
 

 
NATUURMELDINGSFORMULIER 

 
Melding van een wijziging van vegetatie of/en tot wijziging van kleine landschapselementen 
 
Ondergetekende (naam, voornaam) :............................................................................................ 
wonende te :.................................................................................................................................. 
(eventueel) telefoonnummer:..................................... 
 
krachtens enig recht bevoegd om de daden te stellen waarvoor deze aanvraag wordt gedaan, 
meldt, met toepassing van de bepalingen van het hoofdstuk IV van het besluit van de Vlaamse 
regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, over te gaan tot de wijziging van : 
° kleine landschapselementen. 
 
die zal gebeuren op de volgende wijze (aankruisen wat past) : 
° het afbranden, het omzetten of het scheuren van de zode : 
- van weg-, waterweg-, en spoorwegbermen of dijken; 
- van taluds van holle wegen of verlaten spoorwegbermen; 
° het rooien of anderszins verwijderen en het beschadigen van struwelen, loofbossen, 
houtachtige beplantingen op weg-, waterweg- of spoorwegbermen of op het talud van holle 
wegen, van houtachtige beplantingen langs waterlopen, dijken of taluds, van heggen, hagen, 
houtkanten, houtwallen, bomenrijen en hoogstamboomgaarden; 
° het uitvoeren van beplantingen met bomen : 
- op grasland of hooiland; 
- op een weg-, waterweg- of spoorwegberm; 
- op een talud van een holle weg; 
- op een dijk; 
- op een berm; 
 
° (Eventueel) nadere omschrijving van de handelingen die kleine landschapselementen 
wijzigen : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
voor de oppervlakte van.................................... vierkante meter of voor de totale lengte 
van...................................... meter. 
De wijziging van kleine landschapselementen zal plaatshebben in (aanduiding van maand en 
jaartal)............................ voor het perceel of de percelen gelegen te......................................... 
(gemeente met deelgemeente) met volgende kadastrale gegevens (sektie)................ 
(nrs.)............................. 
 
 



 

 
De ondergetekende voegt hierbij : 
-. een situatietekening, opgesteld in drievoud, op een kopie van een stratenplan met 
vermelding van de plaatsnaam, de gangbare plaatsnaam en de kadastrale gegevens; 
-. een typering van de bestaande vegetatie en/of van kleine landschapselementen; 
-. een beschrijving van de toestand die door de uitvoering van de werken zal worden 
geschapen; 
-. een opgave van de maatregelen in het kader van de zorgplicht om de schade te voorkomen, 
te beperken of te herstellen in toepassing van artikel 14 van het decreet. 
 
Naam kennisgever, 
 
Handtekening kennisgever, 
 
 
 
 
 
Datum: ……………………………… 
 


