


Versterken, ondersteunen en stimuleren van 
vrijwilligerswerk in het groen



Over De Groene Motor

• Programma van de Provincie Zuid-Holland

• Mede gefinancierd door Nationale Postcode Loterij

• Zelfstandige positie

• Maakt organisatorisch deel uit van 
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

www.zelfdoeninzh.nl



De Groene Motor

Gereedschapuitleen & ARBO en veiligheid
Bestellen via online webshop en gratis bezorg- en 
ophaalservice. 

• Gratis gereedschap lenen voor korte of langere tijd
• Thematassen en aanhangers beschikbaar
• Gratis ladderkeuringen en reparatie door keurmeesters
• Advies over veilig werken 

Platform Zelfdoeninzh.nl
• Info & tips
• Vacaturebank en groepspagina’s
• Agenda



De Groene Motor

Evenementen
Organisatie van Natuurwerkdag, Natuurklusdag en jaarlijkse 
provinciale Vrijwilligersdag

Voucher- en subsidieregelingen
Meerdere regelingen i.s.m. Provincie Zuid-Holland, 
Prins Bernhard Cultuurfonds, IVN en andere 
fondsen en partners

Cursusaanbod
Van certificering voor het gebruik van 
Gemotoriseerd gereedschap tot maaien 
met de zeis



De Groene Motor thema’s

Boerenlandvogels
Ondersteuning weidewachters met advies, materialen, 
communicatie, werving, beleid en databeheer

Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap
Vrijwilligers monitoren de ontwikkeling van kleine 
landschapselementen in het polderlandschap 

Groen erfgoed
Netwerkopbouw voor historische begraaf-
plaatsen, landgoederen & buitenplaatsen, 

volkstuinverenigingen en (boeren)erven



Voucher- en
subsidieregelingen



Voucher- en subsidieregelingen

• Projectfinanciering 
• Doelgroep: groene vrijwilligersinitiatieven
• Vaste bedragen: 250, 500 of 1000 euro
• Per regeling max. 3 aanvragen toegekend
• Verschillende speerpunten per regeling

Actieve regelingen
- Groene Pluspuntenregeling
- Zelf Doen – voor een groene omgeving
- Boerenlandvogels
- Groen Werkt Beter



Groene Pluspuntenregeling

Speerpunten
• Beter klimaat, beter biodiversiteit
• Meer (openbaar) groen, meer biodiversiteit, meer 

bescherming

Criteria
• Openbaar toegankelijk
• Inheemse/streekeigen plantensoorten
• Buurtinitiatieven: min. 3 huishoudens

Met dank aan:



Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!
www.zelfdoeninzh.nl

info@degroenemotorzh.nl
010-272 2222

http://www.zelfdoeninzh.nl/
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