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Voorwaarden financiering bomen en struiken voor 

bewonersinitiatieven en scholen 2022  

  

Inleiding 

Dankzij een financiële bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn voor de jaren 2021-2023 

vanuit Plan Boom middelen beschikbaar voor financiering van plantgoed voor bewonersinitiatieven 

en schoolpleinen. Vanuit het budget kunnen inheemse (autochtone) bomen en struiken,  

bosplantsoen formaat (80-100 cm), laanbomen (maat 10-12) en fruitbomen (maat 8-10) worden 

geleverd, met eventueel benodigde boompalen, boomband en bodemverbeteraar.  

 

Beschikbare financiering 

Per initiatief kan tot een maximum van 500 euro beplanting worden aangevraagd voor dit Plan Boom 

budget. Het budget is per gemeente gelimiteerd. Toezegging van financiering vindt plaats op 

volgorde van het indienen van beplantingsaanvragen. 

 

Wanneer kan een bewonersinitiatief/school aanspraak maken op financiering voor plantgoed? 

• Het initiatief vindt plaats in de openbare ruimte of op een opengesteld particulier terrein of 

op/rondom een onderwijsinstelling. 

• De grondeigenaar geeft toestemming voor het voorgenomen beplantingsplan. 

• De initiatiefgroep bestaat uit ten minste 3 vrijwilligers/deelnemers. Het betreft een aanvraag 

voor inheems, autochtoon plantgoed. 

• Het plantinitiatief versterkt het landschap en/of de cultuurhistorie en/of verhoogt de 

biodiversiteit in dorpen en steden. 

• Indien de initiatiefgroep dit jaar in het kader van streekbeheer gebruikmaakt van het 

ondersteuningsbudget bij Landschapsbeheer Drenthe, kunt u geen aanvraag indienen bij 

Plan Boom. 

• De initiatiefgroep draagt zorg voor het plant-klaar-maken van de locatie en het aanplanten 

(en eventueel tussentijds inkuilen) van het plantgoed. 

• Het vervolgbeheer van de bomen en/of struiken is geregeld.  

• De initiatiefgroep/de school noemt het Prins Bernhard Cultuurfond en Plan Boom in de 

berichtgeving en communicatie rondom het plantproject. Het logo van Plan Boom is op te 

vragen bij de organisatoren van Plan Boom. Het logo en promotiemateriaal van het Prins 

Bernhard Cultuurfonds is te downloaden via de volgende link: 

 https://www.cultuurfonds.nl/informatie/logo-en-promotiematerialen  

• De initiatiefgroep rapporteert naderhand het aantal gemaakte vrijwilligersuren aan de 

organisatoren van Plan Boom via het ‘Verantwoordingsformulier’. Dit 

Verantwoordingsformulier krijgt u bij de toekenning van de financiering toegestuurd. 

Indienen beplantingsaanvragen 

In bijlage 1 vindt u het aanvraagformulier voor beplanting voor bewonersinitiatieven/scholen. 

Beplantingsaanvragen kunnen met behulp van het ingevulde formulier worden ingediend bij 

Landschapsbeheer Drenthe via info@lbdrenthe.nl.   
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Aflevering beplantingsaanvragen 

Beplantingsaanvragen worden in 2 uitleveringsrondes per jaar bezorgd: 

• Voorjaarsronde (tweede helft maart), aanvragen dienen voor 15 februari binnen te zijn. 

• Najaarsronde (tweede helft november), aanvragen dienen voor 15 oktober binnen te zijn. 

Tips voor uw initiatief: 

• Een plant- en of opkuil-instructie voor plantgoed is te downloaden op de pagina van Plan 

Boom (www.planboomdrenthe.nl). 

• Via Landschapsbeheer Drenthe kunt u voor uw plantactiviteit gereedschap lenen. Meer 

informatie is te vinden op de website  www.lbdrenthe.nl/aan-de-

slag/ondersteuning/gereedschapsuitleen 

• Heeft u behoefte aan plantadvies m.b.t. uw initiatief? Voor meer informatie over de 

mogelijkheden kunt u contact opnemen met Judith van den Berg van de Natuur en 

Milieufederatie Drenthe, j.vd.berg@nmfdrenthe.nl.  

 

 

http://www.planboomdrenthe.nl/
http://www.lbdrenthe.nl/aan-de-slag/ondersteuning/gereedschapsuitleen
http://www.lbdrenthe.nl/aan-de-slag/ondersteuning/gereedschapsuitleen
mailto:j.vd.berg@nmfdrenthe.nl

