
Bijlage bij het ministerieel besluit tot vaststelling van de werkzaamheden, beheersmaatregelen en diensten die op forfaitaire basis in aanmerking komen voor een erfgoedpremie

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.1.1.

1.1.1.1.1 ▪ Maat (hoogte in cm) < 20 cm

1.1.1.1.2 ▪ Maat (hoogte in cm) 20-40

1.1.1.1.3 ▪ Maat (hoogte in cm) 40-60

1.1.1.1.4 ▪ Maat (hoogte in cm) 60-80

1.1.1.1.5 ▪ Maat (hoogte in cm) 80-100

1.1.1.1.6 ▪ Maat (hoogte in cm) 100-125

1.1.1.1.7 ▪ Maat (hoogte in cm) 125-150

1.1.1.2.

1.1.1.2.1 ▪ Maat (stamomtrek in cm) 8-10

1.1.1.2.2 ▪ Maat (stamomtrek in cm) 10-12

1.1.1.2.3 ▪ Maat (stamomtrek in cm) 12-14

1.1.1.2.4 ▪ Maat (stamomtrek in cm) 14-16

1.1.1.2.5 ▪ Maat (stamomtrek in cm) 16-18

1.1.1.2.6 ▪ Maat (stamomtrek in cm) 18-20

1.1.1.2.7 ▪ Maat (stamomtrek in cm) 20-25

1.1.1.2.8 ▪ Maat (stamomtrek in cm) 25-30

1.1.1.2.9 ▪ Maat (stamomtrek in cm) 30-35

1.1.1.3.

1.1.1.3.1 ▪ Maat (stamomtrek in cm) 10-12

1.1.1.3.2 ▪ Maat (stamomtrek in cm) 12-14

1.1.1.3.3 ▪ Maat (stamomtrek in cm) 14-16

1.1.1.3.4 ▪ Maat (stamomtrek in cm) 16-18

1.1.1.3.5 ▪ Maat (stamomtrek in cm) 18-20

1.1.1.3.6 ▪ Maat (stamomtrek in cm) 20-25

1.1.1.4.

▪ met een poot van 250 cm lang

1.1.2.

1.1.2.1. ▪ Boompalen plaatsen

1.1.2.1.1 ▪ 1 paal per boom

1.1.2.1.2 ▪ 2 palen per boom

Aanplanten van houtige begroeiingen

Beheer van houtige begroeiingen

Meeteenheid

Kostprijs excl btw, 

incl materiaal en 

arbeid

Werkzaamheden, beheersmaatregelen en diensten die op forfaitaire basis in aanmerking komen voor de 

erfgoedpremie

per stuk 0,51

Planten van bos- en haagplantsoen

Aanplanten van houtige begroeiingen

* Sleedoorn, meidoorn, hazelaar, zomereik, liguster, rode kornoelje, winterlinde, kardinaalsmuts, hondsroos, haagbeuk, Spaanse aak, gewone 

es, viltroos, hulst, iep,…

per stuk 1,31

per stuk 1,65

per stuk 0,72

per stuk 1,28

per stuk 20,32

per stuk 45,34

Planten van hoogstammige bomen

per stuk 3,10

per stuk 5,54

per stuk 148,43

per stuk 181,93

per stuk 71,83

per stuk 113,74

Planten van hoogstamfruitbomen (incl. notenbomen)

per stuk 375,92

per stuk 287,86

per stuk 319,30

per stuk 139,85

per stuk 185,39

per stuk 48,76

per stuk 94,31

Planten van knotbomen

per stuk 230,94

per stuk 310,65

Andere maatregelen m.b.t. het aanplanten van houtige begroeiingen

per stuk 17,42

per boom 12,90

per boom 25,90
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Bijlage bij het ministerieel besluit tot vaststelling van de werkzaamheden, beheersmaatregelen en diensten die op forfaitaire basis in aanmerking komen voor een erfgoedpremie

Beheer van houtige begroeiingen

Meeteenheid

Kostprijs excl btw, 

incl materiaal en 

arbeid

Werkzaamheden, beheersmaatregelen en diensten die op forfaitaire basis in aanmerking komen voor de 

erfgoedpremie

1.1.2.1.3 ▪ 3 palen per boom

1.1.2.1.4 ▪ 4 palen per boom

1.1.2.2. ▪ Herplaatsen boompalen

1.1.2.3. ▪ Aanbrengen van boommanchetten

1.1.2.4. ▪ Toelage voor het gebruik van autochtoon plantgoed (label 'Plant van hier') 

1.2.

1.2.1.

1.2.1.1. ▪ Totaalpakket:

* opheffen verdichting

* opheffen afdichting toplaag

* bodemverbetering - gronduitwisseling - 

* ontwatering - afwatering

* dieptebemesting

1.2.1.1.1.

1.2.1.1.2.

1.2.1.1.3.

1.2.1.2. ▪ Oppervlaktebemesting; oppervlakkige bemesting van bijvoorbeeld P,K of Mg.

 Indien dit noodzakelijk blijkt uit bemonstering en bodemonderzoek

1.2.1.2.1.

1.2.1.2.2.

1.2.2.

1.2.2.1.

1.2.2.1.1 ▪ Plaatsen van een boomrooster

1.2.2.1.2 ▪ Plaatsen van metalen boomkorf

1.2.2.1.3 ▪ Plaatsen van bio-afbreekbare beschermende boomplaat voor jonge bomen

1.2.2.1.4 ▪ Hakken/schoffelen van de boomspiegel

1.2.2.2.

1.2.2.2.1 ▪ Type konijnen, hazen en ganzen

1.2.2.2.2 ▪ Type schapen

1.2.2.2.3 ▪ Type geiten en hertachtigen

1.2.2.2.4 ▪ Type rundvee

1.2.2.2.5 ▪ Type paarden

1.2.2.3.

1.2.2.3.1 ▪ Plaatsen van maaipaaltjes

1.2.2.3.2 ▪ Kroonverankering met kabel of touw

per boom 33,50

per boom 38,90

per stuk 20,00%

per stuk 4,95

per stuk 1,20

Groeiplaatsverbetering 

Verbetering en bescherming van de groeiplaats

per boom (in groep van meer dan 10 bomen) 152,09

per individuele boom 633,60

per boom (in groep van 2-10 bomen) 418,21

per individuele boom 126,72

per boom (in groep van 2-10 bomen) 95,07

In een verharde omgeving

Bescherming van de boomspiegel

Boomkorven tegen vee- en wildschade

per stuk 4,34

per stuk 1,38

per stuk 660,15

per stuk 61,40

per boom 58,97

per boom 73,99

per boom 20,00

Andere beschermingsvormen

per boom 62,93

per boom 112,34

per anker 114,04

per stuk 4,89
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Beheer van houtige begroeiingen

Meeteenheid

Kostprijs excl btw, 

incl materiaal en 

arbeid

Werkzaamheden, beheersmaatregelen en diensten die op forfaitaire basis in aanmerking komen voor de 

erfgoedpremie

1.2.2.3.3 ▪ Omwikkelen van monumentale bomen (stamhoogte > 10m) met jute of rietmatten (zonnebrandbescherming)

1.3.

1.3.1.

1.3.1.1.

1.3.1.1.1.

1.3.1.1.2. ▪ Maken van een vrije doorrijhoogte  - takvrije stamlengte

1.3.1.1.3.

1.3.1.1.4. ▪ Bemantelingssnoei (=snoeien van de mantel van fijne twijgjes rond de stam die de stam moesten beschermen tegen zonnebrand)

1.3.1.2.

1.3.1.2.1. ▪ Verwijderen van opslag aan de stamvoet en wilde scheuten

1.3.1.2.2. ▪ Verwijderen van probleemtakken (= plakoksel, wrijftakken, dode takken, zuigers en elleboogtakken,…)

1.3.1.2.3.

1.3.1.2.4. ▪ Uitdunnen (= wegnemen van volledige (gestel)takken tot op de stam)

1.3.1.2.5. ▪ Innemen (= inkorten van alle zijtakken met een derde tot een vierde tot op de levende zijtak)

1.3.1.3.

1.3.1.3.1.

1.3.1.3.2.

1.3.1.3.3.

1.3.1.3.4.

1.3.1.3.5.

1.3.1.4.

1.3.1.4.1. ▪ Leibomen

1.3.1.4.2. ▪ Leifruit

1.3.1.4.3. ▪ Kandelaberen

1.3.2.

1.3.2.1. ▪ Regulier beheer van knotbomen: na 5 à 10 jaar opnieuw knotten van een knotboom

1.3.2.2. ▪ Achterstallig beheer van knotbomen: na 20 of meer jaren opnieuw knotten van een knotboom

1.3.2.3. ▪ Regulier beheer van kaphagen: na 5 à 10 jaar opnieuw knotten van een kaphaag

1.3.2.4. ▪ Achterstallig beheer van kaphagen: na 20 of meer jaren opnieuw knotten van een kaphaag

Onderhoud van bomen

per boom 245,00

per boom per snoeibeurt 45,00

per boom per snoeibeurt 45,00

Begeleidingssnoei: (= 2-3 jaarlijkse snoeibeurt in de tijdelijke kroon met als doel het verkrijgen van een rechte, fout- en takvrije stam)

Snoeien

▪ Onderhoud van de tijdelijke kroon (= gebroken en beschadigde takken door storm, ijzel, vandalisme, aanrijding, verwijderen van wrijf- of 

schuurtakken, plakoksels, zuigers en ellebooktakken, takkransen, achterstallige snoei, bemantelingssnoei)

per boom per snoeibeurt 35,00

Onderhoudssnoei: snoei in de blijvende kroon

per boom per snoeibeurt 50,00

per boom per snoeibeurt 35,00

▪ Achterstallige begeleidingssnoei (=wanneer de diameter van de dikste takken in de tijdelijke kroon in centimeter groter is dan de lengte van 

de boom in meter)

Snoeien van fruitbomen

per boom per snoeibeurt 290,00

per boom per snoeibeurt 317,50

per boom per snoeibeurt 127,50

per boom per snoeibeurt 317,50
▪ Uitlichten (= verwijderen van zijtakken aan de buitenkant van de blijvende kroon tot op de levende zijtak met als doel het toelaten van 

meer licht in de kroon)

per boom per snoeibeurt 48,00

per boom per snoeibeurt 75,00

per boom per snoeibeurt 45,00

per boom per snoeibeurt 65,00

Onderhoudssnoei van specifieke types

per boom per snoeibeurt 90,00

per boom per snoeibeurt 165,00

per boom per snoeibeurt 23,99

Knotten van bomen en kaphagen

per boom per snoeibeurt 47,50

per boom per snoeibeurt 167,50

per stuk 47,98

per boom per snoeibeurt 61,29

per stuk 23,99

▪ Plantsnoei (= afzetten van gesteltakken onmiddellijk na het planten)

▪ Vormsnoei (=vorming van gesteltakken die de volwassen kroon later moeten kunnen dragen en voldoende licht in de boom toelaten; 1 à 2 

jaar na aanplant)

▪ Onderhoudssnoei (doel = bewaren evenwicht tussen groei en vruchtzetting)

▪ Verjongingssnoei of sleunen (=snoeien van bomen om overmatige vruchtdracht met kleine en minderwaardige vruchten tegen te gaan)

▪ Restauratiesnoei (= herstellen van het evenwicht in de kroon en het verkleinen van de kroongrootte bij oude bomen om het uitbreken van 

zware takken te beperken en het ontwortelen van de bomen bij storm te vermijden) 
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1.3.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.1.1.

1.4.1.1.1. ▪ Manueel scheren met heggenschaar

1.4.1.1.2. ▪ Manueel scheren met aangedreven heggenschaar

1.4.1.1.3. ▪ Machinaal scheren met aangedreven toestel op tractor (bv. een hagendorser)

1.4.1.2.

*het terugzetten van uitgegroeide hagen op gewenste hoogte en breedte

1.4.1.2.1. ▪ Manueel scheren met aangedreven heggenschaar, inclusief het ruimen van het snoeihout

1.4.1.2.2. ▪ Machinaal scheren met aangedreven toestel op tractor (bv. een hagendorser)

1.4.3.

▪ Kappen van houtkanten en houtwallen

1.4.4.

1.5.

1.5.1. Kappen van hakhout, bomen e.d.m.

1.5.1.1. ▪ Kappen van hakhout

1.5.1.2. ▪ Kappen van bomen (met bijl of kettingzaag)

1.5.1.3. ▪ Kappen van struweel

1.5.1.4. ▪ Opruimen boomstronken m.b.v. een stronkenfrees

1.5.1.5. ▪ Rooien en afvoeren boomstronken m.b.v. een graafmachine

1.5.2. Verwijderen van ongewenste begroeiing

1.5.2.1.

1.5.2.2.

1.5.2.3.

1.5.2.4.

1.5.2.5.

1.5.3. Verwerken en afvoeren van houtig materiaal

1.5.3.1. ▪ Plaatsen van een takkenril,  opgevuld met lokaal hout (incl. materiaalkost)

1.5.3.2. ▪ Verwerken en afvoeren van niet-verhakseld materiaal (afkomstig van kappen, snoeien, scheren, uittrekken e.d.m.)

1.5.3.2.1. ▪ Verwerken en opruimen van resterende delen van bomen en hakhout, incl. ruimen van al het fijne takhout

Gebruik van een hoogtewerker per uur 30,30

Regulier onderhoud van hagen en heggen

Hagen en heggen

Onderhoud van hagen, heggen en houtkanten

Achterstallig onderhoud van hagen en heggen

per m² te scheren haagoppervlak 0,13

per m² te scheren haagoppervlak 0,63

per m² te scheren haagoppervlak 0,38

Gelijkgrondse houtkant, houtkant op talud en houtwal

per m² te scheren haagoppervlak 1,00

per m² te scheren haagoppervlak 1,00

Kappen, ruimen en vervoeren van organisch materiaal

Vormsnoei (in bolvorm, kegel, spiraal,… van taxus, buxus e.d.m.) per m² 0,94

per m² 0,37

per m² 0,15

per m² 0,38

per stuk 11,84

per m² 0,40

per stuk 8,85

per m² 0,098

per m² 0,13

per m² 0,070

per m² 0,054

per m² 0,14

per stère, gestapeld hout met een diameter van 8 cm 12,06

per m 10,00

▪ Verwijderen met zeis of bosmaaier van concurrerende begroeiing zoals bramen, netels, adelaarsvaren 

▪ Plukken/uittrekken van zaailingen (Amerikaanse vogelkers, Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw) met de bedoeling om regeneratie te 

verhinderen

▪ Uitsteken van Amerikaanse vogelkers, Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw e.d.m. met de bedoeling om regeneratie te verhinderen

▪ Kappen van zaailingen en opslag (Amerikaanse vogelkers, Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw) met de bedoeling om regeneratie te 

verhinderen

▪ Machinaal rooien van Amerikaanse vogelkers, Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw met de bedoeling om regeneratie te verhinderen
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Beheer van houtige begroeiingen
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erfgoedpremie

1.5.3.2.2. ▪ Vervoerskosten per kilometer (brandstof, afschrijving materiaal,…)

1.5.3.3. ▪ Versnipperen snoeihout van bomen

1.5.4. Afvoeren van boomstammen

1.5.4.1. ▪ Uitslepen (en stapelen) van boomstammen met behulp van een tractor of vrachtwagen (uitgez. harvester)

1.5.4.2. ▪ Uitslepen (en stapelen) van boomstammen met paard

1.5.4.3. ▪ Uitslepen gekapte en verzaagde bomen met forwarder

2.

2.1.

2.1.1. ▪ Aanplanten kruidachtige gewassen

2.1.2. ▪ Voorbereiden en inzaaien van een perceel met grasmengsel (overgang akker naar permanent wei- of grasland)

2.1.2.1. ▪ Inzaaien van grasland

2.1.2.2. ▪ Inzaaien van wegbermen en taluds

2.1.3. ▪ Extensief beheer van soortenrijke akkervegetaties

2.1.3.1. ▪ Ploegen

2.1.3.2. ▪ Aanmaken van vals kiembed (eggen)

2.1.3.3. ▪ Eggen en inzaaien

2.1.3.4. ▪ Gebruik van zaaigoed

2.2.

2.2.1.

2.2.1.1. ▪ Maaiklaar maken van grasland door verbossing weg te nemen:

2.2.1.1.1. ▪ handmatig trekken van jonge boompjes

2.2.1.1.2. ▪ door middel van kettingzagen en bosmaaiers

2.2.1.1.3. ▪ door middel van een klepelmaaier

2.2.1.2. ▪ Opruimen boomstronken m.b.v. een stronkenfrees

2.2.2.

2.2.2.1.

2.2.2.1.1. ▪ Maaien met zeis

2.2.2.1.2. ▪ Maaien met bosmaaier

2.2.2.1.3. ▪ Maaien met maaibalk of cirkelmaaier op 1-assige trekker

2.2.2.1.4. ▪ Maaien met maaibalk of cirkelmaaier op tractor

2.2.2.1.5. ▪ Maaien met klepelmaaier op tractor

2.2.2.1.5. ▪ Manueel oprapen van het maaisel

2.2.2.1.6. ▪ Machinaal oprapen van het maaisel

2.2.2.1.7. ▪ Manueel afvoeren van het maaisel binnen een afstand van 50 meter

2.2.2.1.8. ▪ Machinaal afvoeren van het maaisel binnen een afstand van 50 meter

per km 1,63

per m³ 9,67

per boom 22,15

Beheer van grasland, heide en akkergewassen

per m³ 16,28

per m² 0,05

per stuk 0,55

Beheer van kruidige vegetaties

per m² 1,20

per m² 0,97

per m² 0,008

per m² 0,012

per m² 0,006

per m² 0,006

Herstel van open vegetatietypes

Onderhoud van grasland, gazon en ruigte

per m² 0,016

per m² 0,054

per m² 0,014

Maaien en afvoeren van het maaisel van grasland en wegbermen

Maaien

per stuk 8,85

per m² 0,069

per m² 0,051

per m² 0,20

per m² 0,14

per m² 0,018

per m² 0,069

per m² 0,055

per m² 0,087

per m² 0,035
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2.2.2.1.9. ▪ Machinaal afvoeren van het maaisel binnen een afstand van 100 meter

2.2.2.1.10. ▪ Machinaal afvoeren van het maaisel binnen een afstand van 200 meter

2.2.2.1.11. ▪ Machinaal afvoeren van het maaisel, afstand > 200 meter

2.2.2.1.12. ▪ Machinaal met maai- en zuigcombinatie

2.2.2.1.13. ▪ Afvoeren van giftig materiaal naar erkend stort

2.2.2.2.

2.2.2.2.1. ▪ Maaien van gazon

2.2.2.2.2. ▪ Oprapen van het maaisel en afvoeren van het maaisel binnen een afstand van 50 meter

2.2.2.3.

2.2.2.3.1. ▪ Maaien met zeis

2.2.2.3.2. ▪ Maaien met bosmaaier

2.2.2.3.3. ▪ Maaien met maaibalk of cirkelmaaier op motoculteur of minitractor

2.2.2.3.4. ▪ Maaien met maaibalk of cirkelmaaier op een tractor

2.2.2.3.5. ▪ Maaien met klepelmaaier op tractor

2.2.2.3.6. ▪ Manueel oprapen van het maaisel

2.2.2.3.7. ▪ Machinaal oprapen van het maaisel

2.2.2.3.8. ▪ Manueel afvoeren van het maaisel binnen een afstand van 50 meter

2.2.2.3.9. ▪ Machinaal afvoeren van het maaisel binnen een afstand van 50 meter

2.2.2.3.10. ▪ Machinaal afvoeren van het maaisel binnen een afstand van 100 meter

2.2.2.3.11. ▪ Machinaal afvoeren van het maaisel binnen een afstand van 200 meter

2.2.2.3.12. ▪ Machinaal afvoeren van het maaisel, afstand > 200 meter

2.3.

2.3.1.

2.3.1.1. ▪ Maaien met bosmaaier

2.3.1.2. ▪ Maaien met maaibalk of cirkelmaaier op motoculteur of minitractor

2.3.1.3. ▪ Maaien met maaibalk of cirkelmaaier op tractor

2.3.1.4. ▪ Maaien met klepelmaaier op tractor

2.3.1.5. ▪ Manueel oprapen van het maaisel

2.3.1.6. ▪ Machinaal oprapen van het maaisel

2.3.1.7. ▪ Manueel afvoeren van het maaisel binnen een afstand van 50 meter

2.3.1.8. ▪ Machinaal afvoeren van het maaisel binnen een afstand van 50 meter

2.3.1.9. ▪ Machinaal afvoeren van het maaisel binnen een afstand van 100 meter

2.3.1.10. ▪ Machinaal afvoeren van het maaisel binnen een afstand van 200 meter

2.3.1.11. ▪ Machinaal afvoeren van het maaisel, afstand > 200 meter

per m² 0,035

per m² 0,055

per m² 0,035

Maaien en afvoeren van maaisel van gazon

per m² 0,073

per m³ 250,05

Maaien en afvoeren van maaisel van ruigte (bramen, netels, adelaarsvaren,…)

per are/jaar 27,50

per are/jaar 17,21

per m² 0,14

per m² 0,069

per m² 0,21

per m² 0,087

per m² 0,018

per m² 0,051

per m² 0,055

per m² 0,035

per m² 0,035

per m² 0,069

per m² 0,035

Maaien en afvoeren van het maaisel van heide

Heidebeheer

per m² 0,055

per m² 0,069

per m² 0,069

per m² 0,14

per m² 0,069

per m² 0,087

per m² 0,035

per m² 0,10

per m² 0,028

per m² 0,063

per m² 0,035

per m² 0,035

*ter voorbereiding van het planten van bosplantsoen, of het onderhoud ervan; of het onderhouden van sloten, paden en wegen, het afvoeren 

van maaisel,…
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2.3.2. Plaggen

2.3.2.1. ▪ Handmatig plaggen van de heide

2.3.2.2. ▪ Machinaal plaggen met hydraulische graafmachine en afvoeren, < 2000 m tot depot

2.3.2.3. ▪ Machinaal plaggen met plagmachine en afvoeren, < 1000 m tot depot

2.3.2.4. ▪ Machinaal plaggen met plagmachine en afvoeren, tussen 1000 en 2000 meter tot depot

2.3.2.5. ▪ Toelage afvoeren van plagsel naar depot bij een afstand van 2 km < x ≤ 20 km

2.3.2.6. ▪ Toelage afvoeren van plagsel naar depot bij een afstand van > 20 km

2.3.2.7. ▪ Inname heideplagsel op centraal depot

2.3.2.8. ▪ Afvoeren van giftig materiaal naar erkend stort

2.3.3. Chopperen

2.3.3.1. ▪ Chopperen van grassen en droge heide - met choppermachine, incl. afvoer

2.3.3.2. ▪ Chopperen van grassen en droge heide - met trekker en maai/laadwagen, incl. afvoer

2.4.

2.4.1.

2.4.1.1. ▪ Zeer extensieve begrazing

2.4.1.2. ▪ Extensieve begrazing

2.4.2.

2.4.2.1. ▪ Kudde met herder (zonder raster)

2.4.2.2. ▪ Druk-, piek- of stootbegrazing (met raster)

2.5.

2.5.1. Plaatsen van veekering

2.5.1.1. ▪ Plaatsen van konijnenraster (incl. het maken van een sleuf voor het plaatsen van het gaas)

2.5.1.2. ▪ Plaatsen van schapenraster (met ursusgaas)

2.5.1.3. ▪ Plaatsen van prikkeldraad

2.5.1.3.1. ▪ 2-draads prikkeldraad, handmatig plaatsen, incl. uitrijden materiaal

2.5.1.3.2. ▪ 2-draads prikkeldraad, met palenheier, incl. uitrijden materiaal

2.5.1.3.3. ▪ 3-draads prikkeldraad, handmatig plaatsen, incl. uitrijden materiaal

2.5.1.3.4. ▪ 3-draads prikkeldraad, met palenheier, incl. uitrijden materiaal

2.5.1.4. ▪ Plaatsen van electrisch veeraster (incl. alle materialen, uitgez. schrikdraadapparaat en grondkabel)

2.5.1.4.1. ▪ 2-draads raster

2.5.1.4.2. ▪ 3-draads raster

2.5.1.4.3. ▪ 5-draads raster

2.5.1.5. ▪ Plaatsen van flexinetten

2.5.1.6. ▪ Schrikdraadapparaat

2.5.1.6.1. ▪ op lichtnet

2.5.1.6.2. ▪ op accu

per m² 0,57

per m² 0,32

per m³ 102,86

per m³ 2,40

per m³ 2,75

per m² 0,37

per m³/km 0,10

per m² 0,09

per m³ 250,05

Standbegrazing

Begrazing

per m² 0,11

Gestuurde begrazing

per ha per maand 240,00

per ha per maand 750,00

Veekering

per ha per maand 900,00

per ha per maand 5250,00

per m 9,33

per m 6,43

per m 4,24

per m 3,34

per m 3,62

per m 2,92

per m 3,19

per m 4,19

per m 2,72

per stuk 428,40

per stuk 372,55

per m 3,24
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2.5.1.6.3. ▪ zonnepaneel (50W, incl. staander en inbraakwerend)

2.5.1.7. ▪ Grondkabel

2.5.1.8. ▪ Inbraakwerende kast

2.5.2. Verwijderen van veekering

2.5.2.1. ▪ Opruimen van draadraster

2.5.2.2. ▪ Opruimen van gaasraster

2.5.2.2.1. ▪ handmatig

2.5.2.2.2. ▪ met een wikkelmachine

2.5.2.3. ▪ Afvoeren van afval afkomstig van het opruimen palen, klemmen e.d.m., met vrachtwagen en opbouwkraan

2.5.2.4. ▪ Transporteren van afval 

3.

3.1.

3.1.1.

▪ Aanplanten van riet en andere waterplanten (mattenbies, grote lisdodde, gele lis, scherpe zegge, moeraszegge,…)

3.1.2.

3.1.2.1. ▪ Inzaaien van grond met grasmengsel

3.1.2.2. ▪ Inzaaien van grond met mengsel inheemse moeras- en waterplanten 

3.2.

3.2.1. ▪ Plaatsen van niet-voorbeplant biodegradeerbaar geotextiel

3.2.2. ▪ Plaatsen van voorbeplant biodegradeerbaar geotextiel

3.2.3. ▪ Plaatsen van niet voorbeplante georollen

3.2.4. ▪ Plaatsen van voorbeplante georollen

3.2.5. ▪ Plaatsen van niet-voorbeplante geowallen

3.2.6. ▪ Plaatsen van voorbeplante geowallen

3.2.7. ▪ Plaatsen van takkenbossen van wilgen of andere inheemse houtsoorten tussen een dubbele rij palen

3.2.8. ▪ Plaatsen van gevlochten wilgentenen tussen palenrijen

3.2.9. ▪ Plaatsen van schanskorven

3.3.

3.3.1. ▪ Maaien met zeis

3.3.2. ▪ Maaien met bosmaaier

3.3.3. ▪ Maaien met maaibalk of cirkelmaaier op motoculteur of minitractor

3.3.4. ▪ Maaien met maaibalk of cirkelmaaier op een tractor

3.3.5. ▪ Maaien met klepelmaaier op tractor (met lagedrukbanden)

3.3.6. ▪ Maaien en verzamelen met aangepaste tractor (bv. een  moerassoftrak)

3.3.7. ▪ Manueel oprapen van het maaisel

3.3.8. ▪ Machinaal oprapen van het maaisel

per stuk 197,35

per stuk 520,70

per m 1,36

per m 1,03

per m 0,35

per km 2,40

per m 3,61

per m³ 9,60

Aanplanten van oeverplanten

Aanplanten van riet, moeras- en andere waterplanten

Beheer van poelen, vijvers, grachten, sloten en waterlopen

Aanbrengen van andere vormen van oeverbeschoeiing

per m² 1,00

per stuk 2,00

Inzaaien

per m² 12,00

per m² 34,70

per m² 8,00

per m² 3,00

per m² 63,97

per m² 31,00

per m² 47,10

per m² 48,60

per m² 0,46

per m² 0,35

Maaien en afvoeren van maaisel afkomstig van vochtige percelen (trilvenen, moeras, zeggevegetaties, rietland)

per m² 36,00

per m² 63,00

per m² 0,10

per m² 0,14

per m² 0,14

per m² 0,11

per m² 0,15

per m² 0,079
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3.3.9. ▪ Manueel afvoeren van het maaisel binnen een afstand van 50 meter

3.3.10. ▪ Machinaal afvoeren van het maaisel binnen een afstand van 50 meter

3.3.11. ▪ Machinaal afvoeren van het maaisel binnen een afstand van 100 meter

3.3.12. ▪ Machinaal afvoeren van het maaisel binnen een afstand van 200 meter

3.3.13. ▪ Machinaal afvoeren van het maaisel, afstand > 200 meter

3.3.14. ▪ Vervoerskosten per kilometer (brandstof, afschrijving materiaal,…)

3.4

3.4.1

3.4.1.1. ▪ Manueel ruimen van slib

3.4.1.2. ▪ Machinaal ruimen van slib

3.4.1.3. ▪ Ter plaatse uitspreiden van slib

3.4.1.3.1. ▪ Manueel vervoeren, uitspreiden en nivelleren van het slib

3.4.1.3.2. ▪ Machinaal uitspreiden en nivelleren van het slib

3.4.1.4. ▪ Machinaal vervoeren (uitspreiden en nivelleren) van de vrijgekomen slib/bodem binnen een afstand van 500 meter

3.4.1.5. ▪ Machinaal vervoeren (uitspreiden en nivelleren) van de vrijgekomen slib/bodem bij een afstand van > 500 meter

3.4.1.6. ▪ Afvoeren van de gebaggerde specie/het slib naar een stortplaats of reinigingsbedrijf

3.4.1.7. ▪ Afvoeren van giftig materiaal naar een erkend stort of reinigingsbedrijf

3.4.1.8. ▪ Leegpompen van een waterplas

3.4.1.9. ▪ Afvissen van een waterplas, incl. het afvoeren van vis

3.4.2

3.4.2.1. ▪ Opnieuw openen van een (verdwenen) greppel (bv. in functie van een rabattenstructuur)

3.4.2.2. ▪ Onderhouden van een watergang

▪ Handmatig uitdiepen van een watergang

3.4.2.2.1. ▪ breedte < 1,5 m

3.4.2.2.2. ▪ breedte  1,5 - 3 m

▪ Uitdiepen van een watergang met graafmachine

3.4.2.2.3. ▪ breedte < 1,5 m

3.4.2.2.4. ▪ breedte  1,5 - 3 m

3.4.2.3. ▪ Het inleggen van een buis in een sloot, gracht of greppel

3.4.2.3.1. ▪ van een betonnen buis

3.4.2.3.2. ▪ van een buis in PVC

3.4.2.4. ▪ Kruidruiming van sloten, grachten en greppels

3.4.2.4.1. ▪ Manuele kruidruiming

3.4.2.4.2. ▪ Machinaal kruidruiming met een korfmaaier

3.4.2.5. ▪ Manueel afvoeren van het maaisel binnen een afstand van 50 meter

3.4.2.6. ▪ Machinaal afvoeren van het maaisel binnen een afstand van 50 meter

3.4.2.7. ▪ Machinaal afvoeren van het maaisel binnen een afstand van 100 meter

3.4.2.8. ▪ Machinaal afvoeren van het maaisel binnen een afstand van 200 meter

per m² 0,093

per m² 0,063

per m² 0,11

per km 1,63

per m² 0,075

per m² 0,089

Ruimen van poelen, vijvers , grachten, sloten en waterlopen

Onderhoud van poelen, vijvers, grachten, sloten en waterlopen

per m³ 22,98

per m³ 27,50

per m³ 10,35

per m³ 10,00

per m³ 10,80

per m³ 3,52

per m³ 6,00

Onderhoud van sloten, greppels en grachten en het afvoer van vrijgekomen materiaal

per m³ 4,35

per m³ 236,36

per m³ 2,00

per m 1,24

per m³ 6,85

per m 0,76

per m 0,97

per m 1,59

per lopende meter 51,00

per lopende meter 56,00

per m² 0,33

per m² 0,19

per m² 0,45

per m² 0,23

per m² 0,23

per m² 0,28
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3.4.2.9. ▪ Machinaal afvoeren van het maaisel, afstand > 200 meter

3.4.2.10. ▪ Vervoerskosten per kilometer (brandstof, afschrijving materiaal,…)

3.4.2.11. ▪ Afvoeren van giftig materiaal naar een erkend stort of reinigingsbedrijf

3.4.3

3.4.3.1. ▪ Machinaal uitgraven met machine

3.4.3.2. ▪ Machinaal uitspreiden en nivelleren van de vrijgekomen grond binnen een afstand van 5 meter

3.4.3.3. ▪ Machinaal vervoeren, uitspreiden en nivelleren van de vrijgekomen grond binnen een afstand van 500 meter

3.4.3.4. ▪ Machinaal vervoeren, uitspreiden en nivelleren van de vrijgekomen grond bij een afstand van > 500 meter

3.4.3.5. ▪ Afvoeren van giftig materiaal naar een erkend stort of reinigingsbedrijf

3.4.4

3.4.4.1. ▪ Afvoeren van steenpuin en afbraakafval naar een containerpark

3.4.4.2. ▪ Afvoeren van steenpuin en afbraakafval naar een breekinstallatie

3.4.4.3. ▪ Vervoerskosten per kilometer (brandstof, afschrijving materiaal,…)

4.

4.1.

4.1.1. Graspaden

▪ Aanleggen van graspad met grasdallen

4.1.2. Zand- en grondpaden

▪ Aanleggen van pad met ternair mengsel/zand 

4.1.3. Houten paden

4.1.3.1. ▪ Aanleggen van knuppel- of vlonderpad

4.1.3.2. ▪ Aanleggen van pad met boomschors 

4.1.4. Paden uit natuursteenelementen

4.1.4.1. ▪ Heraanleggen van kasseien, mozaïekkeien en platines, met gebruik van dezelfde steen

4.1.4.2. ▪ Aanleggen van grindpad

4.1.4.3. ▪ Aanleggen van dolomietpaden

4.1.5. Verdichten van onverharde wandelpaden met wals

4.2.

4.2.1. ▪ Bestrijden van onkruid met behulp van een onkruidbrander of infraroodapparaat

4.2.2. ▪ Bestrijden van onkruid met behulp van een heetwaterinstallatie

4.2.3. ▪ Bestrijden van onkruid met behulp van een heteluchtinstallatie

4.2.4. ▪ Verwijderen van onkruid met een onkruidborstel (machine)

4.3.

4.3.1.

4.3.1.1. ▪ Plaatsen van een slagboom

per m² 0,24

per km 1,63

per m³ 3,00

per m³ 2,50

Afgraven en verplaatsen van grond in functie van beheer poelen, grachten, sloten, taluds,…

per m³ 236,36

Verwijderen van inert afvalmateriaal (afkomstig van ruimen poelen, plagwerken, …)

per m³ 236,36

per m³ 4,00

per m³ 8,00

per km 1,63

m³ 54,38

m³ 29,00

per m² 20,00

Aanleggen en onderhouden van paden en wegen

Wegen en paden

per m² 85,65

per m² 11,00

per m² 21,33

per m² 6,01

per m² 25,00

per m² 0,050

Onkruidbestrijding

per m² 15,00

per m 0,92

per m² 0,042

Andere

per m² 0,054

per m² 0,041

per stuk 221,00

Objecten ter ontsluiting
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4.3.1.2. ▪ Plaatsen van een klaphek (wandeldoorgang)

4.3.1.3. ▪ Plaatsen van een sluis (wandeldoorgang)

4.3.1.4. ▪ Plaatsen van een overstapje

4.3.1.5. ▪ Plaatsen van een brugje

4.3.1.6. ▪ Plaatsen van een sas of draaimolentje

4.3.1.7. ▪ Plaatsen van hekken of poort

4.3.2.

4.3.2.1. ▪ Plaatsen van een zitbank

4.3.2.2. ▪ Monteren en plaatsen van een informatiebord

4.3.2.2.1. ▪ Formaat : 500mm x 140 mm

4.3.2.2.2. ▪ Formaat: A0: 1189 mm x 841 mm

4.3.2.2.3. ▪ Formaat: A2: 594 mm x 420 mm

4.3.2.2.4. ▪ Formaat: A3: 420 mm x 294 mm

5.

5.1

5.1.1.

5.1.1.1. ▪ Tot 5 stenen aaneensluitend

5.1.1.2. ▪ Vanaf 6 stenen aaneensluitend

5.1.1.3. ▪ Hermetselen van muurgedeelten

5.1.2.

5.1.2.1. ▪ Gedeeltelijk vervangen van platvol voegwerk ( ≤ 25 m²)

5.1.2.2. ▪ Volledig vervangen van platvol voegwerk

5.1.2.2.1. ▪ 25 ≤ 150 m²

5.1.2.2.2. ▪ 150 ≤ 500 m²

5.1.2.2.3. ▪ 500 ≤ 1500 m²

5.1.3.

5.1.3.1. ▪ 25% van het geveloppervlak

5.1.3.2. ▪ 50% van het geveloppervlak

5.1.3.3. ▪ 75% van het geveloppervlak

5.2.

5.2.1.

5.2.1.1. ▪ Bijwerken en onderhouden van schilderwerk

5.2.1.1.1. ▪ op buitenpleisterwerk

5.2.1.1.2. ▪ op betonnen muur

5.2.1.1.3. ▪ op gemetselde muur

per stuk 277,00

per m² 85,65

per stuk 445,22

per stuk 98,00

per stuk 253,13

per stuk 537,00

Andere

per stuk 319,97

Gevels, voegen en muren

per stuk 350,00

per stuk 250,00

per stuk 131,25

per stuk 600,00

per stuk 14,85

per m² 259,49

▪ Plaatselijk, met recuperatiesteen herstellen van metselwerk

Herstellen gevels, voegen en muren

per m² 50,25

▪ Herstellen van platvol voegwerk

per m³ 1239,20

▪ Herstellen van vlak gevelpleisterwerk

per m² 39,38

per m² 43,48

per m² 41,22

per m² 162,30

Schilderen gevels en muren

per m² 83,56

per m² 128,77

per m² 22,66

▪ Herschilderen van een gemetselde buitenwand, gevelvlak of buitenpleisterwerk

per m² 26,86

per m² 22,58
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5.2.1.2. ▪ Volledig vernieuwen van schilderwerk

5.2.1.2.1. ▪ op buitenpleisterwerk

5.2.1.2.2. ▪ op betonnen muur

5.2.1.2.3. ▪ op gemetselde muur

5.2.2.

5.2.2.1. ▪ Plaatselijk herstellen door het verwijderen van aangetast hout en het aanbrengen van houtreparatiemiddel (pasta)

5.2.2.2. ▪ Uitfrezen en herstellen van naden en scheuren

5.2.2.3. ▪ Bijwerken en onderhouden van houten gevelbekleding

5.2.2.3.1. ▪ met dekkende alkydverf

5.2.2.3.2. ▪ met dekkende lijnolieverf

5.2.2.3.3. ▪ met transparante beits

5.2.2.4. ▪ Volledig vernieuwen van houten gevelbekleding

5.2.2.4.1. ▪ met dekkende alkydverf

5.2.2.4.2. ▪ met dekkende lijnolieverf

5.2.2.4.3. ▪ met transparante beits

5.2.3.

5.3.

5.3.1.

5.3.1.1. ▪ Bij een lengte van 1 meter

5.3.1.2. ▪ Bij een lengte vanaf 10 meter

5.3.2.

6.

6.1.

6.1.1. ▪ Vogelwering met afweerpinnen

6.1.2. ▪ Plaatsen van vogelwerende netten

6.1.2.1. ▪ uit roestvrij staal

6.1.2.2. ▪ uit geweven materiaal

6.2.

6.2.1. ▪ Aanbrengen van een anti-algmiddel

6.2.2. ▪ Aanbrengen van tijdelijke rietmatten als noodmaatregel 

6.2.3. ▪ Blank verstoppen van oude rietbedekking

6.2.4. ▪ Opstoppen van oude rietbedekking

6.2.5. ▪ Rietvorsten herleggen en vervangen

6.3.

per m² 53,69

per stuk 63,83

▪ Herschilderen van houten gevelbekleding

per m² 54,60

per m² 63,26

per m² 17,78

per m² 22,59

per stuk 13,17

per m² 49,85

per m² 56,50

per m² 12,69

Andere werken aan gevels en muren

▪ Kaleien van een buitenmuur met behulp van een blokborstel per m² 50,00

per m² 39,00

▪ Aanbrengen van een antigraffitilaag per m² 8,84

per m 89,13

per m 75,53

▪ Behandeling van een muur tegen opstijgend vocht, d.m.v. injectie (incl. het maken en dichten van boorgaten elke 100mm)

per m 16,24

Vogelwering

Daken

per m² 23,26

per m² 20,42

Herstellen of vernieuwen van een rieten dak

per m² 115,00

per m² 75,00

per m 102,49

Herstellen of vernieuwen van een zinken dak

per m² 77,43

per m² 54,73
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6.3.1. ▪ Vervangen van roevendak

6.3.2. ▪ Vervangen van roevendak, incl. vervangen van dakbeschot

6.3.3. ▪ Nokaansluiting bij een roevendak

6.3.4. ▪ Dakvoetaansluiting bij een roevendak

6.3.5. ▪ Aansluiting op keper (bij dekplaat)

6.3.6. ▪ Aansluiting op kil (bij dekplaat)

6.4.

6.4.1. ▪  Vervangen van rijndekking

6.4.2. ▪  Vervangen van maasdekking

6.5.

6.5.1. ▪ Herleggen van bestaande keramisch pannendak en het deels vervangen door een identieke pan

6.5.1.1. ▪ 10% bij te leveren identieke pan

6.5.1.2. ▪ 25% bij te leveren identieke pan

6.5.1.3. ▪ 50% bij te leveren identieke pan

6.5.2. ▪ Keramische nokpannen herleggen en deels vervangen door een identieke pan

6.5.3. ▪ Hoekkepervorsten herleggen en deels vervangen door een identieke pan

6.5.4. ▪ Ontmossen en reinigen van een pannendak

7.

7.1.

7.1.1. ▪ Vernieuwen van een dakgoot (halfrond of vierhoekig model), inclusief de nodige gootbeugels, tapeinden, expansiestukken, hoekstukken e.d.m.

7.1.1.1. ▪ in koper Hanggoten in koper rechthoekig (ook dakgoot of bakgoot genoemd) (0,8 mm dikte)

7.1.1.2. gebogen (mastgoot) (incl. koperen haken)

7.1.1.3. ▪ in zink Hanggoten in zink rechthoekig/inox goothaken (bakgoot)

7.1.1.4. gebogen (mastgoot)

7.1.2. ▪ Plaatsen van gietijzeren eindstukken (dolfijnen)

7.1.3. ▪ Plaatsen of vervangen van een bol- of draadrooster

7.1.4.

7.1.4.1. ▪ in zink  

7.1.4.2. ▪ in koper

7.1.5. ▪ Plaatsen van een vergaarbak (zink)

7.1.6. ▪ Plaatsen van een vergaarbak (lood)

7.2.

7.2.1. ▪ Houtwerk houten bakgoten

7.2.1.1. ▪ Plaatselijk herstellen door het verwijderen van aangetast hout en het aanbrengen van houtreparatiemiddel (pasta)

7.2.1.2. ▪ Uitfrezen en herstellen van naden en scheuren

per m² 135,820

per m 42,19

per stuk 96,43

per m² 195,750

per m 99,32

Herleggen en deels vervangen van een pannendak, met identieke pan

per m² 238,620

per stuk 84,63

Herstellen of vernieuwen van een leien dak

per m² 57,40

per m² 53,80

per m² 159,498

per meter 131,72

per m² 8,73

per m² 47,79

per meter 110,22

per m 120,72

Vervangen van hemelwaterafvoer

Hemelwaterafvoer

per m 40,39

per stuk 105,40

per m 76,75

per m 50,17

per m 96,91

per m 99,46

per stuk 10,28

per stuk 63,87

Schilderen van dakschrijnwerk

per stuk 163,07

per stuk 260,39

per stuk 13,17

▪ Vernieuwen van een regenpijp (halfrond of vierkant model), inclusief de nodige verlopen, verbindingsmoffen, bochten, wrongen, 

scharnierbeugels, e.d.m.
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Beheer van houtige begroeiingen
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Kostprijs excl btw, 

incl materiaal en 

arbeid

Werkzaamheden, beheersmaatregelen en diensten die op forfaitaire basis in aanmerking komen voor de 

erfgoedpremie

7.2.1.3. ▪ Bijwerken en onderhouden van houtwerk

7.2.1.3.1. ▪ met dekkende alkydverf

7.2.1.3.2. ▪ met dekkende lijnolieverf

7.2.1.3.3. ▪ met transparante beits

7.2.1.4. ▪ Volledig vernieuwen van houtwerk

7.2.1.4.1. ▪ met dekkende alkydverf

7.2.1.4.2. ▪ met dekkende lijnolieverf

7.2.1.4.3. ▪ met transparante beits

7.2.2. ▪ Gietijzeren bakgoten

7.2.2.1. ▪ Bijwerken en onderhouden van het schilderwerk

7.2.2.2. ▪ Volledig vernieuwen van het schilderwerk

7.2.3. ▪ Zinken hemelwaterafvoer

7.2.3.1. ▪ Bijwerken en onderhouden van het schilderwerk

7.2.3.2. ▪ Volledig vernieuwen van het schilderwerk

7.2.4. ▪ Kunststoffen hemelwaterafvoer

7.2.4.1. ▪ Bijwerken en onderhouden van het schilderwerk

7.2.4.2. ▪ Volledig vernieuwen van het schilderwerk

8.

8.1.

8.1.1.

8.1.1.1. ▪ Bijwerken en onderhouden van het buitenschilderwerk

8.1.1.1.1. ▪ met dekkende alkydverf

8.1.1.1.2. ▪ met dekkende lijnolieverf

8.1.1.1.3. ▪ met transparante beits

8.1.1.2. ▪ Volledig vernieuwen van het buitenschilderwerk

8.1.1.2.1. ▪ met dekkende alkydverf

8.1.1.2.2. ▪ met dekkende lijnolieverf

8.1.1.2.3. ▪ met transparante beits

8.1.2.

8.1.2.1. ▪ Plaatselijk herstellen door het verwijderen van aangetast hout en het aanbrengen van houtreparatiemiddel (pasta)

8.1.2.2. ▪ Uitfrezen en herstellen van naden en scheuren

8.1.2.3. ▪ Bijwerken en onderhouden van het buitenschilderwerk

8.1.2.3.1. ▪ met dekkende alkydverf

8.1.2.3.2. ▪ met dekkende lijnolieverf

8.1.2.3.3. ▪ met transparante beits

8.1.2.4. ▪ Volledig vernieuwen van het buitenschilderwerk

8.1.2.4.1. ▪ met dekkende alkydverf

8.1.2.4.2. ▪ met dekkende lijnolieverf

per m 5,86

per m 7,55

per m 15,06

per m 19,02

per m 4,38

per m 26,84

per m 53,27

per m 12,65

per m 20,37

per m 10,61

Schrijn- en glaswerk

per m 7,47

per m 15,18

per m² 11,73

▪ Ramen en raamkozijnen

Houten schrijnwerk

per m² 30,11

per m² 15,10

per m² 12,85

per stuk 62,17

▪ Vensterluiken

per m² 38,04

per m² 46,25

per m² 22,50

per m² 15,10

per stuk 13,13

per m² 56,65

per m² 38,04

per m² 8,76
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Kostprijs excl btw, 

incl materiaal en 
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Werkzaamheden, beheersmaatregelen en diensten die op forfaitaire basis in aanmerking komen voor de 

erfgoedpremie

8.1.2.4.3. ▪ met transparante beits

8.1.3.

8.1.3.1. ▪ Plaatselijk herstellen door het verwijderen van aangetast hout en het aanbrengen van houtreparatiemiddel (pasta)

8.1.3.2. ▪ Uitfrezen en herstellen van naden en scheuren

8.1.3.3. ▪ Bijwerken en onderhouden van het buitenschilderwerk

8.1.3.3.1. ▪ met dekkende alkydverf

8.1.3.3.2. ▪ met dekkende lijnolieverf

8.1.3.3.3. ▪ met transparante beits

8.1.3.4. ▪ Volledig vernieuwen van het buitenschilderwerk

8.1.3.4.1. ▪ met dekkende alkydverf

8.1.3.4.2. ▪ met dekkende lijnolieverf

8.1.3.4.3. ▪ met transparante beits

8.1.4.

8.1.4.1. ▪ Plaatselijk herstellen door het verwijderen van aangetast hout en het aanbrengen van houtreparatiemiddel (pasta)

8.1.4.2. ▪ Uitfrezen en herstellen van naden en scheuren

8.1.4.3. ▪ Bijwerken en onderhouden van het buitenschilderwerk

8.1.4.4. ▪ Volledig vernieuwen van het buitenschilderwerk

8.1.5.

8.1.5.1. ▪ Plaatselijk herstellen door het verwijderen van aangetast hout en het aanbrengen van houtreparatiemiddel (pasta)

8.1.5.2. ▪ Uitfrezen en herstellen van naden en scheuren

8.1.5.3. ▪ Bijwerken en onderhouden van het buitenschilderwerk

8.1.5.3.1. ▪ met dekkende alkydverf

8.1.5.3.2. ▪ met dekkende lijnolieverf

8.1.5.3.3. ▪ met transparante beits

8.1.5.4. ▪ Volledig vernieuwen van het buitenschilderwerk

8.1.5.4.1. ▪ met dekkende alkydverf

8.1.5.4.2. ▪ met dekkende lijnolieverf

8.1.5.4.3. ▪ met transparante beits

8.1.6.

8.1.6.1. ▪ Plaatselijk herstellen door het verwijderen van aangetast hout en het aanbrengen van houtreparatiemiddel (pasta)

8.1.6.2. ▪ Uitfrezen en herstellen van naden en scheuren

8.1.6.3. ▪ Kitnaden herstellen door de bestaande kitvoeg te verwijderen en een nieuwe kit en rugvulling aan te brengen

8.1.6.4. ▪ Bijwerken en onderhouden van het buitenschilderwerk

8.1.6.4.1. ▪ met dekkende alkydverf

8.1.6.4.2. ▪ met dekkende lijnolieverf

8.1.6.4.3. ▪ met transparante beits

per stuk 63,83

per stuk 13,13

▪ Deuren, buiten- en schuurdeuren

per m² 25,30

per m² 33,77

per m² 19,21

per m² 31,75

▪ Houten hekwerk, balustrades en leuningen

per m² 89,56

per m² 63,34

per m² 81,74

per stuk 9,58

per m² 25,70

per stuk 46,42

per stuk 63,83

per stuk 13,17

▪ Kroonlijsten

per m² 56,23

per m² 15,10

per m² 8,76

per m² 24,37

▪ Houten dakkapel

per m² 38,04

per m² 25,30

per m² 65,41

per stuk 13,17

per m 8,93

per stuk 63,83

per m² 15,10

per m² 8,76

per m² 21,85
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8.1.6.5. ▪ Volledig vernieuwen van het buitenschilderwerk

8.1.6.5.1. ▪ met dekkende alkydverf

8.1.6.5.2. ▪ met dekkende lijnolieverf

8.1.6.5.3. ▪ met transparante beits

8.2.

8.2.1.

8.2.1.1. ▪ Bijwerken en onderhouden van stalen hekwerk en balustrades

8.2.1.2. ▪ Volledig vernieuwen van stalen hekwerk en balustrades

8.2.2.

8.2.2.1. ▪ Bijwerken en onderhouden van het buitenschilderwerk

8.2.2.2. ▪ Volledig vernieuwen van het buitenschilderwerk

8.2.3.

8.2.3.1. ▪ Bijwerken en onderhouden van schilderwerk

8.2.3.2. ▪ Volledig vernieuwen van schilderwerk

9.

▪ Volledig vernieuwen van schilderwerk van een muuranker

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van tot vaststelling van de werkzaamheden, beheersmaatregelen en diensten die op forfaitaire basis in aanmerking komen voor een erfgoedpremie.

De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

 Geert BOURGEOIS

per m² 38,04

per m² 25,30

per m² 55,36

per m² 33,69

per m² 67,21

▪ Stalen hekwerk, balustrades en leuningen

Stalen schrijnwerk (ramen, deuren, vooral populair bij art deco, interbellum en modernisme)

per m 6,02

▪ Ramen en raamkozijnen

Ijzerwerk

per m² 28,45

per m² 55,76

per stuk 14,37

▪ Metalen trap

per m 12,70
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