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LANDSCHAPSBEHEER 

EVENEMENTEN
Op de Natuurwerkdag 2018 werkten 1.123 
vrijwilligers op 51 locaties in 24 gemeentes. 
Tijdens NLdoet gingen 300 vrijwilligers op 
22 locaties aan de slag voor de bij.

KLOMPENPADEN
In 2018 beheerden 
321 vrijwilligers zo’n 
390 km Klompenpaden.

VRIJWILLIGERS
MAKEN HET VERSCHIL

2018

MUSEA
2.864 vrijwilligers waren actief  als 
gids of  gastheer/vrouw in 38 musea.

UTRECHT IN BEELD
7 vrijwilligers van het filmteam 
maakten 4 nieuwe filmpjes. 

VERHALENPLATFORM 
UTRECHTALTIJD.NL
17 verhalen geschreven door 
4 vrijwilligers van het schrijfteam 
en vrijwilligersorganisaties.

35 km 
houtwallen, 
singels, 
lanen en 
hagen 
onder-
houden

29 km 
bermen 
en oevers 
onderhou-
den

27 
poelen 
onderhouden

1.800 
fruitbomen 
aangeplant 
en/of  onder-
houden

580 
solitaire 
bomen 
onder- 
houden

4.409 
knotbomen 
aangeplant 
en/of  onder-
houden

4.050 
beschermde 
weidevogel-
nesten 
(waarvan 77% 
uitgekomen) 

16 ha. 
invasieve 
soorten 
bestreden

24 
historische 
tuinen onder-
houden

42 ha. 
bos-
elementen 
onder-
houden

100 ha. 
natuurterrein 
onderhouden

25
locaties 
voor de 
wilde bij 
aangelegd

In 8 Utrechtse gemeenten zijn zo’n 140 

bewoners hun groene plannen aan het 

uitvoeren. Van bloemenweides aanleggen, 

tot heggen planten, van stoeptegels 

verwijderen tot speelnatuur maken, van 

nestgelegenheid voor de gierzwaluw 

creëren tot een rietland beheren.

GROEN AAN DE BUURT

Deelnemers
geven de

cursussen een

8+

54 vrijwilligers ontvingen 4.640 bezoekers 

bij de ArcheoHotspot Utrecht.

1.640 vondstmeldingen en 10 verhalen 

van de schervendokter hierover op 

UtrechtAltijd. 17e eeuwse boerderij met 

duizenden vondsten gered en in kaart 

gebracht bij noodopgraving Maarssen.

ARCHEOLOGIE

12.000 hectare landschap geïnventariseerd 
door 55 vrijwilligers.

MEET JE LANDSCHAP

PYRAMIDE VAN 
AUSTERLITZ
25 vrijwilligers ontvingen 
51.650 bezoekers, draaiden 
536 diensten en gaven 
73 rondleidingen.

SCHOLING EN 
DESKUNDIGHEIDS-
BEVORDERING 
27 cursussen met in totaal 
334 deelnemende vrijwilligers 
10 lezingen met in totaal 400 
bezoekers. (in samenwerking met 

de Oostbroekorganisaties)
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TASTBARE TOEWIJDING
Behouden van landschap en erfgoed is een lust. Voor ’t oog 
én in de overtuiging van alle vrijwilligers die daarin geloven en dit 
omzetten in daden, wat iedereen in en rond Utrecht ervaart. Want 
vrijwilliger zijn gaat over hart en ziel. Maar meer nog over handen. 
Die aanpakken. In ons geval zo’n 10.000 paar handen. Want beheren 
kun je nooit alleen, dat doe je samen.

Je komt deze vrijwilligers tegen op talrijke mooie plekken. Ze beschermen 
kwetsbare weidevogels, knotten bomen, onderhouden historische moestuinen, 
geven rondleidingen in musea, zijn als archeologievrijwilliger actief. En nog veel 
meer. Hun toewijding is tastbaar, hun toegevoegde waarde onbetaalbaar. 
Letterlijk.

In geld uitgedrukt bedraagt de waarde van dit vrijwilligerswerk 
namelijk rond de 18,9 miljoen euro. Het maatschappelijk belang van 
deze participatie is nog eens vele malen groter. Want, vrijwilligers-
werk versterkt cohesie in buurten, smeedt vriendschapsbanden, 
leidt tot een groter gevoel van veiligheid en saamhorigheid en kan 
de afstand tussen burger en overheid verkleinen.

De betrokkenheid van vrijwilligers en de kwaliteit van het vrijwilligerswerk 
moeten we koesteren en versterken. Daar is kennis, aandacht en ondersteuning 
voor nodig. Landschap Erfgoed Utrecht zorgt daar in de provincie Utrecht op 
velerlei manieren voor. We helpen nieuwe vrijwilligersgroepen op te zetten, 
brengen vraag en aanbod bij elkaar, organiseren kennisworkshops, 
begeleiden activiteiten en zorgen voor gereedschappen. En waar nodig 
springen we bij om advies te geven of  de handen ’ns stevig uit de mouwen 
te steken.

Contact: 
Bunnikseweg 25
3732 HV De Bilt 
T 030 220 55 34 
info@landschaperfgoedutrecht.nl

Meer weten? 
www.landschaperfgoedutrecht.nl

      @LandschErfgoed 
      @LandschapErfgoedUtrecht


