VERBINDT JE MET MEER!
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VOORWOORD
2017 was in veel opzichten een overgangsjaar voor LEU.
Op alle fronten is er hard gewerkt aan het formuleren van
een nieuwe koers en toekomststrategie, wat in het najaar zijn
bekroning vond in de presentatie van het nieuwe meerjaren
beleidsplan (2018-2020).
Titel van het beleidsplan is ‘Landschap Erfgoed Utrecht verbindt je met méér!’.
Als het om het landschap en erfgoed gaat, zijn we als stichting zonder eigendom als
geen ander in staat om partijen in Utrecht bij elkaar te brengen, bruggen te bouwen
en te bemiddelen. De belangeloze inzet van vrijwilligers -10.167 in getal - speelt
daarbij een cruciale rol.
Is er sprake van een rigoureus andere koers voor de komende jaren? Of is alles bij
hetzelfde gebleven? Geen van beide. Wel zijn we met een stofkam door onze activi
teiten gegaan en zijn we teruggegaan naar de kern van onze activiteiten. Voor de ko
mende beleidsperiode richten we ons op acht kernthema’s: vrijwilligers, maatschap
pelijk ondernemerschap, het verhalenplatform UtrechtAltijd, de Klompenpaden,
Liniewacht, erfgoededucatie, het erfgoednetwerk en (agrarisch) landschapsbeheer.
De kernthema’s voor de komende beleidsperiode omvatten alle activiteiten waar
wij als LEU een onderscheidende rol in spelen bij het verbinden van vrijwilligers,
erfgoedinstellingen, overheden, agrarische collectieven, overheden en particulieren
bij het behoud en beheer van erfgoed en landschap
In dit jaarverslag over 2017 schemeren de contouren van die nieuwe kernthema’s
al een beetje door. Bewust is er daarom voor gekozen voor een beknopte beschrij
ving op hoofdpunten. Wie tot in detail wil weten welke projecten en activiteiten
we ondernemen en ondernomen hebben verwijzen we naar de resultaten van het
vrijwilligerswerk 2017 en de bijlagen uit het meerjarenbeleidsplan. En uiteraard onze
website en social media-kanalen.
Met vriendelijke groet,
Ivo Brautigam
Directeur Landschap Erfgoed Utrecht
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VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers vormen de kern van alles wat
LEU doet. In 2017 konden we rekenen op ruim
10.000 mannen en vrouwen die zich samen met
ons inzetten voor het landschap en erfgoed. Op
heel veel plekken in de provincie Utrecht.
Dit vrijwilligerswerk is van onschatbare waarde. Voor al die instellin
gen die niet zonder kunnen en voor de vrijwilligers zelf. Wie de han
den uit de mouwen steekt, lucht zijn hoofd, ontspant en gaat meer
belang hechten aan zijn directe omgeving. En als we al die uren van
vrijwilligers dan toch in geld uitdrukken, komen we al gauw uit op
een bedrag van 17,5 miljoen euro! Per jaar. Schier onbetaalbaar.
Vrijwilligers vinden we overal in de provincie, op heel veel
locaties en in heel veel functies. Als gids bij een museum,
boomknotter bij een landschapsbeheerploeg, begeleider bij
een ArcheoHotspot, weidevogelbeschermer, beheerder van
een Klompenpad of verhalenverteller bij verhalenplatform
UtrechtAltijd. De lijst met vrijwilligersgroepen is lang en divers.
LEU ondersteunt al die welwillende mensen en organisaties
vanuit het Steunpunt Vrijwilligers. Er zijn groepen die we zelf
opzetten en direct aansturen, sommige zelfs met een betaalde
ploegbegeleider. Andere vrijwilligers, vrijwilligersgroepen en
instellingen adviseren we al naar gelang hun behoeftes en doen
daarmee we recht aan een brede waaier aan participatievormen
die zich de afgelopen jaren in de samenleving heeft ontwikkeld.

Werving
In 2017 richtten we 12 nieuwe vrijwilligersgroepen op. Via het Steunpunt
Vrijwilligers werden maar liefst 269 nieuwe landschap- en erfgoed6
vrijwilligers geworven.

De professionaliteit van onze vrijwilligers stimuleren we op aller
lei manieren. Door EHBO-cursussen te geven, goede materialen
en gereedschappen aan te leveren en te helpen bij de werving en
administratieve rompslomp (verzekeringen en arbo-regels). Zo
zorgen we ervoor dat de kwaliteit van het vrijwilligerswerk in de
provincie Utrecht op peil blijft. Ook in 2017.
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Veilig werken

Musea vrijwilligers

Bij de cursussen voor landschapsbeheergroepen zijn de nieuwste
inzichten rondom veilig werken op
hoogte meegenomen, zowel in aparte
workshops voor het beheer van knotbomen en hoogstamfruitbomen als in
de motorzaagcursussen.

In 39 musea werkten 2.500 vrijwilligers aan de kassa en als rondleiders.

Scholing en deskundigheidsbevordering
21 cursussen met in totaal 298 deelnemende vrijwilligers. Deelnemers
aan de cursussen geven gemiddeld
een rapportcijfer van 8,2.

Pyramide van
Austerlitz
De Pyramide van
Austerlitz is
een van de grote
blikvangers van
de provincie. LEU ondersteunt de
33 vrijwilligers van het bezoekerscentrum. Die ontvingen in 2017
47.000 bezoekers, draaiden 624 diensten en gaven 60 rondleidingen.

‘

‘Sinds 2013 werkt het team vrijwilligers en de deeltijd
conservator van Museum Veenendaal doelbewust en
stapsgewijs aan het professionaliseren van de museum
organisatie. Na deze geslaagde verbeterslag ligt onze focus
sinds 2017 op het verbeteren van onze museale inhoud en
presentatie. In dit hele proces worden wij door de drie erfgoed
consulenten altijd prettig en vakbekwaam geadviseerd en waar
nodig ondersteund of scherp gehouden. Wij zijn heel blij met
hun hulp en willen ook in de toekomst graag verder
samenwerken aan onze gezamenlijke interesse: erfgoed.’
Mark Arens, Bestuurslid Museale zaken en Personeelszaken
Museum Veenendaal

ONDERNEMENDE ORGANISATIE
Innovatie en vernieuwing zijn sleutelwoorden in
onze aanpak. Omdat maatschappelijk inzichten
veranderen, nieuwe communicatiekanalen hun
intrede doen, alternatieve participatievormen
opkomen en mensen tegenwoordig anders in
het leven staan.
Ook dienen zich nieuwe samenwerkingspartners aan: in het
bedrijfsleven is maatschappelijk verantwoord ondernemen de
standaard geworden. Ook deze sector wil LEU nadrukkelijk
uitnodigen te participeren in het behoud en beheer van het
landschap en het culturele erfgoed, samen met andere belang
hebbenden.
Een voorbeeld van een nieuw initiatief is de Liniewacht. Met het
oog op de UNESCO-nominatie van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie onderzoeken we samen met Stichting Liniebreed
Ondernemen (SLO) het niemandsland tussen de forten. Kunnen
we daar met al onze kennis een rol spelen in het herstellen en
beheer van sloten, sluisjes en landschapselementen? En hoe ver
sterken we in een beweging door de leefplekken van vleermuizen
en patrijzen? In 2018 presenteren we de eerste resultaten.

EMPHOS
LEU is partner van EMPHOS, een Europees samenwerkingsverband dat
professionals van erfgoedinstellingen met research en trainingen helpt
ondernemender te worden. In het voorjaar organiseerde LEU samen met de
Reinwardt Academie een internationale inspiratiebijeenkomst over cultureel
ondernemerschap in Utrecht met het thema ‘Money focused? Cultural
entrepreneurship and change of perspectives’. In de zomer kreeg dit een
vervolg met een bijeenkomst over ondernemerschap in de Domkerk.
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PLATFORMS EN KENNISNETWERKEN
LEU staat midden in de samenleving. Als
organisatie zonder eigendom en met een
groot netwerk op het gebied van landschap en
erfgoed zijn wij bij uitstek de club die mensen
en organisaties met gedeelde belangen in de
provincie Utrecht met elkaar verbindt.
En die hen in contact brengt met vrijwilligers
die op hun beurt hun steentje bijdragen.
LEU bundelt de krachten door in verschillende platforms en
overlegorganen te participeren: het Platform Utrechtse Buiten
plaatsen (PUB), Platform Utrechtse Molens (PUM) en het
Platform Utrechts Agrarisch Cultuurlandschap (PUAC). We zet
ten de agenda, dragen bij aan kennisverwerving en -deling, we
organiseren congressen en symposia en zetten lobbytrajecten
op. Allemaal vanuit de gedachte dat samen dingen aanpakken
beter werkt.

‘

‘Cultuurlandschap is in het verleden gevormd door
mensenhanden en bepaalt voor een groot deel de kwaliteit
en identiteit van onze leefomgeving. Als tegenhanger van
globalisering is er steeds meer behoefte aan “lokaal”: voedsel,
vrijetijdsbesteding en wooncomfort, mensen zoeken het in
hun eigen omgeving. Het Utrechtse cultuurlandschap heeft
enorm veel potentie om de vaak eeuwenoude geschiedenis
ook vandaag te gebruiken voor deze hedendaagse behoeftes.
Op die manier blijven mensenhanden het landschap vormen.
Het Platform Utrechts Agrarisch Cultuurlandschap zet zich
in om de historische herkomstwaarden om te zetten in
toekomstwaarden.’
Gerrit Spelt, wethouder gemeente Lopik en deelnemer aan het PUAC

Boerderijen, erven en het agrarisch cultuurlandschap
Niets is zo beeldbepalend als het agrarische cultuurlandschap. In het voorjaar
van 2017 lanceerden we het Platform Utrechts Agrarisch Cultuurlandschap
(PUAC) waar belangrijke spelers op dit terrein bij zijn betrokken zoals de
provincie, MooiSticht, Boerderijen Sitchting Utrecht en vertegenwoordigers
van verschillende gemeenten.
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Historische verenigingen
en lokale canons

Nieuwe molens
Door een bestuurlijke herindeling
telt het grondgebied van de provincie
Utrecht binnenkort vier extra molens.
Ook zij gaan deelnemen aan het platform Utrechtse molens (PUM) waar
LEU de trekker van is.

In 2017 heeft LEU 4 historische
verenigingen ondersteund bij het
ontwikkelen van een lokale canon.
Dit heeft geresulteerd in nieuwe
lokale canons van Woudenberg,
Leusden, De Bilt en Maartensdijk.
Deze canons zijn direct gekoppeld
aan de nationale canon en zijn
toegankelijk via www.entoen.nu/nl/
utrecht.

Buitenplaatsen en kastelen
Geen provincie telt zoveel buitenplaatsen als Utrecht. Samen met
de Stichting Kastelen, historische
Buitenplaatsen en Landgoederen
(sKBL) organiseerden we een bijeenkomst over kastelen en marketing.

Musea
Voor musea zijn we een vraagbaak
op het gebied van collecties,
collectiebeheer, tentoonstellingen,
rondleidingen, publiciteit, marketing
en de inzet van vrijwilligers. In 2017
adviseerden we MuseumTV bij een
serie videoproducties over Utrechtse
erfgoedinstellingen.
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Erfgoed en ethiek
We hebben een nieuw ontwikkelde
cursus ‘Erfgoed en ethiek’ in company
gegeven bij verschillende erfgoedinstellingen.
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ARCHEOLOGIE
Utrecht is rijk aan historische bodemschatten.
De geschiedenis ligt er soms letterlijk voor het
oprapen. Je vindt sporen van de allereerste
nederzettingen van ver voor de jaartelling tot
gebruiksvoorwerpen uit de Romeinse tijd, de
middeleeuwen en de ‘moderne’ tijd.
Wie iets vindt, kan dat melden bij het Meldpunt Archeologie dat
door onze huisarcheoloog annex schervendokter bestierd wordt.
Vondsten worden gecategoriseerd, gefotografeerd en gedeeld
via het landelijke registratiesysteem van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en PAN (Portable Antiquities of the Nether
lands). Spannendste melding in 2017 was ongetwijfeld de ‘schat
van Vianen’: medewerkers van een waterleidingbedrijf stootten
bij graafwerkzaamheden op een pot gouden en zilveren munten.
Op ons verhalenplatform UtrechtAltijd doet onze archeoloog
in de rubriek schervendokter elke maand verslag van een
bijzondere vondst. We leggen zo het verleden vast en maken
het zichtbaar voor het publiek. Dat doen we naast het
publiceren van verhalen op UtrechtAltijd op heel veel andere
manieren. LEU stond bijvoorbeeld aan de basis van de Utrechtse
ArcheoHotspot in Castellum Hoge Woerd (voorjaar 2017).
Leken mogen hier onder begeleiding van deskundige archeolo
gie vrijwilligers zelf aan de slag met echte scherven en andere
vondsten. Niet voor niets won de ArcheoHotspot er in 2017 de
Grote Archeologieprijs mee.
Ook bemensen wij samen met onze partner MooiSticht het
Steunpunt Archeologie en Monumenten (STAMU) en staan we
op allerlei manieren particulieren, grondeigenaren en gemeenten
bij in hun taken en wettelijke opgaven.
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Scherven en munten
Archeologische vondsten veiligstellen en het publiek
kennis laten maken met archeologie is een belangrijke
opgave voor LEU. Kern is het Meldpunt Archeologie.
Het publiek laten we via de ArcheoHotspot onder
begeleiding van archeologen (vrijwilligers) zelf met
vondsten aan de slag gaan, maar het gebeurde ook
op de Archeodag in het Groene Huis in Amersfoort.
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Natuurwerkdag

NLdoet

De natuur en het landschap hebben onze hulp nodig. De landelijke Natuurwerkdag, in Utrecht door LEU georganiseerd, is daar een welkome gelegenheid voor.
In 2017 schroefden we het aantal locaties waar Utrechtse vrijwilligers een dag
aan de slag kunnen flink op. Meer dan 1.000 vrijwilligers staken op bijna
50 plekken hun handen uit de mouwen.

Voor tal van landelijke evenementen neemt Landschap Erfgoed Utrecht de
organisatie in de provincie Utrecht in handen. Tijdens NLdoet gingen 83
vrijwilligers op 8 locaties aan de slag.
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UTRECHTALTIJD
In drie jaar tijd is UtrechtAltijd uitgegroeid tot
het verhalenplatform dat ons bij aanvang voor
ogen stond. De website trekt zo’n 100.000
unieke bezoekers per jaar en ook via social
media kanalen weten we een grote diversiteit aan
mensen te bereiken met onze verhalen, collectie
stukken en kennisquizzen.
We ontsluiten bekende en minder bekende ver
halen over het rijke Utrechtse verleden en geven
erfgoedinstellingen zo een zetje in de rug om
hun collecties en verhalen via UtrechtAltijd met
het grote publiek te delen.
Met onze (halfjaar) thema’s als ‘Plaats Delict’ en ‘Wat een
Geluk!?’ sluiten we aan bij grote, landelijke evenementen als de
Maand van de Geschiedenis. Wel zoeken we altijd het regionale,
Utrechtse perspectief.
Met onze artikelen en filmpjes is UtrechtAltijd een spin in het
web van verhalen over erfgoed, buitenplaatsen, archeologie, het
agrarische cultuurlandschap en de grenzen van het Romeinse
Rijk in de provincie Utrecht.
Ook bij het verhalenplatform U
 trechtAltijd spelen vrijwilligers
een belangrijke rol. Vanuit musea en archieven leveren ze
verhalen aan, er is een UtrechtAltijd-schrijfteam en sinds kort
ook een team vrijwilligers dat filmpjes maakt. Ook achter de
schermen zijn vrijwilligers actief in promotieactiviteiten, het
contact onderhouden met onze erfgoed achterban en het ver
beteren van de website.
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Utrecht in Beeld
Najaar 2017 werden 9 vrijwilligers opgeleid voor het filmteam Utrecht in
Beeld en maakten zij hun eerste filmpjes.

Maand van de Geschiedenis
Op 1 juni organiseerde LEU samen met het Historisch Nieuwsblad en de
Maand van de Geschiedenis een bijeenkomst over het thema ‘Geluk’ voor
erfgoedinstellingen in Museum Speelklok.

Erfgoed Vertel Event
Op 30 oktober was LEU mede-organisator van het Erfgoed Vertel Event in
het Waterliniemuseum, een inspirerende dag over allerlei vormen en
mogelijkheden van verhalen vertellen.

Verhalenplatform UtrechtAltijd.nl
In 2017 trok het verhalenplatform 87.146 unieke gebruikers, een stijging
van ruim 30 procent ten opzichten van 2016.
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KLOMPENPADEN
Wie in de provincie Utrecht woont, kan er
haast niet omheen: het Klompenpaden-netwerk.
Deze wandelroutes over boerenland en buiten
plaatsen zijn vanaf het begin, zo’n 15 jaar gele
den, een doorslaand succes. In 2017 bereikten
we een mijlpaal en mochten we samen met
Stichting Landschapsbeheer Gelderland het
100ste Klompenpad openen.

‘

‘Wij willen dat nog meer mensen kunnen genieten van
ons Kasteeldorp Renswoude dat wordt omgeven door de
historische Grebbelinie en prachtige landgoederen.
Met de opening van het Jufferpad, het 100ste Klompenpad,
in onze gemeente is hieraan een impuls gegeven. Want
veel mensen wandelen sinds de opening het Jufferpad.
En wat niet onbelangrijk is, de lokale horeca heeft hier ook
profijt van.’
Dick Vlastuin, wethouder gemeente Renswoude

Het concept achter de Klompenpaden is even simpel als
doeltreffend: oude paadjes langs landgoederen en landerijen
toegankelijk maken en tot een wandelroute smeden waar de
wandelaar plezier aan beleeft. Het bijzondere is dat het uitstip
pelen van de routes en het noodzakelijk beheer in handen is
van plaatselijke vrijwilligers, ondersteund door gemeenten.
Het zijn deze zogenaamde Klompenpadbrigades die bij ons
aankloppen voor het idee van een Klompenpad.
LEU regelt voor de Klompenpaden de noodzakelijke vergun
ningen en fondsen, we onderhandelen met grondeigenaren,
sluiten contracten met boeren, leveren bewegwijzerings
materiaal, zorgen voor opname in het wandelknooppunten
netwerk, maken het publiek en de plaatselijk horeca en toe
rismebureaus via website, social media, app en routefolders
attent op de wandelingen. Uiteraard werken we nauw samen
met het Routebureau, de horeca, plaatselijke toeristische
organisaties, waterschappen en historische kringen.

Klompenpaden
In 2017 beheerden 364 vrijwilligers zo’n 390 km Klompenpaden in de
provincie Urecht.
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‘

ERFGOEDEDUCATIE

‘Het is een goede manier om leerlingen betekenis te laten
geven aan de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog.
Op de ansichtkaart schreef een van mijn leerlingen dat ze nu
pas snapt hoe erg het is om in de oorlog te leven.’

LEU heeft een schat aan kennis en expertise op
het gebied van erfgoededucatie. Via het Cultuur
programma dat we samen met onze partner
Kunst Centraal aanbieden, bereiken we jaarlijks
zo’n zeventig procent van alle Utrechtse basis
scholen.
Onze kennis over erfgoededucatie delen we op allerlei
manieren met scholen, musea en andere erfgoedinstellingen.
Bijvoorbeeld door workshops en trainingen te geven en te
participeren in het landelijk initiatief Cultuureducatie met
Kwaliteit (zie kader). Ook ontwikkelen we lesprogramma’s
over speciale thema’s en onderwerpen: van historische por
tretfotografie tot projecten over de Eerste en Tweede Wereld
oorlog. Via dit programma komen de kinderen minstens
één keer per jaar in aanraking met kunst en/of erfgoed in
hun omgeving.

Leerkracht Julianaschool De Bilt

Cultuureducatie met
Kwaliteit

Met de teamtraining ‘Meer doen met je culturele omgeving’
stimuleren we scholen bijzondere plekken, verhalen en
gebouwen in hun lesprogramma’s op te nemen. Speciale
aandacht is er voor 21ste eeuwse vaardigheden als kritisch
denken, onderzoeken en samenwerken.

In 2017 besloot het landelijk Fonds
voor Cultuurparticipatie haar bijdrage
aan het succesvolle project Cultuur
educatie met Kwaliteit (CmK) te
verlengen. Samen met onze partner
Kunst Centraal begeleiden wij scholen
langdurig en intensief bij de verankering van hun cultuuronderwijs.
Dankzij de verlenging kunnen we de
komende vier jaar weer samen met
60 nieuwe scholen werken aan
verdieping, versterking en borging
van hun cultuuronderwijs. Ook voeren
negen gemeenten in deze periode
een collectief cultuurprogramma op
gemeentelijk niveau uit.

Cultuurmenu Grebbelinie
In 2017 heeft Landschap Erfgoed Utrecht in samenwerking met Educatief
Centrum Grebbelinie een nieuw onderwijsproject voor groep 8 ontwikkeld rond
de Grebbelinie. Dit is onderdeel van het Cultuurmenu dat LEU aanbiedt aan alle
scholen in de gemeente Woudenberg, waar ook de gemeente aan meebetaalt.
De Woudenbergse scholen waren enthousiast over het project. Ook heeft het een
nieuwe impuls gegeven aan het Educatief Centrum Grebbelinie wat betreft haar
educatieve aanbod en het toepassen van actieve werkvormen.
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AGRARISCH TUSSENLAND
Onze bemoeienis met het landschap in de
provincie Utrecht richt zich voor een belangrijk
deel op het boerenland. Samen met boeren,
agrarische collectieven, waterschappen, provin
cie en gemeentes ontwikkelen we voortdurend
plannen om dit gebied aantrekkelijker te maken
voor planten en dieren die het zonder onze hulp
niet zouden redden. Denk aan de weidevogels,
bijen of andere insecten. We doen dat in aller
lei overleggremia, maar ook letterlijk aan de
keukentafel of met de poten in de modder.
In het voorjaar leggen we bijvoorbeeld natte plasdras-zones aan
langs de rand van boerenweides. Deze natte plekken zijn een
broedplaats van insecten die zo een welkome voedingsbron
vormen voor weidevogels en hun kuikens. Ook zaaien we langs
sloten en bermen bloemen in waarmee we de achteruitgang van
de bijenpopulatie hopen te keren.
Met het herstel en beheer van oude landschapselementen als
houtwallen, knotwilgen, heggen en lanen herstellen we waarde
volle agrarische cultuurlandschappen, en zorgen we tegelijk ook
voor broedplaatsen en voedsel voor vogels en andere dieren.
Ook organiseren we evenementen als de Natuurwerkdag die
de broodnodige helpende handen van vrijwilligers levert voor
al die tijdrovende klussen in het landschap. We ondersteunen
deze en andere landschapsvrijwilligers op veel manieren.
Door gereedschappen te leveren, kennis over snoeimethoden
te geven of weidevogelvrijwilligers te trainen in vogelherken
ning. We steken veel energie in het inventariseren van het
landschap. Het is met het oog op omgevingsvisies de manier
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om een vinger aan de pols te houden bij het beheer en behoud
van agrarisch cultuurlandschap zodat we volgend jaar kunnen
zeggen: het gaat (nog) beter!

Meet je landschap
6.000 ha. landschap geïnventariseerd door 40 vrijwilligers

Win met landschap
Onze kennis en expertise over het Utrechtse landschap deelden we met gemeen
telijke beleidsambtenaren in meerdere sessies op landgoed Oostbroek.
www.winmetlandschap.nl

Landschapsbeheer

53 km

9 km
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1.777

1.580

5.121

4.050

bermen
poelen
fruitbomen
bomen
weidevogel
knotbomen
houtwallen,
onderhouden aangeplant of onderhouden aangeplant of nesten
singels, lanen en oevers
onderhouden
onderhouden
onderhouden beschermd
en hagen
onderhouden

26

70

nestvlotjes
voor zwarte
stern
gemaakt

6

72 ha.

200 ha.

cultuur
boselementen natuurterrein
historische
onderhouden onderhouden
elementen
onderhouden
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WIJ ZIJN DE BRUGGENBOUWERS VOOR
LANDSCHAP EN ERFGOED IN UTRECHT
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.

Samen slaan we een brug naar een duurzame toekomst.
En maken we er méér van.
Landschap Erfgoed Utrecht
Verbindt je met méér!

ontwerp: subsoda • drukwerk: LibertasPascal

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.

