
Voorwaarden deelname Plantacties met vrijwilligersgroepen 2021 

Plantgoed 

• Jullie krijgen het bosplantsoen gratis. Dit is 1 á 2 jarig plantsoen. 

• De vrijwilligersgroep plant minimaal/bij voorkeur 50 strekkende meter van een heg of een 

bosje van minimaal 100 m2 (bijvoorbeeld 10 bij 10 meter). 

• Er is een beperkt budget voor plantmateriaal. Op basis van de aanvragen wordt een verdeling 

van het bosplantsoen gemaakt. 

• Na akkoord van je aanvraag, ontvang je een voucher t.w.v. maximaal €100,- exclusief btw. Je 

kan er ongeveer vanuit gaan dat een struik met de afmeting 40 – 60 cm een euro per stuk 

kost. Dus in principe kunnen er 100 soorten bosplantsoen worden besteld. 

Plantlocatie 

• Jullie zoeken en regelen een locatie waar geplant kan worden met toestemming van de 

terreineigenaar. 

• Jullie maken afspraken met de terreineigenaar. Een van de afspraken is dat de bomen 

minstens 10 jaar blijven staan. En jullie spreken af wie er voor het beheer en onderhoud 

zorgt. Denk hierbij aan het verwijderen van grassen en andere concurrerende planten, het 

geven van voldoende water tijdens warme en droge periodes (dit is met name belangrijk 

tijdens het eerste en tweede jaar) en snoeiwerkzaamheden naar mate de struiken groter 

worden.  

• Het plantmateriaal moet het liefst 4 meter of hoger kunnen worden, het mag wel gesnoeid 

worden maar niet jaarlijks. 

Uitvoering 

• Na akkoord van de aanvraag kan de vrijwilligersgroep het plantmateriaal bestellen en stuurt 

de factuur (maximaal €100,-) naar Stichting Landschap Noord-Holland onder vermelding van 

de projectcode: S-20-50000 plan boom. Als contactpersoon kan je Martijn Struijf op de 

factuur vermelden. 

• We zijn graag op de hoogte als het planten daadwerkelijk op het terrein plaatsvindt en 

ontvangen daarvan graag een foto. Deze kun je sturen naar Natuur en Milieufederatie 

Noord-Holland: minella@mnh.nl 

• De Nationale Postcode Loterij financiert het plantmateriaal en stelt als eis dat kenbaar wordt 

gemaakt dat het project mede mogelijk gemaakt is door een financiële bijdrage van de 

Nationale Postcode Loterij. Als jullie een artikel maken in een nieuwsbrief, op een website, 

een krantenartikel of iets dergelijks dan graag het logo van de Nationale Postcode Loterij 

gebruiken. 
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