
 

Beste leden van het platform,  

Voor jou ligt de eerste editie van de nieuwsbrief Platform Kleine Landschapselementen (KLE). Met deze 
nieuwsbrief willen wij je informeren over nieuwe en huidige ontwikkelingen binnen het platform en over het beleid 
rondom KLE. Ook willen wij jou inspireren en enthousiasmeren met verhalen uit het gebied en laten zien wat de 
leden van het platform voor moois bijdragen! De nieuwsbrief verschijnt 3 keer per jaar. Heb jij suggesties ter 
verbetering van de nieuwsbrief en/of mooie verhalen die je graag wilt delen met de rest, mail ons dan: 
platform_kle@provincie-utrecht.nl.  

Feestelijke ondertekening Samenwerkingsovereenkomst 
Op een heerlijke herfstdag was het dan eindelijk zover! Samen met 23 partijen werd op 3 november jl. de 
voortzetting van de samenwerking aan het Platform KLE symbolisch gemarkeerd, door het planten van een  
fruitboomgaard. En natuurlijk werd de Samenwerkingsovereenkomst 2022-2024 ondertekend. Alle partijen 
hebben hiermee uitgesproken en vastgelegd dat het herstel en aanleg van kleine landschapselementen 
belangrijk is voor het Utrechtse landschap. En dat is het ook! De locatie van deze middag bevestigde dat ook 
heel goed, overal waar je kijkt vanaf “De Weide Blik” zie je elementen staan in de vorm van knotwilgen langs het 
water, fruitbomen als afscheiding of struiken: het Kromme Rijngebied is prachtig en bewijst hoe belangrijk het is 
dat er aandacht is voor de KLE.  

De middag startte met het samenkomen in De Weide Blik waar we hartelijk en gastvrij werden ontvangen door 
Leen en Tineke. De middag werd geopend met een aantal video’s waaronder een welkomstboodschap van 
wethouder Chantal Broekhuis, die helaas niet aanwezig kon zijn op de bijeenkomst die plaats vond in haar 
gebied. Daarnaast werd een video getoond die liet zien hoe belangrijk de samenwerking is om te komen tot 
resultaten in het gebied. Verderop in de nieuwsbrief hebben wij een link toegevoegd naar deze video.  
In een inhoudelijke discussie spraken we over de hobbels die we tegenkomen bij het traject van 
vergunningverlening, en over de vraag hoe we meer agrariërs gaan bereiken om mee te doen met het platform. 

Daarna was het tijd voor de ondertekening en het planten van de fruitbomen. Walter Jaaltink deelde met een 
aantal vrijwilligers de bomen uit en begeleidde alle leden naar de toekomstige boomgaard. Daar werden we 
opgewacht door boer Simon die kort iets vertelde over zijn boerenbedrijf en het perceel waar de bomen werden 
geplant. Na afloop was er nog tijd voor napraten met een hapje en een drankje.  

Media-aandacht 
Het onderwerp en de middag zijn in de verschillende media langsgekomen: 

RTV Utrecht 
1) Radio-uitzending met wethouder Chantal Broekhuis. Klik hier om het terug te luisteren. 
2) Tijdens de nieuwsuitzending werd er kort aandacht aan besteed. Klik hier om de uitzending te bekijken – vanaf 
5.09 komt het onderwerp aan bod.    

Nature Today  
Heeft er twee artikelen over gedeeld! Klik hier voor artikel 1 en hier voor artikel 2.   

En natuurlijk hebben de platformleden ook een bijdrage geleverd in het verspreiden van de nieuws- en social 
berichten. Dank hiervoor! 
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mailto:platform_kle@provincie-utrecht.nl
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3208502/wethouders-planten-bomen-ter-ere-van-verlenging-subsidieproject-voor-verbetering-landschap.html
https://www.rtvutrecht.nl/tv/aflevering/unieuws/RTVU_2210533
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28440
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=28406


 

 

De leden lopen met hun fruitboom naar het perceel om te planten 

 

De aanwezige bestuurders zijn klaar voor het planten van hun fruitboom 
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Nieuw KLE-budget 
Voor de periode 2022-2023 (met uitloop naar 2024) is er nieuw KLE-budget beschikbaar. Drie van de vier 
agrarische collectieven die meedoen in het platform hebben nog resterend budget uit de periode 2019-2021 en 
gaan dit eerst opmaken. Voor Rijn, Vecht en Venen doet de provincie een nieuwe openstelling begin 2022. Dat is 
voor het grondgebied van de gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen. Voor de andere 3 collectieven moet 
de provincie in de zomernota aangeven welke budgetten nodig zijn voor periode 2022-2023 (met uitloop naar 
2024). Goed om hierover alvast na te denken, in het voorjaar van 2022 moet duidelijk zijn hoeveel subsidie er 
nodig is. 

Nieuwe ontwikkelingen 
Er is veel belangstelling voor KLE. Dat zie je ook in landelijke ontwikkelingen. Verschillende partijen zijn bezig om 
invulling te geven aan het Deltaplan Landschap, met een ambitie van 10% groenblauwe dooradering. En vanuit 
het NSP-GLB (Nationaal Strategisch Plan)  wordt nagedacht over de invulling van ecoregelingen voor Europese 
landbouwsubsidies. Het lijkt erop dat daarbij de KLE mee gaan tellen voor het subsidiabele areaal van de 
Europese landbouwsubsidies. Een lang gekoesterde wens, die hopelijk gaat leiden tot de aanleg van meer KLE 
bij agrariërs. Het concept NSP is hier terug te vinden: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z22597&did=2021D47944 

Gerealiseerde projecten 
In deze nieuwsbrief willen we resultaten delen van gerealiseerde projecten. Daarmee laten we zien wat we doen 
en inspireren we elkaar. Heel graag ontvangen we jouw foto met onderschrift of tekst, dan plaatsen wij hem in de 
volgende nieuwsbrief.  
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Evaluatie Platform  
In de Samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat we ieder jaar een evaluatie uitvoeren. Daarvoor is in 
de zomer van 2021 informatie over gerealiseerde KLE verzameld bij de leden van het platform. De eerste 
resultaten laten zien dat in 2020 ca. 40 KLE zijn aangelegd en in 2021 80. Ook staan er nog ca. 100 KLE op 
de planning voor 2021/2022 met het budget uit de periode 2019-2021.  

Daarnaast zijn er evaluatiegesprekken gevoerd en oplossingen gezocht voor geconstateerde belemmeringen 
in het werk aan de KLE. Deze gesprekken zijn met verschillende partijen gevoerd. Een gedetailleerde analyse 
van de resultaten is gepland in de eerste helft van 2022. Daarmee krijgen we meer inzicht in welke elementen 
zijn gerealiseerd en wat de gemiddelde kosten zijn. De monitoring van resultaten is essentieel om de 
provinciesubsidie voor KLE te kunnen onderbouwen en voortzetten. Daarom de oproep aan jullie om de 
resultaten goed bij te houden (kijk ook in de subsidiebeschikkingen naar de voorwaarden), met daarbij de 
vraag om ook het jaartal van realisatie te noteren.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z22597&did=2021D47944


 

 

Hierbij alvast een paar foto’s uit de Lopikerwaard, 
gemaakt door Klaas Hemke van Meekeren. 

Video kleine landschapselementen  
Tijdens de bestuurlijke bijeenkomst op 3 november is een video gepresenteerd, waarin Hans Peter Reinders en 
Annelieke Overgoor uitleggen waarom kleine landschapselementen belangrijk zijn en hoe zij geholpen zijn tijdens 
de subsidieaanvraag voor de aanleg van een poel en het herstel van een perenlaan.  
De video is hier te bekijken. Volgend jaar zullen nog twee video’s volgen, gericht op de doelgroep om hen te 
informeren en te enthousiasmeren over de regeling.  

Terugblik op de zomer 
Hij is alweer lang voorbij, die mooie zomer. Nog even een warme herinnering aan onze excursie in de gemeente 
Stichtse Vecht, fantastisch georganiseerd door Annelien, Wenche en Morag.  
Benieuwd naar de drone-opnames die zijn gemaakt bij ons bezoek aan de boomgaard in Stichtse Vecht? Kijk dan 
in dit filmpje van collectief Rijn Vecht en Venen, minuut 1.55-2.38. 
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Nieuw aangelegde KLE in de Lopikerwaard, november 2021

Grondbewerking in de Lopikerwaard voor aanleg KLE (juni 2021)

https://www.youtube.com/watch?v=Xqp7TDFa0b0
https://protect-de.mimecast.com/s/ocBICEqYXBt3RgPpcNCL62?domain=youtube.com


 

 

Excursie KLE 9 september ’21, rondleiding in natuurreservaat Kockengen met uitleg van Gerard van Zuijlen 
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Activiteiten 

Bijeenkomst Platform KLE 
Op donderdag 10 maart, 14.00-16.00 vindt de volgende bijeenkomst van het platform KLE plaats.  
De locatie (fysiek/via Teams) wordt bepaald aan de hand van de coronasituatie te zijner tijd.  
Meer informatie over de bijeenkomst volgt via de mail.  

Bomenuitdeelactie voor Utrechtse boeren  
De provincie financiert een bomenuitdeeldag voor agrariërs. Deze wordt georganiseerd door NMU en LEU 
samen. Kunnen jullie onderstaande informatie delen in jullie netwerk? Het zou fijn zijn wanneer de agrarische 
collectieven de bomenuitdeelactie in hun nieuwsbrief kunnen opnemen. 
Bomen uitdeelac7e voor Utrechtse boeren - Natuur en Milieufedera7e Utrecht (nmu.nl) 

Meer informatie 
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Webpagina Kleine Landschapselementen provincie Utrecht 
Actuele informatie vind je op de website van provincie Utrecht op de webpagina Kleine 
Landschapselementen.  
Heb je een opmerking of aanvulling? Mail Jeanet Bok en Morag Keizer dan op platform_kle@provincie-
utrecht.nl. We stellen het op prijs als je onze webpagina deelt op de site van je eigen organisatie. Heb je zelf 
een interessante website met KLE-info om te delen? Stuur een link, en wij brengen hem via de volgende 
nieuwsbrief onder de aandacht. 

Landschapswijzer 
De Landschapswijzer die door het Platform KLE is ontwikkeld vind je op de webpagina van Landschap 
Erfgoed Utrecht. Deel je de link op de website van jouw organisatie? Als je meer boekjes nodig hebt, neem 
dan contact op met LEU.  

Website Kromme Rijnlandschap 
Onze platform-collega Walter Jaaltink heeft een fraaie website over het Kromme Rijnlandschap. 
Geïnteresseerden kunnen hier veel informatie vinden over beheer en aanleg van verschillende kleine 
landschapselementen. Deze informatie is ook voor andere gebieden goed te gebruiken. 

https://www.nmu.nl/nieuws/bomen-uitdeelactie-voor-utrechtse-boeren/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuur/kleine-landschapselementen
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuur/kleine-landschapselementen
mailto:platform_kle@provincie-utrecht.nl
mailto:platform_kle@provincie-utrecht.nl
https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/nieuws/2021/april/landschapswijzer-hulpmiddel-bij-verbetering-provinciaal-landschap/
https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/nieuws/2021/april/landschapswijzer-hulpmiddel-bij-verbetering-provinciaal-landschap/
http://www.krommerijnlandschap.nl/

