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Inleiding 

Dit document bevat een overzicht van fondsen voor groene bewonersinitiatieven in de provincie Utrecht en 

vaak ook in de rest van het land. De meeste fondsen hebben groen, natuur of duurzaamheid als één van 

de doelstellingen. In sommige gevallen hebben fondsen andere doelen, zoals sociale cohesie of 

arbeidsparticipatie. Sommige groene bewonersinitiatieven hebben ook betrekking op die doelen. 

Weet u nog een geschikt fonds dat niet in dit overzicht staat? Neem dan contact met ons op via 

servicepunt@groenaandebuurt.nl. 

 

Oranje Fonds 

Het Oranje Fonds wil sociale samenhang en sociale participatie bevorderen. Door onze steun ontmoeten 

mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Om deze doelen te verwezenlijken 

ondersteunt het Oranje Fonds projecten die de sociale infrastructuur verbeteren of vernieuwen, zoals de 

bouw van een gemeenschapshuis, of het wegwijs maken van allochtone vrouwen in Nederland. Daarnaast 

investeert het fonds in projecten die een positieve sociale dynamiek op gang brengen, zoals ontmoeting 

tussen jong en oud, of gezamenlijke activiteiten van buurtbewoners in hun wijk of dorp. 

www.oranjefonds.nl 

 

Prins Bernhard Cultuurfonds 

Stichtingen, verenigingen en - in bijzondere gevallen - personen kunnen een aanvraag indienen bij het 

Cultuurfonds voor een financiële bijdrage aan projecten die raken aan cultuur, natuur of wetenschap. 

Het Cultuurfonds kent algemene en specifieke richtlijnen. De algemene richtlijnen bepalen aan welke 

voorwaarden aanvragers en projecten in elk geval moeten voldoen om voor een bijdrage in aanmerking te 

komen. De specifieke richtlijnen gaan nader in op de afzonderlijke ondersteuningsmogelijkheden van het 

Cultuurfonds en de criteria die bij de beoordeling van aanvragen worden gehanteerd. Eventuele 

uitzonderingsregels worden vermeld en er wordt onderscheid gemaakt tussen de gangbare handelwijze 

van het landelijk bureau en die van de afdelingen. 

Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op het Cultuurfonds. Uit hun 

statuten moet blijken dat zij werkzaam zijn op ons werkterrein: cultuur of natuur in Nederland. Het bestuur 
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van de rechtspersoon moet breed zijn samengesteld en mag niet gericht zijn op de belangen van één of 

enkele personen. 

http://www.cultuurfonds.nl/aanvragen/hoe-werkt-het 

 

Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds 

Tuin- en landschapsontwerper Piet Oudolf heeft samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds het Piet 

Oudolf Groen in de Buurt Fonds ingesteld. Dit nieuwe CultuurFonds op Naam - met een startkapitaal van 

75.000 euro – heeft als doel om braakliggende terreinen in de stad om te vormen tot een groene omgeving. 

Het Cultuurfonds heeft dit fonds geschonken aan Oudolf ter ere van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 

2013, die hij in november 2013 ontving. 

Oudolf constateert in zijn werk een groeiende vraag om in buurten iets met planten en groen in de breedste 

zin van het woord te doen. Er zijn al veel initiatieven op dit gebied, zoals bijvoorbeeld buurttuinen, 

stadsgroentetuinen en schooltuinen. Maar de financiële middelen om dit soort projecten mogelijk te maken 

zijn schaars. 

http://www.cultuurfonds.nl/aanvragen/overige-regelingen/piet-oudolf-groen-in-de-buurt-fonds 

 

K.F. Heinfonds 

Het K.F. Heinfonds richt zich op het bevorderen van monumentenzorg, natuurbehoud, volksgezondheid, 

cultuur, volksontwikkeling en maatschappelijk werk. Het Fonds verstrekt giften en garanties en steunt met 

name initiatieven in de regio Utrecht, maar kan daarvan afwijken als er sprake is van projecten van meer 

dan lokaal belang. 

De eisen waaraan de aanvraag moet voldoen zijn te vinden op de website. Het K.F. Hein Fonds heeft een 

spreekuur en biedt hulp bij het opzetten van een aanvraag. 

http://www.kfhein.nl/ 

 

Stichting Carel Nengerman Fonds 

Het Carel Nengerman Fonds draagt de naam van mr. Carel Constantijn Nengerman, die 35 jaar bij het 

verzekeringsbedrijf AMEV heeft gewerkt. 

Het Carel Nengerman Fonds ondersteunt verenigingen en stichtingen met een project in de stad of de 

provincie Utrecht. Het project moet een gelinkt zijn aan cultuur en/of natuur. Bij voorkeur ondersteunt het 

Carel Nengerman Fonds kleinschalige projecten met een groot vrijwilligersgehalte. Daarnaast is er nog een 

aantal voorwaarden waar het project aan moet voldoen.  

http://www.carelnengermanfonds.nl/ 
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Triodos Foundation 

De Triodos Foundation verricht donaties aan duurzame initiatieven. Zoekt u financiële ondersteuning van 

een duurzaam initiatief waar u actief bij betrokken bent, dan kunt u, als uw initiatief bij de doelstellingen van 

Triodos Foundation past, een aanvraag indienen. 

Werkgebieden: 

 Mens en maatschappij: Het werkgebied mens & maatschappij is zeer gevarieerd. De initiatieven zijn 

altijd een expressie van individuele personen en/of stichtingen die gericht zijn op verbetering van, 

stimulans en inspiratie tot meer levenskwaliteit in onze samenleving. 

 Natuur & Milieu: Triodos Foundation schenkt aan organisaties die positief bijdragen aan natuur en 

milieu. Triodos Foundation selecteert initiatieven die een langdurige verandering beogen. U kunt hierbij 

denken aan duurzame energieprojecten en biologische landbouw. 

 

https://www.triodosfoundation.nl/nl/aanvragen/ 

 

Fonds NME  

Fonds NME doet giften en geeft garanties ter voor initiatieven op het gebied van natuur- en milieueducatie 

in heel Nederland. Zowel particulieren kunnen aanvragen indienen als maatschappelijke verenigingen en 

stichtingen.   

Fonds NME heeft als doel het stimuleren van natuur- en milieueducatie in Nederland.  Het is daarbij 

belangrijk dat het initiatief aanzet tot een structurele vorm van NME. Met name doorontwikkeling en nieuwe 

initiatieven worden dan ook door Fonds NME geholpen. Het fonds wil hiermee zowel de kwaliteit als de 

impact van NME in Nederland stimuleren. Het initiatief moet in verbinding staan met bestaande 

vrijwilligersgroepen of aanzetten tot nieuwe vrijwilligersgroepen.  

De volgende thema’s in verbinding met natuur en/of milieu sluiten aan op de criteria van Fonds NME: 

Gezondheid, Onderwijs, Energie, Water en Voedsel. 

http://fondsnme.nl/ 

 

Fonds voor Kleinschalige Projecten Natuureducatie 

Het doel van het Fonds voor Kleinschalige Projecten Natuureducatie (PBCNATUUR) is het financieel 

ondersteunen van educatieve projecten op het gebied van natuurbehoud. 

Rechtspersonen zonder winstoogmerk en natuurlijke personen komen in aanmerking voor een bijdrage. De 

bijdrage wordt per geval bepaald. Aanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend bij het Prins Bernhard 

Cultuurfonds. Om vast te stellen of het zin heeft om een aanvraag in te dienen moet eerst de 

richtlijnenwijzer worden geraadpleegd. Deze wijst uit of een project voldoet aan de richtlijnen die het 

Cultuurfonds hanteert bij het in behandeling nemen van aanvragen. 

http://www.cultuurfonds.nl/geven/overzicht-cultuurfondsen-op-naam/fonds-kleinschalige-projecten-

natuureducatie 

 

Kern met Pit 
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Kern met Pit daagt mensen uit die een droom hebben voor hun eigen buurt, dit binnen een jaar te 

realiseren. Het kan om allerlei ideeën en initiatieven gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin tot het 

organiseren van een dorpstoneelstuk. Als het je directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. Kern 

met Pit is een initiatief van Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM). 

Iedereen kan zich inschrijven, maar er gaat wel een selectie aan vooraf. Ben je eenmaal ‘binnen’ als Kern 

met Pit deelnemer, dan kun je terecht voor tips, advies, contacten in overheidsnetwerken, workshops en 

indien nodig ook gratis advies van ingenieursbureau Arcadis. Lukt het om binnen een jaar het idee te 

realiseren? Dan ontvang je het predicaat Kern met Pit en 1.000 euro voor het project. 

De voorbeeldinitiatieven zijn divers: het aanleggen van een speeltuin, de restauratie van een molen of het 

uitzetten van een educatieve route in een natuurgebied.  

http://www.kernmetpit.nl/Wat+is+Kern+met+Pit/default.aspx 

 

Haëlla Stichting 

De Haëlla Stichting steunt, in samenwerking met de aangesloten vermogensfondsen en particulieren, 

voornamelijk kleinschalige projecten op het gebied van Geloof en Samenleving, Vrede en Mensenrechten, 

Milieu & Duurzaamheid en Achterstand in Nederland. Projecten die behandeld worden zijn van nationale 

en internationale aard, waarbij vaker de nadruk ligt op projecten binnen Nederland. 

Via een Quickscan op de website kan worden bekeken of een project past binnen het beleid van de Haëlla 

Stichting. Als dit zo is, kan er direct een online aanvraag worden ingediend. 

Milieu en Duurzaamheid 

Activiteiten gericht op het rentmeesterschap van de aarde; een schoner milieu en duurzaam beheer van 

energie en exploitatie van grondstoffen. Initiatieven die, met voorkeur kinderen en jongeren, voorlichten en 

bewust maken van de mogelijkheden die er zijn en ook concrete initiatieven die hun steentje willen 

bijdragen. 

Achterstand in Nederland 

Praktische hulp voor (groepen) mensen die in Nederland op de één of andere manier in de knel zijn 

geraakt. De aandacht gaat speciaal uit naar vrouwen in probleemsituaties, ongedocumenteerden, 

vluchtelingen en asielzoekers, daklozen, werklozen, (ex-)verslaafden, (ex-)gedetineerden. 

www.haella.nl 
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Stichting Elise Mathilde Fonds 

De stichting heeft als doel het financieel en materieel ondersteunen van personen en organisaties in de 
geest van de stichtster van de stichting: Elise Mathilde van Beuningen. Zij tracht dit te bereiken door: 

 het verlenen van ondersteuning aan instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel 
nastreven. Voorwaarde is dat deze stichtingen of verenigingen zonder winstoogmerk opereren, 
werken met inzet van vrijwilligers en statutair gevestigd zijn in de regio Utrecht of de regio 
Rotterdam, tenzij van landelijk belang 

 het doen van uitkeringen voor onderhoud en instandhouding van natuur in Nederland. 

www.elisemathilde.nl 

Stichting Zabawas 

De Stichting Zabawas kan financiële steun verlenen aan personen en/of instellingen die een algemeen 

belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport of Educatie. Het is de bedoeling 

dat verstrekte donaties de Nederlandse samenleving ten goede komen. 

http://zabawas.nl/ 

 

Rabobank fondsen 

Lokale Rabobanken beheren fondsen waarmee regionale initiatieven ondersteund kunnen worden. Kijk 

voor de mogelijkheden op onderstaande websites of informeer bij de Rabobank in uw eigen regio: 

 Utrecht en omstreken: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/utrecht-en-omstreken/sponsoring/ 

 Rijn en Heuvelrug: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/rijn-en-heuvelrug/sponsoring/? 

 Utrechtse Waarden: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/utrechtse-waarden/sponsoring/ 

 Amersfoort Eemland: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/amersfoort-eemland/sponsoring/ 

 Gelderse Vallei: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/gelderse-vallei/sponsoring/ 

 Gooi en Vechtstreek: https://www.rabobankgvsleden.nl/cooperatiefonds-2016/ 

 Rijn en Veenstromen: https://www.rabobank.nl/lokale-bank/rijn-en-veenstromen/sponsoring/ 

 

Crowdfunding 

Crowdfunding (publieksfinanciering) is een alternatieve manier om een project te financieren en wordt 

steeds populairder. Iedereen kan mee investeren in een project. Met vele kleine bijdragen van particulieren 

wordt het totale benodigde bedrag bij elkaar gebracht. Er zijn verschillende websites waarop een project 

aangemeld kan worden voor crowdfunding: 

 www.crowdfundingvoornatuur.nl/  - Crowdfundingsplatform voor natuur en biodiversiteitsprojecten.  

 www.voorjebuurt.nl - Crowdfundingsplatform voor je buurt, dorp en stad. 

 www.voorjestadsie.nl/ -  crowdfundingsplatform voor lokale initiatieven in de stad Utrecht. 

 www.crowdfundwijzer.nl – Overzicht van Nederlandse crowdfundingswebsites. 

 

 

 

http://www.elisemathilde.nl/
http://zabawas.nl/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/utrecht-en-omstreken/sponsoring/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/rijn-en-heuvelrug/sponsoring/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/utrechtse-waarden/sponsoring/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/amersfoort-eemland/sponsoring/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/gelderse-vallei/sponsoring/
https://www.rabobankgvsleden.nl/cooperatiefonds-2016/
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/rijn-en-veenstromen/sponsoring/
http://www.crowdfundingvoornatuur.nl/
http://www.voorjebuurt.nl/
http://www.voorjestadsie.nl/
http://www.crowdfundwijzer.nl/

