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Buurt Tuinderij ”Hof van Heer” 

“Lekker groen, moet je samen doen! 
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1. Inleiding  
Hof van Heer is begin 2020 geïnitieerd door Jo Willems en Jan van Opstal van tuinontwerpers de 
Heerenhof. Zij brachten een groep mensen samen met een gezamenlijk doel een buurttuin op te 
richten aan de Rijksweg, gelegen achter het ouderencentrum Envida.  

"Bij de Hof van Heer geloven we in de verbindende kracht van samenwerken in een tuin, het pure 
tuinieren. Weten en vooral ervaren hoe groente en fruit zich ontwikkelt van zaadje tot bord, om 
vervolgens de kennis en de plek open te stellen voor anderen. We zien een meerwaarde in een 
groenplaats dicht bij de stad, vlakbij de mensen én met een esthetische waarde. De idealen van een 
permacultuur worden nagestreefd. Dit zijn: zorg voor de aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen. 
Samen tuinieren, samen werken, samen oogsten, samen delen, samen leren en elkaar zodoende 
beter leren kennen is de missie. We geven dit vorm door een ‘moestuin-plus’ waar veel te zien en 
beleven valt, waar jong en oud samenwerken, leren en waar een brede diversiteit aan groente en 
fruit wordt verbouwd. Een ontmoetingsplek in de buurt, die elke leeftijd aanspreekt en tot actie 
aanzet.” 

Dat is de sociale oogst van het groene buurtproject “Hof van Heer”. 

2. Aanleiding tot Buurt Tuinderij ‘Hof van Heer’ 
De voormalige ‘ezelweide’ tussen Veldstraat en Rijksweg lag al een hele tijd leeg. Het stuk grond is 
eigendom van Woningstichting Servatius. Buurt Tuinderij ‘Hof van Heer’ heeft het in bruikleen en de 
opdracht vanuit Woningstichting Servatius was om aan het perceel een maatschappelijk invulling te 
geven. De initiatiefnemers zagen de kans om een sociaal groen buurt project te ontwikkelen om 
zodoende meer levendigheid, schoonheid en betrokkenheid in de buurt te krijgen.  

3. Locatie Buurt Tuinderij ‘Hof van Heer’ 
Buurt Tuinderij ‘Hof van Heer’ ligt centraal tussen de Veldstraat, de Rijksweg en het Vroendaalpad in 
Maastricht. De belendende wijken zijn Heer, Vroendaal, Eyldergaard en De Heeg (21.000 
inwoners).  Vanwege de centrale ligging worden alle vier de wijken betrokken bij dit sociaal groen 
buurtproject. De grootte van het perceel is 2250 m2 en grenst aan het Kloosterpark Opveld, een IVN 
project, en Zorgcentrum Envida. Tevens zijn er vier basisscholen (BS De Perroen, BS De Kring, KC De 
Vlinderboom, KC Suringar) en een school voor voortgezet onderwijs (Porta Mosana), allen op 
loopafstand. 

4. Doelstellingen & Thema’s Buurt Tuinderij ‘Hof van Heer’ 
In maart 2020 is een groep van 8 deelnemers gestart. Deze groep is inmiddels uitgegroeid tot meer 
dan 20 leden die actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van Buurt Tuinderij ‘Hof van Heer’. Naast 
het actief tuinieren is de opzet dat er verschillende activiteiten georganiseerd worden voor de buurt. 

4.1 Sociaal doel: Meer buurtbetrokkenheid generen. 
De oude ‘dorpsput’ is het centrum van de tuin. Dit is de ontmoetingsplek voor de leden van 
de Hof van Heer, de vrijwilligers en alle andere mensen die de Hof van Heer bezoeken voor 
activiteiten, ontspanning of recreatie. Hier wordt kennis gedeeld, ervaringen uitgewisseld en 
gewoon een praatje gemaakt. Om deze buurtbetrokkenheid te stimuleren werken we samen 
in de tuin (zaaien, verzorgen, oogsten en delen), geven we rondleidingen, organiseren we 
workshops en nodigen we mensen uit om mee te helpen de tuin door te ontwikkelen en op 
orde te houden.  

4.2 Ecologisch doel: Biodiversiteit en duurzaamheid bevorderen, voedsel dichter bij de mens 
brengen. Dat is de doelstelling van stadslandbouw. 
“Vergroot je weerbaarheid, kweek je eigen voedsel. Zo kom je dichter bij een rechtvaardigere, 
gezondere, gelukkigere samenleving en een planeet waarmee we nog even verder kunnen. 
Goed eten is lokaal, kleinschalig, biologisch.”(Carolyn Steel, 02-05-2020, Dagblad de 
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Limburger). Stadslandbouw verkort de voedselketen, vergroot de bewustwording rond de 
herkomst van voedsel, bevordert de cohesie in de wijk en is daarnaast ook recreatief. 

4.3 Doel ruimtelijke kwaliteit:Het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit in de vier wijken. 
Buurt Tuinderij ‘Hof van Heer’ is in haar prille vorm een lust voor het oog. Maar dat niet 
alleen, het zorgt voor een veiligheidsgevoel door meer actie en aanwezigheid in de buurt. 
Onbenutte ruimte wordt beter gebruikt en geeft een nieuwe kijk op stadsontwikkeling. Buurt 
Tuinderij “Hof van Heer” is een onderdeel van en sluit aan bij het historisch Kloosterpark 
‘Opveld’.  

4.4 Educatief doel: Kennis vergaren en kennis delen. 
Door middel van actief tuinieren en aanverwante activiteiten verbinden we verschillende 
leeftijdsgroepen met elkaar. Het is een plek die elke leeftijd aanspreekt. Kinderen spelen en 
wroeten in de tuin, ouderen werken, genieten en ontmoeten elkaar in de Buurt Tuinderij 
“Hof van Heer”. Workshops rondom ecologisch tuinieren (permacultuur) worden 
georganiseerd en uitgevoerd. Kennis wordt overgedragen van oud op jong en energie 
overgedragen van jong op oud.   

4.5 Economisch doel: het produceren en verkopen van duurzaam geproduceerd voedsel met 
bevordering van het welzijn en de gezondheid. 
Dit vloeit logisch uit het sociale thema en hiermee gaan we ook eigen middelen genereren. 
Wekelijks is er op zaterdag een kleine markt waar we onze eigen teelt en kennis verkopen. 
Denk aan groente en fruit, vers en geconserveerd. Honing, jam, augurken etc. Plantjes voor 
in de eigen tuinen. Advies over wat je wel, maar ook vooral niet moet doen als beginnend 
tuinier. 

5. Doelgroepen Buurt Tuinderij “Hof van Heer” 
De Buurt Tuinderij verbindt een diversiteit aan mensen uit vier verschillende wijken. Het is een 
gezonde en activerende ontmoetingsplek voor jong en oud. 

De volgende doelgroepen zijn te definiëren: 

• Ouderen: 65+ zelfstandig wonend en bewoners van Ouderencentrum Envida. 
• Kinderen Primair Onderwijs 
• Jongeren Voortgezet Onderwijs 
• Bewoners Molukse Wijk 
• Statushouders wonende in één van de vier wijken 
• …………………………………………. 

 
6. De organisatie Buurt Tuinderij ‘Hof van Heer' 
 
6.1 De rechtsvorm en bestuur 
De rechtsvorm van Buurt Tuinderij “Hof van Heer” is stichting: Stichting “Hof van Heer”, ook bekend 
bij de Kamer van Koophandel  onder de naam ‘Heerenhof”, kamer van Koophandel nummer 
41078974. Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 
6.2 De leden 
De leden van ‘Hof van Heer’ zijn verantwoordelijk zijn voor hun eigen moestuin (zie A in de tekening). 
De leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de overige onderdelen van de Buurt tuinderij b.v. 
het Fruithof of het Kruidenhof. Een lid kan ook kiezen verantwoordelijk te zijn voor een ander 
specifiek tuindeel b.v. alleen de Vlinderhof 
6.3 De vrijwilligers 
De leden worden ondersteund door vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers is onbeperkt. Hun inzet kan 
zijn eenmalig tot structureel. De inzet van de vrijwilliger kan een individuele inzet zijn, alsook een 
bijdrage in groepsverband. Alle voorkomende werkzaamheden kunnen door vrijwilligers uitgevoerd 
worden. Vrijwilligers worden begeleid en ondersteund door één of meerdere leden van Buurt 
Tuinderij ‘Hof van Heer’. 
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In eerste instantie komen buurtbewoners in aanmerking voor het lid en vrijwilliger zijn van  de Buurt 
Tuinderij. Andere Maastrichtenaren zijn ook welkom, met die opmerking dat er voorrang wordt 
gegeven aan de buurtbewoners. Er wordt gestreefd naar een zo divers mogelijke samenstelling van 
de groep leden en vrijwilligers. De leden betalen € 45,= per persoon per jaar voor hun eigen 
moestuin. Daarnaast investeren zij €105,= als startinvestering voor het verbouwrijp maken van het 
terrein. Momenteel zijn er 9 leden en hebben zich 13 vrijwilligers aangemeld. De oogst wordt 
gedeeld met de vrijwilligers. 
 
7. Ontwerp, realisatie en openstelling van Buurt Tuinderij “Hof van Heer” 
Het perceel (2250m2) is van de Woningstichting Servatius. Zij stellen het stuk grond ter beschikking 
aan de buurt met als voorwaarde dat het gebruik een sociaal maatschappelijk doel dient. Er is een 
gebruiksovereenkomst opgesteld met de initiatiefnemers Jan van Opstal en Jo Willems. De Buurt 
Tuinderij ‘Hof van Heer’ is geopend van 1 mei tot 1 november voor de buurtbewoners. Actieve 
directe betrokkenheid wordt gezocht bij Woonzorgcentrum Envida, Vrienden van de Kloostertuin 
Opveld, Kindcentrum De Vlinderboom, Suringar School, BS de Peroen en BS De Kring,  
Vluchtelingenwerk Maastricht, Tapijn Tuin en  LOCO Tuinen. Het onderliggend plan is door 
Woningbouwstichting Servatius besproken en goedgekeurd. Na het eerste jaar wordt geëvalueerd en 
wordt de voorzetting besproken.  
 

.  
Ontwerp Buurt Tuinderij 'Hof van Heer'  
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Legenda Schets Buurt Tuinderij Hof van Heer 
A: Acht moestuintjes + kastanje houten hekwerk met poortjes 
B: Plantenbakken op hoogte + Kruidentuin en Vlindertuin 
C: Fruitboomgaard - hoogstam 
D: Bloemen plukweide 
E: Educatieve toekomstborders + vierkante meter bakken  
F: Kweekbakken, plantenkas boomstammen en picknickplek  
G: Open Schuur – buitenlokaal en werktafels    
I: Stal, schuur, compostbakken en wateropvang 
J: Bosstruweel, voedselbosje, pergola en paddenpoel 
K t.m.O : Mogelijke partners in de directe omgeving 
 
8. Planning 2020-2021 Buurt Tuinderij “Hof van Heer” 
In de maanden maart en april 2020 worden de nodige voorbereidingen getroffen door de leden en 
de vrijwilligers om van de weide een tuinderij te maken. Woningstichting Servatius gaat de buitenste 
omheining herstellen. De leden en de vrijwilligers gaan de grond verbouwrijp maken, samen met een 
hovenier. Het inrichten van het perceel kan daarna van start gaan: planten, zaaien, wieden, maaien, 
knippen, plukken, oogsten etc.  
 
De Buurt Tuinderij ‘Hof van Heer’ is algemeen opengesteld alle dagen van de week vanaf 1 mei 2020 
tot 1 november van zonsopgang tot zonsondergang. De acht Moestuinen A, afgezet d.m.v. een 
kastanje houten hekwerk en met af te sluiten poortjes, zijn alleen toegankelijk indien erin gewerkt 
wordt door een of meerdere leden. Tussen 1 mei en 1 november is de gehele Buurt Tuinderij “Hof 
van Heer” elke zaterdagmiddag tussen 13.00-16.00 uur geopend en vindt er een buurtmarkt plaats. 
Er is minimaal één lid aanwezig. Op zaterdagmiddag zijn er diverse activiteiten. Mogelijke activiteiten 
zaterdagmiddag zijn verkoop van groenten, fruit, jammen, sappen, siropen, honing, bloemen etc. 
Bezoekers kunnen meewerken in de tuin, verzamelen van kruiden, bosje bloemen plukken, 
opruimwerkzaamheden, onkruid wieden, grasmaaien, de composthoop omzetten, een workshop 
door CNME of IVN, een rondleiding met uitleg, een lezing permacultuur, planten ruilmarkt, werken 
met kruiden, kringloop tuingereedschappen, etc. Op zaterdagmiddag is er een eenvoudig terras waar 
men een kopje koffie of thee kan nuttigen.  
 
9. PR & Communicatie Buurt Tuinderij “Hof van Heer” 
Door middel van de buurtapp, “Maastricht Doet”-platform vrijwilligers”, facebook en persoonlijke 
benadering, is de buurt geïnformeerd en hebben zich mensen opgeven. Er wordt contact gezocht 
met de buurtraden Heer, De Heeg, Vroendaal en Eyldergaard met het verzoek om bekendheid te 
geven aan de Buurt Tuinderij ‘Hof van Heer’. Lokale kranten worden benaderd voor publiciteit en in 
de agenda’s worden de activiteiten aangemeld. De Buurt Tuinderij wordt aangemeld bij “Groen 
Maastricht”. Op het perceel zelf komen twee grote borden met informatie en bij de ingangen twee 
kleine informatieborden. Er wordt een website ontworpen (www.hofvanheer.nl) 
 
10. Contactgegevens Buurt Tuinderij “Hof van Heer” 
Stichting “Buurt Tuinderij Hof van Heer” 
Correspondentie adres:  
Secretariaat “Hof van Heer” t.n.v. J. Willems 
Veldstraat 8 
6227SZ Maastricht 
Tel. 06-28959427 of 06-42054095 
Email: hofvanheer@gmail.com www.hofvanheer.nl 
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Bijlage 1  Begroting Buurt Tuinderij Hof van Heer 
Basisvoorzieningen (realisatie heeft hoogste prioriteit):  

§ Watervoorziening. Kosten: € 1.250  
§ Multifunctionele open schuur ‘Het Schop’ zodat er een beschutte plaats is voor de workshops 

en de voedselmarkt. Kosten: € 5.000,= 
§ Reparatie en noodzakelijke aanpassingen en inrichting schuur en stal. Kosten: € 1.000 
§ Communicatiemiddelen (website, foldermateriaal, infoborden, etc). Kosten: € 1.500 
 

Doelgroep specifiek 
§ Drempelvrije hoofdingang realiseren door middel van vlakke bestrating; € 500,= 
§ Inrichting verhoogde plantenbedden voor ouderen, fysiek beperkten en rolstoelgebruikers. 

Zo kunnen zij gemakkelijk staand of vanuit een rolstoel zelf groente en kruiden planten en 
verzorgen. Kosten: 2.500,=. Inrichting en realisatie in overleg met management Envida en 
Srevatius Woningstichting. 

§ Vierkante meterbakken voor tuinieren met kinderen en jongeren: € 500,= 
§ Gereedschappen, ook aangepast: € 1.000,= 
§ Bosstruweel annex voedselbos. Voorbereiding van het stuk grond en n.a.v. een 

beplantingsplan worden planten en struiken aangekocht en geplant. Kosten € 3.000,= 
§ Hoge werktafels bij de open schuur voor zaaigoed, oppotten en vermeerderen. Tevens voor 

de diverse workshops voor de buurt. Kosten: 1.500,= 
§ Plantenkas + binnenlokaal(4 x 8 meter) met wateropvang en zonnepanelen en inrichting: € 

15.000  
§ Plantenkas-Buitenlokaal: € 15.000 
§ Ontwikkelen van een educatief aanbod en materialen voor kinderen: € 500,= 
 

Middelen die nodig zijn om de doelstellingen te faciliteren. Planning is winter 2020 en 2021. 
§ De vlinder- en bijentuin: aanleg en inplanten € 2.500,= 
§ De wilde bloementuin: aanleg en inplanten € 2.500,= 
§ De Toekomstborders: aanleg en inplanten € 5.000,= 
§ De kweekbakken d.m.v. één-ruiters: € 1.000,= 
§ Het tweede Fruithof: aanleg en inplanten € 1.250,= 
§ De paddenpoel bij het voedselbos; aanleg en inplanten € 2.000,= 
§ De pergola voor het voedselbos: € 3.500,= 
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   Matrix  

 Leden Ouderen 
(65+) 

Kinderen en 
Jongeren 

Overigen 
 

Subsidie-
verstrekkers* 

2020   
Basisvoorzieningen (water, 
schuren, communicatiemiddelen 

Alle doelgroepen 1,3,4 

Verhoogde plantenbedden  X   1 
Hoge werktafels in open schuur X X X X 1,3,4 
Bosstruweel annex voedselbos X X X X 2,3 
2021      
Vlinder- en bijentuin  X X X 4 
Wilde bloementuin X X  X ? 
Toekomstborders X X  X ? 
Kweekbakken X  X  1,3,4 
Tweede fruithof  X  X X 3,4 
Paddenpoel  X X X X ? 
Pergola voedselbos (met bankjes)   X X  

   Subsidieverstrekkers: 1=Ouderen; 2=plantmaterialen 3=Onze Buurt; 4=Rabobank 

Subsidie “Ouderen” 

1.  Watervoorziening     € 1.250,= 
2. Verhoogde plantbedden+werktafels   € 2.000,= 
3. Drempelvrije ingang     €    500,= 
4. Gereedschappen     €    250,= 
Totaal          € 4.000,= 
Subsidie “Rabo Bank” 
1.  Open Schuur        € 5.000 
2.  Werktafels + banken     € 1.500,= 
Totaal          € 6.500 
Subsidie “Onze Buurt” 

1. De vlinder- en bijentuin: aanleg en inplanten   € 2.500,= 
2. De wilde bloementuin: aanleg en inplanten  € 2.500,= 
3. De Toekomstborders: aanleg en inplanten   € 5.000,= 
4. De kweekbakken d.m.v. één-ruiters:     € 1.000,= 
5. Het tweede Fruithof: aanleg en inplanten   €     250,= 
6. De paddenpoel bij voedselbos; aanleg en inplanten  € 2.000,= 
7. De pergola voor het voedselbos:    € 3.500,= 
8. Plantenkas Buitenlokaal, zonnepanelen,wateropvang € 15.000 
9. Communicatiemiddelen  
 (website, foldermateriaal, infoborden    € 1.500 

Totaal         € 33.250,= 

Subsidie Plantmaterialen       

Totaal          € 5.000,=
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BIJLAGEN II 

 
Mogelijke subsidieverstrekkers 

1. Ouderen https://voordeouderen.nl/nl/pages/zowerkthet 
2. Boomplantsubsidie Zsm aanvragen. Samen met de stichting Instandhouding Kleine 

Landschapselementen (IKL) is de Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) druk 
bezig om in onze provincie boomplantinitiatieven van de grond te krijgen. https://spits-
online.nu/platform/g6mIOqNx1BUyjnk2ULvh/details 

3. Onze buurt. Inschrijven voor de prijs van dit jaar kan tot en met 27 augustus 2020 via dit 
formulier . Onze Buurt is een actie van de woningcorporaties verenigd in Ons Limburg, 
uitgevoerd met hulp van Oranje Fonds en de Provincie 
Limburg.https://onzebuurt.eu/?fbclid=IwAR0rISrB3HQX8ndqDZKEJ35Oclufo1A4kWF79jQ
7DAJOlhOxnYDvcPw2HgI 

4. Rabobank. 3 projecten. Coöperatiefonds: een donatie voor projecten op het gebied van 
duurzaamheid, economische vitaliteit, leefbaarheid in wonen of leefbaarheid in zorg. 
Formulier invullen. 

 
 

1. Ouderen 

Op Voor de Ouderen zamel je geld in en werf je vrijwilligers voor het welzijn van ouderen. Denk 
bijvoorbeeld aan een schilderworkshop voor ouderen, een beweegmiddag of een tovertafel. Of 
heb je een ander goed idee? 
Voldoet jouw initiatief aan een aantal voorwaarden, dan maak je ook nog kans op een bijdrage tot 
€2.000 en tot 50% van je doelbedrag. Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo en Fonds 1818 
dragen via het platform voordeouderen.nl bij aan geldwervende acties voor initiatieven en 
activiteiten gericht op 65+ers die tot doel hebben hen te activeren. Activiteiten waarbij ouderen zelf 
aan de slag gaan, zelf een actieve inbreng hebben, maken kans op een bijdrage. Het beschikbare 
budget zal dit jaar in twee delen opgesplitst worden, zodat er ook in het tweede deel van het jaar 
(weer) budget beschikbaar is.  

Voorwaarden 

1. Activiteiten waarbij ouderen zelf aan de slag gaan, zelf een actieve inbreng hebben, maken 
kans op een bijdrage.  

2. De voorkeur gaat uit naar initiatieven waarin meer mensen betrokken zijn dan alleen de 
eigen leden.  

3. De voorkeur gaat uit naar initiatieven die nog niet eerder hebben plaatsgevonden.  
4. Organisaties en personen kunnen eenmaal per jaar een bijdrage van Voor de Ouderen 

ontvangen. Kies dus bewust voor welk initiatief je een aanvraag doet.  
5. Na het indienen van je aanvraag moet je initiatief binnen 6 maanden plaatsvinden, denk dus 

van tevoren na over wanneer je je aanvraag kunt indienen. Als je aanvraag is goedgekeurd, 
gaat je crowdfundingcampagne 3 weken later op maandag online.  

6. De limiet van het beschikbare budget van de provincie waarin je initiatief plaatsvindt is nog 
niet bereikt.  

7. Om geld in te zamelen, benader je zoveel mogelijk verschillende donateurs en voer je 
bijvoorbeeld acties, zoals het houden van een markt.  

8. Heb je in 2019 ook een bijdrage van Voor de Ouderen gehad? Je kan pas een nieuwe bijdrage 
aanvragen als deze activiteit is afgerond. Bij een afgerond initiatief hoort ook een update op 
de inzamelactiepagina.  

De spelregels 
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9. Iedereen kan een inzamelactie starten voor het welzijn van ouderen. Alleen initiatieven die 
het ‘actief bezig zijn’ van ouderen stimuleren, maken kans op een bijdrage tot €2.000. Organisaties 
en personen kunnen eenmaal per jaar een aanvraag voor een bijdrage indienen..  
10. De voorkeur voor een bijdrage gaat uit naar initiatieven waarin meer mensen betrokken 
zijn dan alleen de eigen leden..  
11. Je inzamelactie is succesvol wanneer je minstens 100 procent van het doelbedrag ophaalt 
(inclusief de eventuele bijdrage van Voor de Ouderen). Na afloop van de succesvolle inzamelactie 
worden de donaties (en de eventuele bijdrage) uitgekeerd. Haal je tussen de 80 procent en 99 
procent? Dan leg je een alternatief plan voor aan je donateurs. Gaan zij akkoord? Dan is je 
inzamelactie alsnog succesvol en worden de donaties (en de eventuele bijdrage) uitgekeerd.  
12. Haal je minder dan 80 procent van je doelbedrag op? Dan is je inzamelactie helaas niet 
succesvol. De donaties worden teruggestort en ook de eventuele bijdrage wordt niet uitgekeerd.  
13. Het inzamelen van geld bij verschillende donateurs of door middel van een inzamelactie 
wordt gestimuleerd. 
 

Bomen planten 
 
 
 
 

 
Heb je een initiatief om bomen te planten? Wij helpen je graag met de uitwerking en 
financiering! 

Samen met de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) is de Natuur en 
Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) druk bezig om in onze provincie boomplantinitiatieven 
van de grond te krijgen. Als je een boomplantinitiatief hebt, maar daarbij ondersteuning zoekt, 
roepen wij je op om je initiatief zo snel mogelijk bij ons te melden via het online 
vragenformulier. Wij helpen je dan om het initiatief rond te krijgen inclusief financiële 
ondersteuning. Samen maken we van 1 + 1 = 4 bomen! Het gaat overigens niet alleen om 
bomen, maar om alle vormen van landschappelijke beplanting (houtwallen, singels, heggen, 
geriefhoutbosjes etc.). 
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Provinciale subsidieregeling 

De provincie Limburg wil in onze provincie 1 miljoen bomen 
aanplanten. Om dit mogelijk te maken is de subsidieregeling 
‘Aanplant bomen in Limburg 2020’ gestart. De criteria om 
voor subsidie in aanmerking te komen zijn dat er minimaal 
100 bomen worden aangeplant, op een bosbouwkundig 
verantwoorde manier, met diverse inheemse boomsoorten 
en op een duurzame standplaats. Aanvragen die hieraan 
voldoen van minimaal € 50.000,- worden door de provincie 
met maximaal 50% gefinancierd. Binnen de subsidiabele 
kosten zitten de plantmateriaalkosten en de kosten die 
noodzakelijk zijn om het plan uit te werken en ook de 
aanplant te organiseren. Streven is maximaal 20% interne 
kosten (overhead) van de totale subsidiabele kosten van een 
organisatie. 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
Aangezien er waarschijnlijk veel mensen en organisaties zijn die bomen willen planten, maar 
niet kunnen voldoen aan de eis om minimaal € 25.000,- zelf in te leggen, is er een zogenaamde 
Vangnetregeling opgesteld. Hierbij worden per gemeente meerdere kleine initiatieven 
gebundeld en als één geheel door de betreffende gemeente ingediend om zo toch te voldoen 
aan de drempelwaarde van € 25.000,-.  
  
IKL en NMF Limburg zijn nu bezig om deze kleine initiatieven te verzamelen, vandaar dat we 
deze oproep doen. Ook gaan we inspirerende sessies organiseren met lokale groepen om 
plannen op te halen, samen te creëren en naar cofinanciering te zoeken. De plannen worden 
daarna uitgewerkt tot concrete aanplantplannen zodat zij passen binnen de subsidieregeling. 
  
Ga naar het formulier 
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Plan Boom: 10 miljoen bomen 

Het landelijke project Plan Boom is een initiatief van 
Landschappen.nl, waaronder de gezamenlijke Natuur en 
Milieufederaties en IKL, met geld van de Postcodeloterij, om 
in heel Nederland 10 miljoen bomen te planten in de periode 
2020-2023. 
  
IKL en de NMF Limburg kunnen vanuit Plan Boom procesgeld 
aanvragen om voor o.a. gemeenten, (natuur)organisaties, 
groengroepen en dorpsraden locaties te zoeken om bomen te 
planten en vrijwilligers te mobiliseren. Maar ook om te 
helpen bij het vinden van financiering van plantgoed door 
crowdfunding, het opzetten van (donatie)campagnes, het 
aangaan van partnerships met bedrijven, het verkopen van 
deelnemerspakketten / plantregeling, het organiseren van 
‘boom-afhaal-plant-dagen’ en buurtplantdagen. Verder 
kunnen met lokale groepen inspiratiewandelingen gemaakt 
waarbij vragen worden beantwoord als: Waar missen we nou 
een fraai groen landschap? Waar missen we bomen en wat 
kunnen we eraan doen? Daarnaast worden mensen 
geïnspireerd om zélf aanplantingen op te pakken. 
  
Mocht je interesse hebben in een inspiratiewandeling of een 
van de andere genoemde activiteiten, neem dan contact met 
ons op: 
  
Ron Janssen | Stichting IKL 
r.janssen@ikl-limburg.nl 
06-21 61 60 63 
  
Grietje Lenstra | Natuur en milieufederatie Limburg 
g.lenstra@nmflimburg.nl 
06-41 85 42 71 

 

 
 

 
 

 

 

 
 Deel    Deel    Deel    Stuur door  

 

 
3. Onze buurt 

Onze Buurt bevordert de leefbaarheid in wijken en dorpen. We vinden het belangrijk dat mensen in 
wijken samen werken aan de verfraaiing van de omgeving en onderlinge contacten opzoeken. 
Daarom reiken we elk jaar een stevig startkapitaal uit aan het beste buurtplan. Inschrijven voor de 
prijs van dit jaar kan tot en met 27 augustus 2020 via dit formulier . Onze Buurt is een actie van de 
woningcorporaties verenigd in Ons Limburg, uitgevoerd met hulp van Oranje Fonds en de Provincie 
Limburg. 
Met Onze Buurt zoeken we naar de mooiste, meest sociale, succesvolste en leukste Limburgse wijk-
initiatieven.  Byeboere Maastricht en WOP De Carmel wonnen de hoofdprijzen vorig jaar. In 2018 
werd de hoofdprijs eerlijk gedeeld door Buurzaam Koken Kids in Maastricht  en Kloostertuin ‘t 
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Laefhoes in Amererica. In 2016 kreeg Moedercentrum Maximina Roermond €45.000 voor de 
verbouwing van de Wereldkeuken. De editie van 2015 werd gewonnen door de Fiets- & 
Schoenenbank uit Maastricht, in 2014 ging Huurders Belangen Vereniging Hoensbroek met de prijs 
aan de haal, in 2013 kreeg de Dorpsraad Heide tienduizenden euro’s om een dorpskeuken te bouwen 
en in 2012 ging de hoofdprijs naar de Blerickse school Klingerberg die een speelplaats voor de wijk 
opende. Laat Onze Buurt ook jouw buurt helpen! 
Spelregels 
Om in aanmerking te komen voor de prijs ‘Onze Buurt 2020ʹ moet een initiatief en de organisatie aan 
een aantal voorwaarden voldoen. 

Criteria 

• De initiatieven die wij zoeken hebben met verbetering van de leefbaarheid te maken, 
moeten het sociale klimaat in de buurt/wijk vVersterken en hebben als doel om mensen samen 
te brengen. Het kan dan gaan om het verbinden van twee heel verschillende groepen 
(bijvoorbeeld jong/oud of minder valide/valide), een totale doelgroep met elkaar verbinden 
(bijvoorbeeld een hele buurt of alle jongeren uit een bepaalde wijk/dorp) of om een soort 
springplank voor een geïsoleerde groep mensen om weer mee te doen met ‘de rest’. 

 
• Initiatieven die aanmerking willen komen voor de hoofdprijs van Onze Buurt moeten in 

Limburg vernieuwend van opzet zijn. Een goed idee van buiten Limburg naar de situatie in de 
eigen buurt of wijk vertalen mag, maar dan moet wel de bron worden vermeld. De jury let ook 
op duurzaamheid in de zin van voortgang: een feestje voor de buurt is leuk voor 1 dag, Onze 
Buurt stimuleert graag zaken die blijvend van waarde zijn. 

• Het project moet een voorbeeld zijn voor anderen. Onze Buurt wil via de diverse 
mediakanalen bereiken dat ook andere wijken enthousiast worden om iets moois voor de wijk te 
bedenken. 

• De uitvoerende organisatie moet een stichting, vereniging of een comité zijn -eventueel 
geadopteerd door een woningstichting, een bedrijf of een school. Een nog niet-georganiseerde 
club mensen mag inschrijven, maar moet na nominatie een vereniging of stichting oprichten om 
de hoofdprijs te kunnen winnen. Groepen met een wens mogen ook via het “Onze Buurt Zetje” 
eerst een jaar mee doen om de organisatie op te tuigen en het jaar er na pas het definitieve 
project indienen voor de echte prijs.  

• De uitvoerende organisatie verkeert niet in financiële nood en kan ook zonder de prijs 
voortbestaan. 

• Alleen volledig ingevulde -digitale- deelnameformulieren worden in behandeling genomen. 
• Alleen Limburgse initiatieven kunnen deelnemen. 

De planning 

• Inzendingen voor de prijs van 2020 zijn welkom tot en met 27 augustus  2020. Daarna sluit 
de inschrijftijd. Wie later dan die datum inzendt, gaat automatisch door naar de ronde van 2021. 

• De jury zal begin september zes nominaties voor de prijs bekend maken. 
• Die zes initiatieven presenteren zich van hun meest inspirerende kant in een video die Onze 

Buurt op de eigen site en L1 toont. De Limburger en de bladen van VIAlimburg besteden ook 
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aandacht aan de finalisten. Natuurlijk staan de filmpjes en verhalen ook op de website van Onze 
Buurt en op Sociale Media. 

• In de herfst komen de 6 genomineerde groepen hun verhaal toelichten bij de jury in een 
sprankelende presentatie. 

 
4. Rabobank 

Samen bereik je meer dan alleen. Met sponsoring en donaties versterkt de Rabobank de lokale 
samenleving. U kunt bij ons terecht voor: 

• Rabobank Clubkas Campagne: een donatie namens onze leden. Voor verenigingen en 
stichtingen met een maatschappelijk doel die bij ons bankieren. 
Rabo Clubsupport 

Verenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan een vitale Zuid-Limburg West. Mede daarom 
draagt Rabobank Zuid-Limburg West het verenigingsleven in onze regio een warm hart toe. En 
doneren wij elk jaar een deel van onze winst aan lokale verenigingen. De leden van onze bank 
stemmen tijdens Rabo ClubSupport op de verenigingen die zij belangrijk vinden. Hoe meer stemmen 
op een vereniging worden uitgebracht, hoe meer geld deze krijgt. Rabo ClubSupport is bedoeld voor 
verenigingen en stichtingen die bij ons bankieren en een sociaal-maatschappelijk of culturele 
bijdrage leveren. 

• Coöperatiefonds: een donatie voor projecten op het gebied van duurzaamheid, economische 
vitaliteit, leefbaarheid in wonen of leefbaarheid in zorg. 

Wij steunen maatschappelijke, sociale en culturele projecten met een uniek lokaal karakter. Samen met 
onze ledenraadsleden beoordelen wij of projecten een bijdrage krijgen uit het fonds en zo ja, hoe hoog 
het bedrag wordt. Een donatie uit ons Coöperatiefonds aanvragen? Vul het formulier in en stuur dit, 
samen met een projectplan en een begroting, door. Wij nemen uw aanvraag dan in behandeling. 

 
• Sponsoring: activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappij. U zorgt voor een 

tegenprestatie. 
Rabobank Zuid-Limburg West sponsort een aantal lokale toonaangevende activiteiten en 
evenementen op het gebied van sport, cultuur en maatschappij.  

 


