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Beste leden van het platform,  

Hierbij de tweede editie van de nieuwsbrief Platform Kleine Landschapselementen (KLE). In deze 

nieuwsbrief informeren we je over de ontwikkelingen binnen het platform, het beleid rond KLE en 

delen we activiteiten en verhalen uit het gebied. Heb je suggesties ter verbetering van de nieuwsbrief 

of wil je graag iets delen met het platform in onze volgende editie, mail ons dan: 

platform_kle@provincie-utrecht.nl.  

 

Landschapsuitvoeringsplan vastgesteld 

Op 11 mei is het Landschapsuitvoeringsplan vastgesteld. De belangrijkste doelstellingen van dit plan 

zijn om 120 ha KLE te realiseren tot 2040 en daarnaast nog ca 40 ha via boscompensatie (dit levert 

dus geen nieuw boomoppervlak op, maar wel nieuwe KLE). Het Platform KLE heeft een belangrijke rol 

bij de uitvoering. We gaan door met de realisatie van KLE op de manier zoals we dat nu doen, in ieder 

geval tot en met 2024. Daarnaast gaan we in de komende periode onderzoeken of er ook 

mogelijkheden zijn om de afwaardering van grond te financieren voor de aanleg van KLE voor 

agrariërs (niet voor particulieren). Daarvoor kan budget worden besteed uit de boscompensatie Natura 

2000, uit de Groene contour en via compensatie. Het doel is om jaarlijks 8 hectare KLE te realiseren.  

Landschapsuitvoeringsplan-handreiking-voor-een-groene-dooradering.pdf  

 

Strategisch bosbeleid vastgesteld 

Op 11 mei hebben Provinciale Staten met grote meerderheid het Strategisch bosbeleid (SB) 

vastgesteld. Het Landschapsuitvoeringsplan is een uitwerking van dit Strategisch bosbeleid. Het doel 

is om 1500 hectare extra bos te realiseren tot 2040. Daarvan 500 in het Natuurnetwerk Nederland 

(NNN), 500 in de Groene contour en 500 in het agrarisch gebied; van dit laatste is 300 ha agroforestry 

en dus blijvend agrarisch gebied, en 120 ha KLE. De overige 80 ha is voor nieuw bos rondom stedelijk 

gebied. Naast de opgave voor meer bos beschrijft het SB de doelen voor Vitaal bos, Bescherming van 

bos en Gebruik van het bos. 

Strategisch-bosbeleid-meer-en-beter-bos-voor-Utrecht.pdf  

mailto:platform_kle@provincie-utrecht.nl
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Overig-1/2022RGW94-03-bijlage-2-4-Landschapsuitvoeringsplan-handreiking-voor-een-groene-dooradering.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Overig-1/2022RGW94-02-bijlage-1-4-Strategisch-bosbeleid-meer-en-beter-bos-voor-Utrecht.pdf
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Beschermde kleine landschapselementen 

De kaart Beschermd klein landschapselement (voorheen waardenkaart KLE) is op 30 maart 2022 

vastgesteld via de Omgevingsverordening. Deze treedt in werking tegelijk met de Omgevingswet, naar 

verwachting 1 januari 2023. De kaart is geactualiseerd op basis van een inventarisatie door LEU. 

De kaart is te vinden op https://omgevingswetutrecht.planoview.nl/, paragraaf 6.2.3  We hopen dat 

jullie je inzetten om deze bijzondere elementen te behouden en te beheren. 

 

Nieuwe openstellingsbesluiten 

Onlangs zijn 2 nieuwe openstellingen gedaan voor subsidie KLE: 

• € 100.000 voor grondgebied van de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht, voor 

zover gelegen in gebied van Rijn, Vecht en Venen. De subsidie is inmiddels aangevraagd, 

procedure loopt. 

• € 200.000 voor grondgebied van de gemeenten Oudewater, IJsselstein, Lopik en Montfoort, 

voor zover gelegen in gebied van ANV Lopikerwaard e.o. De subsidie kan in de periode 

juni/juli 2022 worden aangevraagd. 

• De collectieven Utrecht Oost en Vijfheerenlanden hebben nog voldoende budget voor 

projecten in 2022. Data van nieuwe openstellingsbesluiten voor deze collectieven worden in 

overleg bepaald. 

De openstellingsbesluiten zijn gepubliceerd in het provinciaal Blad: 

Openstellingsbesluit collectief Rijn Vecht en Venen  

Openstellingsbesluit ANV Lopikerwaard  

 

Video 

Onlangs heeft de provincie Utrecht een nieuwe video over de subsidie Kleine Landschapselementen 

gemaakt. In deze video legt Annelieke Overgoor uit dat zij met de subsidie Kleine 

Landschapselementen haar erf natuurvriendelijker heeft gemaakt en een perenlaan heeft hersteld. Ze 

https://omgevingswetutrecht.planoview.nl/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2022-2008.html
Openstellingsbesluit%20Lopikerwaard
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vertelt hoe de aanvraag is verlopen en geeft tips over goede plekken voor KLE. De video is bedoeld 

om de doelgroep te informeren en te enthousiasmeren. Bekijk de video hier. 

 

Oproep: Berichten uit het veld 

Er worden veel mooie KLE gerealiseerd! We delen graag met jullie deze mooie resultaten maar 

daarvoor hebben wij jullie hulp nodig.  Stuur een foto van je gerealiseerde project met korte 

toelichting, en wij plaatsen het in de volgende nieuwsbrief. Tip: doe het nu meteen! 

 

Hulp bij monitoring gerealiseerde projecten 

Monitoringsgegevens van gerealiseerde KLE zijn erg belangrijk voor het voortbestaan van het 

platform. Hiermee laten we aan de bestuurders zien wat het resultaat is van onze inspanningen en 

geven we verantwoording aan het budget dat aan KLE is uitgegeven. Dat is de basis voor het 

aanvragen van nieuw budget. Ook kunnen we met de monitoringsgegevens globaal inschatten 

hoeveel realisatie we voor de komende tijd kunnen verwachten. De provincie wil de gerealiseerde 

projecten beter in kaart brengen. De exceltabellen die we al gebruiken, kunnen worden gekoppeld aan 

een GIS-kaart. Graag willen we dit op een eenduidige manier vastleggen en presenteren. Wenche 

Asyee van collectief Rijn, Vecht en Venen heeft voor haar gebied kaarten gemaakt die goed bruikbaar 

zijn, zie bijgevoegde kaart achterin deze nieuwsbrief. Zij heeft veel ervaring met GIS en kan ook de 

andere gebieden helpen om dit op dezelfde manier te doen. Maak er gebruik van!  

Je kunt Wenche bereiken via mail wenche@rijnvechtenvenen.nl en telefoon 06-12923257. 

 

Oproep acties bomen planten 

Provinciale Staten van Utrecht hebben besloten dat er 600.000 nieuwe bomen geplant moeten 

worden in de periode 2021-2024. Dit is uitgewerkt in het Bomen Actieplan. Daar dragen we aan bij via 

het Platform KLE. Heb je daarnaast een ander idee voor het planten van bomen, of ken je een project 

waarin bomen zijn of worden geplant, geef het dan door aan platform_KLE@provincie-utrecht.nl. Wij 

nemen het project dan op in de lijst van gerealiseerde of geplande projecten. We kunnen je ook 

helpen met het zoeken naar financiering voor nieuwe projecten. 

 

ACTIVITEITEN 

Excursie Lopikerwaard  

Op donderdag 19 mei heeft Polderprof Klaas Hemke van Meekeren 14 collega’s van provincie Utrecht 

rondgeleid door de Lopikerwaard. Dit was in het kader van een excursieprogramma van het team 

Natuur en Landbouw, waarbij kansen en knelpunten in beleid en uitvoering in de praktijk worden 

bekeken en besproken. We bezochten een aantal gerealiseerde KLE-projecten, heel divers van aard 

– net als de weersomstandigheden ter plaatse. Het was even spannend of de excursie door kon gaan 

gezien de weersverwachtingen, maar uiteindelijk konden toch alle locaties bezocht worden, bij regen 

en ook in de volle zon. Klaas Hemke en de initiatiefnemers van de locaties hebben heel veel laten 

zien en we hebben interessante gesprekken gevoerd.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iws0BggXCwA&t=8s
mailto:wenche@rijnvechtenvenen.nl
mailto:platform_KLE@provincie-utrecht.nl
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Hekendorp: geïntegreerde KLE met laan, boomgaard, bos/struweel, NVO, voederhaag, poel – aangelegd winter 

2021-2022 

 

Lekdijk Lopik: geïntegreerde KLE met herstel elzensingel en herstel oude boomgaard, NVO, poel en bos - 

aangelegd winter 2020-2021 

 

Uitnodiging: Knothenge 21 juni, zonsopkomst 

Op 21 juni organiseert collectief Utrecht Oost een dageraad-wandeling naar “Knothenge” op landgoed 

De Boom. Om 5 uur op de langste dag verzamelen op Groot Zandbrink. Per bus naar landgoed De 

Boom, zonsopkomst bewonderen, en landschapswandeling met beheerder van De Boom, waarbij 
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verschillende kleine landschapselementen (KLE) te zien zijn. Om 7 uur terug voor ontbijt en 

landschapslezing/gesprek/discussie. Gedeputeerde Mirjam Sterk zal daarbij aanwezig zijn. 

Ook leden van platform KLE zijn welkom, maar het aantal deelnemers is beperkt en opgave is 

verplicht. Je kunt je opgeven via info@collectiefutrechtoost.nl 

 

AGENDA 

25 mei  Regiobijeenkomst 
Vijfheerenlanden 

 

Op woensdag 25 mei bezoekt de provincie samen met 
collectief en gemeente van de Vijfheerenlanden een aantal 
gerealiseerde projecten en een mogelijk nieuwe 
projectlocatie. Doel is: kijken en leren van wat er in de 
praktijk is gebeurd, en bevorderen van de samenwerking 
tussen gemeente en collectief. 

 

7 juni  Regiobijeenkomst 
Lopikerwaard 

 

Op dinsdag 7 juni is er een bijeenkomst met provincie 
Utrecht, ANV Lopikerwaard en de vier gemeenten van het 
platform uit deze regio over de plannen voor de komende 
tijd in dit gebied, met het nieuwe subsidiebudget. 

Vind je het ook prettig om op kleinere schaal te overleggen 
over de plannen van jouw regio of de inzet van jouw 
organisatie? Laat het weten aan Jeanet of Morag via 
platform_kle@provincie-utrecht.nl. Dan plannen we iets in. 

 

21 juni  Zonsopgang 
Knothenge  

 

Zie elders in deze nieuwsbrief onder het kopje Activiteiten. 

 

25 augustus  Bijeenkomst  

Platform KLE 

 

Op donderdag 25 augustus, van 13.00-17.00 uur vindt de 
volgende bijeenkomst van het platform KLE plaats bij 
Theehuis Groot Zandbrink. Een outlook-uitnodiging hiervoor 
is al verstuurd.  

Meer informatie over de bijeenkomst volgt nog via de mail.  

 

 

  

 

 

 

 

  

mailto:info@collectiefutrechtoost.nl
mailto:platform_kle@provincie-utrecht.nl
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