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WOORD VOORAF

Het landschap en erfgoed zijn zo vanzelfsprekend en 

alomtegenwoordig dat we bijna zouden vergeten dat 

ze permanent onze zorg en aandacht nodig hebben.  

Of zoals schilder en dichter Lucebert het ooit verwoordde:   

Alles van waarde is weerloos. Dit besef ligt ten grond-

slag aan alles wat wij als organisatie doen.

In deze tijd kunnen we het landschap en erfgoed 

alleen veilig stellen als er maatschappelijk draagvlak 

voor is. Participatie van de Utrechters is daar een 

essentieel onderdeel van. Het is onze ambitie hier 

een centrale rol in te spelen door bewoners, 

bedrijven en overheden als een bruggenbouwer 

met elkaar te verbinden.

Met onze kennis, kunde en netwerk op het gebied 

van het landschap en erfgoed zijn wij de organisatie 

in Utrecht om hier handen en voeten aan te geven. 

Beleving en toegankelijkheid zijn belangrijke troeven. 

Als je de schoonheid van het landschap en de rijkdom 

van het culturele erfgoed aan den lijve ervaart, spring 

je er zorgvuldiger mee om. Het krijgt letterlijk meer 

waarde en betekenis. 

De samenleving verandert voortdurend en daarmee  

ook de wijze waarop wij onze doelen realiseren. Als 

organisatie moeten we scherp aan de wind zeilen.  

We richten ons deze beleidsperiode op acht comple-

mentaire kernthema’s: vrijwilligers, maatschappelijk 

ondernemerschap, het verhalenplatform UtrechtAltijd, 

de Klompenpaden, de Liniewacht, erfgoededucatie, 

het erfgoednetwerk en agrarisch landschapsbeheer.

Landschap Erfgoed Utrecht

Verbindt je met méér!

Ivo Brautigam

Directeur Landschap Erfgoed Utrecht

L A N D S C H A P ‘ E R F G O E D U T R E C H T V E R B I N DT J E  M E T  M E E R
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De wereld om ons heen verandert in zo’n ongekend 

hoog tempo dat organisaties op alle fronten worden 

 uitgedaagd in beweging te komen en te blijven.  

Technologische ontwikkelingen en maatschappelijke 

veranderingen gaan razendsnel en beïnvloeden ook 

hoe bewoners het landschap of een museum (willen) 

beleven. Als organisatie moeten wij wendbaar en flexibel 

op deze nieuwe ontwikkelingen inspelen. 

Ook de verhouding tussen bestuur en burgers verandert.  

We zien een overheid die de hoofdlijnen schetst en 

de praktische uitwerking en invulling meer en meer 

over laat aan lokale initiatieven van onderop. Voor een 

organisatie als LEU met een wijdvertakt netwerk van in

stellingen, eigenaren, overheden en een grote achterban 

van vrijwilligers liggen hier enorme kansen. Het zet ons 

aan nog meer op zoek te gaan naar gemeenschappelijke 

belangen tussen verschillende stakeholders met als doel 

Utrecht een mooie, inspirerende plek te laten zijn.

1.1 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Met name onderstaande ontwikkelingen zijn voor ons 

van belang voor de komende jaren.

Decentralisering en deregulering Op het terrein van 

ruimtelijke inrichting en erfgoed tekent zich een proces 

af van decentralisering, dere gulering en overheveling 

van bestuurlijke taken en bevoegdheden van de rijks-

overheid naar regionale en lokale overheden.

Nieuwe participatievormen De deregulering en  

bezuinigingen uit de voorbije crisisjaren zijn een  

stimulans geweest voor de opkomst en bloei van nieuwe  

vormen van participatie: van spontane buurtinitiatieven 

tot door de overheid (of andere instellingen) geregisseer-

de varianten. Burgerparticipatie en burgerschapsvorming 

vormen belangrijke pijlers van de uitvoering van over-

heidsbeleid.

Digitale revolutie Technologische vernieuwingen  

volgen elkaar in hoog tempo op en raken sneller dan ooit 

ingeburgerd, met grote economische en maatschappelijke  

gevolgen. Denk aan de impact van sociale media en het 

online-winkelen (webshops).

Aantrekkingskracht grote steden Amersfoort en 

Utrecht blijven de komende jaren fors doorgroeien. 

Vooral jonge, hoger opgeleiden en migranten trekken 

naar de stad. Op het platteland zien we een vergrijzing 

van de bevolking en afname van culturele voorzieningen.

Toerisme/recreatie Recreatie en toerisme groeien 

wereldwijd. Ook de provincie Utrecht mag zich verheu-

gen in een toenemende belangstelling van toeristen en 

dagjesmensen uit binnen- en buitenland. Het culturele 

aanbod en de landschappelijke schoonheid oefenen een 

grote aantrekkingskracht uit op deze bezoekers.

Authentieke beleving Als tegenwicht aan de online 

cultuur, is de moderne burger (en consument) meer 

en meer op zoek naar persoonlijke en ‘authentieke’ 

belevenissen. In reactie op globalisering is er een  

opleving van aandacht voor wat dichtbij is (local) en 

een behoefte om je te verbinden met wat concreet om 

je heen is: glocalisering. Men zoekt houvast in het  

eigene van dorp, stad en streek. 

Duurzaamheid Klimaatverandering, bodemdaling of 

uitsterving van planten en dieren: de schadelijke effecten 

van menselijk handelen worden steeds zichtbaarder en 

dreigender. Het thema duurzaamheid is inmiddels  

mainstream geworden. Energietransitie en klimaat- 

adaptatie worden gezien als belangrijke opgaven.

Duurzame landbouw In de agrarische sector tekent 

zich een omslag af in het denken over duurzaamheid 

en de vraag hoe boeren in hun bedrijfsvoering kunnen 

bijdragen aan de instandhouding van landschappelijke  

HOOFDSTUK 1 OMGEVINGSANALYSE
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kwaliteiten en het flora- en faunabeheer. Agrarisch  

natuurbeheer en natuurinclusieve landbouw zijn hier 

de kernbegrippen. 

Omgevingswet De nieuwe Omgevingswet (2021) 

vervangt en bundelt een groot aantal wetten en regels 

op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, 

natuur, water en het culturele erfgoed. Uitgangspunten 

zijn minder regels, meer ruimte voor particuliere initia-

tieven, lokaal maatwerk en vertrouwen. Gemeenten zijn 

in de nieuwe wet onder andere verantwoordelijk voor 

het opstellen van een omgevingsvisie en het vaststellen 

van een omgevingsplan.

1.2 ONS NETWERK

Ons netwerk is onze grote kracht, het voedt ons met 

kennis en informatie, stelt ons in staat tijdig nieuwe 

trends en ontwikkelingen te signaleren, knelpunten te 

identificeren, partijen bij elkaar te brengen, te verbin-

den en zo gezamenlijk nog betere resultaten te boeken. 

Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste 

stakeholders uit het netwerk van LEU.

Provincie Utrecht LEU is partnerinstelling van de 

provincie Utrecht. Vanuit onze eigen rol, achtergrond 

en expertise leveren wij een directe bijdrage aan het 

behoud, beheer en beleving van het landschap en het 

culturele erfgoed. Efficiëntie en accountability (transpa-

rantie) staan daarbij voorop. We meten en evalueren 

voortdurend om te waarborgen dat we daadwerkelijk 

bereiken wat we beogen. 

Gemeenten De provincie Utrecht telt in totaal 26 

gemeenten. De nieuwe Omgevingswet vraagt van 

gemeenten meer visie en initiatief op onze werkvelden. 

Via het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht 

(STAMU) en andere initiatieven ondersteunen we 

gemeenten.

Scholen, erfgoededucatie en Kunst Centraal Mede 

dankzij een intensieve samenwerking met Kunst  

Centraal bereikt LEU maar liefst 70 procent van het 

 primair onderwijs in de provincie Utrecht met een 

educatie programma op het gebied van erfgoed. 

Buitenplaatsen Geen provincie telt zoveel kastelen 

en buitenplaatsen als Utrecht. De exploitatie en het 

onderhoud hiervan is een kwetsbare opgave. Inzet van 

vrijwilligers bij onderhoud, landschaps- en tuinbeheer 

en bemensing van bijvoorbeeld kasteelmusea is  

onmisbaar.

Forten en Limes De oude grenzen van het Romeinse 

rijk, de Limes, lopen dwars door de provincie Utrecht. 

Hetzelfde geldt voor de Grebbelinie, de Nieuwe en de 

Oude Hollandse Waterlinie (NHW) en de Stelling van 

Amsterdam. Veel forten zijn in particuliere handen, van 

met name horecaondernemers. Stichting Liniebreed 

Ondernemen (SLO) is op dit terrein actief. De Limes en 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie staan op de nominatie 

voor de UNESCO-werelderfgoedlijst. De Stelling van 

Amsterdam staat sinds 1996 op de werelderfgoedlijst.

Utrechtse musea, streekarchieven en historische  

verenigingen De geschiedenis van Utrecht wordt ver-

teld, onderzocht en zichtbaar gemaakt door een grote 

variëteit aan organisaties. Van professionele collecties 

en musea met een landelijke uitstraling tot lokale  

historische verenigingen en streekarchieven. 

Archeologische groepen LEU bemenst het Meldpunt 

Archeologie en heeft ook via de Archeohotspot intensie-

ve contacten met amateurarcheologen. Via de verhalen-

website UtrechtAltijd vinden archeologische vondsten 

en verhalen hun weg naar het (Utrechtse) publiek. 

Boeren, boerenorganisaties en collectieven LEU is  

stevig geworteld in de agrarische sector in Utrecht. 

We adviseren agrarische collectieven bij subsidie-  
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a   an vragen en zijn actief met diverse vrijwilligersgroepen 

als de landschapsbeheerploegen en de weidevogel-

groepen. 

Natuur- en landschapsorganisaties Natuurmonumen-

ten, Staatsbosbeheer en Utrechts Landschap spelen met 

hun landerijen, bossen, venen en andere uitgestrekte 

natuurgebieden een cruciale rol in de landschappelijke 

ontwikkeling van Utrecht. Voor LEU zijn ze een belangrijke 

samenwerkings- en sparringpartner.

MooiSticht MooiSticht is een Utrechtse non-profit 

instelling die onder meer adviezen geeft op het gebied 

van ruimtelijke kwaliteit. Samen met MooiSticht vormt 

LEU het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht 

(STAMU) dat gemeenten adviseert en ondersteunt. Ook 

in het Platform Utrechtse Buitenplaatsen werkt LEU 

nauw samen met MooiSticht. 

Routebureau Het Utrechtse Routebureau wordt het 

centrale aanspreekpunt voor organisaties die met  

recreatieve routes en routenetwerken te maken hebben 

en daarmee toerisme en gezondheid stimuleren. 

LandschappenNL LEU is aangesloten bij het samen-

werkingsverband LandschappenNL dat de belangen van 

de provinciale Landschappen en de provinciale stichtin-

gen Landschapsbeheer behartigt op bovenprovinciaal, 

interprovinciaal en nationaal niveau. 

Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen (OPEN) OPEN 

is het overlegorgaan van alle provinciale erfgoedhuizen 

in Nederland. Ook LEU is in dit landelijk overleg verte-

genwoordigd. 

Fondsen LEU doet regelmatig op projectbasis aan-

vragen voor financiële steun bij een aantal landelijke 

en regionale vermogensfondsen als het K.F. Hein Fonds, 

Oranje Fonds en Prins Bernhard Cultuurfonds. 

Nationale Postcode Loterij Via koepelorganisatie Land-

schappenNL ontvangt LEU elk jaar een vaste financiële 

bijdrage van de Nationale Postcode Loterij (NPL). Dank-

zij de genereuze steun van de NPL en al die mensen die 

meespelen in de Postcode Loterij kan LEU net dat stapje 

meer zetten bij het behoud en de ontwikkeling van het 

Nederlandse cultuurlandschap. 

1.3  NAAR EEN ONDERNEMENDE  
MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE

 
LEU is en blijft een organisatie zonder winstoogmerk. 

Samenwerken met andere organisaties, commercieel of 

niet-commercieel, doen we alleen als dit past in onze 

missie en visie en voor zover dat een wezenlijke bijdrage 

levert aan de versterking van het landschap en/of het 

culturele erfgoed in Utrecht.

Gezien alle ontwikkelingen binnen en buiten ons werk-

veld, zien wij het als een strategische en logische stap 

de omslag naar een ondernemende maatschappelijke 

organisatie in te zetten. Onder een ondernemende maat-

schappelijke instelling verstaan we: een organisatie die 

vanuit maatschappelijke oogmerk, op een flexibele,   

innovatieve, bedrijfsmatige, kosteneffectieve wijze 

nieuwe kansen en activiteiten creëert vanuit de eigen 

expertise, netwerk en ervaring.

Doel? Meer armslag organiseren voor het beheer 

en behoud van landschap en het culturele erfgoed in 

Utrecht, het betrekken van maatschappelijke partners 

en het bedrijfsleven bij hun omgeving (participatie en 

eigenaarschap) en het versterken van de eigen financiële 

basis voor de continuïteit. 

 

Hoe? In het najaar van 2016 is een intern veranderings-

traject in gang gezet dat onze organisatie stimuleert in 

het verwezenlijken van onze ambities op het gebied van 

een ondernemende maatschappelijke organisatie.



L A N D S C H A P E R FG O E D U T R E C H T  V E R B I N DT J E  M E T  M E E R 10



L A N D S C H A P E R FG O E D U T R E C H T  V E R B I N DT J E  M E T  M E E R 11

MISSIE Het is onze missie om het landschap en 

het culturele erfgoed in Utrecht te beschermen, te  

beheren en te verrijken door mensen en organisaties 

met dat doel te mobiliseren en met elkaar te verbinden. 

 

Erfgoed Erven, molens, forten, buitenplaatsen. We 

staan er niet altijd bij stil, maar we zijn continu omringd 

door cultureel erfgoed. Het kleurt ons bestaan, onze 

identiteit, onze steden en dorpen, jeugdherinneringen 

en toekomstdromen. Het geeft richting aan wie we zijn, 

wie we denken te zijn of wie we willen zijn. Het bindt 

ons, scheidt ons en is de link met voorgaande genera-

ties. Het is er altijd.

Het cultureel erfgoed is van iedereen voor iedereen. Je 

kunt er naar hartelust in ‘shoppen’, een identiteit aan 

ontlenen, argumenten kracht bij zetten of juist ontkrach-

ten. En dat is ook een nadeel in een tijd waarin mensen 

weer op zoek zijn naar hun wortels, naar een houvast in 

woelige tijden.

Erfgoed, erfgoededucatie en het vermogen de zin van de 

onzin te scheiden, zien wij als een belangrijk onderdeel 

van het moderne burgerschap. Een competentie die 

ons weerbaarder en mondiger maakt tegen valse of 

opgeklopte claims. Kennis van het culturele verleden 

relativeert en biedt oplossingen voor actuele opgaven. 

 

Landschap Het landschappelijke schoon bepaalt 

samen met het culturele erfgoed de aantrekkelijkheid 

en aantrekkingskracht van onze provincie. Het maakt  

dat het prettig toeven is in de provincie Utrecht.  

Om te wonen, te werken en te recreëren. Het is de plek  

waar we de rust, inspiratie en ontspanning vinden, 

die we zo nodig hebben.

Het landschap, en zeker het landschap in Nederland, 

is (bijna) per definitie ook erfgoed, want door mensen-

handen drooggelegd, ingepolderd en in cultuur gebracht. 

Een kenmerk van het landschap is dat het voortdurend 

verandert en zich aanpast aan onze wensen. We willen 

er wonen, werken en wandelen. Alles tegelijk. Flora en 

fauna bezitten een waarde uit zichzelf, maar staan in 

de dichtbevolkte provincie die Utrecht is zwaar onder 

druk. Er is minder geld voorhanden voor onderhoud en 

beheer en als we niet oppassen verdwijnen er waarde-

volle cultuurlandschappen en dieren- en plantensoorten 

die nooit meer terugkomen.

VISIE Het Utrechts landschap en het culturele 

erfgoed in de provincie staan onder druk. Wij brengen 

vanuit onze passie en betrokkenheid en vanuit onze rol 

als bruggenbouwer partijen in Utrecht bij elkaar om de 

landschappelijke kwaliteit, biodiversiteit, soortenrijkheid 

en de kennis, zichtbaarheid en het aanbod van het  

culturele erfgoed te versterken.

De tijd dat deze taak exclusief bij de overheid lag, is 

voorbij. Wij spreken iedereen aan om een bijdrage te 

leveren aan een mooiere provincie. Participatie is het 

sleutelwoord. Wij hebben toegang tot een grote pool 

van vrijwilligers die we daarbij kunnen inzetten.

We bouwen voort op onze ervaring en zoeken voort

durend naar vernieuwende, ondernemende oplossingen 

voor nieuwe uitdagingen. Daarvoor is het noodzaak 

onszelf scherp te profileren en als organisatie slagvaar

dig en wendbaar te zijn. Dat doen we aan de hand van 

de volgende principes:

HOOFDSTUK 2 MISSIE EN VISIE
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ONZE PRINCIPES

SAMENWERKEN 

met relevante partijen 

om de effecten van ons 

werk te maximaliseren.

ONDERNEMENDE 

instelling om de 

continuïteit van onze 

bedrijfsvoering te 

waarborgen.

VOORUITSTREVEND

SAMENWERKEND ONDERNEMEND

HISTORISCH BESEF

ONAFHANKELIJK (ZELF)KRITISCH (ZELF)KRITISCH 

om het lerend  

vermogen van de  

organisatie te  

blijven stimuleren.

ONAFHANKELIJK 

opereren om de  

oprechtheid en  

objectiviteit van  

onze activiteiten  

te bewaken.

VOORUITSTREVEND 

om te anticiperen op 

marktdynamiek en 

nieuwe trends.

HISTORISCH BESEF 

om de culturele en 

landschappelijke 

waarden met respect 

te behandelen.
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Utrecht is de plek waar je leeft. Waar je thuiskomt na een dag hard werken. Waar je 

vrienden en familie zijn. Waar je kinderen opgroeien. Waar je samen leeft op de erfenis 

van een rijk verleden en waar je plannen maakt voor de toekomst. 

Die plek krijgt nog meer betekenis als je de kracht van het landschap door je aderen 

voelt stromen, als je de enorme rijkdom aan planten en dieren kent, als je de verhalen 

ontdekt van de mensen die hier voor jou leefden. 

We verbinden mensen die méér willen dan alleen ergens wonen, met de natuur en 

geschiedenis van hun leefomgeving. Beleidsmakers die willen bouwen op wat er leeft 

in de maatschappij, met relevante burgerinitiatieven. Organisaties die niet langer langs 

elkaar heen willen werken maar hun doelen en belangen willen verbinden. We werken 

aan projecten voor landschap en erfgoed met duurzame investeerders. Bedrijven die 

belang hechten aan maatschappelijk ondernemen, en maatschappelijke waarden.  

Beheerders van kostbaar landschap en erfgoed met duizenden helpende handen. 

En mensen met elkaar.

Samen slaan we een brug naar een duurzame toekomst. 

En maken we er méér van.

Landschap Erfgoed Utrecht 

Verbindt je met méér!

WIJ ZIJN DE BRUGGENBOUWERS VOOR

LANDSCHAP EN ERFGOED IN UTRECHT
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LEU is niet de enige organisatie in de provincie die zich 

richt op landschap en het culturele erfgoed. Wat onder

scheidt ons van al die andere organisaties? 

HISTORIE 
“We zijn de oudste voorvechter van landschap en 

erfgoed in Utrecht. We laten 40 jaar kennis en ervaring 

voor je werken. We organiseren al 40 jaar allerlei vor

men van participatie.”

De wortels van LEU gaan terug tot 1979. We hebben 

bijna 40 jaar kennis en ervaring en kennen het Utrechtse 

landschap en erfgoed van haver tot gort.

MULTIDISCIPLINAIR NETWERK
“We hebben het diepst gewortelde en wijdst vertakte  

netwerk voor landschap en erfgoed in Utrecht.”

LEU is als enige actief op verschillende gebieden, zoals 

advisering, educatie, beleid, vrijwilligerswerk, beleving, 

promotie, sponsoring en financiering. Daardoor kunnen 

we multidisciplinair verbindingen leggen en je in contact 

brengen met de meest uiteenlopende partners.

BREDE PROFESSIONALS
“We combineren de meeste kennis.”

We hebben een grote diversiteit aan professionals. 

Daardoor zijn we als geen ander in staat om verbanden 

te leggen tussen kennis en ervaring uit verschillende 

vakgebieden, en expertise te delen.

VRIJWILLIGERS
“We hebben de meeste helpende handen van Utrecht.”

Doordat we vrijwilligers trainen als professionals, 

hebben we de grootste database van gekwalificeerde 

helpende handen in Utrecht. Wij kunnen hun capaciteiten 

matchen met elk project.

WEDERKERIGHEID
“We geloven in wederkerige relaties 

die een winwinwin opleveren.”

Niet alles hoeft met geld. Doordat we multidisciplinair 

werken, kennen we de belangen van onze verschillende 

stakeholders. Die belangen brengen we bij elkaar zodat 

een samenwerking ontstaat waarvan alle partijen én het 

Utrechtse landschap en erfgoed beter worden.

ZINGEVING
“Wij betrekken mensen bij hun omgeving.”

Wij geloven dat mensen gelukkiger zijn als ze iets hebben 

met hun omgeving. Daarom betrekken wij hen bij het 

landschap en erfgoed van Utrecht, stellen we het open, 

geven informatie en educatie en verdiepen de relatie.

MEDE-EIGENAARSCHAP
“We zijn meer dan een matchmaker.  

Wij maken mensen medeeigenaar.”

Wij werken vanuit een gevoel van mede-eigenaarschap. 

Het landschap en erfgoed van Utrecht zijn niet van de 

overheid of een stichting. Ze zijn de roots van ons alle-

maal. Daar nemen we samen verantwoordelijkheid voor. 

Om het te behouden, te verrijken en door te geven aan 

volgende generaties. 

MOBILISEREND VERMOGEN
“We brengen mensen op de been.”

We inspireren, motiveren en activeren mensen en 

bedrijven om samen op te komen voor het landschap en 

erfgoed van Utrecht. Dat doen we in acties en campag-

nes, maar ook in ons dagelijks denken en doen.

BENADERBAAR
“We zijn open!”

We brengen mensen, middelen en idealen bij elkaar om 

het landschap en erfgoed van Utrecht in stand te houden 

en te verrijken. We hebben een open mind en een open 

huis en heten u van harte welkom.
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3.1 INLEIDING

Als je in Utrecht op pad gaat, valt meteen op hoe afwis-

selend en gevarieerd het landschap is en hoe doorspekt 

met cultureel erfgoed. Rivieren, fortificaties en de 

grenzen van het Romeinse rijk drukken nog steeds een 

stempel op het ommeland. En waar je ook komt, de stad 

en de drukte zijn nooit ver weg. 

In de veertig jaar dat LEU en haar voorlopers bestaan, 

heeft zich in het denken over cultureel erfgoed en 

landschapsbeheer een omslag voltrokken. De tijd dat we 

achteloos historische monumenten afbraken of land-

schappen lieten verrommelen is voorbij. En dat besef 

van waarde en belang leeft ook al lang niet meer alleen 

bij overheden en enkele belangenorganisaties.

We zijn met z’n allen meer waarde gaan hechten aan onze 

omgeving. Als bron van vermaak, ontspanning, inspanning, 

gezondheid, inspiratie of identiteit. Zeespiegelstijging,  

klimaatverandering en extreem weer hebben daar  

recentelijk nog de dimensie veiligheid aan toegevoegd.

Het beleven en toegankelijk maken van het Utrechtse 

landschap en haar eeuwenoude (culturele) historie zien 

wij als een belangrijke publieke opgave die indirect ook 

het politieke en maatschappelijke draagvlak voor de sector 

in zijn geheel kan vergroten. Participatie van burgers, 

overheden, bedrijven en andere instellingen zien we als 

een doel én middel tegelijk om het culturele erfgoed en 

landschap veilig te stellen voor de toekomst.

3.2  PARTICIPATIE ALS UNIEKE  
TOEGEVOEGDE WAARDE

Utrecht is een lappendeken van organisaties op het 

gebied van natuur, landschap en erfgoed. Je vindt er tal 

van belangenorganisaties, vrijwilligersgroepen, koepel-

organisaties, platforms, landeigenaren, kasteeleigenaren 

en verenigingen. Als stichting zonder eigendom zijn we 

als geen ander in staat om participatie in te zetten om 

partijen in Utrecht bij elkaar te brengen, bruggen te  

bouwen en te bemiddelen.

Als partnerorganisatie van de provincie richten wij ons 

primair op samenwerking met organisaties in het veld. 

We helpen hen bij het ontwikkelen en uitvoeren van 

beleid op het gebied van behoud, beheer, ontwikkeling, 

scholing, marketing en publieksbereik. Zo inspireren, 

motiveren en activeren wij het Utrechtse publiek. 

We inspireren inwoners met verhalen over het landschap 

en het cultureel erfgoed. We zetten ze aan deze verhalen 

verder te vertellen. We prikkelen ze om een bezoek aan 

een museum te brengen of een lezing bij te wonen. We 

roepen ze op de handen uit de mouwen te steken en als 

vrijwilliger aan de slag te gaan. 

Vrijwilligers en vrijwilligersgroepen LEU weet elk jaar 

rond de tienduizend mensen verspreid over ruim twee-

honderd vrijwilligersgroepen op de been te brengen, 

ongeveer gelijk verdeeld over landschap en erfgoed. Al 

die Utrechtse vrijwilligers vertegenwoordigen met elkaar 

een economische waarde die in geld uitgedrukt in 2016 

op € 17,3 miljoen is becijferd. 

Het maatschappelijke belang van participatie is echter veel 

groter. Vrijwilligerswerk versterkt de cohesie in buurten, 

smeedt vriendschapsbanden, leidt tot een groter gevoel 

van veiligheid en saamhorigheid en kan de afstand tussen 

burger en overheid verkleinen. Je belangeloos inzetten voor 

natuur of cultuur geeft geluk en vergroot de eigenwaarde. 

Nieuwe vaardigheden leren, verrijkt de ziel en geest. 

Komende beleidsperiode werken we aan een verdere 

uitbreiding van ons vrijwilligersnetwerk. Het gaat om 

‘geleide’ participatie: vanuit onze kennis, ervaring en 

contacten in het werkveld begeleiden we vrijwilligers en 

bemiddelen we tussen vraag en aanbod. We moedigen 

spontane vrijwilligersinitiatieven van onderop aan en 

assisteren gemeenten en andere organisaties. 

HOOFDSTUK 3  PARTICIPATIE 
ALS LEIDRAAD
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Participatie door bedrijfsleven 

Utrecht is van ons allemaal. Ook de steun en participa-

tie van het bedrijfsleven en andere betaalde opdracht-

gevers is hard nodig en gewenst om onze doelen te 

bereiken en de provincie nog aantrekkelijker te maken 

voor bewoners en bezoekers.

Door middel van partnermarketing en sponsoring 

gaan we het bedrijfsleven betrekken bij ons werk zodat 

zij helpen de ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteit 

te verbeteren. Denk aan het opzetten van projecten als 

Groen aan de Buurt, het adopteren van Klompenpaden of 

het co-financieren van andere (vrijwilligers)initiatieven. 

Marketing en communicatie

Een ondernemende maatschappelijke organisatie is een 

zichtbare onderneming. Een onderdeel van die grotere 

zichtbaarheid is een nieuwe huisstijl, naam, website en 

communicatiestrategie die aansluiten bij die nieuwe 

ambitie. 



HOOFDSTUK 4  ONZE ACHT  
KERNTHEMA’S
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VRIJWILLIGERS
Bewoners en overheden actief betrekken  
bij landschap en erfgoed
We zetten deze beleidsperiode in op een uitbreiding van 

het aantal landschaps en erfgoedvrijwilligers  

met 1.000 mensen.

Participatie van burgers, bedrijven en overheden is 

onmisbaar bij het versterken van het landschap en het 

culturele erfgoed. Hoe meer vrijwilligers, hoe groter de 

slagkracht van onze organisatie. Groeikansen zien we bij 

de toenemende groep senioren in Utrecht (vergrijzing). 

Zij beschikken over de tijd en motivatie om als vrijwilliger  

structureel aan de slag te gaan. In regio’s waar nog 

relatief weinig vrijwilligers te vinden zijn, voeren we onze 

wervingsactiviteiten op. Voor jongeren en werkenden ont-

wikkelen we speciale, flexibele vrijwilligersarrangementen 

die passen bij hun moderne leefstijl en (drukke) agenda’s. 

Bedrijven en non-profit instellingen gaan we benaderen 

met collectieve vrij willigersarrangementen voor het 

personeel.

 

ONDERNEMENDE ORGANISATIE
Basisopgaven versterken door externe  
opdrachten binnen te halen
We zijn een ondernemende organisatie die naast de  

overheidssubsidie (basissubsidie) steeds meer wordt  

gefinancierd uit externe opdrachten en projecten. 

Met extra inkomsten vergroten we onze armslag en 

zorgen we voor een duurzame verankering van ons werk 

op het gebied van landschap en erfgoed. Voorbeelden 

hiervan zijn partnermarketing, co-financiering en spon-

soring- en adoptieprogramma’s. Van de organisatie en 

de medewerkers vraagt dit een meer ondernemende en 

doelgerichte mentaliteit. Voor de marketing en externe 

communicatie betekent deze omslag dat een grotere 

zichtbaarheid van de eigen organisatie gewenst is. Een 

nieuwe website, naam en huisstijl zijn hier de meest in 

het oog springende elementen van. 

PLATFORMS & NETWERKEN
Ons netwerk erfgoed en landschap sterk maken
Samen sta je sterker. Kennis delen, beleid ontwikkelen, 

krachten bundelen, bruggen slaan, elkaar verder  

brengen, dat is de kern van ons werk. 

De Utrechtse buitenplaatsen, de agrarische cultuurland-

schappen en molenaars maken we sterk via een platform. 

Andere sectoren helpen we juist met kennisworkshops, 

marketing, subsidieaanvragen of vrijwilligersmanagement. 

We stuwen het publieksbereik door verhalen te publiceren 

op UtrechtAltijd. En als het nodig is, leveren we via het 

Steunpunt Vrijwilligers heel concreet helpende handen 

bij het beheer, onderhoud of bemensing. Samen met de 

Utrechtse erfgoedinstellingen zoeken we altijd naar de 

meest effectieve en creatieve oplossingen.

LINIEWACHT
Het niemandsland tussen de forten laten bloeien
Met de nieuwe Liniewacht gaan we de cultuur en  

land schapswaarden van het land tussen de forten  

van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van  

Amsterdam herstellen en beleefbaar maken.

Het land tussen de forten van de Nieuwe Hollandse  

Waterlinie en de Stelling van Amsterdam is lang een 

soort niemandsland geweest waar niemand zich verant-

woordelijkheid voor voelde. Wij gaan dit tussenland met 

al haar karakteristieke elementen beheren en herstellen 

met hulp van financiële bijdragen van plaatselijke bedrij-

ven, particulieren en overheden én de inzet van (nieuwe) 

vrijwilligersgroepen via het Steunpunt Vrijwilligers. Ook 

de zorg voor de zeldzame vleermuizenpopulaties in dit 

gebied vallen onder de nieuwe Liniewacht. De Liniewacht 

vergroot de aantrekkelijkheid van de waterlinies en ver-

sterkt de UNESCO-nominatie voor de werelderfgoedlijst. 

Duurzaam herstel en beleving gaan zo hand in hand.

1
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UTRECHTALTIJD
Hét podium voor Utrechtse erfgoedinstellingen
Het crossmediale verhalenplatform UtrechtAltijd is 

voor  erfgoedinstellingen in Utrecht een toonaangevend en 

onmisbaar podium (publieksbereik) en trekt jaarlijks meer 

dan 150.000 bezoekers met toegankelijke verhalen uit de 

geschiedenis van de provincie. 

UtrechtAltijd is een onafhankelijk verhalenplatform dat de 

schatten uit het Utrechtse verleden op een toegankelijke 

en journalistieke wijze zichtbaar maakt voor een breed en 

gevarieerd publiek: op de website en via diverse sociale 

media-kanalen. UtrechtAltijd speelt als spin in het web een 

toonaangevende rol in het vertellen van oude en nieuwe 

verhalen over het verleden en heeft profijt van de kennis, 

contacten en input van buitenplaatsen, musea, streek-

archieven en de Klompenpaden. Komende beleidsperiode 

richten we ons op een verdere redactionele versterking 

en uitbreiding van het publieksbereik. Hoe meer mensen 

we via de website en social media-kanalen bereiken, hoe 

aantrekkelijker en waardevoller het platform is voor de 

Utrechtse erfgoedinstellingen. Gebruiksgemak, het aan-

haken bij nieuwe communicatietrends en het doorvoeren 

van technologische vernieuwingen is daarbij essentieel. 

Ook starten we eind 2017 met een vrijwilligers filmteam 

om de geschiedenis via bewegend beeld aan het Utrechtse 

publiek te tonen.

KLOMPENPADEN
Utrechtse landschap en erfgoed te voet beleven
Met het Klompenpadennetwerk maken wij unieke  

(agrarische) cultuurlandschappen en buitenplaatsen 

in Utrecht beleefbaar voor steeds meer wandelaars.

De Klompenpaden voeren de wandelaar langs prachtige 

cultuurlandschappen en historische locaties in Utrecht die 

lang voor het publiek verborgen waren. Het zijn plaatselijke 

vrijwilligers die de paden aanleggen, uitstippelen en onder-

houden. Steeds meer toeristen en dagjesmensen weten de 

wandelroutes te vinden en te waarderen. Komende periode 

versterken we de naamsbekendheid door mee te liften op 

de marketing van NBTC en het nieuwe Utrechtse Route-

bureau. Ook nemen we het Klompenpaden wandelnetwerk 

op in het wandelknooppuntennetwerk. Met een uitgekiend 

meetsysteem houden we de drukte op de wandelpaden in 

de gaten. 

Bij grote vraag leggen we extra paden in de regio aan ter ont-

lasting. Ook leggen we nieuwe paden aan op plekken waar 

nog weinig Klompenpaden te vinden zijn. Op ons verhalen-

platform UtrechtAltijd geven wij zoals altijd de historische 

achtergronden bij deze prachtige wandelingen. 

ERFGOEDEDUCATIE
Jong geleerd, oud gedaan
We bereiken maar liefst 70 procent van de basisscholen  

in de provincie met onze erfgoededucatie.

Als je de waarde van cultuur en erfgoed wilt inzien, moet 

je op jonge leeftijd beginnen. Onze erfgoed specialisten 

vormen al jaren de onmisbare en onbetwiste leverancier 

van kwalitatief hoogstaand erfgoedonderwijs in Utrecht. 

Met het aanvullend programma Cultuureducatie met 

Kwaliteit slaan we ook de brug tussen scholen en lokale 

kunstenaars, theatergroepen en erfgoedinstellingen.  

Didactische vernieuwingen volgen we zoals altijd  

op de voet.

AGRARISCH  
LANDSCHAPSBEHEER
Ecosystemen verbinden via het agrarisch tussenland 
Wij verbinden geïsoleerde natuurgebieden in Utrecht  

door het agrarische tussengebied te verrijken voor mens, 

dier en plant.

Aaneengesloten ecosystemen zijn essentieel voor plant 

en dier. Het verbinden van bestaande natuurgebieden is 

in de huidige situatie alleen mogelijk als ook het tussen-

land – agrarische gebieden, buitenplaatsen en dergelijke 

– een goede leefomgeving zijn voor dier en plant. LEU 

richt zich met name op dit tussenland. We bevorderen zo 

de biodiversiteit van de Utrechtse flora en fauna en delen 

onze kennis op het gebied van landschap, landschaps-

beheer, landschapsontwikkeling en wetgeving met boeren, 

boerenorganisaties, platforms, erfgoedinstellingen, agra-

rische collectieven, waterschappen, natuurorganisaties en 

gemeentelijke en provinciale overheden. We doen dit altijd 

vanuit de gedachte dat waar de natuur dichtbij is, het ook 

voor mensen aangenaam toeven is.
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INLEIDING
De hierna beschreven activiteiten vormen het  

fundament voor de aanvraag van de zogenaamde  

basis subsidie voor landschap en erfgoed bij de  

provincie. Daarnaast zijn er ook activiteiten die  

buiten de basissubsidie vallen, die hebben we in  

verkorte vorm opgenomen. 

LEU is partnerinstelling van de provincie Utrecht.  

Als partnerinstelling hebben we binnen de provincie 

te maken met twee afzonderlijke afdelingen en twee  

afzonderlijke beleidsnota’s: de cultuurnota ‘Alles is Nu’ 

en Natuurbeleid 2.0. Elk heeft z’n eigen thema’s,  

prioriteiten, opgaven en budgetten. 

Om de activiteiten inzichtelijk te maken gebruiken we 

een onderverdeling die aansluit bij de vier thema’s die 

de provincie in haar beleidsnota’s hanteert: Hebben 

& Houden, Promoten & Profileren, Kennen & Kunnen 

en Natuur & Landschap. Uitzondering hierop is het 

vrijwilligersbeleid, onze eerste thema. 

Vrijwilligers zijn voor LEU zo belangrijk dat ze een 

aparte beschrijving verdienen. Tegelijk zie je bij de 

vrijwilligers ook de grootste overlap tussen ‘erfgoed’ en 

‘landschap’. Een integrale aanpak en beschrijving is dus 

op zijn plaats. Vandaar dat we dit thema eruit lichten en 

letterlijk vooraan zetten. 

LEESWIJZER
Per thema geven we eerst een omschrijving met de 

bijbehorende provinciale opgaven. Vervolgens beschrijven  

we de activiteiten die we uitvoeren om die opgaven te 

realiseren. Een aantal van onze activiteiten/projecten valt 

logischerwijs onder meerdere provinciale thema’s. Voor 

zover mogelijk zijn ze uitgesplitst, maar waar dat niet 

mogelijk is verwijzen ze naar elkaar.

1 VRIJWILLIGERSBELEID
 

Voor het beheer en behoud van landschap en erfgoed 

is de inzet van vrijwilligers cruciaal. De duur en de aard 

van het vrijwilligerswerk verschilt per vrijwilliger en per 

vrijwilligersgroep, daarom onderscheiden wij in onze 

aanpak twee categorieën: ‘structurele’ en ‘incidentele’ 

vrijwilligers.

Structurele vrijwilligers zijn vrijwilligers die zich lang-

durig, structureel verbinden aan een vrijwilligersgroep 

met (jaarlijks) terugkerende taken.

Incidentele vrijwilligers zijn vrijwilligers die een of  

meerder keren per jaar meedoen aan evenementen 

als de Natuurwerkdag of vrijwilligers die zich voor een 

afgebakende periode verbinden aan een project als 

Groen aan de Buurt.
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Centraal in onze aanpak staat het Steunpunt Vrijwilligers 

voor Landschap en Erfgoed. Het steunpunt helpt vrij-

willigersgroepen met het werven van nieuwe vrijwilligers, 

bemiddelt bij de inzet en zorgt voor beschermende  

kleding, gereedschappen, cursussen en verzekeringen. 

Ook adviseert het steunpunt op het gebied van veilig 

 werken. We houden hierbij rekening met het feit dat vrijwil-

ligers steeds meer behoefte hebben aan kortere projecten 

in plaats van een langdurige verbinding.

Vaak gaat het bij LEU om vrijwilligersgroepen die wij zelf 

hebben opgericht of die bij ons aankloppen voor onder-

steuning en advies. Sommige van die groepen doen zulk 

specialistisch werk dat ze een betaalde voorman hebben. 

Ze zijn actief in knotgroepen, landschapsbeheerploegen, 

weidevogelgroepen en dergelijke. 

Ook ondersteunen wij via het steunpunt de vrijwilligers die 

via musea en andere erfgoedinstellingen aan ons gelinkt 

zijn. Voor deze vrijwilligers geven we vooral cursussen en 

workshops, bijvoorbeeld op het gebied van gastvrijheid, 

didactiek of omgang met schooljeugd. Vaak doen we 

dit via de instellingen waarvoor ze actief zijn. Daarnaast 

helpen we deze instellingen ook nog met hun vrijwilligers-

management. 

1.1 PROVINCIALE OPGAVEN

LEU organiseert en bemenst een provincie dekkend  

Steunpunt Vrijwilligers: 

•   Ca. 9.000 vrijwilligers, waarvan 5.000 ‘groene’ vrijwilligers 

over 100 groepen op het terrein van particuliere grond-

eigenaars of organisaties.

•   LEU creëert per jaar 2 nieuwe vrijwilligersgroepen voor  

erfgoed en landschap en handhaaft de bestaande groepen. 

•   Continuïteit in aantal vrijwilligers, op peil houden en 

vernieuwen van kennisniveau en veilige arbeids - 

om standigheden.

1.2 ACTIVITEITEN

Het Steunpunt Vrijwilligers landschap en erfgoed

Het steunpunt is het advies- en informatiepunt voor 

(potentiële) vrijwilligers én instellingen die met vrij willigers 

(willen) werken. Het doel van het steunpunt is onder 

andere de effectiviteit van het vrijwilligerswerk te vergroten, 

uitval te voorkomen en het kennisniveau van vrijwilligers en 

organisaties te verhogen. Het steunpunt krijgt jaarlijks te 

maken met bijna 10.000 vrijwilligers, ruim 200 vrijwilligers-

groepen en tientallen organisaties. Het is onze ambitie deze 

beleidsperiode 1.000 nieuwe vrijwilligers te werven.

VRIJWILLIGERSGROEPEN ERFGOED

 Historische verenigingen 44 groepen

 Musea 37 groepen

 Archieven 9 groepen

 Archeologie 12 groepen

VRIJWILLIGERSGROEPEN LANDSCHAP

 Landschapsbeheer 49 groepen

 Agrarische natuurverenigingen 9 groepen

 Landschapsinventarisatie 3 groepen

 Weidevogelbescherming 13 groepen

OVERLAP ERFGOED EN LANDSCHAP

 Klompenpaden 22 groepen

 Overige 7 groepen
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Om alle activiteiten te stroomlijnen heeft het steunpunt 

alle contactmomenten met de vrijwilligers geanalyseerd 

en ondergebracht in vijf onderwerpen (de 5 B’s): Binnen-

halen, Begeleiden, Belonen, Behouden en Beëindigen. 

 BINNENHALEN
LEU houdt via een vrijwilligers- 

volgsysteem exact bij hoeveel vrijwilligers 

zich bij ons aanmelden en hoeveel er stoppen. Voor de 

komende beleidsperiode richten wij ons speciaal op:

•   Het werven van 1.000 nieuwe vrijwilligers.

•   Het invullen van ‘witte vlekken’ door vrijwilligers te 

werven in ondervertegenwoordigde regio’s, gebieden 

en sectoren.

•   Oprichting van specifieke groepen bij een specifieke 

vraag uit de markt. Denk aan vrijwilligersgroepen 

kleine landschapselementen, vleermuizen, archeo-

logische grafheuvels, groen erfgoedbeheer of een 

burgerparticipatieprogramma als Groen aan de 

Buurt.

Bij het binnenhalen (en behouden) van vrijwilligers 

 spelen we in op een aantal demografische en maat-

schappelijke ontwikkelingen:

•   Door de vergrijzing komen er steeds meer ouderen. 

Dat is zowel een kans als een bedreiging. Willen we 

extra vrijwilligers onder deze groep werven, dan is 

aandacht voor de vitaliteit van de ouder wordende 

vrijwilliger een belangrijk issue.

•   Steeds meer burgers voelen zich verantwoordelijk 

voor hun omgeving. Dit geldt ook voor werkenden: 

zij hebben alleen minder tijd en zijn minder flexibel in 

te zetten. Daarom werven we onder deze groep ook 

vrijwilligers voor incidentele of kortlopende projecten.

•   Het opleidingsniveau van vrijwilligers stijgt en het 

vrijwilligerswerk wordt kennisintensiever. Dit heeft 

consequenties voor de werving en begeleiding.

BEGELEIDEN
Een goede begeleiding van vrijwilligers en 

vrijwilligersgroepen is essentieel bij het voor-

komen van voortijdige uitval. De begeleiding 

van LEU valt uiteen in een aantal onderdelen:

•   Begeleid de begeleider: wij besteden veel aandacht 

aan de begeleiding van vrijwilligerscoördinatoren. Zij 

zijn essentieel om een netwerk van bijna tienduizend 

vrijwilligers te bedienen, ze zijn de oren en ogen in het 

veld en intermediair tussen organisatie en vrijwilliger.

•   Innovatie: LEU start een pilot naar de toepassing van 

nieuwe technologische ontwikkelingen bij de admini-

stratie, planning, monitoring en communicatie door 

het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

•   Monitoring: elk jaar publiceren wij de opbrengsten 

van het vrijwilligerswerk aan de hand van kerndata. 

1
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Deze cijfers geven inzicht in wat er concreet door 

onze vrijwilligers tot stand gebracht is en kan elk 

jaar rekenen op een warme belangstelling van de 

(regionale) media.

•   Materialen: LEU heeft een gereedschapsdepot waar  

vrijwilligersgroepen gebruik van kunnen maken  

(uitleen).

•   Veiligheid: LEU adviseert vrijwilligers en organisaties 

op ARBO-gebied en keurt jaarlijks materialen als 

ladders en klimtuigen, die door vrijwilligersgroepen 

gebruikt worden.

•   Kwaliteitsgarantie: vrijwilligers stellen steeds hogere 

eisen aan organisaties waarvoor zij aan de slag gaan. 

Daarom moeten de instellingen en organisaties 

waarmee LEU samenwerkt, voldoen aan bepaalde 

kwaliteitseisen. LEU ontwikkelt hiervoor een eigen 

keurmerk.

 BELONEN
De motivatie om vrijwilligerswerk te doen, 

verschilt per persoon. Zelfontplooiing, 

gezelligheid, ‘goed doen’, eer van je werk, plezier in 

je werk, het zijn allemaal immateriële beloningen die 

maken dat mensen doorgaan en niet voortijdig afhaken. 

Eenmaal per jaar organiseren we een vrijwilligersdag in 

de provincie Utrecht om onze vrijwilligers extra in het 

zonnetje te zetten.

BEHOUDEN
Een goede begeleiding voorkomt voortijdige uitval van 

vrijwilligers. Via het Steunpunt bieden we naast meer 

traditionele vormen van begeleiding en scholing ook 

nieuwe methoden van scholing aan. Denk aan e-learning, 

blended learning en do-it-yourself kits. Ook leiden we 

vrijwilligers op tot docent. Zo kunnen zij hun kennis en 

ervaring doorgeven aan andere vrijwilligers binnen de 

organisatie. 

BEËINDIGEN
Aan alles komt een eind. Onder ‘goed 

werkgeverschap’ valt aandacht voor het 

onvermijdelijke afscheid dat bij elke verbintenis hoort. 

Wie met een goed gemoed vertrekt, gaat niet weg, maar 

blijft een ambassadeur voor het leven. 

3

4

5
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2 HEBBEN EN HOUDEN  
 
Achtergrond

In de cultuurnota verwoordt de provincie kort en 

krachtig wat de uitdaging is voor de instandhouding van 

het Utrechtse erfgoed: “De provincie staat, samen met 

andere overheden en particuliere eigenaren, voor de 

maatschappelijke opgave ons cultureel erfgoed in stand 

te houden. Het is zaak om cultuurhistorische waarden 

goed te verankeren in het ruimtelijk beleid. Deskundig 

en inventief beheer van erfgoed is een belangrijke rand-

voorwaarde voor instandhouding en tegelijk een punt 

van toenemende zorg, omdat steeds meer eigenaren 

en gemeenten moeite hebben dat goed te organiseren, 

te bekostigen en te bemensen. Met name kennis is hier 

een knelpunt.”

De cultuurnota geeft in het hoofdstuk ‘Hebben en 

houden’ een aantal belangrijke deelopgaven aan. Deze 

deelopgaven dragen allemaal bij aan de instandhouding 

en het beheer van het cultuurhistorisch waardevolle 

landschap en het onroerende erfgoed en archeologie. 

Binnen deze opgaven wordt aan LEU op diverse punten 

nadrukkelijk een rol toebedeeld. Deze rol is ook concreet 

gemaakt in de vorm van resultaten.

2.1 PROVINCIALE OPGAVEN

Monumenten in stand houden en beheren

•   Kennisplatforms voor specifieke erfgoedcategorieën 

ondersteunen.

•   In 2019 een klanttevredenheid van 7,5 of hoger scoren.  

Cultuurhistorisch waardevolle landschappen en  

archeologische zones in stand houden en beheren

•   Vrijwilligers werven en trainen.

•   Beheergroepen oprichten, coördineren en inzetten. 

•   Elk jaar twee nieuwe vrijwilligersgroepen op het 

 gebied van erfgoed en landschap oprichten, bovenop 

de bestaande groepen. 

•   De door LEU opgezette Liniewacht heeft in 2019 af-

spraken met minstens 10 forten over groenbeheer.

•   In 2019 een klanttevredenheid van 7,5 of hoger scoren.  

Archeologische vondsten en provinciaal archief beheren

•  Meldpunt Archeologie bij LEU.

ERFGOED
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2.2 ACTIVITEITEN

De activiteiten van LEU vallen uiteen in vijf onderdelen:

•   Het oprichten en ondersteunen van platforms en 

andere netwerkbijeenkomsten.

•   Het werven, inzetten en scholen van vrijwilligers-

groepen voor het (erfgoed)beheer via het Steunpunt 

Vrijwilligers. 

•   Het opzetten van een Liniewacht voor het niemandsland 

tussen de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie 

en de Stelling van Amsterdam.

•   Het Meldpunt Archeologie.

•   We adviseren en ondersteunen gemeenten op het 

gebied van monumenten en archeologie en cultuur-

historisch erfgoed via het Steunpunt Archeologie en 

Monumenten Utrecht (STAMU).

Monumenten in stand houden en beheren

De provincie noemt platforms een belangrijk instrument 

bij de instandhouding en het beheer van monumenten. 

Ze “vergroten de kennis en stimuleren kennisdeling 

onder eigenaren, deskundigen en betrokkenen”, is de 

gedachte. 

LEU heeft per erfgoedsector onderzocht of er behoefte 

is aan een platform. Het Platform Utrechtse Buiten-

plaatsen (PUB) is samen met MooiSticht opgezet naar 

aanleiding van de Utrechtse Agenda Historische Buiten-

plaatsen (UAHB). Daarnaast hebben wij ook een rol in 

twee andere platforms: het Platform Utrechts Agrarisch 

Cultuurlandschap (PUAC), en het Platform Utrechtse 

Molens (PUM).

Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB)

Tot op heden is het werk van het PUB grotendeels 

gericht geweest op het fysieke beheer en de ruimtelijke 

aspecten van landgoederen en buitenplaatsen. In de 

verdere ontwikkeling van het platform gaan wij ook de 

nadruk leggen op publieksbereik, vrijwilligerswerk,  

participatie, toerisme en recreatie. 
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In de komende periode gaan wij:

•   Buitenplaatsen collectief benaderen met trainingen 

die erop gericht zijn het vrijwilligersmanagement te 

verbeteren. 

•   Het publieksbereik van de website utrechtsebuiten-

plaatsen.nl vergroten door die te actualiseren, in nauwe 

samenwerking en afstemming met UtrechtAltijd.

•   Samenstelling van een handboek groen voor de 

buitenplaatsen (via een aparte opdracht provincie 

Utrecht).

•   Participeren in nieuwe projecten op het gebied van 

toerisme en recreatie en buitenplaatsen (initiatief 

provincie Utrecht met NBTC). 

Platform Utrechts Agrarisch Cultuurlandschap (PUAC)

De provinciale doelstelling is om één platform te 

ondersteunen op het gebied van agrarisch cultuurland-

schap, landbouw en ruimtelijke kwaliteit. Het PUAC vult 

deze doelstelling in, maar heeft in de afgelopen jaren 

concurrentie gekregen van andere formele en informele 

overlegvormen. Op basis van een verkenning is LEU tot 

de conclusie gekomen dat het PUAC een nieuwe impuls 

moet krijgen. Hiervoor zou het organisatiemodel van 

het PUB als voorbeeld kunnen dienen. 

Met de aanstelling van een toegewijde bestuurder als 

voorzitter hopen wij het commitment van de aangeslo-

ten platformleden te vergroten. LEU kan haar expertise 

ten aanzien van het cultuurhistorische landschap, 

agrarische erfgoed en de publieke kant inbrengen in het 

platform en de huidige organisatorische werkzaamheden 

voortzetten. 

Platform Utrechtse Molens (PUM) Utrecht telt 

 momenteel 36 molens waarvan er meer dan tweederde 

(23) in handen is van Stichting De Utrechtse Molens 

(SDUM). LEU speelt als onafhankelijk voorzitter van 

het platform een rol als bruggenbouwer tussen de 

 particuliere moleneigenaren en SDUM. Het platform 

komt twee keer per jaar bijeen. Het belangrijkste actie-

punt voor de komende beleidsperiode is naast de  

s ubsidie van de provincie meer geld uit de markt te 

halen voor alle Utrechtse molens. 

Speciale aandacht is er komende beleidsperiode ook 

voor een bestuurlijke herindeling waardoor de nieuwe, 

molenrijke gemeente Vijfheerenlanden onder de  

provincie Utrecht gaat vallen. 

Platform Cultuurhistorie en Landschap (in oprichting 

in Utrecht West) In 2018 gaat LEU het Platform 

Cultuurhistorie en Landschap oprichten, gefaciliteerd 

door de gebiedscommissie Utrecht West. LEU wordt zo 

aanspreekpunt en bruggenbouwer tussen gebiedscom-

missie, lokale natuur-, landschaps-, milieu- en cultuur-

historische organisaties, de gemeenten, waterschappen 

en agrarische collectieven. Zie paragraaf 5.3 (Natuur & 

Landschap).

Religieus erfgoed In de afgelopen jaren is de noodklok 

geluid over de staat waarin kerken en andere vormen 

van religieus erfgoed in Utrecht verkeren. In de cultuur-

nota werd de mogelijkheid geopperd van een nieuw op 

te richten platform religieus erfgoed. Op basis van eigen 

onderzoek blijkt dat er bij de beoogde deelnemers een 

uitgesproken voorkeur bestaat voor andere oplossingen 

dan een platform. 
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Die oplossingen passen goed binnen de huidige 

 activiteiten van LEU. In de komende beleidsperiode 

gaan we daar een bijdrage aan leveren door:

•   Vrijwilligers in te zetten bij de openstelling van kerken 

(Steunpunt Vrijwilligers) ter verhoging van bekendheid 

en draagvlak.

•   Vrijwilligersgroepen in te zetten bij het onderhoud 

en beheer van kerken (Steunpunt Vrijwilligers).

•   Vergroten van het publieksbereik (draagvlak) door  

verhalen te publiceren op het verhalenplatform 

UtrechtAltijd.

•   Het belang van religieus erfgoed onder de aandacht  

te brengen van gemeenten via STAMU. 

Cultuurhistorisch waardevolle landschappen en  

archeologische zones instandhouden en beheren

De provincie wil dat burgers en maatschappelijke  

organisaties een “groeiend aandeel van het onderhoud 

van cultuurhistorisch waardevolle landschappelijke en 

archeologische structuren voor hun rekening” nemen.

Primair is de instandhouding en het beheer van waarde-

volle landschappen en archeologische zones de taak 

en verantwoordelijkheid van de grondeigenaren. Het 

Steunpunt Vrijwilligers kan bij een uitgesproken vraag 

desgewenst een rol spelen bij de werving, training en 

inzet van vrijwilligersbeheergroepen (zie paragraaf 1). 

Vrijwilligers erfgoedbeheer LEU gaat de komende 

beleidsperiode nieuwe vrijwilligersgroepen opzetten, 

bijvoorbeeld voor het behoud en beheer van monumen-

taal groen als historische tuinen, landgoederen, forten 

en kasteelterreinen. Dat doen we zoveel mogelijk vanuit 

een duidelijke vraag en behoefte uit het veld. Concreet 

gaan we in samenspraak met plaatselijke historische 

verenigingen en archeologen de oprichting van een vrij-

willigersgroep archeologische grafheuvels onderzoeken.

Groene vingers Voor veel buitenplaats-eigenaren vormt 

het beheren van een historische tuin een zware financiële  

last. Het ontbreekt vaak aan specifieke kennis en/of 

 mogelijkheden om het onderhoud zelf uit te voeren.  

Knelpunten zijn veelal het ontbreken van voldoende 

vakkennis en de werving en begeleiding van vrijwilligers. 

Het project ‘Groene vingers’ van LEU ondersteunt land-

goedeigenaren op dit gebied.

Liniewacht: het niemandsland tussen de forten laten 

bloeien Met de UNESCO-nominatie is het belang van 

een goed beheer van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en 

de Stelling van Amsterdam nog meer toegenomen. LEU 

gaat het niemandsland tussen de forten aanpakken.

De verbinding tussen de forten zorgt ervoor dat we 

kunnen spreken over een waterlinie: zonder tussenland 

geen waterlinie. Dit tussenland is om allerlei redenen 

lastig te ontwikkelen: het eigenaarschap is versnipperd 

of onduidelijk en de aanwezige landschaps- en erfgoed-

elementen vergen veel onderhoud. Op grond van onze 

kennis van landschapsbeheer, landschapselementen 

en het opzetten van vrijwilligersgroepen kunnen we 

in dit gebied de rol van bruggenbouwer spelen tussen 

verschillende belanghebbenden.

In het voorjaar van 2018 presenteren we in nauwe af-

stemming met Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO) 

het Plan Liniewacht. Dit plan is een eerste inventarisatie 

van het complete tussenland van de linies en geeft  
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antwoorden op de vraag wat er nodig is om dit tussen-

land succesvol te kunnen ontwikkelen, hoe het eigenaar-

schap geregeld is, wat er op beheersgebied allemaal 

moet gebeuren en hoe we de financiering gaan rond-

krijgen (inclusief sponsoring en deelname plaatselijke 

ondernemers). 

Deze aanpak voor de Liniewacht zorgt er ook voor dat 

we in 2019 met minimaal 10 forten samenwerken, daar 

waar het gaat over groenbeheer. Ook dragen we door 

inzet van vrijwilligers bij aan het beheer van de groeps-

schuilplaatsen op de grens van de forten en het tussen-

land, zodat deze goede huisvesting (blijven) bieden aan 

vleermuizen.

Archeologische vondsten en provinciaal archief beheren

Voor deze opgave uit de cultuurnota voert LEU alleen 

werk uit voor het Meldpunt Archeologie.

Meldpunt Archeologie Het is bij wet verplicht archeo-

logische vondsten te melden bij het ministerie van OCW 

en deze vast te leggen in een centraal archeologisch  

registratiesysteem. Om de drempel voor niet-professionele  

archeologen zo laag mogelijk te maken, financiert de 

provincie het Meldpunt Archeologie bij LEU.

Bij het Meldpunt Archeologie worden vondsten gefoto-

grafeerd, beschreven en geregistreerd. Twee landelijk 

ontwikkelingen zijn van invloed op het meldpunt: 

•   De nieuwe Erfgoedwet uit 2016 leidt tot meer  

mel dingen bij het meldpunt.

•   De komende vier jaar worden nieuwe vondsten 

en private verzamelingen van metaalzoekers 

 ge registreerd in PAN (Portable Antiquities in 

the Netherlands) dat gekoppeld wordt aan het 

landelijke Archis 3.0. PAN stelt hogere eisen aan 

vinder en meldpunt en is arbeidsintensiever dan 

het  oude meldsysteem. 

In 2016 zijn er zo’n 2.200 vondsten gemeld op 16 vonds t - 

locaties/complexen. In de eerste negen maanden van 

2017 was het aantal vondstcomplexen al gestegen naar 

55. De meldingsplicht voor metaalzoekers is hiervoor de 

belangrijkste verklaring. Wij vermoeden dat dit slechts 

het topje van de ijsberg is en dat er nog veel niet gemeld 

wordt. Voor LEU is het komende periode een topprioriteit 

de bekendheid van het meldpunt te vergroten en metaal-

zoekers op te roepen hun vondsten en verzamelingen te 

melden. 

LEU vertelt het verhaal achter de archeologische  

vondsten in de rubriek ‘de schervendokter’ van het 

verhalenplatform UtrechtAltijd.

2.3  EXTRA ACTIVITEITEN BUITEN 

DE BASISSUBSIDIE

Gemeenten adviseren Via het Steunpunt Monumenten 

en Archeologie Utrecht (STAMU) adviseert LEU gemeen-

ten bij hun wettelijke taken op het gebied van monumen-

tenzorg, archeologie en cultuurhistorie. STAMU is ook 

de uitvoerder van de Monitor Erfgoedbeleid Utrechtse 

Gemeenten (MEBUG). Deze monitor wordt in 2018 

 herhaald. Met de uitkomsten kan LEU nog beter inspelen 

op de wensen en behoeftes van de gemeentes.
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3 PROMOTEN EN PROFILEREN 

Achtergrond

In de cultuurnota beschrijft de provincie de opgave voor 

dit thema: “Cultuur en erfgoed zijn publieke waarden. 

We vinden het daarom belangrijk dat zoveel mogelijk 

mensen daarvan genieten en gebruik maken. Wij stimu-

leren initiatieven die ertoe bijdragen erfgoed zichtbaar 

en beleefbaar te maken en streven er samen met de 

gemeenten naar cultuur en erfgoed beter te benutten 

voor de toeristische profilering van Utrecht.”

Op drie manieren realiseert LEU deze doelstellingen:

•   Via het verhalenplatform UtrechtAltijd maken we het 

rijke Utrechtse verleden zichtbaar voor een breed pu-

bliek door verhalen te publiceren en regionale archie-

ven en collecties te ontsluiten. 

•   Met de Klompenpaden voeren we wandelaars langs 

verloren gewaande paden over landgoederen,  

buitenplaatsen, monumenten en agrarische cultuur-

landschappen. Via de Klompenpadenwebsite, Utrecht-

Altijd.nl, de app, facebookpagina en routekaarten  

maken de wandelaars kennis met de cultuurhistori-

sche en landschappelijk achtergronden en plaatsen we 

de beleving zo in hun context.

•   De erfgoedinstellingen ondersteunen wij in hun vrijwil-

ligersmanagement gericht op hun publieksbereik, dit 

loopt via het Steunpunt Vrijwilligers. 

Bij al deze activiteiten spelen vrijwilligers een cruciale 

rol. Bij UtrechtAltijd is een schrijfteam van vrijwilligers 

opgericht, een filmteam is in oprichting en het uitstip-

pelen en onderhouden van Klompenpaden is puur lokaal 

vrijwilligerswerk. 

3.1 PROVINCIALE OPGAVEN

Kennisdeling en deskundigheidsbevordering  

op het gebied van publieksbereik

•   LEU ondersteunt jaarlijks minstens 10 erfgoed-

instellingen bij de verbetering van hun publieksbereik. 

•   LEU begeleidt per jaar minstens één majeure activiteit 

gericht op het brengen van regionale samenhang in de 

beleving van erfgoed.

•   Uit het onderzoek naar profilering en publieksbereik 

cultuur en erfgoed blijkt in 2018 een positieve corre latie 

tussen de inzet van LEU en het publieksbereik.

•   LEU scoort in 2019 hoger op klanttevredenheid dan 

in 2014, met een minimum van 7,5

Beheerder van het verhalenplatform UtrechtAltijd

•   UtrechtAltijd trekt jaarlijks minstens 100.000 unieke 

bezoekers in 2019, meer dan 25 partners dragen actief 

bij aan de content en bezoekers waarderen de site met 

gemiddeld een 7 of meer.

Toegankelijkheid vergroten

•   Onderhoud en beheer van een netwerk van  

30 Klompenpaden

3.2 ACTIVITEITEN

Kennisdeling en deskundigheidsbevordering  

op het gebied van publieksbereik

Wij dragen hieraan bij door adviezen te geven en te zorgen 

voor deskundigheid van en training aan een breed scala aan  

erfgoedinstellingen zoals historische verenigingen, archeo-

logische verenigingen, musea en regionale archieven. 
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We helpen jaarlijks minimaal 10 instellingen bij hun 

publieksbereik, vrijwilligersbeleid en vrijwilligersinzet en 

indien mogelijk ook bij organisatorische of financiële 

aspecten (governance). Vooral voor kleine en middelgrote 

erfgoedinstellingen is dit zonder ondersteuning van LEU 

op zijn zachtst gezegd een uitdaging. 

Alle instellingen kunnen via LEU meeliften met publieks-

evenementen als de Maand van de Geschiedenis, de 

Nationale Archeologiedagen of de Romeinenweek. Daar-

naast zetten wij met name UtrechtAltijd actief in voor de 

historische en archeologische verenigingen, archieven 

en musea om hun publiek beter te bereiken. 

Ten slotte vervullen wij een loketfunctie, als vraagbaak voor 

de instellingen, waar en wanneer daar behoefte aan is.

Archeohotspot Een bijzondere activiteit in dit verband 

is ons ondersteunende werk bij het opzetten van de 

Archeohotspot Utrecht. In dit landelijk uitgerolde en 

succesvolle initiatief gaan jonge en oude bezoekers van 

de Archeohotspots onder leiding van getrainde archeo-

logievrijwilligers zelf aan de slag met archeologische 

vondsten. De Archeohotspot Utrecht trok vanaf de  

opening in februari 2016 al zo’n 14.000 bezoekers. 

Zodra de Archeohotspot Utrecht een definitieve locatie 

heeft gevonden en in staat is zelfstandig te draaien, 

beperken wij de rol van LEU tot die van adviseur.

Verhalenplatform UtrechtAltijd

Met het online verhalenplatform UtrechtAltijd maken 

we verhalen over de rijke geschiedenis van Utrecht 

toegankelijk voor een groot publiek. In amper drie jaar 

tijd zijn 11 regionale erfgoedcollecties en historische 

archieven via de website ontsloten en zijn we hard op 

weg de mijlpaal van 100.000 bezoekers per jaar in 2019 

te halen. Ook via de speciale facebookpagina weten veel 

Utrechters ons te vinden.

Inhoudelijk ontpopt UtrechtAltijd zich tot het historische 

verhalenplatform dat we bij aanvang voor ogen hadden. 

Zowel op de website als de social media-kanalen werken 

we met halfjaarlijkse thema’s, zoeken we aansluiting bij 

grote publiekscampagnes als de Maand van de Geschie-

denis, het Europees Erfgoedjaar (2018) en zijn we alert 

op actuele aanleidingen om verhalen uit de Utrechtse 

geschiedenis te vertellen. 

Komende periode gaan we verder met de redactionele  

koers die we zijn ingeslagen. We gebruiken diverse 

 monitoring tools om de verhalen nog beter aan te laten 

sluiten bij ons publiek. Voorjaar 2018 haken we thema-

tisch aan bij het historische onderzoek naar de (water)

wegen van de provincie en gaan we met het pas opge-

richte vrijwilligersschrijfteam actief de lokale en regiona-

le erfgoedinstellingen benaderen. Eind 2017 starten we 

met een vrijwilligers filmteam. 

Cruciaal is een verdere uitbreiding van het publiek s-

bereik naar 150.000 unieke bezoekers. Hoe meer mensen 

we via de verschillende kanalen weten te bereiken, hoe 

aantrekkelijker en waardevoller het platform is voor histo-

rische verenigingen, musea en andere erfgoedinstellingen 

die hun verhalen met ons netwerk willen delen. Gebruiks-

vriendelijkheid, inhoudelijke verdieping, journalistiek 

vakmanschap, uitbreiding van functionaliteiten en het 

 up-to-date blijven bij nieuwe technologische ontwikke-

lingen zijn speerpunten de komende tijd. Deze kosten 

kunnen niet allemaal uit de basissubsidie bekostigd 

worden (zie paragraaf 3.3).

Toegankelijkheid vergroten: het Klompenpadennetwerk

Betrokkenheid bij en draagvlak voor de leefomgeving 

ontstaat als mensen er daadwerkelijk van kunnen genieten. 

Of het nu gaat om een fietstocht of een wandeling door het 

cultuurlandschap: landschap en erfgoed moeten letterlijk 

toegankelijk zijn. 
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Ons belangrijkste product voor toegankelijkheid zijn de 

Klompenpaden. Klompenpaden zijn een sterk merk dat 

tot ver buiten de provinciegrenzen, in heel Nederland 

en zelfs het buitenland, bekend staat als een kwalitatief 

hoogwaardig routenetwerk. 

Steunpunt Klompenpaden Samen met 340 vrijwilligers 

in 22 vrijwilligersgroepen beheert het Steunpunt Klompen-

paden in de provincie Utrecht 30 Klompenpaden. LEU 

werft, traint en begeleidt vrijwilligersgroepen voor de 

Klompenpaden, de zogenaamde Klompenpadbrigades. 

Elke brigade heeft een coördinator (vrijwilliger) met wie 

we een nauwe relatie onderhouden. Het Steunpunt 

Klompenpaden zorgt ook voor de promotie. Via de 

Klompen padenapp, routekaartjes, website en social 

 media-kanalen geven we wandelaars achtergrond-

informatie over het landschap en culturele erfgoed langs 

de routes. Voor gemeenten en grondeigenaren is het 

Steunpunt Klompenpaden het aanspreekpunt bij vragen 

of eventuele klachten.

Monitoring De bevolking groeit, het toerisme wordt 

belangrijker en de druk op het landschap neemt toe. 

Wanneer we de beleving van de Klompenpaden op peil 

willen houden of zelfs verbeteren, betekent dit dat 

we het gebruik goed moeten monitoren en daar waar 

nodig bijsturen. In 2016 noteerden we circa 570.000 

wandelingen over onze Klompenpaden en dat zal in 

de komende periode alleen maar verder groeien.  

Daarom zetten wij in op:

•   Verdichten: extra Klompenpaden aanleggen op die 

plekken waar het gebruik het meest intensief is.

•   Verspreiden: minder drukke Klompenpaden actiever 

promoten.

•   Opvullen van witte vlekken: extra wandelroutes aan-

leggen op plekken waar we nog geen Klompenpaden 

hebben, bijvoorbeeld in het westen van de provincie. 

Nieuwe paden zullen we vanwege het benodigde budget 

alleen ontwikkelen in samenwerking en co-financiering 

met andere stakeholders. Vanuit de basissubsidie finan-

cieren wij alleen het Steunpunt Klompenpaden.

Promotie Voor de promotie van de Klompenpaden 

 haken we aan bij bestaande campagnes van stakehol-

ders als NBTC en de provincie. Denk aan de UNESCO- 

nominatie voor de Limes en de waterlinies. We distri-

bueren routefolders van de Klompenpaden en maken 

de routes zichtbaar in het wandelknooppuntennetwerk. 

Verder zetten we onze eigen sociale media-kanalen in 

om extra bezoekers te trekken voor de website Klompen-

paden.nl. 

Samenwerking met Routebureau LEU streeft naar een 

goede samenwerking met het nieuwe Routebureau. Het 

Routebureau gaat zich bezig houden met het beheer van 

routeknooppuntennetwerken en de promotie van routes 

in de provincie. LEU beheert en promoot de Klompen-

paden, een themaroute in het agrarische cultuurland-

schap. LEU wil de Klompenpaden zichtbaar positione-

ren in dit knooppuntennetwerk. 

De expertise die we afgelopen jaren hebben opgebouwd 

in het beheer door vrijwilligers en buurtparticipatie 

bieden we aan bij het Routebureau en andere paden uit 

het knooppuntennetwerk. Verder is het onze ambitie 

achtergrondverhalen over erfgoed en landschap aan te 

dragen bij andere themaroutes. 
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3.3  EXTRA ACTIVITEITEN BUITEN 

DE BASISSUBSIDIE 

Klompenpaden en nieuwe routes

Nieuwe Klompenpaden zullen we ontwikkelen bij een 

expliciete vraag van wandelaars of andere betrokkenen. 

Daarvoor zoeken we dan de bijbehorende financiering 

en verkennen we de mogelijkheden voor bijvoorbeeld 

een vrijwilligersgroep en de betrokkenheid van gemeen-

ten (zie paragraaf 3.2).

Limes De Limes in Nederland is genomineerd voor de 

werelderfgoedlijst van UNESCO. De planologische be-

scherming van deze oude Romeinse grens is in handen 

van drie provincies (Zuid-Holland, Utrecht en Gelder-

land), het rijk en diverse gemeentes. Het publieksbereik 

is belegd bij de Stichting Romeinse Limes Nederland 

(RLN) die eind 2017 wordt opgeheven. Een scenario 

waarover momenteel nagedacht wordt, is een (gedeel-

telijke) overname van de werkzaamheden van RLN door 

de gezamenlijke provinciale erfgoedhuizen (inclusief 

LEU). Het gaat om het beheren van de publiekswebsite  

www.romeinselimes.nl, een onderwijsportal en het 

bestaande partnerschapsprogramma voor het publieks-

bereik. Duidelijk is dat deze werkzaamheden op basis 

van de huidige financiële inschatting niet passen binnen 

de basissubsidies van de erfgoedhuizen en LEU.

Natuurwerkdag In Utrecht coördineert LEU de Na-

tuurwerkdag. Samen met lokale vrijwilligersgroepen 

organiseren we op diverse locaties in de provincie een 

Natuurwerkdag. In 2016 waren dat er 750 deelnemers 

op 30 locaties. Onze ambitie is om in elke gemeente 

minimaal een locatie te organiseren (dus minimaal 

26 locaties) en circa 1.500 deelnemers die in het  

landschap aan het werk gaan. 

NL-Doet LEU werkt mee aan de grootste vrijwilligers-

actie van Nederland, georganiseerd door het Oranje 

Fonds. Door activiteiten in minimaal 10 locaties in de 

provincie maken we het vrijwilligerswerk in het erfgoed 

en landschap nog beter zichtbaar. 

Routebureau Voor het nog op te richten Routebureau 

zet LEU haar expertise in bij een vrijwilligerspool voor 

het beheer van het wandelknooppuntennetwerk, het ver-

tellen van verhalen en het beheer van boerenlandpaden/

particulieren eigendommen. 

Stedelijk groen: Groen aan de Buurt Wij voeren het 

project Groen aan de Buurt uit. Met dit programma 

stimuleren we de betrokkenheid van mensen bij de 

ontwikkeling en het beheer van het landschap in hun 

directe omgeving. 

Upgrade UtrechtAltijd De website van UtrechtAltijd 

heeft komende beleidsperiode een grondige technische 

en inhoudelijke update nodig, willen we nieuwe tech-

nologische ontwikkelingen kunnen bijbenen en onze 

 ambities met het verhalenplatform waarmaken. Deze 

kosten kunnen niet uit het budget van de reguliere 

basissubsidie gefinancierd worden. Dit geldt ook voor 

de technische aansluiting van nieuwe archieven en 

collecties.
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4 KENNEN & KUNNEN
 
Achtergrond

Dit schrijft de provincie over het thema Kennen &  

Kunnen: “Investeren in de ontwikkeling van mensen is 

een belangrijke opgave voor het provinciale cultuur- en 

erfgoedbeleid. Het is ook een opgave die het culturele 

beleidsveld ver overstijgt en waarin wij als provincie in 

de keten van het cultuuronderwijs en het bibliotheek-

netwerk een rol en verantwoordelijkheid nemen. Voor 

het welzijn en welbevinden van mensen is het essentieel 

dat zij meedoen met de maatschappij en hun eigen ver-

antwoordelijkheden daarbinnen (kunnen) oppakken.”

LEU draagt bij aan deze ambities door erfgoededucatie.  

Daarmee ontdekken leerlingen niet alleen wat er 

gebeurd is in het verleden, maar geven ze ook zelf 

betekenis aan hun leefomgeving. Zo kunnen zij daar de 

waarde van inzien, zich meer betrokken en verantwoor-

delijk voor voelen. 

Cultuuronderwijs in het basisonderwijs is echter niet 

vanzelfsprekend. Wij vinden het – met het Ministerie van 

OCW, de provincie, Kunst Centraal en andere actoren 

– belangrijk om cultuur (nog) beter te borgen in het 

onderwijs en het uit de sfeer van ‘uitjes’ te halen. Om 

leerlingen waardevolle ervaringen te geven is een goed 

samenspel nodig op alle fronten: 

•   Activerende en eigentijdse lesprogramma’s waarbij  

we aandacht hebben voor innovatie.

•   Leerkrachten, interne cultuurcoördinatoren en school-

directeuren die hun culturele netwerk en omgeving 

bewust inzetten.

•   Culturele organisaties die weten in te spelen op wat 

scholen nodig hebben. 

Op al die fronten is LEU actief op het onderdeel erf-

goededucatie. We zijn dé partner in Utrecht voor deze 

expertise. Doordat het bij erfgoededucatie gaat om een 

actieve waardering van erfgoed door de leerling in het 

hier en nu, levert het een bijdrage aan burgerschap en het 

ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden: het stimu-

leert kritisch denkvermogen en rust jonge burgers uit met 

tools om de informatie en verhalen die op hen afkomen 

te filteren, te beoordelen en in hun context te plaatsen 

zodat ze zelf een afgewogen mening kunnen vormen. 

4.1 PROVINCIALE OPGAVEN
 

Leveren van advies, producten en programma’s aan ge

meenten en scholen op het gebied van erfgoededucatie

•   70% van de basisscholen neemt direct of via Kunst 

Centraal LEU-producten en diensten af.

•   Erfgoed komt aan bod in minstens 30% van de  

projecten in het cultuureducatieprogramma.  

•   LEU scoort in 2019 hoger op klanttevredenheid dan  

in 2014, met een minimum van 7,5.

4.2 ACTIVITEITEN
 

Leveren van advies, producten en programma’s aan ge

meenten en scholen op het gebied van erfgoededucatie

Erfgoededucatie in het basisonderwijs We werken op 

het gebied van cultuureducatie zeer nauw samen met 

Kunst Centraal. Samen werken we aan de gewenste 

inbedding van cultuur in het reguliere basisonderwijs 

en houden we elkaar scherp. Door deze bundeling van 

krachten in kunst- en erfgoededucatie hebben de scholen 

te maken met maar één loket. 
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Onze samenwerking uit zich in twee programma’s:

•   Cultuurprogramma: LEU is verantwoordelijk voor de 

erfgoed gerelateerde projecten (30 procent van het 

programma).

•   Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK): samen met 

Kunst Centraal (penvoerder) en Het Filiaal Theater-

makers zijn wij partner in dit programma. We richten 

ons met CMK op de structurele inbedding van cultuur-

onderwijs, het versterken van de creatieve kracht 

van leerlingen en het beter inzetten van de culturele 

om geving. LEU is actief bij alle facetten van het 

programma en verzorgt onder andere workshops voor 

leerkrachten over erfgoededucatie, teamtrainingen en 

co-teaching. LEU draagt expliciet bij aan het met elkaar 

in contact brengen van scholen met hun culturele 

omgeving, zoals lokale kunstenaars, musea, streek-

archieven en andere erfgoedinstellingen. 

Daarnaast is er een aantal scholen dat hun erfgoed-

educatie direct via LEU organiseert. Het gaat hierbij 

om 25 klassen op 10 scholen. In totaal bereikt LEU zo 

70 procent van de basisscholen in Utrecht met door 

ons ontwikkelde erfgoededucatieprogramma’s.

Erfgoedinstellingen We verzorgen workshops en 

 trainingen aan medewerkers en vrijwilligers van erfgoed-

instellingen op het gebied van erfgoed, betekenisvolle 

erfgoededucatie en de omgang met schoolkinderen. 

Dit doen we deels via CMK en deels direct vanuit LEU. 

Innovatie erfgoededucatie De vernieuwingen liggen 

de komende jaren op:

•   Koppeling erfgoededucatie met kritisch denken door 

het vertalen van recente inzichten naar educatie-

programma’s. 

•   Versterken van duurzame samenwerking tussen  

scholen en hun culturele omgeving.

4.3  EXTRA ACTIVITEITEN BUITEN 

DE BASISSUBSIDIE

Geschiedenislokaal Utrecht WO1 Geschiedenislokaal 

Utrecht WO1 is een digitaal educatief bronnenplatform 

voor het voortgezet onderwijs over de provincie Utrecht 

tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het maakt leerlingen 

en docenten ervan bewust dat die oorlog ook hier zijn 

sporen heeft nagelaten. Dit project loopt van 2014 - 2018 

en is een samenwerking van diverse musea en andere 

erfgoedpartijen in de provincie. LEU vervult een  

coördinerende rol, Huis Doorn is opdrachtgever.

Digitale innovatie In het kader van digitale innovatie 

is LEU nu partner in het Europese Erasmus+ project  

DICHE, onder leiding van de Marnix Academie. Dit staat 

voor Digital Innovation in Cultural and Heritage Education  

in the light of 21st century learning. DICHE probeert 

antwoorden te geven op vragen als: Welke vaardigheden 

heeft een leerkracht nodig om met digitale middelen 

te werken? Wanneer en hoe worden digitale middelen 

effectief ingezet? En voor welk doel? Voor instructies, 

 onderzoeken, ontdekken, verzamelen, het presenteren 

en/of het stimuleren van creatief vermogen?  

De eerste periode van DICHE loopt af in februari 2018. 

De mogelijkheid van een vervolg wordt onderzocht en 

is voor LEU interessant als dit afdoende aansluit op de 

eigen ontwikkel wensen.
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5 NATUUR & LANDSCHAP  

In Natuurbeleid 2.0 (2013) beschrijft de provincie haar 

prioriteiten op het gebied van natuur en landschap in 

Utrecht aan de hand van vier pijlers:

1 Natuur in een robuust netwerk

2 Systeemgericht en op hoofdlijnen

3 Beleven en betrekken

4  Samen verantwoordelijk voor een duurzame  

financiering

LEU speelt in haar beleid met name in op pijler 1 en 

pijler 3. We dragen met stakeholders bij aan de ontwik-

keling van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). 

Visie

Het verbinden van bestaande natuurgebieden is in de 

huidige situatie alleen mogelijk als ook het tussenland  

– agrarische gebieden, buitenplaatsen en dergelijke –  

beter wordt voor dieren en planten. Juist als het aan

komt op dit tussenland beschikt LEU over het netwerk, 

de kennis en de mankracht om dit met succes ter hand 

te nemen en te koppelen aan opgaven als de Liniewacht 

en het Klompenpadennetwerk. 

Ons netwerk is in het beheer en de ontwikkeling van het 

tussenland van onschatbare waarde. Dankzij ons net-

werk zijn we in staat (vroegtijdig) kansen en knelpunten 

te signaleren, hoogwaardig advies te geven, (proactief) 

oplossingen aan te dragen en organisaties en personen  

uit het werkveld met elkaar te verbinden. We delen 

daarnaast onze kennis op het gebied van landschap, 

landschapsbeheer, landschapsontwikkeling en wetgeving 

met boeren, boerenorganisaties, erfgoedinstellingen,  

agrarische collectieven, waterschappen, natuur orga-

nisaties en gemeentelijke en provinciale overheden. 

Naast ons netwerk zijn de vrijwilligers en de vrijwilligers-

groepen belangrijk. LEU werkt met de vrijwilligers 

actief mee aan het beheer en de inventarisatie van het 

landschap in Utrecht en het weidevogelbeheer. We 

bevorderen via tal van projecten de biodiversiteit, de 

groenblauwe dooraardering en soortenrijkheid van de 

Utrechtse flora en fauna. We dragen daardoor ook bij 

aan de leefbaarheid in de provincie door bijvoorbeeld 

het verbeteren van recreatieve functies en de schoon-

heid van het landschap.

L ANDSCHAP
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5.1 PROVINCIALE OPGAVEN

Steunpunt Vrijwilligers (zie ook paragraaf 1.1):

•   5.000 ‘groene’ vrijwilligers over 100 groepen op het 

terrein van particuliere grondeigenaren of terrein-

beherende organisaties.

•   Continuïteit in aantal vrijwilligers, op peil houden 

en vernieuwen van kennisniveau en veilige arbeids-

omstandigheden.

Toegankelijkheid vergroten van het landschap  

(en erfgoed)

Onderhoud en beheer van een netwerk van  

30 Klompenpaden (zie paragraaf 3.2)

5.2 ACTIVITEITEN

Steunpunt Vrijwilligers (zie ook paragraaf 1.1)

Vrijwilligers zijn onmisbaar bij het in stand houden 

van bestaande landschapselementen, de zogenaamde 

groenblauwe dooradering. Ongeveer de helft van de 

205 vrijwilligersgroepen van LEU richt zich op deze 

landschapstaak. De andere helft van de groepen richt 

zich op het erfgoed. Het Steunpunt Vrijwilligers wordt 

uitgebreid beschreven in paragraaf 1.1.

Vrijwilligersbeheer landschapselementen Bij de uitvoe-

ring van het onderhoud aan kleine landschapselementen 

spelen vrijwilligers een belangrijke rol. Op deze manier 

kunnen we groot deel van onze kleine landschapselemen-

ten in stand houden en meehelpen bij het zoeken naar  

locaties om de groenblauwe dooradering van het agra-

risch cultuurlandschap te behouden en te versterken.

Inventariseren landschapselementen Naast het onder-

houd van landschapselementen zijn er momenteel zo’n 

40 vrijwilligers actief die kleine landschapselementen 

in de provincie in kaart brengen. LEU wil zo een beeld 

krijgen van het voorkomen van landschapselementen 

in het buitengebied en de kwaliteit/onderhoudsstatus 

van de verschillende landschapselementen. In 2020 

willen we 25.000 ha aan agrarisch cultuurlandschap in 

kaart gebracht hebben. Deze gegevens worden gebruikt 

voor de verbetering van de groenblauwe dooradering 

in het agrarisch cultuurlandschap en het aanpassen 

van de landschapsverordening (waardenkaart). Voor 

gemeenten is dit onmisbare input bij het opstellen van 

omgevingsvisies. LEU ondersteunt onder andere door 

cursussen aan te bieden (kennisbevordering) en tablets 

ter beschikking te stellen. 

Weidevogelbescherming In de provincie Utrecht onder-

steunt LEU al vanaf het jaar 2000 zo’n 350 vrijwilligers 

voor weidevogelbescherming, verdeeld over 14 vrijwil-

ligersgroepen. Elk voorjaar beschermen we ongeveer 

3.000 weidevogelnesten, voornamelijk bij agrariërs. 

Door het actief beschermen van nesten proberen we 

de populatie weidevogels in stand te houden of uit te 

breiden. LEU ondersteunt de weidevogelgroepen met het 

werven van vrijwilligers, het aanbieden cursussen weide-

vogelbescherming en het leveren van beschermings-

materiaal. 

De vrijwilligersgroepen zijn niet alleen actief in de weide-

vogelkerngebieden (De Venen, Lopikerwaard, Eemland) 

maar ook daarbuiten. In het Kromme Rijngebied, delen 

van de Gelderse Vallei en het Binnenveld zijn vrijwilligers 

actief om vooral kieviten te beschermen op het akkerland.

Toegankelijkheid vergroten van landschap en erfgoed

Toegankelijkheid van het landschap (en erfgoed) is 

een belangrijk beleidsdoel van de provincie. Met het 

Klompenpadennetwerk levert LEU daar een belangrijke 

bijdrage aan (zie paragraaf 3.2). 



L A N D S C H A P E R FG O E D U T R E C H T  V E R B I N DT J E  M E T  M E E R 41

Klompenpadennetwerk Bewoners, toeristen en 

recreanten weten de Klompenpaden goed te vinden. 

Mede dankzij de belangeloze inzet van onze vrijwilligers 

(Klompenpadbrigades) zijn we in staat deze routes uit 

te stippelen, te onderhouden en via diverse media het 

verhaal van de omgeving, het landschap en het culturele 

erfgoed te vertellen. De Klompenpaden worden uitgebreid 

toegelicht in paragraaf 3.2.

 

5.3  EXTRA ACTIVITEITEN BUITEN 

DE BASISSUBSIDIE

 

Advies agrarische natuurcollectieven Natuur beperkt 

zich niet tot natuurgebieden: ook in het agrarisch cul-

tuurlandschap komen planten en diersoorten voor waar 

wij met elkaar een (internationale) verantwoordelijkheid 

voor dragen. Landschapselementen zijn een belangrijk 

ecologische schakel voor uitwisseling van soorten en 

vormen bovendien goede leefomstandigheden voor 

vogels en insecten zoals bijen en andere bestuivers. 

Agrarische collectieven spelen in de huidige wetgeving 

een spilfunctie in het beheer van het landschap, het wei-

devogelbeheer, het botanisch beheer en het waterbeheer. 

LEU ondersteunt de agrarische natuurcollectieven bij:

•   Beheer, aanleg en herstel van landschapselementen, 

botanisch beheer, weidevogelbeheer en waterbeheer.

•   LEU voert het secretariaat van het samenwerkings-

verband van agrarische collectieven, LTO en LEU.

•   Het inzetten van vrijwilligersgroepen voor vrijwillig  

weidevogelbeheer en beheer en herstel van land-

schapselementen.

•   Invulling geven aan natuurinclusieve landbouw.

Advisering gemeenten bij beheer en bescherming van 

kleine landschapselementen Gemeenten zijn voor 

LEU een belangrijke partner voor de uitvoering van het 

landschapsbeleid. LEU heeft een belangrijke bijdrage 

geleverd bij het opstellen van Landschap Ontwikkelings-

plannen en het helpen van landschapscoördinatoren bij 

de uitvoering van deze plannen.

Voor gemeenten gaat er de komende jaren het nodige 

veranderen. De Omgevingswet die naar verwachting 

in 2021 in werking treedt en de omgevingsvisies die de 

komende jaren ontwikkeld worden, vragen om vroeg-

tijdige borging van natuur- en landschapswaarden in het 

planproces. Behoud en verbetering van de kwaliteit van 

natuur en landschap in de gemeenten staat voor LEU 

hoog op de agenda. Samen met landschapscoördina-

toren en beleidsmedewerkers groen kunnen wij helpen 

bij de borging van deze natuur- en landschapswaarden. 

LEU ondersteunt door:

•   Advisering gemeenten bij beheer, herstel en aanleg 

van kleine landschapselementen.

•   Advisering gemeenten bij het uitvoeren van het  

landschap- en soortenbeleid.

•   Landschap borgen in de gemeentelijke  

omgevingsvisies.

•   Evaluatie van de Landschap Ontwikkelingsplannen.
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Advisering provincie LEU helpt de provincie bij de 

uitvoering van de Natuurvisie. Dit doen we door in 

overleggen/platforms plaats te nemen, maar ook door 

projecten te initiëren die meehelpen om de doelstellingen 

in de Natuurvisie te bereiken. LEU:

•   Adviseert bij het uitvoeren van de Natuurvisie. 

Bijvoorbeeld bij de uitwerking van de natuurparel 

agrarisch cultuurlandschap.

•   Adviseert bij natuurinclusieve landbouw en schrijft 

samen met de ander Oostbroekpartners, LTO en de 

agrarische collectieven een positon paper over natuur-

inclusieve landbouw en verdienmodellen.

•   Helpt bij de uitvoering van het Platform Landschap.

Deelname gebiedscommissie Utrecht West Vanaf 2018 

krijgt LEU een zetel in de gebiedscommissie Utrecht 

West om de thema’s cultuurhistorie en landschap op 

de kaart te zetten. Via het dan op te richten Platform 

Cultuurhistorie en Landschap worden kansen in beeld 

gebracht voor concrete projecten. LEU zal de trekker 

worden van dit platform, gefaciliteerd door de gebieds-

commissie Utrecht West. 

LEU wordt zo aanspreekpunt voor en bruggenbouwer 

tussen gebiedscommissie, lokale natuur-, landschaps-, 

milieu- en cultuurhistorische organisaties, gemeenten, 

waterschappen en agrarische collectieven. Kernthema’s 

voor het platform:

•   Zowel de gebiedscommissie Utrecht West als LEU 

hebben uitgesproken dat het linielandschap van groot 

belang is om te behouden en te herstellen. Dit sluit 

naadloos aan bij de plannen die LEU heeft voor het 

opzetten van een Liniewacht (beheer van het tussen-

land tussen de forten). 

•   Het behoud, herstel en aanleg van kleine landschaps-

elementen om de groenblauwe dooradering in Utrecht 

West versterken.

•   Het samen met de gebiedscommissie Utrecht West 

organiseren van een jaarlijks symposium voor land-

schap en cultuurhistorie.  

•   ‘Koppeling’ tussen de diverse landschaps- en erfgoed-

platforms als PUB, PUAC, Natuurinclusieve landbouw, 

Platform Landschap, Biodiversiteitsoverleg.

•   Toegankelijkheid en beleefbaarheid vergroten in 

Utrecht West (bijvoorbeeld Klompenpaden) in  

samenwerking met het Routebureau.
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Als partnerinstelling van de provincie Utrecht onderschrijft 

LEU de richtlijnen van de Governance Code Cultuur.  

De negen principes van de Governance Code Cultuur zijn: 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van 

de Governance Code Cultuur. 

 Het bestuur kiest het besturingsmodel van de organisatie 

bewust. LEU kiest voor het raad van toezicht-model. Dit 

model is geïmplementeerd en opgenomen in de statuten.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie. Het  

bestuur is in- en extern duidelijk over de taken, bevoegd-

heden en de werkwijze. LEU voldoet hieraan en heeft boven-

dien een vertrouwenspersoon aangesteld bij wie medewer-

kers terechtkunnen.

De raad van toezicht stelt rechtspositie en bezoldiging van 

het bestuur zorgvuldig vast en is hierover zo open mogelijk.  

Het bezoldigingsbeleid is vastgesteld en vastgelegd,  

samen met de inrichting van de organisatie. Het beleid, 

de uitvoering en de verantwoording zijn ook vastgelegd.  

Belangrijke besluiten worden in notulen opgenomen. 

Aan het informatie protocol werken we nog.

De raad van toezicht legt zijn taken, verantwoordelijkheden 

en werkwijze vast en handelt daarnaar. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samen-

stelling: hij waarborgt deskundigheid, diversiteit en onaf-

hankelijkheid. 

De raad van toezicht geeft van tevoren aan welke inzet van 

de leden wordt verwacht en welke eventuele vergoeding 

daartegenover staat. Alle leden van de raad van toezicht 

doen hun werk onbezoldigd, ongeacht de hoeveelheid tijd 

die dit vergt en eventuele kosten die daarmee zijn gemoeid. 

Toezichthouders en bestuurders vermijden elke vorm van 

belangenverstrengeling. De raad van toezicht ziet hierop toe. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor financieel beleid en 

risicobeheer door sluitende interne procedures en externe 

controle. LEU werkt intern via scheiding van functies.  

De raad van toezicht benoemt de externe accountant en  

stelt de jaarverslagen vast. 
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BIJL AGE 3  DUURZAAMHEID
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LEU wil maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Dat wil zeggen dat we zijn gericht op economische 

prestaties (profit), met respect voor de sociale kant 

(people), binnen de ecologische randvoorwaarden 

(planet). Met deze gedachte sluiten we aan op de 

behoeften van het heden “zonder het vermogen van 

toekomstige generaties om in hun eigen behoeften 

te voorzien in gevaar te brengen”. 

Het meest relevant in ons werk zijn momenteel de 

volgende aspecten van duurzaamheid: 

•   Schone technologie stimuleren en mogelijk maken 

en negatieve klimaat- en milieueffecten voorkomen: 

denk aan zonnepanelen, windmolens, water- en 

milieuaspecten en dergelijke in onze advisering 

over het ‘gebruik’ van landschap en erfgoed. 

•   Bewoners stimuleren om een bijdrage te leveren 

aan het Utrechtse landschap en erfgoed: wij hebben 

vacatures voor en ondersteunen vele vormen van 

vrijwilligerswerk, we maken bewonersparticipatie 

mogelijk en we zetten de het project Baanbrekend 

Landschap op voor mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt.

•   Duurzame producten maken: de mogelijkheden van 

de continuïteit van (bestaande) producten wegen 

we telkens af tegen het ontwikkelen van nieuwe of 

eenmalige producten.

•   Duurzame arbeidsrelaties aangaan: we zijn zuinig op 

de deskundigheid in de organisatie, we werken aan 

de continuïteit van beleid en onze netwerken, met 

kennis van de historie van de organisatie en haar 

producten. Dat betekent dat we graag langjarig in-

vesteren in mensen, in plaats van met veel tijdelijke 

krachten of ZZP’ers te werken. 

•   Samenwerken in huisvesting met de Oostbroek-

organisaties: we delen waar mogelijk vergader-

ruimtes, schoonmaak, beveiliging enzovoort. 

•   Bijdragen aan hergebruik of alternatief gebruik:  

denk aan het aanbieden snoeihout voor biomassa, 

hergebruik van verpakkingsmaterialen en recycling 

van afval. 

•   Zuinig energiegebruik: op kantoor de verwarming 

laag en lichten uit bij afwezigheid, seizoensluiting 

van ons kantoor, medewerkers zo veel mogelijk op 

de fiets of met OV, voor werkbezoeken de (zuinige) 

bedrijfsauto’s gebruiken, energiezuinige kantoor-

voorzieningen, spaarlampen en apparaten uit bij 

afwezigheid. 

•   Geen verspilling: papiergebruik en drukwerk beperken,  

meer digitaliseren, kantoorspullen en -meubilair niet 

eerder vervangen dan wanneer het kapot is.

•   Duurzame producten gebruiken: FSC-hout, inkoop 

milieuvriendelijke producten (voedsel, papier etc.), 

beperken global footprint, geen gebruik van round-

up bij groenbeheer.

•   Duurzaam bankieren: onze bank is de Triodos Bank. 
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VERBINDT JE MET MEER!


