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Stappenplan aanvraag plantproject

Ik zie een locatie voor een boom! En dan?
Zie je een locatie in je buurt waar best wat extra bomen kunnen staan? Bomen die de buurt mooier
maken, CO2 opnemen, een plek bieden voor vogels en zorgen voor de nodige verkoeling? Bomen in
je buurt bieden vele voordelen, dat hoeven we jou vast niet te vertellen. De voucherregeling helpt je
met het financiële plaatje, maar bij het planten van bomen komt meer kijken. In dit informatieblad
vind je een praktisch stappenplan voor een goede voucher aanvraag en uitvoering van een
plantproject.
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Stap 1 Zoek uit wie de grondeigenaar is
Vraag in de buurt of bij de gemeente wie eigenaar is van de grond. Het kan natuurlijk zijn dat de
gemeente zelf eigenaar is van de grond. In beide gevallen moet je eerst in gesprek met de eigenaar,
voordat je verder kunt met je plan. Bij wie je moet zijn bij je gemeente, vind je in onze handige lijst
met contactpersonen!
Stap 2 Maak afspraken
Praat met de grondeigenaar of hij of zij bereid is om bomen te (laten) planten op zijn grond. Vertel
wat jij daarin kunt betekenen en hoe je zou kunnen helpen. Het is in ieder geval belangrijk om te
bespreken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welke bestemming rust er op de locatie? Mogen er bomen geplant worden?
Welke verwachtingen heb je van elkaar?
Wie zorgt er voor plantmateriaal?
Hoe en door wie worden de bomen geplant?
Welke bomen komen er?
Wie gaat het betalen?
Hoe regel je het onderhoud/het beheer?
Wat is de taakverdeling?
Hoe houd je elkaar op de hoogte?

Stap 3 Maak anderen enthousiast
Heb je afspraken kunnen maken met de grondeigenaar? Dan heb je waarschijnlijk werk te doen en
daar kun je vast wat hulp bij gebruiken. Zorg ervoor dat je vraag zo concreet mogelijk is. Geef ook
aan hoeveel tijd het vraagt. Enkele tips om anderen enthousiast te maken:
•
•
•
•
•
•

Vertel het aan je buren
Organiseer een buurtbijeenkomst
Zoek hulp van een vereniging of wijkraad in de buurt
Is er een afdeling van IVN of een andere groene club in je dorp of stad? Ook zij kunnen
misschien helpen
Stuur een bericht met je oproep naar het lokale dagblad of de huis-aan-huis-kranten
Stel je vraag op social media

Stap 4 Vraag een voucher aan
Via de voucherregeling Beleef en Bewonder! zijn vouchers van €500 of €1000 aan te vragen. De
vouchers worden aangevraagd via een speciaal formulier op de website www.groenaandebuurt.nl.
Bij de aanvraag moet een korte projectomschrijving met o.a. beplantingsplan, begroting en planning
worden geüpload, alsmede een bewijs van draagvlak (zie artikel 10 in het reglement). Dit bewijs van
draagvlak kan door middel van een apart document, maar kan ook onderdeel uitmaken van de
projectomschrijving. Een voorbeeld van een begroting vind je hier.
Stap 5 Bestel de bomen
Nu moeten de bomen geregeld worden. Dat is iets om even goed over na denken en zo nodig
deskundig advies voor in te schakelen. Het liefst kiezen we voor inheemse soorten: voor een goede
aanvraag moet minimaal 50% van het plantgoed inheems zijn. Dus bomen die van nature
voorkomen in het gebied. Deze hebben namelijk de grootste kans om er goed te gedijen vanwege de

passende grondsoort. En wij vinden het belangrijk dat de boompjes op een milieuvriendelijke manier
geteeld zijn. Een lijst met inheemse boomsoorten staat hier op de website. In onze factsheet over
natuurvriendelijke beplanting vind je onder andere een lijst met natuurvriendelijke boomkwekerijen.
Stap 6 Organiseer de plantdag
En dan is het zover. Je hebt het geld voor elkaar, de bomen geregeld en de mensen die gaan planten.
Nog een aantal tips:
-

-

Zorg voor een datum ergens tussen 1 november en 1 maart. Dat is het beste seizoen om
bomen te planten. Een zaterdag is doorgaans een handige dag voor vrijwilligers. Als er
professionele organisaties bij betrokken zijn, is een vrijdag wellicht handiger. Beoordeel aan
de hand van het aantal bomen en vrijwilligers of je een halve of een hele dag nodig hebt.
Maak een draaiboekje zodat je zeker weet dat je niets vergeet en iedereen weet wat er moet
gebeuren.
Zorg bij een grote aanplant voor goede catering (koffie, thee, wat lekkers, eventueel lunch):
dit wordt zeer gewaardeerd door de vrijwilligers.
Zorg voor voldoende gereedschap. Lastig? Vraag dan hulp bij de gemeente of een
landschapsbeheerorganisatie in je provincie.
Zorg dat iemand een paar leuke foto’s maakt. Deze kun je toevoegen aan het
verantwoordingsformulier na afronding van het project.

Stap 7 Vul het verantwoordingsformulier in
Vul na afloop van het project het verantwoordingsformulier in. Deze is op de groenaandebuurt.nl
website te vinden.

Heeft u vragen over de voucherregeling? Neem dan contact op met Isabel Kruisheer
via servicepunt@groenaandebuurt.nl of telefonisch op 06-48407689.

