectare maximaal € 500,= uitgekeerd en bij meerdere hectaren bedraagt, ongeacht 

het aantal hectaren, de  maximale bijdrage  vanuit de WBE  € 1000,= , voor zover de WBE over 

voldoende financiële middelen daartoe beschikt. 

 Alle gronden, gelegen binnen het verbeterproject, waarop de aanvraag van toepassing is, dienen 

zich binnen de grenzen van het werkgebied van de WBE Broek en Duin te bevinden. 

 De oppervlakte van de gronden dient aaneengesloten minimaal 2500 m²  te bedragen, met een 

maximaal te verwachten bijdrage van € 125,= . Overige tussenliggende oppervlakten, naar rato. 

 De bestemming van de gronden dient landbouwgrond te zijn en dient terug gewaardeerd te 

worden/zijn  naar natuurgronden/natuurgebied, minimaal voor de betreffende periode. 

 De gronden dienen als zodanig ingericht te blijven voor een minimale periode van 6 tot 12 jaar. 

 Gronden moeten bovendien beschikbaar blijven voor de jacht, gedurende de volledige periode. 

 Jachthouders moeten zelf ook aantoonbaar financieel participeren in het project. 

 De grondeigenaar en de eventuele gebruiker dienen hun toestemming vooraf te verlenen voor de 

media/pers waarmee WBE Broek en Duin eventueel  publiekelijke bekendheid wil genereren 

voor het project.  

 Van alle gemaakte kosten t.b.v. de realisatie van het verbeterproject, dient op navolgbare wijze 

aantoonbaar gemaakt te zijn, welke kosten er zijn gemaakt, gedurende de realisatie/ 

totstandkoming van het totale project. 

 De verbetering dient minimaal te bestaan uit een inrichtingsplan, waarop eventuele grond 

verbetertrajecten/aanpassingen staan beschreven, een aanplantschema van heesters, bomen, en 

andere gewassen is opgenomen, aantoonbaar onderhoud wordt gepleegd gedurende de totale 

periode, publieksbeperkingen zijn opgenomen t.a.v. de noodzakelijke en verplichte rust in het 

gebied. Er dienen zaadmengsels  te worden ingezaaid, in voldoende mate voor de doelstelling, 

welke de natuurlijke aantrekking realiseren van met name insecten, patrijzen, fazanten, duiven, 

hazen, konijnen en reeën, voor zover als mogelijk gezamenlijk of meerdere soorten. 
 Van verbetering is uitgesloten voor vergoeding: uitsluitend akkerranden beheer, inzaaien van 

enkel stroken en of open plekken, inzaaien van enkel slootranden, aanleggen van louter 

voederplaatsen, achtertuinaanpassingen etc. 
 

 
Een separate overeenkomst, waarin bovenstaande is vastgelegd, dient overlegt te worden aan het bestuur van 

WBE Broek en Duin, waarna de aanvrager wordt geïnformeerd over de uitslag. 
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