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VRIJWILLIGERS MAKEN HET VERSCHIL 2019

MEET JE LANDSCHAP

GROEN AAN DE BUURT

12.000 hectare landschap in kaart gebracht door
65 vrijwilligers.

In 8 Utrechtse gemeenten hebben zo’n 150 bewoners
hun groene plannen uitgevoerd, in samenwerking met
IVN Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht.

1.244 vondstmeldingen, waarvan 887 registraties in
Portable Antiquities Netherlands (PAN) en 6 verhalen
van de schervendokter hierover op UtrechtAltijd.

Beheer rietland
Aanleg ijsvogelwanden

Unieke ontdekking: een gouden posy-ring
uit de middeleeuwen.
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KLOMPENPADEN

MUSEA

334 vrijwilligers beheerden zo’n
444 km Klompenpaden,
waaronder 2 Klompenpaden Kids.

2.957 vrijwilligers in 39 musea.

VERHALENPLATFORM
UTRECHTALTIJD.NL
14 verhalen geschreven door
3 vrijwilligers van het schrijfteam
en vrijwilligersorganisaties.

ARCHEODAG
Een succesvolle dag met meer
dan 100 deelnemers, 6 lezingen
en 3 excursies.

EVENEMENTEN

VRIJWILLIGERSDAG

De Universiteit Utrecht werkte met 60
deelnemers aan het verbeteren van de
biodiversiteit en leefomgeving op de Uithof
door het planten van duizenden bollen,
het zagen van hakhout en het maken van
broeihopen voor ringslangen.

Een zeer zonnige dag op
landgoed Oostbroek met
186 deelnemers, vele lezingen,
rondleidingen en fietsexcursies.

26 cursussen met in totaal
313 deelnemende vrijwilligers
Deelnemers geven aan de
cursussen een 8,1.

8,1

Op de Natuurwerkdag werkten 1.118
vrijwilligers op 56 locaties in 23 gemeenten.
Dit jaar was er een speciale jongerenlocatie
met maar liefst 56 deelnemers.
Tijdens NLdoet gingen 205 vrijwilligers op
14 locaties aan de slag op historische
buitenplaatsen.

SCHOLING EN
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

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

Ook werden via
LEU 97 e-learning
modules gevolgd op het
platform Leerjegroen en
zijn 10 lezingen georganiseerd
in samenwerking met de
Oostbroekorganisaties.

We doen dit werk niet alleen, maar in
samenspel met anderen: bestuurders,
bewonersgroepen, agrarische natuurcollectieven, waterschappen, scholen,
universiteiten en vrijwilligers, heel veel
vrijwilligers. In het besef dat mensen zich
vrijer en gelukkiger voelen als ze zich
verbonden weten met het erfgoed en
landschap in hun (nabije) omgeving.
Bij al onze activiteiten geldt dat vrijwilligers de
kern vormen van praktisch alles wat we doen.
Ze zijn op vele plekken, in vele gedaanten te
vinden. Hun inzet voor het landschap en het
erfgoed is van onschatbare waarde.
Landschap Erfgoed Utrecht ondersteunt al
deze vrijwilligers in de provincie Utrecht op
vele manieren. We helpen nieuwe vrijwilligersgroepen op te zetten, brengen vraag en
aanbod bij elkaar, organiseren kennisworkshops, begeleiden activiteiten en zorgen
voor gereedschappen. En we staan altijd klaar
om mee te denken en advies te geven.
Meer weten?
www.landschaperfgoedutrecht.nl
@LandschErfgoed
@LandschapErfgoedUtrecht

Jaap ten Boer is al meer
dan 20 jaar coördinator
van de knotgroep Houten.
“Wij werken jaarlijks op meer dan 15
verschillende locaties in de gemeente
Houten. We doen aan wilgen knotten en
landschapsbeheer bij boerderijen, op
forten en kastelen.” Hoe het zou gaan
zonder de ondersteuning van Landschap
Erfgoed Utrecht? “Dan heb ik geen
opgeleide coördinatoren, geen gecertificeerde zagers, geen gekeurde
ladders en blijft mijn kennis niet op orde.”

Rozsi Beumerspol:
”De gidsen en schoolbegeleiders van het
Vechtstreekmuseum voelen zich door de
training van Landschap Erfgoed Utrecht
gesterkt in hun functioneren. De onzekerheid
is gereduceerd. Het kader is niet meer ‘wat
wil ik kwijt’, maar ‘wat wil de bezoeker
horen?’. En dat gaat niet alleen maar over
gesproken taal, ook over houding en
lichaamstaal!”
Contact:
Bunnikseweg 25
3732 HV De Bilt
T 030 220 55 34
info@landschaperfgoedutrecht.nl

ontwerp: subsoda

Landschap Erfgoed Utrecht is een
non-profit instelling die zich op vele
manieren inzet voor het culturele
erfgoed en het landschap in de
provincie. Dat doen we door verhalen
te vertellen, wandelpaden uit te zetten,
vrijwilligers te ondersteunen, musea en
boeren te helpen, nieuwe participatievormen te bedenken, onderwijsprogramma’s te ontwikkelen en nog veel
veel meer.

