
 
 
Hoe ziet een subsidieaanvraag voor de regeling Challenge 
Groene icoonprojecten eruit?  
 

Een subsidieaanvraag bestaat uit een projectplan, ontwerp, begroting en eventueel een 

bewijs van samenwerking.  

 

Hoe ziet een projectplan eruit? 

• Voor het projectplan kunt u gebruikmaken het format dat u op de website vindt onder het kopje 

Documenten en links. Het is mogelijk om aanvullende bijlagen toe te voegen, maar de jury 

hoeft deze niet mee te nemen bij de beoordeling.  

• In het projectplan komt naar voren hoe de locatie er op dit moment uit ziet (beschrijving en 

foto’s). 

• In het projectplan komt duidelijk naar voren op welke manier wordt bijgedragen aan de criteria 

(klimaatadaptatie, biodiversiteit, maatschappelijke waarde, iconisch). 

• Ter illustratie van het ontwerp kunnen sfeerimpressies worden opgenomen in het projectplan. 

• Het projectplan is concreet. Er wordt duidelijk benoemd welke maatregelen worden genomen 

en hoeveel/in welke mate. Bijvoorbeeld:    

o Hoeveel verharding wordt er verwijderd ten opzichte van de huidige situatie? 

o Hoeveel bomen worden er geplant? En van welke grootte en soort? 

o Wat is de oppervlakte van de heesterbeplanting en kruidenrijke vegetatie in het 

ontwerp? En voor welke plantensoorten is gekozen? 

o Hoeveel nestkasten worden er geplaatst? En voor welke diersoort?  

o Wat is de oppervlakte van de wadi’s? 

o Welke speelvoorzieningen worden er getroffen?  

o Et cetera.  

• De potentiële impact van (de maatregelen in) het ontwerp wordt zoveel mogelijk kwantitatief 

onderbouwd.  

o Wat is de oppervlakte van het gebied dat wordt afgekoppeld van het riool? 

o Wat is de bergingscapaciteit van de wadi’s? 

o Et cetera.  

 

Ter illustratie vindt u op de website het volgende projectplan van één van de 9 winnaars van de 

vorige editie van de Challenge Groene Icoonprojecten: 

- Projectplan ’t Greune Veld (gemeente Oost Gelre) 

 

Hoe ziet een ontwerp eruit? 

• Het ontwerp geeft inzicht in de volledige projectlocatie.  

• Het ontwerp geeft de begrenzing van de projectlocatie weer.  

• Het ontwerp is op schaal en het is duidelijk welke schaal is gehanteerd. 

• Het ontwerp laat zien waar voor welke maatregelen is gekozen.  

• Het ontwerp laat zien waar voor welke beplanting is gekozen.   

• Het ontwerp laat zien waar voor welke recreatieve voorzieningen is gekozen.  

• Het ontwerp laat duidelijk zien welke beplanting en andere voorziening nieuw worden 

aangelegd.  

 

De volgende ontwerpen van twee van de 9 winnaars van de vorige editie van de Challenge Groene 

Icoonprojecten geven een impressie. U vindt deze ontwerpen ook op de website : 

- Ontwerp van Park Lingerijck (gemeente Tiel) 

- Ontwerp van De Veldhoeve (gemeente Hattem) 

https://www.gelderland.nl/subsidies/challenge-groene-icoonprojecten
https://www.gelderland.nl/subsidies/challenge-groene-icoonprojecten

