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STICHTING

Subsidie voor je tuin? 
Vraag het aan!

Stappenplan Hoe kom ik in 
contact met 
Veluwe Duurzaam? 

voor het aanvragen van subsidie

Helpdesk

www.veluweduurzaam.nl

Contact

info@veluweduurzaam.nl
@VeluweDuurzaam
@veluweduurzaam
Veluwe Duurzaam

Graaf Reinoldweg 39
8084 JG ‘t Harde
0525-701015
www.veluweduurzaam.nl

Veluwe Duurzaam is hét duurzaamheidsloket van de Noord-Veluwse 
gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek 
en Putten.

Heb je vragen over deze subsidie? Of heb je andere
vragen? Neem dan gerust contact op met de helpdesk 
van Veluwe Duurzaam. Je kunt ons via de mail, telefoon, 
post of via Facebook, Twitter of Instagram bereiken! 

Dien een online aanvraag in. 
Doe dit voordat je aan de slag 
gaat, zodat je weet of er nog 
voldoende geld beschikbaar is 
voor jouw maatregel(en). 

Veluwe Duurzaam beoordeelt 
jouw aanvraag. Na goedkeuring 
kun je aan de slag! 

Werkzaamheden afgerond? Vul je gegevens 
verder in je online aanvraag aan. Doe dit binnen 
zes maanden én binnen hetzelfde kalenderjaar als 
de uitvoering. 

Veluwe Duurzaam controleert of je aanvraag volledig is. 

Het formulier gaat daarna naar jouw gemeente toe. Als 
de uitvoering van de werkzaamheden voldoet aan de 
voorwaarden, wordt de subsidie overgemaakt. 
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*Meer informatie? Op www.veluweduurzaam.nl/stimuleringsregeling 
vind je de algemene voorwaarden. 

Een groene en levende tuin 
maak je zelf! Kijk voor tips 
op www.veluweduurzaam.nl



Bereid jouw tuin voor op Bereid jouw tuin voor op 
hitte, droogte en hoosbuien!hitte, droogte en hoosbuien!

Zes maatregelen

Maatregelen met het 
beste resultaat

Bestrating weghalen

Regenwater afkoppelen

Groendak of groenblauw-dak
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Het is je vast opgevallen: we hebben steeds vaker last van 
hoosbuien. Ook worden de zomers droger en warmer. 
Met een aantal kleine maatregelen houd je droge voeten na 
een � inke hoosbui, blijft het koeler tijdens hete dagen en is er 
extra ruimte voor planten en dieren in jouw tuin (én buurt)!

Subsidie 
Om je daar een handje bij te helpen, is er vanuit de gemeente 
en waterschap Vallei en Veluwe een speciale subsidie 
beschikbaar. Hiermee kun je subsidie aanvragen voor het 
uitvoeren van één of meerdere maatregelen om je tuin 
klimaatbestendig te maken.

Klimaateff ect

Dit beperkt droogte Goed voor vogels 
en insecten

Zorgt voor verkoeling 
in de tuin

Hiermee beperk je 
wateroverlast

SubsidieMaatregel Voor wie

Bestaande panden 
van voor 2015, binnen 
bebouwde kom

Bestrating 
weghalen

Per adres

€ 20 per ton
€ 25 per deel 
regenwaterschutting 
Max. 2 tonnen of delen

Regenton, 
-schutting 
of -zuil

Per adres€ 35 per boom
Max. 2 bomen

Plant een boom

Per adres20% van de kosten
Max. € 500

Nuttig gebruik
regenwater

Bestaande panden 
van voor 2015, binnen 
de bebouwde kom.

Groen(blauw)
dak

Max. € 1000

€ 40 (zonder 
voorzieningen)
€ 50 per in� ltratiekrat
€ 100 per m3
verwijderde grond

Bestaande panden 
van voor 2015, binnen 
de bebouwde kom.

Regenwater 
afkoppelen

Tussen de € 20 en € 50 
op basis van laagdikte 
Max. € 2500
Minimaal 6 m2

€ 4 per m2
Max. € 500
Minimaal 20m2

Bekijk voor de aanvullende voorwaarden de website: www.veluweduurzaam.nl/stimuleringsregeling
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Nuttig gebruik van regenwater
6

Regenton, -schutting 
of -zuil

5

Plant een boom
1 Groendak of groenblauw-dak 
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Regenwater afkoppelen
2

Bestrating weghalen en vervangen 
door planten
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