
Voor een groen en leefbaar Gelderland 
 Inspiratiegids voor subsidiemogelijkheden



Inspiratie voor subsidiemogelijkheden
Wilt u iets doen op uw grond op het gebied van natuur, natuurinclusieve 
kringlooplandbouw, landschap en water? Laat deze gids uw inspireren over 
de subsidiemogelijkheden die er zijn in Gelderland. Via een keuzeboom komt 
u uit bij de organisatie of het platform waar u meer informatie kunt krijgen 
over het onderwerp. Of bij de organisatie die u kan helpen bij de aanvraag 
van een subsidie. Op de laatste pagina vindt u meer informatie over  
de aanspreekpunten en subsidieaanvragers.

Er volgt een korte uitleg over hoe u de keuzeboom kunt lezen:

Centrale vraag Hoofdonderwerp Subonderwerp/
Maatregel

Subsidieaanvrager/ 
Eerste 

aanspreekpunt

Deze uitgave is van november 2021. Het kan zijn dat subsidies niet meer 
openstaan of de informatie niet mee actueel is als u deze versie raadpleegt. 
Eens per 6 maanden actualiseren wij dit document. Bij vragen kunt u altijd 
contact opnemen met het provincieloket via provincieloket@gelderland.nl.

mailto:provincieloket%40gelderland.nl?subject=


Wat kan ik op 
mijn perceel 
doen op het 
gebied van ...?

Natuur

Aankopen/ 
Verwerven/ 
Afwaarderen 
waarde grond 
voor Gelders 
Natuurnetwerk

Provincie Gelderland, Programma 
Natuur 

Omvormen van 
landbouw- 
grond/ Inrichten 
nieuwe natuur

Plan zelf maken en indienen bij de 
provincie (voor waarde daling van 
grond en plan)

Bosgroepen (voor inrichtings- en 
beheerplan)

Ecologisch adviesbureau  
naar keuze

Specifiek 
voor 
bossen

Aanleggen van nieuw bos buiten 
Gelders natuur netwerk/omvormen 
van bestaande natuur naar bos

Provincie Gelderland, 
Bossenstrategie

Vitaler en divers bos/ meer 
natuurbos door bodem en water-
verbeteringen en gemengde soor-
tensamenstelling

Provincie Gelderland, 
Revitalisering 
Bossenstrategie

Natuurbeheer voor alle natuur- 
typen (zoals plaggen, bosver-
jonging of toegankelijkheid paden)

Bosgroepen

Natuurcollectief Gelderland 

Natuurcollectief VALA
Beheer van 
natuur in het 
GNN door 
particulieren 
(kleiner dan  
150 ha)

Behouden/Herstellen Natura2000 
of Gelders Natuurnetwerk

Provincie Gelderland, 
Programma Natuur

Instandhouding prioritaire soorten 
(kweek, introductie, handmatige 
bestuiving, onderzoek)

Provincie Gelderland, 
Programma Natuur

Aanpak van bestrijden van 
invasieve exoten 

Provincie Gelderland, 
Programma Natuur



Wat kan ik op mijn 
perceel doen op het 
gebied van ...?

Natuurinclusieve 
kringlooplandbouw

Aanleg nieuw landschap 
(waardedaling van agrarische 
grond)

Agrarische collectieven (Collectief 
Veluwe, Collectief Rivierenland, VALA)

Agrarisch natuur en land-
schapsbeheer (zoals weidevo-
gelbeheer, akkerranden, 
poelen, struwelen)

Agrarische collectieven (Collectief 
Veluwe, Collectief Rivierenland, VALA)

Bedrijfsplannen voor bijv. 
natuurinclusieve-, kringloop- 
of biologische landbouw

Agrarische collectieven (Collectief 
Veluwe, Collectief Rivierenland, VALA)

Bionext

Platform Natuurinclusieve  
landbouw Gelderland 

Rijksregelingen (zoals SABE)  
via het RVO

Agroforestry (voedselbos, 
houtproductie en andere 
houtige gewassen zoals 
notenbomen, wilgen of 
vruchtstruiken)

Agroforestry Netwerk Gelderland

Provincie Gelderland,
Programma Agrifood

Innovatieve ideeën op het 
gebied van stalsystemen, 
kennis & voorlichting, 
marktonderzoek, afzet van 
landbouwproducten

Provincie Gelderland,
Programma Agrifood

LTO Noord

De Innovatie Coöperatie

Waterbesparende 
maatregelen (zoals opslag  
en hergebruik water, 
druppelirrigatie en andere 
innovaties) en waterkwaliteit 
verbeteren

Waterschappen (Rivierenland, Vallei en 
Veluwe, Rijn en IJssel)

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer



Wat kan ik op 
mijn perceel 
doen op het 
gebied van ...?

Landschap

Maatregelen voor 
biodiversiteit: 
elementen zoals 
poelen, hout-
wallen, bosjes, 
struweelranden 
of bloemrijke 
graslanden, 
bermen, hooi-
landjes en  
burgerbetrok-
kenheid

Provincie Gelderland (alleen 
landgoedeigenaren),
Programma Natuur

Gemeenten als subsidie 
indiener (zoek op eigen 
gemeente voor alle subsidie-
mogelijkheden)

Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland (voor informatie 
en advies)

Groen en 
gebouwd erfgoed

Meer informatie over 
gemeentelijke monumenten 
via gemeenten

Maatregelen voor 
Rijksmonumenten via 
Provincie Gelderland, 
Programma Cultuur en 
Erfgoed

Uitvoering maatregelen 
monumentaal erfgoed,  
bijv. restaureren of 
verduurzamen (gebouwen  
of groen erfgoed, niet 
woonhuis)

Onderzoek (bijv. naar 
cultuurhistorische waarden 
voor beheer, herbestem-
mingsmogelijkheden, duur-
zaamheidsadvies)

Burgers 
betrekken bij 
aanleg landschap 
(zoals 
natuurtuin, 
bloemrijke 
tussenberm, 
groene gevels)

Provincie Gelderland, 
Programma Natuur

Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland (ook voor beheer)

Water
Water vasthouden 
en waterkwaliteit 
verbeteren

Waterschappen 
(Riverenland, Vallei en 
Veluwe, Rijn en IJssel)



Meer informatie per onderwerp

Voor alle vragen richting Provincie Gelderland kunt u contact opnemen via  
het provincieloket (provincieloket@gelderland.nl). Zij kunnen u dan naar  
de juiste persoon binnen de provincie doorverwijzen.

Natuur
Particulier Natuurbeheer: www.gelderland.nl/natuurbeheerplan
Uitvoeringsprogramma Bomen en bos: www.gelderland.nl/De-provincie-en-de-Gelderse-natuur
Behoud van prioritaire soorten: www.gelderland.nl/Subsidies/behoud-van-prioritaire-soorten
Invasieve exoten: www.gelderland.nl/Subsidies/invasieve-exoten

Natuurinclusieve-kringlooplandbouw 
Kadernota Agrifood: www.gelderland.nl/programmaAgrifood
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), overgangsperiode start nieuwe GLB (POP3plus) en 3e Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3): 
www.gelderland.nl/programmaAgrifood/Gemeenschappelijk-Landbouwbeleid-2020-2021

Landschap
Subsidie Biodiversiteit en landschap:www.gelderland.nl/Subsidies/biodiversiteit-en-landschap
Subsidie Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap: www.gelderland.nl/Subsidies/burgerbetrokkenheid-bij-natuur-groen-en-landschap
Cultuur en erfgoed: cultuurenerfgoed.gelderland.nl

Water
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer: www.agrarischwaterbeheer.nl

Websites organisaties en platforms

Agrarisch Collectief Rivierenland: www.collectiefrivierenland.nl
Agrarisch Collectief VALA: www.de-vala.nl
Agrarisch Collectief Veluwe: www.collectiefveluwe.nl
Agroforestry Gelderland: www.agrifood.gelderland.nl/shortcuts/search_search.aspx?search=agroforestry
Bionext: www.bionext.nl
De Innovatie Coöperatie: www.deinnovatiecooperatie.nl
Erfgoed Gelderland: www.erfgoedgelderland.nl
LTO Noord: www.ltonoord.nl
Natuurcollectief Gelderland: www.natuurcollectieven.nl/natuurcollectief-gelderland
Natuurcollectief VALA: www.de-vala.nl
Platform Agrifood: www.agrifood.gelderland.nl 
Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland: www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl
Provincie Gelderland: www.gelderland.nl/subsidies
RVO: www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen
Stichting Landschapsbeheer Gelderland: www.landschapsbeheergelderland.nl
Waterschap Rijn en IJssel: www.wrij.nl
Waterschap Rivierenland: www.waterschaprivierenland.nl
Waterschap Vallei en Veluwe: www.vallei-veluwe.nl
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Provincie Gelderland
Markt 11
6811 CG  Arnhem
Postbus 9090
6800 GX  Arnhem
026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl
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