
 

1 
 

 

Op de subsidiepagina Duurzaam en groen van gemeente Amsterdam vindt u alle 

subsidieregelingen voor vergroening en verduurzaming. Daarnaast kunt u aanvragen doen 

voor zelfbeheer of medebeheer openbare ruimte. In dit overzicht hebben wij een selectie 

gemaakt van subsidies en aanvraagmogelijkheden die relevant zijn vanuit het Knowledge Mile 

Park project. De subsidies zijn onderverdeeld in groen en duurzaamheid. 

 

Groensubsidies 
 

1. Vergroen je buurt  

Particulieren en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het verbeteren, leuker maken of 

toevoegen van het groen in hun buurt. Het maximumbedrag dat u kunt aanvragen is € 5.000,-. 

 Kleinschalige bewonersinitiatieven voor het verbeteren of uitbreiden van het groen in uw 

buurt of wijk.  

 Projecten voor informatie, communicatie of educatie over het belang en gebruik van het 

groen in de buurt of wijk.  

 Voor initiatieven voor meer dan 5000 euro kunt u terecht bij het stadsdeel. Zij beoordelen 

dan de aanvraag en zo ontstaan er mooie samenwerkingen op burgerinitiatief. Zie ook 

duurzame voorbeelden.  

 

2. Groene daken en gevels 2019 

Particulieren en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het aanleggen van groene daken en 

gevels.  
 Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten.  
 Tot een maximum van € 30,- per m2 bij een grondgebonden groene gevel en een 

maximum van € 50,- per m2 voor een gevel die wortelt in een constructie.  

 En een maximum per subsidieaanvraag van € 50.000,-. 

3. Geveltuin aanvragen 

Als bewoner of organisatie kunt u gratis een geveltuin aanvragen van 30 centimeter breed. Als u 

toestemming hebt van uw stadsdeel dan verwijdert de gemeente tegels en zand, maakt de grond 

plantklaar met aarde en kunt u planten, bloemen en struiken neerzetten in een smalle strook langs 

uw huis. 

 

Een geveltuin is: 

 in de openbare ruimte en blijft ook openbare ruimte, er mag dus geen hek omheen 

worden gezet; 

 direct aansluitend aan de gevel; 

 voor de geveltuin moet minimaal 1,5 meter vrije doorloopruimte op de stoep overblijven. 

 

Voor een geveltuin gelden in ieder geval deze voorwaarden*: 

 Er moet voldoende ruimte zijn voor een geveltuin.  

 U moet eigenaar van de woning zijn of toestemming hebben van de eigenaar.  

 U moet de geveltuin zelf met planten vullen.  

 U moet de geveltuin zelf onderhouden en verzorgen.  

* Sommige stadsdelen hebben aanvullende voorwaarden. 

 

Wilt u een geveltuin groter dan 30 centimeter breed, neem dan contact op met Knowledge Mile 

Park via park@knowledgemile.amsterdam. Dan kijken wij gezamenlijk wat voor uw pand mogelijk 

is qua afmeting van de geveltuin XL. 

https://www.amsterdam.nl/subsidies/subsidies-onderwerp/subsidies-duurzaam-0/
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbeheer
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BF84E663F-E86A-4147-BE53-DE6C2CB9B740%7D
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/voorbeelden/
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B70FA1281-D6BE-44C1-B8F8-9418219BD5A8%7D
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B2214F853-B9F5-41F6-934B-B1616D8E0949%7D
mailto:park@knowledgemile.amsterdam
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4. Boomtuintje aanleggen/verzorgen 

U ziet ze steeds vaker: minituintjes rond de bomen in de straat.  Aangelegd door bewoners met 

groene vingers, zij maken de straat een stuk fleuriger. 

 

Wanneer u een boomspiegel adopteert, mag u deze onder bepaalde voorwaarden op uw eigen 

manier beplanten met eenjarige plantjes of vaste planten. De aarde rond de boom mag met 5 cm 

opgehoogd worden (niet meer want dan kan de boom doodgaan). Diepwortelende planten, zoals 

andere bomen en heesters zijn niet toegestaan. 

 

Wilt u ook een boomspiegel beplanten, al dan niet samen met uw buren? U doet uw aanvraag via 

het digitaal formulier, een medewerker van het stadsdeel stemt vervolgens met u af. 

 

5. Aanplant nieuwe bomen 

Deze subsidie is bedoeld voor Amsterdammers en organisaties die een boom in hun tuin of in een 

gedeelde tuin willen planten. 

 

Zowel particulieren als organisaties kunnen deze subsidie aanvragen voor het planten van een 

boom op ‘eigen erf', bijvoorbeeld in uw (gedeelde) tuin. Het maximumbedrag dat u kunt 

aanvragen is 100% van de kosten van een boom tot een maximum van € 5.000,- per boom en een 

maximum van € 50.000,- per aanvraag. En maximaal 100% van de arbeidskosten tot een maximum  

van €30.000,-. 

 

U kunt tevens bij stichting de Gezonde Stad terecht voor de aanvraag van een boom, bij het 

project Bomen voor Amsterdam. Zij hebben 100 gratis bomen te vergeven. 

 

Duurzaamheidssubsidies 
 

1. Lening duurzaamheidsfonds 

Heeft u een duurzaam project en lukt het niet om dit volledig te financieren? Als bedrijf, 

maatschappelijke instelling, energiecoöperatie, VvE of bewonersgroep kunt u gebruik maken van 

een voordelige lening (1,5 tot 2% rente) van het Duurzaamheidsfonds van de gemeente 

Amsterdam. 

 

De lening wordt verstrekt voor duurzaamheidsprojecten, zoals het plaatsen van zonnepanelen op 

daken, het installeren van warmte-koude opslag of gebouwen verduurzamen door 

energiebesparing. Het Duurzaamheidsfonds verstrekt geen leningen aan individuele bewoners, de 

Amsterdamse Energielening doet dat wel. 

 

2. Amsterdamse Energielening 

De energielening is een lening waarmee u investeringen in energiebesparende maatregelen en 

duurzame energie kunt doen voor uw huis of woonboot. De lening heeft een vaste lage rente. 

 

3. Projectvoorbereiding duurzame initiatieven 

Zowel particulieren als organisaties kunnen eenmalig een subsidie aanvragen voor de 

voorbereiding van een duurzaam initiatief dat past binnen de Agenda Duurzaam Amsterdam 

(duurzame energie, schone lucht en een circulaire economie). 

 

 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/zelfbeheer/boomtuintje/
https://www.amsterdam.nl/formulieren/wonen-leefomgeving/medebeheer/
https://www.amsterdam.nl/formulieren/wonen-leefomgeving/medebeheer/
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BF8C1D850-A801-469A-83A3-097E04EB483A%7D
https://www.degezondestad.org/projecten/32/bomen-voor-amsterdam
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/duurzaamheidsfonds/
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7BED1B34DF-DF07-4D6F-81B4-D3E31F67B7FA%7D
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7BED1B34DF-DF07-4D6F-81B4-D3E31F67B7FA%7D
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B1D452E36-8F3E-46F4-9854-BF98FF0C5AAA%7D#%7BB2F56E8E-87DF-49AF-AAB7-6092D4BEA05C%7D
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/duurzaamheid-energie/agenda-duurzaamheid/
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4. Ruimte voor duurzaam initiatieven (subsidieplafond bereikt)  

Organisaties kunnen eenmalig een subsidie aanvragen voor het opzetten, organiseren, 

onderzoeken en uitvoeren van een gebiedsgericht duurzaam initiatief. U kunt tussen de € 15.000,- 

en € 150.000,- subsidie krijgen. Het maximale subsidiebedrag is € 150.000,-. Ook als u voor 

meerdere duurzame initiatieven subsidie wilt aanvragen, is het maximale subsidiebedrag voor alle 

initiatieven in totaal € 150.000,-. 

 

NB. De aanvraag van subsidies wordt per stadsdeel geregeld en kan per stadsdeel verschillen.  

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BEBAD21F5-1EC1-4E38-8D94-1DBEA4E17E5B%7D

