
 
 

 

 

Beste leden van het platform,  

Voor je ligt alweer de derde editie van de nieuwsbrief Platform Kleine Landschapselementen (KLE). In 

deze nieuwsbrief informeren we je weer over de ontwikkelingen binnen het platform en 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.  
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BERICHTEN VAN HET PLATFORM 
 

1. Platform breidt verder uit!  
Het Platform is uitgebreid! De gemeente Woerden heeft een 

Toetredingsovereenkomst ondertekend en is daarmee 

deelnemer aan Platform KLE. We zijn nu met 24 partijen, 

waarvan 17 gemeenten. Ambtelijk contactpersoon voor 

Woerden is de ons al bekende Femke Steenbergen: zij 

werkt voor zowel de gemeente Oudewater als voor de 

gemeente Woerden. We maken zo snel mogelijk een 

openstellingsbesluit, met als doel dat er vanaf 2023 budget 

is in de gemeente Woerden om veel mooie nieuwe 

landschapselementen aan te leggen. Veel succes Femke! 

 

2. Landschapsviewer, graag jullie reactie  
De Landschapsviewer is in concept klaar! Deze viewer helpt je om keuzes te maken voor locaties en 

kwaliteit van KLE, en is vooral van belang voor de leden van het Platform KLE. De Algemene 

Hoogtekaart Nederland en ook andere lagen zijn op verzoek van het platform toegevoegd. Zoals 

afgesproken kunnen jullie reageren op de viewer. Je reactie kun je sturen tot 20 november 

aanstaande aan platform_kle@provincie-utrecht.nl Hieronder vind je de link en het wachtwoord.  

De viewer is nu alleen toegankelijk voor jullie, met een inlog account. Het verzoek is om deze 

gegevens niet te delen totdat de viewer definitief is. 

Link naar de viewer 

Gebruikersnaam: KLE_viewerPU 

Wachtwoord: H@utwal23!  

 

 

 

 

mailto:platform_kle@provincie-utrecht.nl
https://experience.arcgis.com/experience/8897171ba2534921a4365a089865950c
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3. Nieuwe aanvragen tijdelijk niet mogelijk 
Helaas is het niet mogelijk om op dit moment nieuwe aanvragen goed te keuren omdat in het verleden 

de subsidieregeling KLE niet voorgelegd en aangemeld is voor de Catalogus Groenblauwe Diensten 

(CGBD). Wanneer de Adviescommissie van CGBD positief stemt over de regeling, wordt de regeling 

opgenomen en treedt de regeling in werking. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een oplossing.  

 

4. Bijeenkomst platform KLE 25 augustus 
Op 25 augustus jl. was het platform, op uitnodiging van Collectief Utrecht Oost, bijeen op Hoeve Groot 
Zandbrink. Er is onder andere gesproken over de bestemming van KLE in de omgevingsplannen van 
gemeenten; dit in relatie tot vergunningverlening en afwaardering. Er is informatie gedeeld over het 
budget voor beheer KLE in de periode 2023-2028.  
 

 
Bezoek aan Groot Zandbrink 

 

5. Bijeenkomst Platform KLE januari 2023 (online) 
Tijdens de bijeenkomst in augustus is afgesproken om voortaan drie keer per jaar bij elkaar te komen, 

waarvan twee keer op locatie en één keer digitaal via Teams.  

Op donderdag 26 januari, van 14.00-15.30 uur vindt de volgende bijeenkomst van het platform KLE 

plaats via Teams. Een outlook-uitnodiging hiervoor is al verstuurd. De agenda voor deze bijeenkomst 

volgt later via de mail, input hiervoor is uiteraard welkom. 

 

6. Evaluatie – geen reacties, ingestemd 
Er zijn geen reacties binnengekomen op de conceptrapportage tussentijdse evaluatie, die is 

meegestuurd met het verslag van de bijeenkomst van 25 augustus. We gaan er daarom vanuit dat 

iedereen instemt met deze rapportage. 

 

7. Organisatie bestuurlijke bijeenkomst in 
januari: wilgen knotten 

In het platform is het plan geopperd om de wethouders te laten 

wilgen knotten in januari. Dit is een mooie gelegenheid om de 

nieuwe wethouders kennis te laten maken met KLE. De 

provincie kan helpen met organiseren, maar we hebben een 

initiatiefnemer vanuit de gemeenten nodig, en een geschikte 

locatie. Graag horen we wie dit wil oppakken!  

 

Ook kwamen evaluatie en monitoring 
aan de orde en we hebben 
mogelijkheden besproken om 
duurzaam met materiaal om te gaan 
dat vrijkomt bij het beheer.  
Na de vergadering werd het 

demonstratieproject met geschikte 

soorten voor KLE bezocht, en 

daarnaast ook nog het prachtige 

natuurgebiedje Groot Zandbrink. Van 

de bijeenkomst is een verslag gemaakt 

dat in het Platform KLE is 

rondgestuurd.  
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BERICHTEN UIT HET VELD 
 

8. Aanvalsplan Landschapselementen | Deltaplan Biodiversiteitsherstel  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Beschutting in de weide  
Op 6 oktober was er een bijeenkomst over beschutting in de weide, georganiseerd door LNV. Dit ging 

over de bescherming van dieren tegen hitte, bijvoorbeeld met schuilstallen. Jeanet Bok was erbij en 

heeft ervoor gepleit om, daar waar dat kan, vooral te zorgen voor schaduw via kleine 

landschapselementen. Dit sluit ook goed aan bij het Aanvalsplan landschap. 

 

10. Meer bomen nu 
Op 28 september gaven gedeputeerde Mirjam Sterk en minister Christianne van der Wal de aftrap 

voor de verplaatsing van 50.000 bomen in de provincie Utrecht.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gaat om zaailingen die vooral 

door vrijwilligers worden 

verzameld. Wanneer je 

belangstelling hebt om bomen te 

gebruiken die met deze actie 

worden verzameld, ga dan naar 

de bomenplanner via 

https://meerbomen.nu/. Daar 

worden vraag en aanbod 

gematcht.  

Hier vinden jullie het persbericht 
dat is uitgegaan. 

 

 

www.samenvoorbiodiversiteit.nl   

https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/aanvalsplan-

landschapselementen  

Het Aanvalsplan Landschap is onlangs aangeboden aan 

onder andere Minister van der Wal en de Utrechtse 

gedeputeerde Huib van Essen. Het plan sluit goed aan 

op het Landschapsuitvoeringsplan van de provincie 

Utrecht. De provincie Utrecht maakt zich hard voor 

realisatie van 10% groenblauwe dooradering, onder 

andere via het programma Groen Groeit Mee en 

natuurlijk via ons eigen platform. 

https://meerbomen.nu/
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/een-tweede-kans-voor-50000-bomen.
http://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/aanvalsplan-landschapselementen
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/aanvalsplan-landschapselementen
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11. Bomenuitdeelacties 
In het kader van het Bomenactieplan zijn verschillende 
opdrachten gegeven om snel meer bomen in Utrecht te 
planten, in totaal voor meer dan 100.000 bomen dit jaar. 

• Met UPG en LEU organiseren we 
bomenuitdeeldagen, in 2022 en in 2023. 

• Met Stukje Natuur en Bosgroepen hebben we een 
project voor uitdelen van bomen voor KLE op 
landgoederen.  

• Met Orbis, Trees 4 All en LTO hebben we een 
ervenproject waarmee we agrariers stimuleren om 
erfbeplanting aan te leggen. 

 

 

12. Nieuwsbrief team Vergunningverlening Natuur en Landschap 
Het team Vergunningverlening Natuur en Landschap van de provincie Utrecht verstuurt twee keer per 

jaar een nieuwsbrief over onderwerpen die relevant kunnen zijn voor aanvragers van ontheffingen en 

vergunningen op het gebied van natuur en landschap. Een voorbeeld van deze nieuwsbrief vind je 

hier. Wil je de toekomstige nieuwsbrieven van het team Vergunningverlening Natuur en Landschap 

van de provincie Utrecht ontvangen? Stuur dan een e-mail naar servicebureau@provincie-utrecht.nl 

met als onderwerp “Aanmelding Nieuwsbrief Vergunningverlening Natuur en Landschap”. 

 

AGENDA 

19 
november 

Deadline reactie 
viewer 

 

Uiterlijke datum om reacties op de viewer (zie bericht in 

deze nieuwsbrief) te mailen aan platform_kle@provincie-
utrecht.nl 

26 januari  Bijeenkomst  

Platform KLE 
(digitaal) 

 

Op donderdag 26 januari, van 14.00-15.30 uur vindt de 
volgende bijeenkomst van het platform KLE plaats via 
Teams. 

Januari Bestuurlijke 
bijeenkomst: 
wilgen knotten? 

 

 

 

https://www.provincie-utrecht.nl/media/8649
mailto:servicebureau@provincie-utrecht.nl
mailto:platform_kle@provincie-utrecht.nl
mailto:platform_kle@provincie-utrecht.nl

