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denken en handelen over natuur en natuurbeleid en
zoekt naar nieuwe financieringsconstructies voor
realisatie en beheer van bestaande en nieuwe natuur
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gehoorde redenen daarvoor zijn:

om de vormen ‘voorfinanciering’, ‘lening’
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Hierbij is enig onderscheid of het burgers of
bedrijven betreft. Bedrijven werken mee voor
naamsbekendheid (marketing). Particulieren
ontvangen graag attenties als tegenprestatie.

Ongeacht de vorm van crowd funding die
wordt gekozen, zal de initiatiefnemer veel in

Sponsoring

Voorfinanciering

Crowd funding is daarmee meer mens- en juist

Figuur 1. Door middel van de online presentatie ‘Groene projecten financieren met Crowd Funding’
worden de mogelijkheden van crowd funding voor de natuur-, bos- en landschapssector inzichtelijk
gemaakt. Deze is te vinden op: www.url4u.nl/CFprezi.
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anders is dan wanneer het meer commerciële,

eigen groene positionering binnen de

ondernemingen of projecten betreft. Een

‘geef’-markt in brede zin te kunnen komen.

haalbaar businessplan is belangrijk. De

Anderzijds blijkt dat men de identiteit van de

ondernemer dient te laten zien dat hij

eigen terreinbeherende organisatie binnen de

projecten kan uitvoeren die zichzelf kunnen

groene sector zoveel mogelijk wil bewaren.

Marleen van den Ham (InnovatieNetwerk)

Het InnovatieNetwerk werkt aan een omslag in
denken en handelen over natuur en natuurbeleid en
zoekt naar nieuwe financieringsconstructies voor
realisatie en beheer van bestaande en nieuwe natuur
(www.innovatienetwerk.org).

Met crowd funding meer geld voor natuur,
bos en landschap?

‘donatie’ en ‘sponsoring’ (zie tabel 1) kan het

financieren en terugverdienen. Hiervoor zal de
expertise van gespecialiseerde adviseurs en

Hoe verder?

platforms die actief zijn in andere sectoren

Om tot meer crowd funding in de natuur-, bos

goed gebruikt kunnen worden.

en landschapsector te komen is het van belang
meer succesvolle projecten te initiëren en voor

Enkele van de geconsulteerde crowd funding

het voetlicht te brengen. Dit moet anderen

specialisten hebben aangegeven mogelijkhe-

kunnen overtuigen van de mogelijkheden en
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