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Er zijn veel manieren om als individu, groep bewoners of via een stichting of vereniging aanspraak te maken op 

budget voor meer groen in de buurt. Niet gek, want mensen die zich vrijwillig in willen zetten voor prettige, gezonde 

en toekomstbestendige ideeën, die helpen veel partijen maar al te graag op weg. De kunst is om tussen al dit 

aanbod aan fondsen en subsidies de financiers te vinden die het best passen bij jullie situatie, doelstelling en de 

manier waarop jullie te werk gaan.  

Zoveel keuze! Waar te beginnen? 

Om het overzichtelijker te maken, heeft Groen aan de Buurt dit document gemaakt. Door hieronder te klikken op 

wat voor jullie initiatief van toepassing is, verspringt je scherm automatisch naar het onderdeel dat het meest van 

belang is. Heb je dat onderdeel gelezen, dan klik je op ‘terug naar het begin’ en kom je weer hier terecht. 

Let op: dat de onderstaande stelling op jullie initiatief van toepassing is, betekent niet per se dat jullie ook aan alle 

voorwaarden voldoen. Zoek dat laatste altijd eerst zorgvuldig uit via de website van de financier!  
 

• Ons initiatief maakt mogelijk kans op gemeentelijke regelingen van de gemeente waar de 

initiatiefnemers wonen.- 

• Ons initiatief draagt bij aan de doelstelling van waterschappen: schoon, voldoende en beheersbaar 

water. 

• Ons initiatief vergroot of verbetert lokaal de natuurwaarde van de omgeving. 

• Ons initiatief houdt zich bezig met kleine landschapselementen (bomenlanen, poelen, houtwallen, 

etc.) in agrarisch gebied. 

• Ons initiatief vormt een braakliggend terrein in de stad om tot een groene plek voor buurtbewoners. 

• Ons initiatief is goed voor de sociale cohesie in de wijk. 

• Ons initiatief zorgt dat mensen beter mee kunnen doen aan het sociale en/of maatschappelijke leven. 

• Ons initiatief is (of werkt samen met) een stichting of vereniging en werkt aan cultuur, natuur en/of 

wetenschap. 

• Ons initiatief omvat het verduurzamen van daken (beplanting, zonnepanelen, leefruimte of 

waterberging). 

• Ons initiatief omvat het afkoppelen en/of in de grond laten infiltreren van regenwater dat anders in 

een gemengde riolering terecht zou komen. 

• Ons initiatief draagt bij aan natuur- en milieueducatie (NME) door de inzet van vrijwilligersgroepen. 

• Ons initiatief is geschikt om openlijk en bij een breed publiek te vragen om een financiële bijdragen of 

investering (crowdfunding). 

• Ons initiatief draagt bij aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en/of gezonde leefomgeving. 

Fondsenwijzer voor Utrechtse 
groene bewonersinitiatieven  

Waar vind je het geld voor jullie groene droom? 
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Gemeentelijke regelingen (alfabetische volgorde) 
Kijk hier voor een handig overzicht van contactpersonen in jouw gemeente. 
 

Gemeente Baarn 

Subsidie Duurzaamheid in de tuin 

De Gemeente Baarn zet in op een duurzamere omgang met water en stimuleert de afkoppeling van regenpijpen van 
bestaande verharde oppervlakken (zoals een dak, terras of oprit). Dit zodat het water niet afstroomt naar een 
gemengd riool, waar het regenwater samenkomt met afvalwater. De gemeente subsidieert tot een maximum van 
€10,- per vierkante meter afgekoppeld oppervlak met een totale bijdrage van €5.000,-. De aanvraag dient te worden 
gedaan voordat de werkzaamheden beginnen. Binnen deze subsidieregeling valt ook de aanleg van een groen dak. 
https://www.baarn.nl/duurzaamheid-in-de-tuin 

 

Gemeente De Bilt 

Stichting “Mens en zijn Natuur”  

Het fonds steunt projecten in de gemeente De Bilt op drie terreinen: Welzijn en leefbaarheid; Cultuur en 
cultuurhistorie; Natuurbehoud en natuureducatie. Het gaat daarbij in het algemeen om het ondersteunen van 
kleinschalige projecten die de samenleving (of groepen daarbinnen) in de gemeente De Bilt ten goede komen. 
Projecten worden bij voorkeur geïnitieerd door bewoners van De Bilt of organisaties die er werkzaam zijn. Het 
aandachtsgebied Natuur is in principe geografisch ruimer, namelijk Nederland. Aanvragen voor financiële steun 
kunnen het hele jaar worden ingediend door instellingen en groeperingen, zijnde rechtspersonen. Het bestuur 
beslist drie maal per jaar over honorering. 

https://www.mensenzijnnatuur.nl/ 

 

Gemeente Houten 

Subsidie Afkoppelen regenwater van riool 

Gemeente Houten subsidieert initiatieven om regenwater los te koppelen van het riool. Deze regeling is alleen 
bestemd voor eigenaars van bestaande panden in wijken die zijn aangesloten op het gemengde riool. Daarnaast 
ontvangt u de subsidie alleen als het dak dat wordt afgekoppeld minimaal 20 vierkante meter is. Per vierkante meter 
dak dat wordt aangesloten op de infiltratievoorziening kunt u rekenen op €30,- subsidie, met een maximum van 
€750,-.  
https://www.houten.nl/subsidies/subsidie-afkoppelen-regenwater-van-riool 

 

Tuintegels gratis laten ophalen 

Om waterlast tegen te gaan ondersteunt de gemeente Houten initiatieven van bewoners voor het vergroenen en 
ontstenen van tuinen. De gemeente haalt gratis de stenen op. Enige voorwaarde is wel dat de nieuwe tuinsituatie 
voor minder dan de helft verhard is.  
https://www.houten.nl/burgers/natuur-milieu-en-duurzaamheid/water/regenwater/actie-gratis-oude-
tuintegels-laten-ophalen/ 
 
Ons Fonds 
Ons Fonds is een algemene subsidieregeling voor projecten die uw buurt mooier, plezieriger of beter maken. 
Behoefte aan wat inspiratie voor dergelijke projecten? Kijk dan snel verder op onze pagina vol groene ideeën. 
https://www.houten.nl/subsidies/ons-fonds  

 
Gemeente Nieuwegein 
Subsidie Duurzame initiatieven 
Gemeente Nieuwegein co-financiert initiatieven van inwoners of ondernemers uit Nieuwegein die bijdragen aan een 

https://www.groenaandebuurt.nl/wp-content/uploads/2022/02/Groen-aan-de-Buurt-contactpersonen-per-gemeente-4.0.pdf
https://www.baarn.nl/duurzaamheid-in-de-tuin
https://www.mensenzijnnatuur.nl/
https://www.houten.nl/subsidies/subsidie-afkoppelen-regenwater-van-riool
https://www.houten.nl/burgers/natuur-milieu-en-duurzaamheid/water/regenwater/actie-gratis-oude-tuintegels-laten-ophalen/
https://www.houten.nl/burgers/natuur-milieu-en-duurzaamheid/water/regenwater/actie-gratis-oude-tuintegels-laten-ophalen/
https://www.groenaandebuurt.nl/doe-mee/idee/
https://www.houten.nl/subsidies/ons-fonds
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energieneutrale, gezonde, groene en klimaatbestendige stad. Dit betekent dat de gemeente maximaal 50% van de 
kosten subsidieert. Het minimale bedrag aan subsidie is €100,- en maximaal is de gemeente bereid €5.000,- mee te 
betalen. De totale subsidiepot in 2022 is €20.000,-. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.  
https://www.nieuwegein.nl/duurzame-initiatieven 
 
Subsidie Groene daken 
De gemeente Nieuwegein heeft ook een subsidie specifiek voor het aanleggen van een groen dak. Een groen dak 
heeft veel voordelen. Het maakt de stad bijvoorbeeld groener en helpt tegen de gevolgen van klimaatverandering. U 
kunt maximaal de helft van de kosten van uw groene dak vergoed krijgen, tot een maximum van € 1.500,- per 
aanvraag. De totale subsidiepot in 2022 is €40.000,-. Meer over duurzame daken lees je in deze factsheet. 
https://www.nieuwegein.nl/groendaken  
 
Gemeente Oudewater 
Subsidie regenpijp afkoppelen van riool 
In de gemeente Oudewater kunnen bewoners subsidie aanvragen voor de afkoppeling van een regenpijp dat 
aangesloten is op een gemengd riool. Deze regeling is alleen bestemd voor eigenaren van het perceel waarin de 
regenpijp zich bevindt. Subsidie is gebaseerd op het aantal afgekoppelde vierkante meter dat was aangesloten op de 
regenpijp. Er wordt hiervoor tussen €3,- en €12,- per vierkante meter gerekend, afhankelijk van de bestemming van 
het afgekoppelde water. De subsidie dient te worden aangevraagd nadat de werkzaamheden verricht zijn.  
https://www.oudewater.nl/inwoners/subsidies/subsidie-regenpijp-loskoppelen-van-riool 

 

Subsidie Groen Dak 

Inwoners van de gemeente Oudewater kunnen ook een subsidie krijgen voor de aanleg van een groen dak. Een 

groen dak is goed voor het milieu omdat het veel water opneemt, verkoelt in de zomer, ervoor zorgt dat uw dak 

langer mee gaat en de lucht zuivert. Meer over duurzame daken lees je in deze factsheet. 

https://www.oudewater.nl/inwoners/subsidies/subsidie-voor-groen-dak  

 

Gemeente Soest 

Subsidie Afkoppelen regenwater 

Gemeente Soest helpt met een bijdrage voor de aanlegkosten van de afkoppeling van het regenwater aangesloten 
op een gemengd riool. De regeling is bestemd voor eigenaren van het perceel waarin het verharde oppervlak (dak, 
terras of oprit)  van ten minste 20 vierkante meter zich bevindt. Gemeente Soest ondersteund de afkoppeling van 
het regenwater met maximaal €10 per vierkante meter. De aanvraag voor de subsidie dient vooraf aan de 
werkzaamheden te worden uitgevoerd.  
https://www.soest.nl/subsidies/subsidie-afkoppelen-regenwater 

 

Subsidie Regenton en compostvat 

In de gemeente Soest kunnen inwoners de btw terugvragen van de aankoop van een regenton en compostvat, om 
een duurzamere omgang met water en afval te ondersteunen. Voorwaarde is wel dat de regenton of compostvat bij 
één van de deelnemende winkels wordt aangeschaft.   
https://www.soest.nl/subsidies/subsidie-regenton-en-compostvat 
 

Subsidie Groene daken 

Tot slot heeft de gemeente Soest ook een subsidieregeling voor de aanleg van een groen dak. Om in aanmerking te 

komen voor de subsidie moet je dak minstens 6 m2 zijn en voor minstens tien jaar in stand gehouden worden. Meer 

over duurzame daken lees je in deze factsheet. 

https://www.soest.nl/subsidies/subsidie-groene-daken  

 

 

https://www.nieuwegein.nl/duurzame-initiatieven
https://www.groenaandebuurt.nl/wp-content/uploads/2021/07/factsheet-Groene-daken.pdf
https://www.nieuwegein.nl/groendaken
https://www.oudewater.nl/inwoners/subsidies/subsidie-regenpijp-loskoppelen-van-riool
https://www.groenaandebuurt.nl/wp-content/uploads/2021/07/factsheet-Groene-daken.pdf
https://www.oudewater.nl/inwoners/subsidies/subsidie-voor-groen-dak
https://www.soest.nl/subsidies/subsidie-afkoppelen-regenwater
https://www.soest.nl/subsidies/subsidie-regenton-en-compostvat
https://www.groenaandebuurt.nl/wp-content/uploads/2021/07/factsheet-Groene-daken.pdf
https://www.soest.nl/subsidies/subsidie-groene-daken
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Gemeente Stichtse Vecht 

Subsidie Idee voor mijn wijk 

De gemeente Stichtse Vecht stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor de leefbaarheid in wijken. Deze subsidie is 

voor zowel sociale als fysieke initiatieven: denk aan buurtactiviteiten, de aanleg van geveltuinen of het duurzamer 

inrichten van een groenstrook. Nog behoefte aan inspiratie? Groene ideeën vind je hier op onze website. 

https://www.groenaandebuurt.nl/doe-mee/idee/  

 

Subsidie voor afkoppelen van de regenpijp 

Gemeente Stichtse Vecht subsidieert de afkoppeling van een regenpijp die is aangesloten op een gemengd riool. De 
subsidie is afhankelijk van het aantal vierkante meters dat wordt afgekoppeld, maar er kan gerekend worden op een 
bedrag tussen de €4,- en €8,- per vierkante meter. De regeling is bestemd voor minimaal 10 vierkante meter aan 
dakoppervlakte en moet worden aangevraagd vóór werkzaamheden. Er geldt een 10% bonus regeling als er 
maatregelen genomen worden samen met buren.   
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/5803/subsidie-afkoppelen-van-de-regenpijp/ 
 

Gemeente Utrecht 

Initiatievenfonds 

Het initiatievenfonds van de gemeente Utrecht is een breed georiënteerd fonds dat zich inzet op initiatieven die de 
leefomgeving positief beïnvloeden. Iedereen met een goed idee waarover meerdere mensen enthousiast zijn, kan 
een aanvraag doen. 
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/uw-initiatief/geld-voor-uw-
initiatief/initiatievenfonds/ 
 

Gemeente Veenendaal 

Subsidie Bijdrage buurtinitiatieven 

Heeft u een goed idee om uw straat, buurt of wijk mooier, groener en gezelliger te maken? De gemeente 

Veenendaal geeft via deze subsidie maximaal €5.000,- om een idee uit te voeren. Nog behoefte aan inspiratie? 

Groene ideeën vind je hier op onze website. 

https://www.veenendaal.nl/aanvragen-en-regelen/bijdrage-buurtinitiatieven  

 

Subsidie Afkoppelen regenwater en vergroenen 

Gemeente Veenendaal ondersteunt inwoners en niet-natuurlijke personen die zich willen inzetten voor het 
afkoppelen van regenwater in het riool en het vergroenen van Veenendaal. De gemeente geeft meerdere subsidies 
voor diverse maatregelen, waaronder het vergroenen van de tuin, het afkoppelen van de regenpijp en de installatie 
van een groene gevel.  
https://www.veenendaal.nl/aanvragen-en-regelen/subsidie-afkoppelen-regenwater-en-vergroenen 
 

https://www.groenaandebuurt.nl/doe-mee/idee/
https://www.groenaandebuurt.nl/doe-mee/idee/
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/5803/subsidie-afkoppelen-van-de-regenpijp/
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/uw-initiatief/geld-voor-uw-initiatief/initiatievenfonds/
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/uw-initiatief/geld-voor-uw-initiatief/initiatievenfonds/
https://www.groenaandebuurt.nl/doe-mee/idee/
https://www.veenendaal.nl/aanvragen-en-regelen/bijdrage-buurtinitiatieven
https://www.veenendaal.nl/aanvragen-en-regelen/subsidie-afkoppelen-regenwater-en-vergroenen
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Gemeente Vijfheerenlanden 

Subsidie Inwonersinitiatief 

De gemeente Vijfheerenlanden ondersteunt ideeën waar meerdere bewoners plezier van hebben of aan mee 

kunnen doen. Denk aan het vergroenen van een plein of parkje, het aanleggen van geveltuinen of het organiseren 

van een schoonmaakactie. Nog behoefte aan inspiratie? Groene ideeën vind je hier op onze website. 

https://www.vijfheerenlanden.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Wijk_en_dorpsgericht_werken/Inwonersinitiati

ef  

 

Gemeente Woerden 

Initiatievenloket 

U heeft een goed idee voor uw buurt of straat. Het is een idee voor een nieuw initiatief dat het wonen, het werken 

of het spelen in de buurt of wijk voor iedereen prettiger maakt. Via het Initiatievenloket kan de gemeente Woerden 

financieel ondersteunen. Nog behoefte aan inspiratie? Groene ideeën vind je hier op onze website. 

https://www.woerden.nl/inwoners/subsidies/initiatievenloket  

 

Subsidie regenpijp loskoppelen van riool 

De gemeente Woerden biedt inwoners een subsidie aan voor het loskoppelen van een regenpijp die aangesloten is 
op een gemengd riool. Hierbij is het van belang dat de oppervlakte van het dak dat wordt losgekoppeld minimaal 20 
vierkante meter is. De subsidie bevindt zich tussen de €3,- en €12,- per vierkante meter dak dat wordt losgekoppeld, 
afhankelijk van de bestemming van het losgekoppelde water. De subsidie kan worden aangevraagd nadat de 
werkzaamheden verricht zijn. 
https://www.woerden.nl/inwoners/subsidies/subsidie-regenpijp-loskoppelen-van-riool 

       

terug naar het begin 

 

Regelingen van de waterschappen 
Kijk op deze website onder welk waterschap jullie initiatief valt. 

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Regeling Blauwe Bewonersinitiatieven  

Met de subsidieregeling Blauwe Bewonersinitiatieven, ondersteunt waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden een breed arsenaal aan projecten die zich richten op het vergroten van het waterbewustzijn en duurzaam 

waterbeheer in het waterschapsgebied. De subsidieregeling is alleen bestemd voor initiatieven in groepsverband, 

waarbij een groep moet bestaan uit minimaal zes personen. De ondersteuning bedraagt maximaal 50% van de 

kosten, tot een maximum bedrag van €5.000,- De aanvraag voor de subsidie dient te worden gedaan voordat het 

project wordt uitgevoerd.  

https://www.hdsr.nl/werk/subsidieregeling/    

Waterschap Vallei & Veluwe 

Het Waterschap Vallei & Veluwe biedt verschillende subsidies voor initiatieven gelegen in het waterschap 

werkgebied, die gericht zijn op de volgende maatregelen: 

• Om de waterkwaliteit te verhogen en bodemdaling tegen te gaan, zet het waterschap in op de 

ondersteuning van projecten die het vasthouden van het water verbeteren en de waterkwaliteit in sloten 

verhogen. Dit geldt ook voor workshops over en onderzoek naar de genoemde maatregelen. De bijdrage is 

bestemd voor rechtspersonen en een samenwerkingsverband van minimaal twee partijen (m.u.v. stichting, 

vereniging of landgoedeigenaren). Bij kosten lager dan €50.000,- kan er gerekend worden op een 

https://www.groenaandebuurt.nl/doe-mee/idee/
https://www.vijfheerenlanden.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Wijk_en_dorpsgericht_werken/Inwonersinitiatief
https://www.vijfheerenlanden.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Wijk_en_dorpsgericht_werken/Inwonersinitiatief
https://www.groenaandebuurt.nl/doe-mee/idee/
https://www.woerden.nl/inwoners/subsidies/initiatievenloket
https://www.woerden.nl/inwoners/subsidies/subsidie-regenpijp-loskoppelen-van-riool
https://www.waterschappen.nl/mijn-waterschap/
https://www.hdsr.nl/werk/subsidieregeling/
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vergoeding van 25% met een maximum van €10.000,-. Bij kosten hoger dan €50.000,- subsidieert het 

waterschap 25% met een maximum van €25.000,- 

• Projecten die klimaatadaptatie in het stedelijk gebied stimuleren kunnen rekenen op een subsidie, als de 

maatregelen water gerelateerd zijn. De subsidie is bestemd voor rechtspersonen en 

samenwerkingsverbanden van minimaal zes huishoudens. Het waterschap subsidieert maximaal 25% van 

de kosten, met een maximaal van €15.000,-. 

• Het waterschap ondersteunt initiatieven die zich richten op het verhogen van het waterbewustzijn van 

inwoners. Dit kan in de vorm van activiteiten die raakvlakken hebben met educatie, natuur, cultuurhistorie 

of recreatie. De subsidie is alleen bestemd voor verenigingen en stichtingen. Het waterschap subsidieert 

30% van de kosten met een maximum van €5.000,-. 

https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/actuele-thema/subsidie/  

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft een subsidieregeling voor alle inwoners die in het stedelijk gebied 

wonen van het waterschap. Met de regeling ‘’Geef groen en water de ruimte’’ ondersteunt het waterschap 

initiatieven om in de tuin of in huis meer water op te vangen, met behulp van bijvoorbeeld een 

regenwateropvangsysteem, groene daken of de vervanging van stenen voor groen. De subsidie is bedoeld voor 

eigenaren van het perceel en geldt dus niet voor gemeenschappelijke ruimte. Per huisadres is er een maximale 

subsidie van €1.100,-. De subsidieaanvraag dient te worden gedaan nadat de werkzaamheden zijn verricht.  

https://www.agv.nl/aanvragen/subsidies/subsidie-voor-groen-en-water-in-uw-buurt/  

Zie ook: Klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen (Provincie Utrecht) 

          terug naar het begin 

Fondsen die inzetten op de natuurwaarde van de omgeving 

 

Natuurregeling KIEM  

Het Elise Mathilde Fonds, het K.F. Hein Fonds en het Cultuurfonds Utrecht starten gezamenlijk natuurregeling KIEM. 

Per 1 november 2018 slaan de fondsen de handen ineen en kunnen initiatiefnemers bij één loket van alle drie deze 

fondsen een bijdrage krijgen. KIEM is bedoeld voor vrijwilligersprojecten op het gebied van natuur in de provincie 

Utrecht. 

https://kiemutrecht.nl 

 

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 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 

https://www.vallei-veluwe.nl/actueel/actuele-thema/subsidie/
https://www.agv.nl/aanvragen/subsidies/subsidie-voor-groen-en-water-in-uw-buurt/
https://kiemutrecht.nl/
http://www.kfhein.nl/
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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 en het doen van uitkeringen voor onderhoud en instandhouding van natuur in Nederland.  

www.elisemathilde.nl 

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. De werkgebieden van Triodos Foundation zijn:  

• 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 

Platform Kleine Landschapselementen 

De Provincie Utrecht stimuleert het beheer, de aanleg en herstel van kleine landschapselementen die een positieve 

impact hebben op de biodiversiteit en daarnaast ook de landschappelijke en recreatieve waarde verhogen. Om 

gebruik te maken van de subsidie dient er contact opgenomen te worden met agrarische collectieven in het 

desbetreffende gebied. Zie de website voor meer informatie. 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuur/kleine-

landschapselementen#aanleg_en_herstel 

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 voor dit soort projecten zijn schaars.  

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

 

Zie ook: 

Kern met Pit 

Klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen (Provincie Utrecht) 

terug naar het begin 

http://www.elisemathilde.nl/
https://www.triodosfoundation.nl/nl/aanvragen/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuur/kleine-landschapselementen#aanleg_en_herstel
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuur/kleine-landschapselementen#aanleg_en_herstel
http://www.cultuurfonds.nl/aanvragen/overige-regelingen/piet-oudolf-groen-in-de-buurt-fonds
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Fondsen die inzetten op sociale cohesie 

 

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.  

http://www.oranjefonds.nl 

Buurtinitiatieven Regeling K. F. Hein fonds  

Het K.F. Hein Fonds wil helpen de sociale cohesie in buurten te bevorderen en steunt daarom kleinschalige 
initiatieven die daaraan bijdragen via de buurtinitiatievenregeling. Het K.F. Hein Fonds wil kleine projecten op het 
gebied van natuur en milieu ondersteunen. Initiatieven kunnen zonder dat ze een stichting of vereniging zijn, eens in 
de vijf jaar in aanmerking komen voor ondersteuning tot € 500,-, mits de totale kosten niet hoger dan € 10.000,- zijn. 

https://kfhein.nl/wat-doen-wij/initiatieven 

 

Kern met Pit 

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.  

http://www.kernmetpit.nl          
           terug naar het begin 

Fondsen die inzetten op maatschappelijke participatie 
 

VSBfonds  

VSBfonds steunt sociale en culturele projecten. Dit fonds geeft o.a. steun aan projecten die zich richten op ‘actief 
burgerschap’, bijvoorbeeld het creëren van ontmoetingsplekken in de buurt. Ze hebben een donatiebudget 
beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van samenleven in Nederland. Ze ondersteunen initiatieven voor 
iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving in de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken.  

https://www.vsbfonds.nl 
 

 Zie ook: 

Oranjefonds 

Kern met Pit 

Elise Mathilde Fonds         
           terug naar het begin 

http://www.oranjefonds.nl/
https://kfhein.nl/wat-doen-wij/initiatieven
http://www.kernmetpit.nl/
https://www.vsbfonds.nl/
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Fondsen die inzetten op cultuur, natuur en/of wetenschap 

 

Prins Bernhard Cultuurfonds (Utrecht) 

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 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 

 

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 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 

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 

Zie ook: 

Triodos Foundation 

          terug naar het begin 

Financiering voor het verduurzamen van daken 

 

Zie servicepunt Duurzame Daken van de NMU 

Een aantal gemeenten ondersteunen de aanleg van duurzame daken met subsidies. Elke gemeente heeft hiervoor 

een verschillende regeling. Op de website van de Natuur- en milieufederatie Utrecht (NMU) staat alles netjes op een 

rijtje en kun je zien welke gemeenten initiatieven met daken subsidieert. 

https://www.nmu.nl/servicepunt-duurzame-daken/subsidies-voor-duurzame-daken/ 

terug naar het begin 

http://www.cultuurfonds.nl/aanvragen/hoe-werkt-het
http://www.carelnengermanfonds.nl/
http://zabawas.nl/
https://www.nmu.nl/servicepunt-duurzame-daken/subsidies-voor-duurzame-daken/
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Financiering voor het afkoppelen en/of in de grond laten infiltreren van 

regenwater 
 

Zie:  

Gemeentelijke regelingen 

Regelingen van de waterschappen 

Klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen (Provincie Utrecht) 

          terug naar het begin 

Fondsen die inzetten op Natuur- en Milieueducatie door vrijwilligers 

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 

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.  

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

IVN Groene Schoolpleinenfonds 

Het IVN Groene Schoolpleinenfonds ondersteunt initiatieven vanuit scholen die gericht zijn op het bevorderen van 

het gebruik van groene schoolpleinen. De voorwaarde om van dit fonds gebruik te kunnen maken, is dat de school al 

in bezit is van een groen schoolplein. Zo kan een subsidie worden aangevraagd voor bijvoorbeeld het geven van een 

cursus voor natuurouders of docenten, of voor de aanschaf van duurzame materialen die het gebruik van de groene 

schoolpleinen stimuleert. Het fonds subsidieert tot 50% van de kosten, met een maximum bedrag van €2.000,-

https://www.ivn.nl/primair-onderwijs/nieuws/geef-jouw-groene-schoolplein-een-impuls-met-het-ivn-

groene-schoolpleinenfonds 

Zie ook: 

Stichting Zabawas  

Waterschap Vallei & Veluwe - waterbewustzijn 

          terug naar het begin 
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Mogelijkheden voor 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.voorjebuurt.nl - Crowdfundingsplatform voor projecten in je buurt, dorp en stad. 

Voorjebuurt begeleidt in het campagne voeren. 

• www.crowdfundingvoornatuur.nl - Crowdfundingsplatform voor natuur- en 

biodiversiteitsprojecten. Voorjebuurt begeleidt in het campagne voeren. 

• www.voorjestadsie.nl - Crowdfundingsplatform voor lokale initiatieven in de stad Utrecht. 

Voorjebuurt begeleidt in het campagne voeren. 

• www.gofundme.nl – Commercieel crowdfundingsplatform voor iedereen en elk project/doel. 

          terug naar het begin 

Financiering voor initiatieven die zich richten op klimaatadaptatie, biodiversiteit 

en/of een gezonde leefomgeving 
 

Klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen (Provincie Utrecht) 

De Provincie Utrecht ondersteunt projecten die bijdragen aan de ambities van klimaatadaptatie, biodiversiteit en/of 

een gezonde leefomgeving. De subsidie is bestemd voor collectieven van minimaal vijf personen, bedrijven, 

woningcorporaties, verenigingen, maatschappelijke organisaties en gemeenten. Er wordt tot 100% gesubsidieerd 

voor kosten tussen de  €2.000,- en  €25.000,-. Daarboven geldt cofinanciering met een maximale subsidie van 

€50.000,- De subsidie dient voordat de maatregelen worden uitgevoerd aangevraagd te worden.  

https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/klimaatbestendige-groene-en-gezonde-steden-en-

dorpen 

Zie ook:  

Fondsen die inzetten op de natuurwaarde van de omgeving 

Financiering voor het afkoppelen en/of in de grond laten infiltreren van regenwater 

          terug naar het begin 

http://www.voorjebuurt.nl/
http://www.crowdfundingvoornatuur.nl/
http://www.voorjestadsie.nl/
http://www.gofundme.nl/
https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/klimaatbestendige-groene-en-gezonde-steden-en-dorpen
https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/klimaatbestendige-groene-en-gezonde-steden-en-dorpen

