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Leeswijzer
In dit overzicht vindt u subsidies en fondsen voor groene burgerinitiatieven. 
Het overzicht is opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Brabant, met als doel een handrei-
king te bieden aan lokale groene burgerinitiatieven die op zoek zijn naar financiering voor hun 
projecten. Naast provinciale regelingen bevat dit overzicht vooral ook informatie over subsidies en 
fondsen van derden, met links naar relevante webpagina’s en informatie.
Onder groene burgerinitiatieven wordt verstaan: initiatieven, die een positieve bijdrage leveren 
aan het milieu en/of de natuur. Dit document is opgesteld in opdracht van het programma Natuur 
en Samenleving van de provincie Noord-Brabant. Het biedt daarom een breed palet aan fondsen 
en subsidieregelingen voor groene initiatieven die ook op andere terreinen een positieve impact 
hebben.

Het overzicht in dit document is niet uitputtend. Het kan zijn dat er fondsen of subsidieregelingen 
ontbreken die wel aanknopingspunten bieden voor groene burgerinitiatieven. Op de voorzijde van 
de brochure staat de datum waarop het document het laatst geactualiseerd is. Deze brochure kent 
geen rechtsgeldigheid en is slechts bedoeld als een beknopte handreiking voor geïnteresseerden.

Hoogte bijdragen fondsen en subsidies
In onderstaande figuur is te zien in welke financiële categorieën de beschreven fondsen en subsidie-
regelingen vallen. De categorieën laten zien binnen welke bandbreedte de opgenomen fondsen en 
subsidieregelingen over het algemeen kunnen bijdragen aan projecten.

Deze kleurindeling vindt u terug in de inhoudsopgave op pagina 3.
De verschillende fondsen en subsidieregelingen zijn ingedeeld naar hoogte van de mogelijke 
bijdrage.
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Voorwoord

De Brabantse natuur en het Brabantse Landschap zijn niet alleen prachtig om te zien, maar ze heb-
ben ook een grote meerwaarde.
Zowel voor de biodiversiteit als voor het leven van alle Brabanders.
Op veel plekken in Brabant steken inwoners de handen uit de mouwen om de kwaliteit van groen en 
natuur te laten groeien en versterken. Niet alleen in het buitengebied in de “echte” natuurgebieden, 
maar ook in hun directe leefomgeving. Ze zien namelijk in dat groen niet alleen van onschatbare 
waarde is als plek om elkaar te ontmoeten of om tot rust te komen; maar dat meer groen ook helpt 
om wateroverlast tegen te gaan en voor verkoeling zorgt op warme zomerdagen.

Graag helpen we als provincie deze groep gemotiveerde mensen bij het realiseren van hun ambi-
ties. Soms door direct subsidie te verlenen, maar ook door het vinden van financiële ondersteuning 
buiten de provincie. Daarom is dit boekje samengesteld. Als steuntje in de rug. In dit boekje staat 
een aantal fondsen en subsidies overzichtelijk bij elkaar. Hiermee hopen wij u te ondersteunen bij 
het verwezenlijken van uw plannen om de Brabantse natuur en samenleving nog mooier te maken.

Erik van Herk
Programmamanager Natuurontwikkeling.

P20-M263558 Boekje subsidies.indd   6P20-M263558 Boekje subsidies.indd   6 9-3-2020   12:57:199-3-2020   12:57:19



Subsidies en Fondsen voor groene burgerinitiatieven 2020 7/32

Burendag

Website: www.burendag.nl
Datum: zaterdag 26 september 2020
Subsidiebedrag: maximaal € 350,- (op = op)Aanvraagperiode: vanaf eind juni 2020 (op 
volgorde van binnenkomst)
Doelgroep: particulieren en bedrijven
Gemak van aanvraag: 

Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren jaarlijks de Burendag. Op deze dag wordt onder-
ling contact op diverse manieren bevorderd.

Criteria
Aanvragen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. De activiteit vindt plaats op 25, 26 of 27 september;
2. U organiseert de activiteit in de buurt, voor de buurt en met
3. De activiteit bestaat uit iets opknappen en/of een activiteit met.de buurt;
4. Het Oranje Fonds geeft geld voor materiaalkosten (zoals verf, hout, bomen, struiken) of voor 

goederen die lang in de buurt gebruikt kunnen worden, zoals een bank of een speeltoestel. 
Uiteraard moet er een relatie zijn tussen dat wat u aanvraagt en de Burendag-activiteit.

Alle voorwaarden en vergoedingen vindt u op de website.

Voorbeeldinitiatief
Een buurtschoonmaak, onkruid verwijderen, vogelhuisjes schilderen of de straat opfleuren.

Aanvragen
U kunt maximaal € 350,- eenvoudig aanvragen. Na toekenning wordt 80% van het bedrag overge-
maakt. Na Burendag stuurt u de bonnen in. Dan ontvangt u de resterende 20%.

Contact
Meer informatie vindt u op www.burendag.nl. Vragen? Mail naar burendag@oranjefonds.nl of bel
naar 0900 – 448 84 48.
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Brabantse Milieufederatie (BMF)

Website: www.brabantsemilieufederatie.nl
Subsidiebedrag: € 500,- (en evt. 1,5 uur in de vorm van advies)
Aanvraagperiode: doorlopend, op volgorde van binnenkomst
Doelgroep: betalende supporters of een lid van BMF
Gemak van aanvraag: 

De Brabantse Milieufederatie (BMF) is een stichting die opkomt voor een schoon milieu, een vita-
le natuur en een gevarieerd landschap. BMF overkoepelt ruim 100 (vrijwilligers)groepen op het 
gebied van natuur, milieu en landschap in Brabant en maakt deel uit van de landelijke Natuur en 
Milieufederaties.

Een mooi en duurzaam Brabant maken we samen! Daarom steunt de BMF projecten van aangeslo-
ten groepen en betalende supporters.

Criteria
Belangrijkste voorwaarden zijn dat een aanvrager een aangesloten groep of betalende supporter 
van de BMF moet zijn en dat het project aansluit bij een van de volgende speerpunten: Duurzame 
landbouw, Voedsel, Duurzame energie, Circulaire economie, Mobiliteit & Infrastructuur, Natuur & 
Landschap en Water & Klimaat. Voor het hele overzicht aan voorwaarden kijk op de website.

Aanvragen
Wanneer u bent aangesloten bij het BMF, kunt u via een aanvraagformulier een aanvraag indienen. 
Kijk hiervoor op de website onder Activiteitenfonds.

Contact
Voor meer informatie kijk op www.brabantsemilieufederatie.nl of mail naar
bmf@brabantsemilieufederatie.nl.
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DikGroen  

Website: www.dikgroen.nl
Subsidiebedrag: maximaal € 750,-
Aanvraagperiode: doorlopend, maar wel enkele weken vóór start project. Op volgorde 
van binnenkomst.
Doelgroep: jongeren tot 25 jaar, jeugdverenigingen en -stichtingen
Gemak van aanvraag: 

DikGroen wil kinderen en jongeren helpen een natuurbeleving mee te geven. Subsidie wordt gege-
ven aan projecten die bijdragen aan natuurbeleving en – behoud voor jongeren. 

Criteria
Aanvragers moeten onder andere aan deze voorwaarden voldoen: 

1. Het project mag geen betrekking hebben op het vieren van een jubileum, verjaardag e.d.
2.  De onkosten voor vrijwilligers kunnen gedekt worden mits goed onderbouwd.

Alle voorwaarden vindt u op de website. 

Voorbeeldinitiatief
Voorbeelden van eerdere initiatieven zijn: vlindernetten voor zomerkampen, gereedschap voor het 
snoeien van takken en natuurexcursies. 

Aanvragen
De subsidie wordt eenvoudig via een aanvraagformulier op de website aangevraagd.

Contact
Meer informatie vindt u op www.dikgroen.nl of mail naar info@dikgroen.nl.
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Kern met pit   

Website: www.kernmetpit.nl
Subsidiebedrag: € 1.000,-
Aanvraagperiode: 1 september 2020 tot en met 31 oktober 2020
Doelgroep: buurtbewoners met een goed idee
Gemak van aanvraag: 

Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Het 
kan om allerlei ideeën gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een 
dorpstoneelstuk. Als het uw directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft.

Criteria
De belangrijkste voorwaarden is dat deelname aan Kern met Pit alleen kan in groepsverband. 
Bijvoorbeeld mensen die in één buurt, wijk of dorp wonen of die op een andere manier een samen-
hangende groep vormen, zoals ouders van kinderen van een school, leden van een sportvereniging 
et cetera. 

Voor het hele overzicht aan voorwaarden, kijk op de website.

Voorbeeldinitiatief
Gemeenschapstuin, vlindertuin of het opzetten van een beweegroute.

Aanvragen
Iedereen kan zich inschrijven, er gaat een selectie aan vooraf. Bent u eenmaal Kern met Pit-
deelnemer, dan opent dat direct deuren bij gemeente(n) en andere organisaties. Het hele jaar krijgt 
u tips, adviezen en contacten in ons netwerk. Daarnaast kunt u gratis meedoen aan interessante 
workshops en bijeenkomsten.

Het inschrijven gaat via de website.

Contact
Voor meer informatie kijk op www.kernmetpit.nl, mail naar kmp@knhm.nl of bel 026 44 55 146.
Voor Noord-Brabant is de provinciale coördinator de heer Henk Kusters
(E kustersh@planet.nl T 06 12654359). Hier kunt u terecht voor al uw vragen en opmerkingen als 
u zich heeft ingeschreven als deelnemer aan Kern met Pit.
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Piet Oudolf groen in de buurt fonds 

Website: www.cultuurfonds.nl/fonds/piet-oudolf-groen-in-de-buurt-fonds
Subsidiebedrag: tussen de € 3.500,- en € 5.000,-
Aanvraagperiode: deadlines zijn: 13 januari, 1 juli en 5 oktober 2020
(en besluit op 9 maart, 28 september, 30 november 2020)
Doelgroep: stichtingen en verenigingen
Gemak van aanvraag: 

Tuin- en landschapsontwerper Piet Oudolf heeft samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds het Piet 
Oudolf Groen in de Buurt Fonds ingesteld. Dit CultuurFonds op Naam heeft als doel om braakliggen-
de terreinen in de stad om te vormen tot een groene omgeving.

Criteria
De belangrijkste voorwaarden zijn:
1. Het project gaat om tijdelijk vergroening van een braakliggend terrein in een stedelijk gebied 

met een duur van twee tot vijf jaar en een oppervlakte van 100 tot 1000 vierkante meter;
2.  Buurtbewoners worden actief betrokken en nemen verantwoordelijkheid voor beheer  

en onderhoud.

Alle voorwaarden en verdere uitleg vindt u op de website. 

Voorbeeldinitiatief
Voorbeelden zijn: buurttuinen, stadsgroentetuinen en schooltuinen. 

Aanvragen
Het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds is per 1 januari 2014 actief bij het Cultuurfonds. De aan-
vragen voor dit fonds worden behandeld tijdens de vergaderingen van de adviescommissie Natuur. 
Een aanvraag doet u via de website.

Contact
Voor meer informatie kijk op www.cultuurfonds.nl/fonds/piet-oudolf-groen-in-de-buurt-fonds, mail 
naar info@cultuurfonds.nl of bel 020 520 61 30.
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ErvenPlus 2.0

Website: https://www.brabantslandschap.nl/ons-werk/advies-en-subsidie/
subsidiemogelijkheden/soortenbescherming/ervenplus/
Subsidiebedrag: € 1.100,- (indicatie)
Aanvraagperiode: doorlopend, op volgorde van binnenkomst 
Doelgroep: particulieren en (agrarische) ondernemers in het buitengebied 
Gemak van aanvraag: 

De maatregelen binnen het project ErvenPlus verhogen de biodiversiteit op erven van particulieren 
en (agrarische) ondernemers in het buitengebied van de provincie Noord-Brabant. Het project is ge-
richt op het versterken van het leefgebied van erfbewonende soorten, zoals steenuil, boerenzwaluw 
en huismus.

Elke deelnemer ontvangt kosteloos:
1.  een advies over de aanwezige natuurwaarden op het erf;
2. een erfscan;
3. een erfplan op maat;
4. soortgerichte maatregelen, zoals nestkasten;
5. streekeigen beplanting;
6. een beheeradvies over de bestaande en nieuwe erfbeplanting.

Criteria
1. U woont in één van de deelnemende gemeenten:
2. (De gemeenten die qua aanmeldingen al ‘vol’ zijn, staan hierna  vetgedrukt) Bergeijk, 

Bernheze, Best, Bladel, Boxmeer, Breda, Cuijk, Deurne, Drimmelen, Eersel, Eindhoven, 
Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Heusden, Meijerijstad, Mill en St. Hubert, Moerdijk, 
Oirschot, Oisterwijk, Roosendaal, Someren, Tilburg, Uden en Vught; 

3. Het erf ligt buiten de bebouwde kom (in het buitengebied)

Voorbeeldinitiatief
Voorbeelden zijn: soortgerichte maatregelen zoals fruitbomen, nestkasten, kruidenmengsel, mui-
zenruiters en steenuilvriendelijke drinkbakken.

Aanvragen
De aanvraag verloopt in de vorm van online aanmeldformulier via de website van het 
Brabants Landschap https://www.brabantslandschap.nl/ons-werk/advies-en-subsidie/
subsidiemogelijkheden/soortenbescherming/ervenplus/

Contact
Meer informatie staat opgenomen op de website van het Brabants Landschap.
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ANWB Fonds   

Website: www.anwb.nl 
Subsidiebedrag: richtlijn tot € 5.000,-
Aanvraagperiode: doorlopend, maar vóór de start van het project 
Doelgroep: organisaties zonder winstoogmerk (stichting of verenigingen)
Gemak van aanvraag: 

Het ANWB Fonds helpt lokale initiatieven of projecten in het hele land met een financiële bijdrage. 
Deze initiatieven en projecten moeten wel te maken hebben met één van de themagebieden van de 
ANWB. Denk hierbij aan:
• projecten die duurzame mobiliteit bevorderen;
• projecten die de verkeersveiligheid vergroten;
• de mobiliteit verbeteren voor groepen mensen die noodgedwongen
• minder mobiel zijn;
• projecten op het gebied van vrije tijd.

Criteria
De belangrijkste voorwaarde is dat het project/ initiatief voldoet aan één van de themagebieden en 
het initiatief een positieve bijdrage levert aan onze samenleving. 

Het hele overzicht aan voorwaarden vindt u op de website.

Voorbeeldinitiatief
Rolstoeltoegankelijk avonturenpad.

Aanvragen
Het indienen van een aanvraag gaat via de website. https://www.anwb.nl/lidmaatschap/
maatschappelijk/anwb-fonds#hoe-project-aanmelden

Hierbij moet u een projectplan bijvoegen met de volgende items: omschrijving van het project, de 
doelgroep, de locatie, planning, indien van toepassing een ontwerp en/of situatieschets (of omschrij-
ving van de omgeving), toelichting begroting en indien van toepassing uw samenwerkingspartners.

Contact
Voor meer informatie kijk op www.anwb.nl/lidmaatschap/maatschappelijk/anwb-fonds of bel naar 
088 269 2222.
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Crowdfunding (matchfunding) 

Website: www.voorjebuurt.nl, https://crowdfundingvoornatuur.nl, www.voorjebuurt.nl/
nl/pages/brabant
Subsidiebedrag: max. 50% van het streefbedrag en bedraagt max. € 5.000.-
Aanvraagperiode: doorlopend
Doelgroep: iedereen
Gemak van aanvraag: 

Via Crowdfunding Voor Natuur kunt u, via crowdfunding, geld inzamelen voor je project. Met 
workshops en tips kunt u ondersteuning krijgen voor het opzetten en succesvol doorlopen van je 
crowdfunding.

Criteria
Crowdfunding Voor Natuur is speciaal bedoeld voor het realiseren van natuur-gerelateerde projecten. 
Het project moet daarom altijd een duidelijke relatie hebben met natuur, biodiversiteit, bos en land-
schap. Van de provincie Noord-Brabant kunt u maximaal €5.000,- extra ontvangen als u eenzelfde 
bedrag ophaalt. De voorwaarden vindt u op de website.

Voorbeeldinitiatief
De initiatieven die steun hebben ontvangen vanuit de provincie Noord-Brabant staan op de website. 
Voorbeelden zijn: natuurspeeltuin, knuppelbrug, boomhut, bijenlandschap en een kloostertuin.

Aanvragen
U maakt een projectpagina aan en vult uw projectplan zo volledig mogelijk in.
Het crowdfundings-platform neemt contact met u op en gaat samen met u aan de slag om uw 
project goed voor te bereiden. U bedenkt leuke projectacties en zorgt dat uw supporters enthousi-
ast zijn. Als u van start gaat zamelt u geld, hulp en materiaal in en zorgt u dat de 100% gehaald 
wordt. Dan kunt u aan de slag om uw project te realiseren en blijft u uw supporters betrekken bij uw 
initiatief!

Contact
Voor meer informatie kijk op www.voorjebuurt.nl of https://crowdfundingvoornatuur.nl en https://
voorjebuurt.nl/nl/pages/brabant. Of mail naar info@crowdfundingvoornatuur.nl of info@voorje-
buurt.nl.
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Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds  
Noord-Brabant

Website: https://www.cultuurfonds.nl/fonds/buurtnatuur-en-buurtwaterfonds-noord-brabant 
Subsidiebedrag: 60% van de kosten met een max. van € 5.000,- of € 10.000,-
Aanvraagperiode: 15 januari 2020 tot en met 15 november 2023
Doelgroep: Rechtspersonen en ZZP’ers
Gemak van aanvraag: 

Deze subsidie is voor het stimuleren van buurtparticipatie bij natuur- en vooral waterprojecten. Dit 
zorgt voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn en een duurzame leefomgeving. 
Daarbij wordt ook de leefbaarheid van buurten met deze subsidie versterkt. De projecten stimuleren 
de waternatuur in buurten door het optimaliseren van meer water-gerelateerd groen in buurten. En 
het stimuleren van waterberging en infiltratie in de bebouwde omgeving of het aanleggen van groen 
op eerst verharde plaatsen.

Criteria
Enkele belangrijke voorwaarden voor het krijgen van de subsidie zijn:
• Het project heeft een kleinschalig en buurtgericht karakter;
• Het project is gericht op verbinden en participatie;
• Het project levert een bijdrage aan klimaatbestendigheid, waterbewustzijn, educatie en een 

gezonde leefomgeving.

Alle voorwaarden vindt u op de website. 

Voorbeeldinitiatief
Op de website staan alle projecten die subsidie hebben ontvangen. Voorbeelden zijn het geza-
menlijk aanleggen van groene daken, natuurontwikkeling, vergroenen van parken/ speelplaatsen, 
waterspeelplaats, aanleg van kruiden- moes- en pluktuinen, voedselbos, regentonnen etc.

Aanvragen
De volgende documenten heeft u nodig bij het invullen en uploaden van het online aanvraagformu-
lier: KvK uittreksel, bankrekeningnummer, motivatiebrief, projectplan/ concept, projectbegroting en 
dekkingsplan.

Contact
Voor meer informatie kijk op https://www.cultuurfonds.nl/fonds/buurtnatuur-en-buurtwater-
fonds-noord-brabant en https://www.brabant.nl/applicaties/producten/buurtfonds__buurtnatuur_
en_buurtwater_subsidie_14839 of bel/ mail naar het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant 
(tel. (073) 681 22 09, mail: noordbrabant@cultuurfonds.nl)
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RCOAK 

Website: www.rcoak.nl
Subsidiebedrag: afhankelijk van het project
Aanvraagperiode: doorlopend
Doelgroep: particulieren, stichtingen en initiatieven, projecten zonder commerciële doelen
Gemak van aanvraag: 

Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude armen Kantoor) is een Amsterdams charitatief vermo-
gensfonds. En ondersteunen uit de opbrengst van het vermogen in heel initiatieven en projecten die 
de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen.

Criteria
Enkele belangrijke voorwaarden voor het krijgen van de subsidie zijn:
1. Het vergroten van het levensplezier van ouderen (minimaal 65+) in Nederland;
2. Er wordt door uzelf en/of andere subsidieverstrekkers/fondsen bijgedragen aan de financiering. 

De hele lijst met voorwaarden vindt u op de website. 

Voorbeeldinitiatief
Groene initiatieven zoals bijvoorbeeld waar met ouderen een eigen moestuin wordt ingericht en 
onderhouden, de inrichting van een beweeg- of belevingstuin of aanleg van rolstoelpaden.

Aanvragen
Voldoet uw project aan de voorwaarden en is geen van de uitsluitingscriteria van toepassing? Dan 
kunt u de QuickScan aanvraag invullen. Bij een positieve beoordeling ontvangt u binnen twee à drie 
werkdagen de inloggegevens voor de definitieve aanvraag. Tegelijk met een positieve reactie op uw 
QuickScan, ontvangt u de inloggegevens waarmee u de definitieve aanvraag kunt indienen.

Contact
Voor meer informatie kijk op www.rcoak.nl, mail naar postbus@rcoak.nl of bel
020 623 22 88.
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Fonds NME  

Website: www.fondsnme.nl
Subsidiebedrag: maximaal 25% van de projectkosten
Aanvraagperiode: doorlopend, aanvragen worden behandeld tijdens bestuursvergaderingen 
die doorgaans elk kwartaal plaatsvinden
Doelgroep: maatschappelijke organisaties, initiatieven en particulieren
Gemak van aanvraag: 

Het Fonds NME is een vermogensfonds dat de opbrengsten uit het vermogen aanwendt om natuur- 
en milieueducatie te stimuleren in Nederland. Fonds NME, wil in tijden van lagere overheidssub-
sidies, een extra impuls geven aan ondernemerschap in de NME- sector. Indicatief is er jaarlijks 
€ 100.000 à € 120.000, - beschikbaar om initiatieven te ondersteunen in de vorm van garantiestel-
lingen of giften.

Criteria
Het initiatief moet in verbinding staan met bestaande vrijwilligersgroepen of aanzetten tot nieuwe 
vrijwilligersgroepen.

Alle voorwaarden vindt u op de website. 

Voorbeeldinitiatief
Kinderen laten zoeken naar natuur dichtbij huis, wandelboekjes of bijvoorbeeld bijdragen aan edu-
catief materiaal.

Aanvragen
Aanvragen worden gemaild naar fondsnme@vandijknijkamp.nl. Voor kleinere aanvragen (tot max. 
€ 2.500,-) kan het aanvraagformulier worden gebruikt op de website. In de aanvraag moeten de 
volgende vragen beantwoord worden: Wat is het doel van het project? Wat is het maatschappe-
lijk belang? Hoe wordt het project gerealiseerd? Wie is de doelgroep en wie zijn er betrokken? 
Van wanneer tot wanneer loopt het project? Wat zijn de kosten van het project? Hoe is de finan-
ciering van het project geregeld? Is de aanvraag aan het Fonds NME maximaal 25%?

Contact
Voor meer informatie kijk op www.fondsnme.nl of mail naar fondsnme@vandijknijkamp.nl.
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Schoolpleinen van de toekomst
‘

Website: https://schoolpleinenbrabant.nl/subsidie/
Subsidiebedrag: 70% van de kosten, met een min. van € 5.000,- en max. €14.000,-
Aanvraagperiode: tot en met 31 december 2022,op volgorde van binnenkomst
Doelgroep: scholen, leraren
Gemak van aanvraag: 

Schoolplein van de toekomst’ is een project om schoolpleinen in Noord-Brabant om te toveren tot 
groene natuurlijke oases. Hiervoor is subsidie beschikbaar. Zo kunnen scholen hun schoolpleinen 
nog aantrekkelijker maken om te spelen, te lummelen en te gebruiken als buitenleslokaal. Voeding, 
beweging, water, klimaatbestendig, duurzaam, biodiversiteit en de samenwerking tussen school, 
leerlingen, ouders en omgeving, zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Criteria
Enkele belangrijke voorwaarden zijn:
1. het ontwerp is in samenspraak met kinderen, ouders en leerkrachten tot stand gekomen;
2. het project vergroot de speelaanleiding met natuurlijke materialen;
3. het project vergroot de duurzame omgang met regenwater;
4. het project draagt bij aan de vergroting van de biodiversiteit;
5. het project draagt bij aan bewustwording van gezonde of duurzame voedselkeuzes.

Het hele overzicht aan voorwaarden vindt u op de website.

Voorbeeldinitiatief
Kijk op de website voor foto’s van voorbeelden. Het budget kan ook benut worden om openbare 
ruimte in de nabijheid van school klimaatbestendig, gezond en natuurlijk avontuurlijk te maken zo-
dat de kinderen daar onder (en daarbuiten) schooltijd gebruik van kunnen maken.

Aanvragen
Een aanvraag doet u door middel van het aanvraagformulier in te vullen en naar het Prins 
Bernhard Cultuurfonds te sturen. Deze vindt u op de website van de provincie www.brabant.nl/
applicaties/producten/buurtfonds__schoolpleinen_van_de_toekomst_subsidie_13393.aspx

Contact
Voor meer informatie kijk op www.schoolpleinenbrabant.nl of mail naar
schoolpleinen@brabant.nl.
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Oranje Fonds

Website: www.oranjefonds.nl
Subsidiebedrag: van € 500,- tot (in uitzonderlijke gevallen) € 100.000,- 
Aanvraagperiode: doorlopend, maar uiterlijk zo’n 10 à 12 weken vóór de start van 
het project
Doelgroep: stichtingen en verenigingen
Gemak van aanvraag: 

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door hun steun ontmoeten mensen 
elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale 
samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen.

Criteria
Het Oranje Fonds geeft financiële bijdragen aan heel uiteenlopende projecten. Daartoe kunnen 
ook groene (burger)initiatieven horen, mits groen als middel wordt gehanteerd waarbij de sociale 
component centraal staat.

Alle voorwaarden vindt u op de website.

Voorbeeldinitiatief
Het aanleggen van een buurttuin, inclusief het beheer en onderhoud alsmede een breed scala aan 

sociale activiteiten voor diverse subgroepen door het jaar heen.

Aanvragen
Een aanvraag doet u via Mijn Oranje Fonds. Als u nog geen account heeft, kunt u deze gemakke-
lijk aanmaken via de website. Aanvragen die op een andere manier binnen komen worden niet in 
behandeling genomen. 

Contact
Voor meer informatie kijk op www.oranjefonds.nl, mail naar info@oranjefonds.nl of 
bel 030 656 45 24.
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VSBfonds  

Website: www.vsbfonds.nl
Subsidiebedrag: afhankelijk van het project. Richtlijn: 25% van de kosten met een gemiddelde 
bijdrage van circa € 20.000,-
Aanvraagperiode: doorlopend, maar uiterlijk 4 maanden vóór de start van het project 
Doelgroep: stichtingen en verenigingen
Gemak van aanvraag: 

VSBfonds steunt iedereen actief mee wil doen in onze samenleving en iedereen die anderen actief 
uitnodigt mee te doen met projecten. Met projecten waarbij mensen leren, zich ontwikkelen of omkij-
ken naar anderen. Of met projecten die zorgen voor nieuwe verbindingen tussen groepen verschil-
lende mensen.     

Criteria
Een project wordt alleen goedgekeurd als het binnen één van de volgende onderdelen valt:
1. Ontmoetingsplekken in de buurt;
2. Anderen leren kennen; 
3. Samen bouwen aan een betere community.

Alle voorwaarden en verdere uitleg vindt u op de website.

Voorbeeldinitiatief
Projecten die zich richten op het creëren van ontmoetingsplekken, zoals bijvoorbeeld speeltuinen 
of projecten waarbij mensen uit verschillende groepen elkaar leren kennen (bijvoorbeeld mensen 
die verschillen in leeftijd, sociale of culturele achtergrond) of projecten gericht op het bouwen 
aan een betere community waarbij het met elkaar organiseren van voorzieningen voor buurtge-
noten in een kwetsbare situatie centraal staat.

Aanvragen
Voordat u een aanvraag doet, kunt u een donatiescan doen. Deze geeft aan of uw project aansluit 
bij het donatiebeleid. Hierna kunt u de officiële aanvraag doen. Op de website van VSBfonds staat 
een filmpje met uitleg.

Contact
Voor meer informatie kijk op www.vsbfonds.nl, mail naar infozeelandbrabant@vsbfonds.nl of bel 
030 230 33 06.
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Fonds Sluyterman van Loo 

Website: www.fondssluytermanvanloo.nl
Subsidiebedrag: afhankelijk van het project
Aanvraagperiode: doorlopend, maar minimaal 10 weken vóór start project indien gevraagd 
bedrag lager is dan € 17.500
Doelgroep: Rechtspersonen in de vorm van stichtingen of verenigingen
Gemak van aanvraag: 

Fonds Sluyterman van Loo richt zich op ouderenprojecten die de kwaliteit van leven van ouderen 
bevordert in Nederland. Kernwaarden die hierbij gehanteerd worden zijn: waardigheid, zingeving 
en autonomie.

Criteria
Fonds Sluyterman van Loo ondersteunt projecten die primair gericht zijn op het welzijn van kwetsba-
re ouderen in Nederland. 
Alle voorwaarden en uitsluitingen vind je op de website.

Voorbeeldinitiatief
Workshops, bijeenkomsten, projecten gericht op beweging (in de natuur). NB: de inrichting zelf - met 
groene elementen / natuur – is van een bijdrage uitgesloten.

Aanvragen
Projecten die een gift willen ontvangen kunnen een QuickScan doen op de website. Hierna maakt u 
een account aan en kunt u de officiële aanvraag starten.

Contact
Voor meer informatie kijk op www.fondssluytermanvanloo.nl, mail naar info@fondssluytermanvan-
loo.nl of bel 025 126 06 50.
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Fonds NutsOhra  

Website: www.fnozorgvoorkansen.nl
Subsidiebedrag: afhankelijk van het project
Aanvraagperiode: tot 20 februari 2020 14:00 en de volgende call opent op 4 mei 2020.
Doelgroep: onderdeel ‘Klein Geluk’: voor mensen met een langdurige beperking op het 
vlak van gezondheid 
Gemak van aanvraag: 

Fonds NutsOhra zet zich in voor het vergroten van kansen, op meer gezondheid, kwaliteit van leven 
en toekomstperspectief. FNO kijkt verder dan de beperking, naar de mogelijkheden die er wél zijn. 
Ook als er langdurig zorg nodig is. Er zijn vier programma’s voor mensen die om verschillende 
redenen kwetsbaar zijn. In dit subsidieoverzicht is alleen het programma ‘Klein Geluk’ opgenomen. 
Gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een langdurige beperking op 
het vlak van gezondheid.

Criteria
U kunt op dit moment subsidie aanvragen voor materialen, dagbesteding en evenementen. Voor alle 
voorwaarden kijkt u op de website.

Voorbeeldinitiatief
Het opknappen en onderhouden van een speeltuin, dagbesteding in een tuin en tuinkas, inrichtings-
kosten voor een gezamenlijke binnen- of buitenruimte van een zorginstelling.

Aanvragen
Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal bij FNO worden ingediend via de knop ‘AANVRAGEN’. U 
komt dan in de FNO-portal waar u een aanvraagformulier kunt invullen. Tijdens de aanvraagproce-
dure wordt u gevraagd om enkele documenten te uploaden.

Contact
Voor meer informatie kijk op www.fnozorgvoorkansen.nl, mail naar info@fnozorgvoorkansen.nl of 
bel 085 040 32 60
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Fonds kleinschalige projecten natuureducatie

Website: www.cultuurfonds.nl/fonds/fonds-kleinschalige-projecten-natuureducatie
Subsidiebedrag: afhankelijk van het project
Aanvraagperiode: deadlines zijn: 13 januari, 1 juli en 5 oktober 2020
(en besluit op 9 maart, 28 september, 30 november 2020)
Doelgroep: stichtingen en verenigingen
Gemak van aanvraag: 

Fonds voor kleinschalige projecten natuureducatie is een fonds op naam dat is ingeschreven bij het 
Prins Bernard Cultuurfonds. Zij geven financiële ondersteuning aan educatieve projecten op het 
gebied van natuurbehoud.

Criteria
De voorwaarden voor dit fonds zijn gelijk aan de algemene voorwaarden van het Cultuurfonds. 
Voor alle voorwaarden kijkt u op de website.

Voorbeeldinitiatief
Educatieprojecten in onder andere achterstandswijken en insectencursussen.

Aanvragen
Een aanvraag doet u via de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Contact
Voor meer informatie kijk op www.cultuurfonds.nl/fonds/fonds-kleinschalige-projecten-natuuredu-
catie, mail naar info@cultuurfonds.nl of bel 020 520 61 30.
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Lokale & regionale regelingen / fondsen

Naast de eerdergenoemde regelingen / fondsen met een nationaal of provinciaal bereik, is het ook 
zinvol om na te gaan of er specifieke regionale en lokale mogelijkheden voor financiële ondersteu-
ning zijn.

Sterker nog: meestal willen nationaal opererende fondsen zien dat er aantoonbaar sprake is van 
lokaal of regionaal draagvlak. Dit vertalen zij o.a. in “leveren lokale en/of regionale fondsen een 
financiële bijdrage”. Daarom is het altijd zinvol om ook hierop te oriënteren. 

Het voert te ver om hiervan een uitputtend overzicht op te nemen, omdat het er simpelweg te veel 
zijn.

Daarom zijn hierna enkele voorbeelden opgenomen vanuit de regio Tilburg en omgeving. 

Daarnaast hebben ook de meeste gemeenten budget beschikbaar om (groene) natuur-initiatieven 
te stimuleren. De situatie en mogelijkheden hiervoor zijn in elke gemeente anders, maar zeker de 
moeite waard om te onderzoeken. Ook hiervan volgen hierna een paar voorbeelden.

https://www.s-hertogenbosch.nl/groenedaken/
Gemeentelijke subsidie voor de aanleg van groene daken.

https://www.tilburg.nl/inwoners/subsidies/subsidie-groene-daken/
Gemeentelijke subsidie voor de aanleg van groene daken en gevels.

https://www.eindhovenduurzaam.nl/klimaat/subsidie-aanvragen
Gemeentelijke subsidie voor tegels eruit en groen erin, aanleggen van een groen dak en afkoppelen 
van de riolering

Lokale & regionale regelingen / fondsen

Naast de eerdergenoemde regelingen / fondsen met een nationaal of provinciaal bereik, is het ook 
zinvol om na te gaan of er specifieke regionale en lokale mogelijkheden voor financiële ondersteu-
ning zijn.

Sterker nog: meestal willen nationaal opererende fondsen zien dat er aantoonbaar sprake is van 
lokaal of regionaal draagvlak. Dit vertalen zij o.a. in “leveren lokale en/of regionale fondsen een 
financiële bijdrage”. Daarom is het altijd zinvol om ook hierop te oriënteren. 

Het voert te ver om hiervan een uitputtend overzicht op te nemen, omdat het er simpelweg te veel 
zijn.

Daarom zijn hierna enkele voorbeelden opgenomen vanuit de regio Tilburg en omgeving. 

Daarnaast hebben ook de meeste gemeenten budget beschikbaar om (groene) natuur-initiatieven 
te stimuleren. De situatie en mogelijkheden hiervoor zijn in elke gemeente anders, maar zeker de 
moeite waard om te onderzoeken. Ook hiervan volgen hierna een paar voorbeelden.

https://www.s-hertogenbosch.nl/groenedaken/
Gemeentelijke subsidie voor de aanleg van groene daken.

https://www.tilburg.nl/inwoners/subsidies/subsidie-groene-daken/
Gemeentelijke subsidie voor de aanleg van groene daken en gevels.

https://www.eindhovenduurzaam.nl/klimaat/subsidie-aanvragen
Gemeentelijke subsidie voor tegels eruit en groen erin, aanleggen van een groen dak en afkoppelen 
van de riolering
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Annetje van Puijenbroek Stichting 

Website: https://stichtingannetje.nl/index.html
Subsidiebedrag: gering
Aanvraagperiode: doorlopend
Doelgroep: individuen en kleinere organisaties.
Gemak van aanvraag: 

Wij bieden mensen de mogelijkheid om meer te genieten van de natuur en zetten ons in voor het 
behoud en de verbetering van het landschap. 

Criteria
• Belangrijke voorwaarden zijn o.a.:
• Het project wordt uitgevoerd in de gemeente Goirle of Hilvarenbeek;
• Dat de focus ligt op kwalitatieve voorzieningen die de landschapsbeleving verhogen en toegan-

kelijker maken.

Aanvragen
Aanvragen worden via het online aanvraagformulier bij de Stichting ingediend. Voor aanvragen tot 
€ 250,- is er een verkort aanvraagformulier 

Contact
Voor meer informatie kijk op https://stichtingannetje.nl/index.html, 
bel +31(0)13 530 81 20 of mail naar info@stichtingannetje.nl
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Stimuleringsregeling  
Klimaatactief  
Bebouwd Gebied 2016 – 2021 
(Waterschap Aa en Maas) 

Website: www.aaenmaas.nl/onswerk/klimaat/financiele-steun
Subsidiebedrag: 30% van de kosten, met een maximum van € 5.000,-
Aanvraagperiode: doorlopend, op volgorde van binnenkomst 
Doelgroep: Iedereen (m.u.v. Rijk, gemeenten en provincie)
Gemak van aanvraag: 

Deze regeling is voor projecten gericht op versterking van de water- en groenstructuur in de bebouw-
de omgeving door:
• het aanleggen, onderhouden of optimaliseren van meer watergerelateerd groen in bebouwde 

omgeving, en/of;
• het creëren van waterberging en infiltratie in de bebouwde omgeving, en/of;
• het verminderen van hittestress door middel van watergerelateerd groen of water.

Criteria
Om in aanmerking te komen, wordt voldaan aan o.a. de volgende vereisten:
• het project wordt uitgevoerd in het beheergebied van Waterschap Aa en Maas, en;
• het project is gericht op verbinding en/of participatie, en;
• het project heeft draagvlak in de samenleving, en;
• het project is gericht op duurzame borging in de omgeving waarop het project is gericht, en;
• aan het project wordt financieel bijgedragen door minimaal nog twee andere partijen 

Voorbeeldinitiatief
Aanleg van groene daken en gevels, biodiversiteitstuin op een bedrijventerrein, aanbrengen van 
loofafscheiders ter voorkoming hemelwateroverlast.

Aanvragen
Subsidie kan door iedereen worden aangevraagd (met uitzondering van Rijk, gemeenten en provin-
cie). Het aanvraagformulier is beschikbaar op de website:
www.aaenmaas.nl/regelen/subsidie/

Contact
Voor meer informatie kijk op www.aaenmaas.nl/onswerk/klimaat/financiele-steun, mail naar  
klimaat@aaenmaas.nl of bel 088 – 178 8000.
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JopieFonds

Website: https://jopiefonds.nl
Subsidiebedrag: afhankelijk van de aanvraag variërend van € 1.000,- tot € 5.000,-
Aanvraagperiode: doorlopend 
Doelgroep: individu, organisatie
Gemak van aanvraag: 

Het JopieFonds ondersteunt organisaties en stichtingen uit Tilburg en omgeving en richt zich op vijf 
doelgebieden, waaronder Natuurbehoud, Welzijn van dieren en Duurzame & biologische landbouw

Criteria
Belangrijke voorwaarden zijn o.a.:
• Het project wordt uitgevoerd in de gemeente Tilburg of binnen een straal van 10 km van de 

gemeentegrens;
• Het project komt ten goede aan een collectief;
• Het merendeel van de betrokkenen binnen de organisatie of bij het project zijn vrijwilligers.

Voorbeeldinitiatief
Nieuw gereedschap voor onderhoud van een natuurtuin, tijdelijk te vergroenen en ‘verblauwen’ 
(gebruik regenwater) stedelijk gebied, vernieuwing halfverharding pad voor volkstuin.

Aanvragen
Een aanvraag verloopt via het aanvraagformulier op de website: https://jopiefonds.nl/aanvraag

Contact
Het JopieFonds is uitsluitend per mail te bereiken: info@jopiefonds.nl of het contactformulier op de 
website kan worden ingevuld.
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Stimuleringsfonds van Ledenvereniging  
Thebe Extra

Website: https://www.thebe-extra.nl/stimuleringsfonds
Subsidiebedrag: max. 60% van de kosten
Aanvraagperiode: periodiek, uiterlijk 1 april en 1 oktober 2020
Doelgroep: vrijwilligers
Gemak van aanvraag: 

Het Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Thebe Extra steunt maatschappelijke projecten in haar 
werkgebied die de sociale binding, ontmoeting, welzijn en/of leefbaarheid in de lokale samenleving 
bevorderen.

Criteria
Het project voldoet o.a. aan de volgende criteria: 
• Vindt plaats in het werkgebied van Ledenvereniging Thebe Extra
• Bevordert de sociale binding, ontmoeting, welzijn en/of leefbaarheid in de lokale samenleving
• Levert een positieve bijdrage aan de zelfredzaamheid, veerkracht en het sociale netwerk van 

de inwoners
• De initiatiefnemers van het project zijn vrijwilligers
• Het project heeft geen commerciële insteek

Aanvragen
Per aanvraagronde is er een totaalbedrag van € 25.000,- beschikbaar. Een aanvraag indienen kan 
via het aanvraagformulier op de website. (Let op: deze dient u in één keer in te vullen) of u kunt het 
formulier downloaden, invullen, op uw eigen computer opslaan en vervolgens via de website uploa-
den. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanvraag. Indien we nog aanvullende vragen 
hebben nemen wij contact met u op. 

Contact
Voor meer informatie kunt u ons bereiken via e-mail: stimuleringsfonds@thebe-extra.nl of 
telefonisch via 088 - 374 75 76 en vraag naar Sofie Petit of Richard de Rooij.
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Landschapsfonds Het Groene Woud

Website: https://www.hetgroenewoud.com/organisatie/streekfonds/bijdrage-aanvragen
Subsidiebedrag: max. 100% van de kosten met een max. van € 15.000,-
Aanvraagperiode: periodiek, uiterste inleverdata zijn 12 februari, 13 mei, 26 augustus en 4 
november 2020
Doelgroep: Inwoners (particulieren, organisaties, bedrijven) in Het Groene Woud
Gemak van aanvraag: 

De middelen van het Landschapsfonds zijn bedoeld om innovatieve duurzame projecten te finan-
cieren die bijdragen aan de versterking van de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap Het 
Groene Woud.

Het Landschapsfonds streeft de volgende primaire en prioritaire doelen na:
• behoud, herstel en toename van biodiversiteit in Het Groene Woud
• behoud en herstel van cultuurhistorische waarden in Het Groene Woud
• behoud en herstel van landschappelijke waarden in Het Groene Woud

Bij de prioritaire doelen dient sprake te zijn van een fysiek resultaat.
De maximale bijdragen voor prioritaire doelen bedraagt € 15.000

Het Landschapsfonds streeft daarnaast de volgende secundaire doelen na: 
• bevorderen van agrarische, recreatieve en andere economische activiteiten die bijdragen aan 

de eerdere doelstellingen
• creëren van draagvlak voor kernkwaliteiten van Het Groene Woud
De maximale bijdrage voor secundaire doelen bedraagt € 2.500

Prioriteit ligt o.a. bij: 
• realiseren van natuur
• beschermen en ontwikkelen karakteristiek landschap
• herstel van voor verdroging gevoelige gebieden
• verbetering van waterkwaliteit en –kwantiteit
• Ontwikkelen van duurzame land- en tuinbouw
• ontwikkelen van duurzame recreatieve/toeristische structuur
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Criteria
Voorwaarden zijn o.a.:
• Projecten moeten (uiteraard) worden uitgevoerd in Het Groene Woud, dat wil zeggen in de 

gemeenten Best, Boxtel, Haaren, Heusden, Oirschot, Oisterwijk, Sint-Michielsgestel, Meierijstad, 
Son en Breugel, Vught of in de drie omliggende steden Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Tilburg.

• Indiener moet vriend of ambassadeur zijn van Nationaal Landschap Het Groene Woud, waar-
bij de indiener jaarlijks financieel bijdraagt aan het Landschapsfonds

Voorbeeldinitiatief
Bijen-aanplant in Het Groene Woud, buurtmoestuinen in Het Groene Woud, buurtnatuur Empel, 
natuur- en landschapsversterking voor de das en de patrijs in Het Groene Woud.

Aanvragen
Het aanvraagformulier voor een bijdrage vanuit Landschapsfonds Het Groene Woud is op de web-
site te downloaden. Na het indienen van de aanvraag worden initiatiefnemers in de gelegenheid 
gesteld het project toe te lichten voor de projectadviescommissie het Groene Woud.

Contact
Voor meer informatie over het Landschapsfonds Het Groene Woud kan contact worden opgeno-
men met Stichting Nationaal Landschap Het Groene Woud, 0411-631031 of streekhuis@hetgroe-
newoud.com

Het is mogelijk om voorafgaand - aan het indienen van een aanvraag - een adviesgesprek te 
hebben met project(bege)leider Johan van Cuyck (JvCuyck@brabant.nl) Aan zo’n adviesgesprek 
zijn wel kosten verbonden.
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