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GroenDoen Fonds
Trees for All start fonds voor kleinschalige boomplant projecten

Heb jij een goed idee om in jouw 
omgeving bomen te planten en 
Nederland een beetje groener te 
maken? Dan helpen wij jou graag 
om jouw plan te realiseren. Met 
ons nieuwe GroenDoen Fonds 
inspireren we mensen om in actie 
te komen om met elkaar bomen 
te planten.

NIEUW FONDS
In Nederland helpt Trees for All met het herstel van 
bossen en de uitbreiding van het bosareaal. En we helpen 
bij de aanleg van voedselbossen, landschapselementen 
en stedelijk groen. De projecten die we doorgaans 
steunen zijn grootschalig en worden uitgevoerd door 
professionele organisaties. Tegelijkertijd zien we een 
toenemende aantal burgerinitiatieven van mensen die 
met elkaar hun omgeving willen vergroenen en bomen 
willen planten. Deze initiatieven moesten wij tot voor 
kort afwijzen, omdat ze niet aan al onze criteria voldoen. 
Maar daar komt nu verandering in. Met het GroenDoen 
Fonds stellen we dit jaar 50.000 euro beschikbaar 
voor kleinschalige boomplant projecten. Zo willen we 
iedereen in Nederland inspireren om in actie te komen. 
Dit fonds wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van 
de National Postcode Loterij.

SAMEN VOOR GROEN
Wil jij samen met een aantal andere natuurliefhebbers de 
lokale boer helpen om een houtwal aan te leggen voor 
meer biodiversiteit? Of heb jij samen met een aantal andere 
vrijwilligers een plan gemaakt om een pluktuin aan te leggen 
of een stukje land om te vormen naar een minibos? Het zijn 
dit soort initiatieven die we graag ondersteunen.  

Het GroenDoen fonds is speciaal opgericht voor vrijwilligers 
die samen hun omgeving willen vergroenen. En juist dat 
samen vinden wij belangrijk. Want uit ervaring weten we 
dat wanneer er meer mensen een boom of struik planten, 
er beter voor wordt gezorgd. Daarom kunnen initiatieven 
waarbij minimaal 10 mensen betrokken zijn, aanspraak 
maken op een financiële bijdrage van 500 tot 5000 euro 
uit ons GroenDoen Fonds. Zo maken we samen Nederland 
een beetje groener. 

SNEL EN EENVOUDIG
Als je een goed idee hebt, wil je dit snel en eenvoudig 
kunnen realiseren. Daarom zorgen wij voor een korte 
aanvraagprocedure. De aanvraag dient gedaan te worden 
door een lokale stichting of (buurt)vereniging. Als de 
aanvrager onderteken je samen met minimaal 9 andere 
mensen een zogenaamde ‘Green Pledge’. Hierin verklaar je 
dat je goed voor de aanplant zult zorgen, tijdens en na de 
aanplant. Een volledige aanvraag bestaat uit een 
ingevuld aanvraagformulier en een ondertekende 
Green Pledge. Wij zullen de aanvraag beoordelen en 
binnen een maand krijg je te horen of jouw project in 
aanmerking komt voor een bijdrage.

https://treesforall.nl/app/uploads/2021/10/The-Green-Pledge.pdf
https://treesforall.nl/app/uploads/2021/10/20210824-Aanvraagformulier-GroenDoen.docx


• Stichting of vereniging: de aanvrager is een in
Nederland gevestigde stichting of vereniging. Als
je een goed idee hebt als individu kun je een lokale
stichting of vereniging vragen om de aanvraag
namens jou in te dienen.

• Inheemse bomen en struiken: de aanplant van
één of meerdere bomen staat centraal in jullie plan.
Belangrijk hierbij is dat er voornamelijk inheemse
soorten worden geplant.

• Beleefbaarheid: het project moet toegankelijk en/of
beleefbaar zijn voor het grotere publiek. Zo kunnen
veel mensen in de omgeving van meer groen genieten 
en draagt het project bij aan bewustwording.

Criteria projectaanvraag
Dit zijn de criteria waaraan jouw aanvraag moet voldoen:

• Toestemming: de grondeigenaar heeft toestemming
verleend voor het project en de aanplant van bomen
en struiken.

• ‘The Green Pledge’: om betrokkenheid en de
instandhouding van het initiatief te garanderen,
vragen wij minimaal 10 personen om de Green
Plegde te ondertekenen.

• Dekkingsplan: Trees for All verstrekt een donatie van
500 tot maximaal 5000 euro. We ontvangen graag de
totale projectbegroting en het dekkingsplan waarin
onder andere eventuele andere co-financiers worden
genoemd. Indien er vergelijkbare lokale of regionale
subsidieregelingen zijn, dan houden we daar rekening 
mee of kunnen we jullie hierop attenderen.
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