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Al meer dan veertig jaar zetten we ons in voor het landschap en erfgoed 

in de provincie. En dat is niet voor niets. Veel mensen vinden Utrecht – 

net als wij – een mooie plek om te wonen, te werken of te ontspannen.  

En dat willen we graag zo houden. De vraag is hoe we dat voor elkaar 

(blijven) krijgen.

Elke vier jaar bepaalt Landschap Erfgoed Utrecht haar koers voor de komende 

periode. Dit is voor ons een belangrijk proces. We nemen even afstand van het werk 

dat wij elke dag enthousiast verrichten en bekijken hoe onze organisatie ook in de 

toekomst een zo groot mogelijke bijdrage kan leveren aan het erfgoed en landschap 

in de provincie.

Als organisatie die zich bezighoudt met het behouden, beheren en beleven van 

het landschap en erfgoed om ons heen zijn wij per definitie sterk gericht op de 

buitenwereld. Om te komen tot ons beleid voor de komende jaren hebben we dan 

ook specifiek aandacht besteed aan externe ontwikkelingen die het landschap 

en erfgoed bedreigen, of  die juist kansen opleveren waarop wij vanuit onze 

organisatiedoelstelling kunnen inspelen. 

Die ontwikkelingen hebben we in kaart gebracht door gebruik te maken van 

de kennis en ervaring van onze medewerkers, verrijkt met inzichten uit eerdere 

beleidsstukken en onderzoeken. Een belangrijk stuk is wat dat betreft de evaluatie 

van de vorige beleidsperiode en de impactstudies die we daarvoor hebben gedaan. 

In dit beleidsplan tref  je na een kort overzicht van onze organisatie, een beschrijving 

aan van de zeven trends die wij hieruit gedestilleerd hebben en die wij relevant 

achten voor ons beleid in de komende jaren. We geven inzicht in de beleidskeuzes 

die wij op basis hiervan maken. Verbinden en vooruitkijken staan hierin centraal.

Dit stuk heeft twee gezichten. Naast een beleidsplan waarin we onze 

doelstellingen en uitdagingen voor de nabije toekomst beschrijven, is dit stuk 

ook nadrukkelijk bedoeld als subsidieaanvraag. Landschap Erfgoed Utrecht 

is namelijk partnerinstelling van de provincie Utrecht. Ruim de helft van onze 

organisatiekosten (58 procent) wordt gedekt door een structurele, meerjarige 

subsidie van de provincie, aangevuld met incidentele projectsubsidies (10 

procent). In bijlage 1 laten we zien hoe onze activiteiten precies bijdragen aan de 

provinciale opgaven en taakstellingen. We beschrijven voor de volledigheid ook 

activiteiten die door derden worden gefinancierd (32 procent) omdat ze de impact 

van onze basisactiviteiten vergroten. 

Het zijn bijzondere tijden. Juist nu moeten we in actie komen, om voor de  

toekomst te behouden wat onze provincie zo kenmerkt en de moeite waard maakt: 

de afwisselende landschapstypes, de rustieke landerijen, de typische dier- en 

plantensoorten, de buitenplaatsen, dorpslinten, archeologische vindplaatsen, 

waterlinies en de historische stads- en dorpskernen met hun bijzondere musea, 

streekarchieven, gebouwen en monumenten. En, niet te vergeten, de vele verhalen 

die zij te vertellen hebben.

Bij alles wat we de komende tijd doen, staat de impact die we willen realiseren 

voorop. Om dat te bereiken willen we mensen en organisaties in de activatiestand 

krijgen, een beweging van gelijkgestemden op gang brengen. En omdat voor 

elkaar te krijgen gaan we aan de hand van thematische campagnes werken die 

zoveel mogelijk losse activiteiten en projecten bundelen en samenbrengen.

Landschap Erfgoed Utrecht zal zich ook de komende jaren met kennis van zaken, 

met betrokkenheid en enthousiasme inzetten om hieraan een bijdrage te leveren. 

Samen met iedereen die geeft om mooi!

 Inleiding

Bij alles wat we 
doen, staat impact 
voorop
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Over ons
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Landschap Erfgoed Utrecht verbindt mensen met het landschap en  

erfgoed in hun omgeving. Dat doen we al 40 jaar, op vele manieren.  

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 meer.

We doen dit werk niet alleen, maar in samenspel met vele anderen: bestuurders, 

bewonersgroepen, agrarische natuurcollectieven, boeren, waterschappen, 

scholen, universiteiten en vrijwilligers, heel veel vrijwilligers (ca. 10.000).  

We doen dit in het besef  dat mensen zich vrijer en gelukkiger voelen als ze zich 

verbonden weten met het erfgoed en landschap in hun (nabije) omgeving.

ERFGOED IS OVERAL

Overal in de provincie Utrecht kom je erfgoed tegen. Erfgoed is overal.  

Erfgoed geeft zin en betekenis aan onze omgeving, aan wie wij zijn, waar wij 

vandaan komen en waar we naartoe gaan. Met ons werk willen we bereiken  

dat monumenten als molens, kastelen, verdedigingswerken en andere markante 

bouwwerken in de provincie behouden blijven en toegankelijk zijn voor het 

publiek. Dat we de geschiedenis verhalen van die plekken kennen, vertellen en 

doorgeven aan jongeren en andere nieuwkomers. 

We maken gebruik van de inzet van vrijwilligers om dit voor elkaar te krijgen.  

In (kasteel)musea, streekarchieven, historische tuinen en op vele ander plekken.  

We zorgen ervoor dat gemeentelijke bestuurders weten hoe de monumenten  

in hun dorpen en steden ervoor staan, wat wij voor ze kunnen doen om ze in 

goede staat te houden. Waar ze fondsen en andere subsidies vandaan kunnen 

halen. 

Onder de grond liggen de schatten uit het verleden soms letterlijk voor het 

oprapen. We helpen die verborgen geschiedenissen naar boven te brengen.  

Door amateurarcheologen te ondersteunen met advies. Door vondsten te 

registeren en in kaart te brengen zodat ze niet verloren gaan voor wetenschappers 

die ze willen bestuderen. We gebruiken nieuwe technieken om nog onontdekte 

overblijfselen en schatten uit het verleden bloot te leggen. Met als doel dat het 

Utrechtse publiek die verhalen kent en doorvertelt.

We helpen de krap bemeten musea, streekarchieven en historische verenigingen 

hun lokale en regionale geschiedenissen aan het publiek te tonen. Door er 

publiciteit voor te vragen, door aan gezamenlijke publiekscampagnes te werken 

en ook de vertaal slag naar de digitale wereld te maken, door nieuwe verhaal-

vormen te ontwikkelen en er zo nieuwe doelgroepen voor te interesseren.

We geven die kennis door aan jongere generaties, door lesprogramma’s te 

ontwikkelen die ze anders laat kijken naar hun leefomgeving. Met de blik van  

nu kijken naar vroeger. Erfgoedwijs. Die ervaring delen we in ons netwerk door 

docenten te trainen en rondleiders en museummedewerkers te scholen. Want  

jong geleerd, is oud gedaan. 

LANDSCHAP IS VAN ONS ALLEMAAL

Wij zijn verliefd op mooi. Het landschap levert de lucht die we inademen, de inspiratie 

en ontspanning die we nodig hebben en het voedsel dat we elke dag tot ons nemen. 

We willen bereiken dat de prachtige landschapstypes in de provincie Utrecht 

behouden blijven, voor jong en oud. Dat de met uitsterven bedreigde dier- en planten-

soorten niet het loodje leggen, maar de ruimte krijgen. Dat we de veranderingen in het 

klimaat helpen opvangen en de kwalijke kanten ervan tegengaan.

We willen mensen in 
beweging krijgen
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We werken eraan dat inwoners en bezoekers van onze provincie ook in de toekomst 

kunnen genieten van een prachtige wandeling in het groen. We willen dat lanen, 

knotbomen, elzensingels, poelen, historische tuinen en andere karakteristieke 

landschapselementen niet verdwijnen, maar fier overeind staan. Dat we een goed 

beeld hebben hoe we ervoor staan en dat ook aan beleidsmakers van gemeenten 

en provincie kenbaar maken. Dat de verhalen die in het landschap besloten liggen, 

verteld worden, op alle mogelijke manieren. In samenhang met het erfgoed in de 

provincie.

ONZE ACTIVITEITEN

Zoals volgt uit het bovenstaande kent onze organisatie een breed werkterrein.  

We zorgen bijvoorbeeld voor de ondersteuning van organisaties bij fondsenwerving, 

we houden ons bezig met het in kaart brengen van landschapselementen, we 

ontwikkelen lesprogramma’s, maar we zijn ook actief  in het behoud en beheer  

van Klompenpaden in de provincie. 

Onze activiteiten zijn altijd gericht op het behouden en beheren van landschap  

en erfgoed, op scholing, kennis en educatie, en op het bieden van mogelijkheden 

om landschap en erfgoed optimaal te beleven. Vrijwilligers spelen in alles wat we 

doen een onmisbare rol. In de bijlage vind je een uitgebreid overzicht van wat  

we allemaal doen.

Nieuw in deze beleidsperiodes zijn de campagnethema’s waarmee we meer 

impact, meer samenhang en meer flexibiliteit creëren om de uitdagingen van 

deze tijd het hoofd te bieden. Nog meer dan anders activeren, wakker schudden, 

mensen in beweging zetten. Een beweging waar mensen als vanzelfsprekend 

de handen uit de mouwen steken en met ons participeren in hun directe 

leefomgeving. Voor behoud, verbetering en vergroening. Een beweging waar 

ook het bedrijfsleven actief  bij betrokken is. Zo veel mogelijk mensen op de been 

brengen!

Vrijwilligers spelen in 
alles wat we doen een 
onmisbare rol
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Communicatie en publieksbereik

Fondsenwerving en business development

Financiën, HR en secretariaat/administratie

BEHOUDEN EN 
BEHEREN

SCHOLING, 
KENNIS EN 
EDUCATIE

BELEVENSTEUNPUNT 
VRIJWILLIGERS

LANDSCHAP ERFGOED

Archeologie

(Meldpunt 

Archeologie, 

archeologie 

vrijwilligers en 

STAMU)

Kennis en advies

(steunpunt 

digitalisering, 

STAMU)

Netwerken

(PUM, PUB, 

Historische 

Verenigingen, 

musea, 

streekarchieven)

Cursussen en 

trainingen

Erfgoededucatie

(Cultuur- 

programma, 

Cultuureducatie met 

Kwaliteit)

Kennis en advies

(Steunpunt 

Vrijwilligers, STAMU) 

Webinars en 

handleidingen

Archeologie

(vondsten en 

vrijwilligers)

Evenementen en 

campagnes 

(lezingen, 

Romeinenweek)

Klompenpaden

Advies

Begeleiding

Innovatie

Werving

Scholing

Verhalen &  

collecties

(Utrecht Altijd)

Citizen Science

(Erfgoed gezocht)

Limes

BEHOUDEN EN 
BEHEREN

SCHOLING, 
KENNIS EN 
EDUCATIE

BELEVEN

Duurzame  

landbouw met 

natuur

(Trajectplan)

Landschaps

elementen

(aanleg, herstel  

en beheer)

Meten en  

monitoren

(klEi)

Soorten

bescherming

(biodiversiteit)

Cursussen en 

trainingen

Webinars en 

handleidingen

Digitalisering

Vrijwilligerswerk

(Steunpunt)

Agrarisch cultuur

landschap

Evenementen en 

campagnes 

(Natuurwerkdag, 

NLDoet)

Klompenpaden

Verhalen &  

collecties

(Utrecht Altijd)

Groen aan de 

Buurt

ORGANISATIESCHEMA

In het organisatieschema zijn onze twee 

hoofdpijlers ERFGOED en LANDSCHAP 

weergegeven met als verbindende schakel 

VRIJWILLIGERS. De twee hoofdpijlers zijn 

beide onderverdeeld in drie thema’s/pijlers  

die nauw aansluiten bij de provinciale 

basistaken die Landschap Erfgoed Utrecht 

verricht: behouden & beheren - scholing, 

kennis & educatie - beleven.
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De 
buitenwereld: 
zeven trends
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Het werk van Landschap Erfgoed Utrecht is gericht op de wereld om ons heen 

en hoe wij die kunnen behouden, beheren en beleven. Om te bepalen waar we  

in de komende jaren onze focus op moeten richten, hebben wij - logischerwijs - 

gekeken naar de ontwikkelingen die in die buitenwereld plaatsvinden. 

Helaas geldt in de praktijk maar al te vaak dat externe ontwikkelingen een 

bedreiging vormen, zeker voor landschap en erfgoed. Maar dat is niet altijd het 

geval: soms bieden ontwikkelingen in de buitenwereld ook onverwachte kansen. 

Voor wat betreft de afgelopen beleidsperiode is de ruime media-aandacht die 

we hebben weten te genereren voor het project Erfgoed Gezocht daar een mooi 

voorbeeld van. 

ERFGOED GEZOCHT

Door de coronacrisis zat vrijwel de hele Nederlandse bevolking plotseling 

thuis wat een behoefte creëerde aan digitale activiteiten ter vervanging 

van alles wat fysiek niet meer mogelijk was. Wij hebben hierop ingespeeld 

met een oproep voor deelname aan het project Erfgoed Gezocht, waarbij 

bewoners vanuit huis digitaal konden meezoeken naar grafheuvels op de 

Utrechtse Heuvelrug. Deze oproep is met groot enthousiasme opgepikt 

door de landelijke pers, en heeft ertoe geleid dat we in zeer korte tijd 

enorme vooruitgang konden boeken.
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Utrecht is qua bevolking 
een van de snelst 
groeiende provincies 
van Nederland

TREND 1 

KLIMAATCRISIS

De Britse krant The Guardian maakte 
onlangs bekend dat ze voortaan het woord 
klimaatcrisis gebruikt in plaats van de 
neutralere term klimaatverandering. Dit om 
aan te geven hoe ernstig de situatie is. Ook 
in de provincie Utrecht zijn de gevolgen van 
de klimaatcrisis zichtbaar op veel fronten. 
Denk aan de voortdurende perioden van 
(extreme) droogte in de afgelopen jaren. 
Het grondwaterpeil tikte tot schrik van de 
boeren, waterschappen en natuurorganisaties 
meerdere malen kritische waarden aan in de 
provincie. 

De klimaatcrisis heeft een ontwrichtende 
uitwerking op het planten- en dierenleven 
in Utrecht. Bepaalde inheemse plant- en 
diersoorten hebben moeite zich aan te 
passen of  leggen het loodje. De dramatische 
afname van het aantal insecten (inclusief  de 
wilde bijen) is er een schrijnend voorbeeld 
van. Dat zet een kettingreactie aan gevolgen 
in gang. Ook de weidevogels die insecten 
eten krijgen het zwaar voor de kiezen. 

Ook de mens past zich noodgedwongen 
aan de veranderende omstandigheden aan 
en zoekt in zomers met extreme hitte naar 
verkoeling in het groen en aan het water. 
Terwijl groen en blauw in de provincie Utrecht 
toch al onder druk staan. 

TREND 2

BEVOLKINGSGROEI

Utrecht behoort qua bevolking tot de top drie 

van snelst groeiende provincies in Nederland. 

Die groei concentreert zich hoofdzakelijk in 

en rond de steden Utrecht en Amersfoort 

met allerlei gevolgen voor de bereikbaarheid, 

energievraag, stikstofuitstoot, infrastructuur 

en openbaar vervoer. Ook neemt de 

recreatiedruk op het groen in en rond de 

steden alsmaar toe. Daarbij zijn het vooral 

jonge mensen die naar de stad verhuizen, wat 

leidt tot leegloop en ondervertegenwoordiging 

van jongeren in de dorpen op het platteland. 

Dit zet het economische draagvlak voor 

allerlei culturele en erfgoedvoorzieningen 

onder druk. Het heeft bovendien zijn 

weerslag op het lokale verenigingsleven en 

lidmaatschappen van historische verenigingen 

en vrijwilligersgroepen. 

TREND 3 

DE LANDBOUWCRISIS

Het kleine Nederland is de op een na grootste 

exporteur van landbouwproducten ter wereld. 

Die toppositie staat de laatste jaren sterk ter  

discussie, onder meer als gevolg van 

ammoniak uitstoot, bodemuitputting, gebruik van 

herbiciden, megastallen en de stikstofcrisis. Ver-

wacht wordt dat de komende jaren een deel van 

de boeren in Utrecht op zoek gaat naar andere, 

duurzamere verdienmodellen of  zelfs zal beslis-

sen te stoppen. 

Voor het platteland betekent deze functie-

verandering een uitdaging. Wat gaat er 

gebeuren met graslanden en boerderijen die 

niet of  anders gebruikt worden? We moeten 

koste wat kost voorkomen dat alle open 

ruimte wordt volgebouwd met woningen of  

zonnevelden en dat allerlei groene doelstellingen 

niet gehaald worden.

In de agrarische sector tekent zich mede als 

gevolg van de stikstofcrisis een voorzichtige 

omslag af  in het denken over duurzaamheid 

en de vraag hoe boeren in hun bedrijfsvoering 

kunnen bijdragen aan de instandhouding 

van landschappelijke kwaliteiten en het flora- 

en faunabeheer. Agrarisch natuurbeheer 

en natuurinclusieve landbouw zijn hier de 

kernbegrippen. 
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TREND 5  

DIGITALISERING

Technologische vernieuwingen volgen elkaar 

in hoog tempo op en raken sneller dan ooit 

ingeburgerd, met grote maatschappelijke en 

economische gevolgen. Dit proces is volop 

aan de gang, ook op het gebied van erfgoed 

en landschap. 

Deze trend raakt ons als samenleving 

op vele manieren: het verandert de 

manier waarop we kennis en informatie 

tot ons nemen en verwerken, hoe we ons 

organiseren, maar ook hoe we met behulp 

van technologie oplossingen kunnen vinden 

voor vraagstukken die al lang spelen. Denk 

aan thuiswerken als alternatief  voor het 

overbelaste openbaar vervoer en overvolle 

wegen. 

Digitalisering maakt ook nieuwe 

samenwerkingsvormen mogelijk, zoals het 

eerder genoemde citizen science project 

Erfgoed Gezocht laat zien, waarbij burgers 

en wetenschappers archeologische locaties 

onderzoeken. Ook voor het in kaart brengen 

van landschappen zoals het project ‘Meet je 

Landschap’ biedt nieuwe technologie volop 

nieuwe mogelijkheden. Dat geldt ook voor 

het beter op elkaar afstemmen van vraag en 

aanbod van vrijwilligerswerk.

TREND 7 

PARTICIPATIE, 
DIVERSITEIT EN 
INCLUSIVITEIT 

Er zijn ongelooflijk veel vrijwilligers op de 

been in Nederland en Utrecht die belangeloos 

hun steentje bijdragen aan de maatschappij. 

Op het gebied van landschap en erfgoed zijn 

dat er minstens tienduizend.

Wel verandert de manier waarop mensen 

zich (willen) inzetten als vrijwilliger. Minder 

vast. Meer flexibel. Andere, lossere 

vormen als Groen aan de Buurt komen op. 

Minder van bovenaf  en meer van onderop 

(eigen initiatief). Ook de toenemende 

vergrijzing speelt een belangrijke rol. Dit 

alles vraagt om een andere, eigentijdse 

benadering van potentiële vrijwilligers. Een 

inclusieve benadering die nadrukkelijk alle 

bevolkingsgroepen, leeftijden en culturele 

achtergronden uitnodigt te participeren. 

Landschap en erfgoed is er voor iedereen!

 

TREND 6

CORONACRISIS

Een ontwikkeling waar we met geen mogelijkheid omheen kunnen, is de 

coronacrisis. De maatschappelijke en economische effecten van de uitbraak 

zijn niet mals. Zelfs als er spoedig een vaccin beschikbaar komt, zullen de 

gevolgen nog jaren voelbaar blijven. Economisch, maar ook mentaal en 

psychisch laat corona diepe sporen achter. Met het virus is bijvoorbeeld ons 

gevoel van veiligheid en onkwetsbaarheid verdwenen. Natuurrampen zijn 

plots geen abstracte begrippen meer, maar tastbare realiteit. 

De coronacrisis raakt ook ons, Landschap Erfgoed Utrecht, en alle mensen 

en organisaties in de provincie waarmee we samenwerken. Denk alleen 

al aan de tienduizend vrijwilligers die zich inzetten voor het landschap en 

erfgoed. Niets is voorlopig meer normaal in de 1,5 meter-samenleving. 

Een onverwacht neveneffect van de coronacrisis is dat het heeft gezorgd 

voor een versnelde acceptatie en invoering van allerlei nieuwe vormen van 

werken als videobellen, online webinars en het gebruik van andere online 

tools. Ook musea, streekarchieven en andere erfgoedinstellingen pakken 

de digitalisering en digitale ontsluiting van hun collecties versneld op. 

Ook zien we een herwaardering van wat dichtbij is en vertrouwd. Uit een 

recent onderzoek van de Vogelbescherming, uitgevoerd door Motivaction 

blijkt dat 65 procent van de Nederlanders behoefte heeft aan méér en 

kwalitatief  beter groen in de nabije omgeving. Wandelen in de natuur is 

populairder dan ooit en onze verhalen over de Utrechtse geschiedenis 

vinden in tijden van corona gretig aftrek.

TREND 4 

DE OMGEVINGSWET 
EN BESTUURLIJKE 
DECENTRALISERING/
VERANDERENDE 
WETGEVING

Op het terrein van ruimtelijke inrichting 

en erfgoed tekent zich een proces af  van 

decentralisering, deregulering en overheveling 

van bestuurlijke taken en bevoegdheden 

van de rijksoverheid naar regionale en 

lokale overheden. Dit proces is in volle gang. 

Gemeentes spelen daarbij een steeds grotere 

rol, ook bij de uitvoering van provinciaal beleid. 

Voor Landschap Erfgoed Utrecht zijn de 

nieuwe Omgevingswet (2022) en de 

provinciale omgevingsvisie van cruciaal 

belang. De nieuwe Omgevingswet vervangt en 

bundelt een groot aantal wetten en regels op 

het gebied van ruimte, wonen, leefomgeving, 

infrastructuur, milieu, natuur, water en het 

culturele erfgoed. Uitgangspunten zijn minder 

regels, meer ruimte voor particuliere 

initiatieven, participatie, lokaal maatwerk en 

vertrouwen. De provinciale omgevingsvisie is 

daar een uitwerking van. Bewoners, boeren, 

bestuurders en maatschappelijke organisaties 

zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen 

voor nieuwe uitdagingen.
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Onze theory of  change
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We staan als organisatie voor grote uitdagingen de komende jaren. Ons werk zal 

meer dan ooit de gevolgen ondervinden van de zeven zojuist beschreven trends. 

De vraag is hoe we omgaan met deze ontwikkelingen. Hoe zorgen we ervoor dat 

het landschap en erfgoed de zorg krijgen die ze verdienen? Wat zijn met andere 

woorden onze strategische uitgangspunten voor de komende jaren?

Om deze vragen te beantwoorden hebben we een jaar geleden een zogenaamde 

verandertheorie of  Theory of  Change opgesteld die ons helpt bij het maken van 

de juiste beleidskeuzes. De Theory of  Change is een beproefde methodiek  

(hulpmiddel) die organisaties helpt de tussenstappen en relaties in kaart te  

brengen tussen de dagelijkse activiteiten, het hogere doel en de uiteindelijke  

impact die ermee wordt beoogd. 

In 2019 hebben wij als organisatie voor het eerst een Theory of  Change opgesteld 

voor Landschap Erfgoed Utrecht. We hebben deze Theory of  Change onder  

andere gebruikt voor een evaluatie annex impactmeting van onze meest beeld-

bepalende projecten*. We waren vooral benieuwd of  de activiteiten die wij  

ontplooien daadwerkelijk bijdragen aan een grotere verbondenheid van bewoners 

met het landschap en het erfgoed in hun omgeving; de impact die wij willen  

realiseren.

*   Het gaat om deze zeven projecten: het Erfgoednetwerk Historische Verenigingen; het verhalen

platform UtrechtAltijd; erfgoededucatie; het Platform Utrechts Agrarisch Cultuurlandschap (PUAC); 

de vrijwilligersgroepen landschapsbeheer; de Klompenpaden; en de Natuurwerkdag.

RESULTATEN IMPACTMETING

Of het nu gaat om verhalen, wandelingen, lesprogramma’s of  vrijwilligerswerk: 

een van de belangrijkste conclusies uit de impactmeting is dat onze activiteiten 

positief  beoordeeld worden én dat ze inderdaad bijdragen aan de verbondenheid 

en betrokkenheid van bewoners bij het landschap en het erfgoed in hun omgeving. 

Kennis over de eigen omgeving leidt niet alleen tot meer waardering en een vergroot 

gevoel van verbondenheid, maar ook tot actieve betrokkenheid van bewoners, 

bijvoorbeeld als vrijwilliger. Bekend maakt bemind, zou je kunnen zeggen.

Wat uit de verschillende onderzoeken ook naar boven kwam, was het besef  dat 

we als belangrijke speler in het landschaps- en erfgoedveld met onze tijd mee 

moeten gaan: door het volop benutten van nieuwe technologische mogelijkheden, 

door nieuwe vormen van samenwerking en participatie te stimuleren en mogelijk 

te maken, door het digitaliseren van geschiedenisbronnen, verhalen, cursussen, 

handboeken en collecties. Door nieuwe tools te gebruiken om mensen aan te 

spreken en zo in beweging te zetten.

Kennis over je  
omgeving leidt tot  
actieve betrokkenheid

IMPACT

Bewoners van de provincie Utrecht voelen zich verbonden met de geschie-

denis, het landschap en het culturele erfgoed in hun omgeving. Dit vergroot 

hun eigenwaarde, draagt bij aan de kwaliteit van leven en verhoogt het 

draag vlak voor het behoud en beheer van erfgoed en landschap.
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WENDBAAR EN FLEXIBEL

In de praktijk van alledag gaan we de Theory of  Change de komende vier jaar 

gebruiken om permanent te monitoren hoe we het als organisatie doen, waar we 

bij moeten sturen, welke (nieuwe) activiteiten we moeten ontplooien en wat we 

beter kunnen laten. Die aanpak sluit naadloos aan bij een organisatie die snel, 

wendbaar en flexibel wil inspelen op nieuwe trends en ontwikkelingen. 
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Landschaps-
inventarisatie

Publiceren verhalen 
& collecties

Ondersteuning 
vrijwilligers

Landschapsbeheer Publieks-
campagnes

Organiseren 
evenementen

Trainingen, 
webinars en 
lezingen

Organisatie 
kennis netwerken 
(platforms)

Advies Fondsenwerving

Ontwikkeling 
lesprogramma’s

Steunpunt 
Digitalisering

Onderzoek Business 
development

Soortenbescherming 
(o.a. weidevogels)

Ontwikkeling, 
promotie en beheer 
Klompenpaden

Vondsten registratie Erfgoedbeheer

Boeren werken  
natuurinclusief  met 
oog voor de waarde 
van het agrarisch 
cultuurlandschap.

De waarde van 
erfgoed en natuur is 
bij het grote publiek 
bekend.

Vrijwilligers ervaren 
vergroot welbevin-
den en zijn actief  
verbonden met 
elkaar, erfgoed en 
natuur in eigen 
leefomgeving.

Beleidsmakers laten 
zich inspireren door 
LEU en komen in 
actie.

Docenten zijn beter 
geëquipeerd om 
cultureel erfgoed 
aan de man te  
brengen.

Fondsen en spon-
sors zien belang 
projecten LEU en 
ondersteunen deze.

Erfgoed mede-
werkers zijn beter 
geëquipeerd om 
cultureel efgoed aan 
de man te brengen.

Grondeigenaren 
hebben een lokale 
economische en 
culturele waarde en 
venten dat uit.

Bewoners van de provincie Utrecht voelen zich verbonden met de geschiedenis, het landschap en het culturele erfgoed 
in hun omgeving. Dit vergroot hun eigenwaarde, draagt bij aan de kwaliteit van leven en verhoogt het draagvlak voor het 
behoud en beheer van erfgoed en landschap.

THEORY OF CHANGE LANDSCHAP ERFGOED UTRECHT

THEORY OF CHANGE  

LANDSCHAP ERFGOED UTRECHT

Het ontwikkelen van een Theory of  Change (ToC) helpt een organisatie  

erachter te komen of  hetgeen je doet, ook daadwerkelijk bijdraagt aan je  

missie en doelstellingen. Een ToC lees je van onder naar boven en als het  

goed is, zie je in een oogopslag hoe een organisatie werkt.
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Natuurlijk zullen wij in de komende jaren onze vertrouwde werkzaamheden 

(basistaken) voortzetten. Zo zullen we lesprogramma’s voor het onderwijs 

blijven ontwikkelen, platforms en netwerken blijven ondersteunen en 

vrijwilligers blijven werven en begeleiden, om maar iets te noemen*.

* In bijlage 1 vind je een uitgebreid overzicht van al onze activiteiten.

Tegelijk zien we de noodzaak een toekomstbestendige organisatie te zijn die 

nauwlettend de eerder geschetste trends en ontwikkelingen in gaten houdt en 

die de flexibiliteit en wendbaarheid heeft om bij te sturen als dat nodig is. De 

coronacrisis laat zien dat dat harder nodig is dan ooit. De door ons opgestelde 

Theory of  Change is daarbij ons kompas, de beoogde impact is de richting die 

we opvaren. 

Flexibel door je doelen te bepalen en te sturen op impact

Deze, voor ons nieuwe methodiek van evalueren en aansturen is een wezenlijke 

breuk met onze werkwijze in het verleden/voorgaande beleidsperiodes. Werden 

we voorheen aan het eind van een beleidsperiode ‘afgerekend’ op doelstellingen 

die vier jaar ervoor waren vastgesteld door de provincie, nu gaan we sturen 

op impact. We bepalen onze einddoelen en meten steeds of  we op de goede 

weg zijn. De grote strategische verandering is dat we bij alles wat we doen 

voortdurend de impact voor ogen houden die we over vier jaar willen bereiken, 

maar dat de middelen en instrumenten om daar te komen jaarlijks (kunnen) 

wijzigen. Zo scheppen we de ruimte en flexibiliteit om te kiezen voor projecten  

die het meest kansrijk en urgent zijn om die doelen te verwezenlijken. Heel 

concreet gaan we dit doen aan de hand van halfjaarlijkse publiekscampagnes 

(zie volgend hoofdstuk voor een beschrijving hoe dat eruit ziet). 

Meten is weten

Meten en monitoren is in deze beleidscyclus essentieel. De Theory of  Change  

en de continue evaluatie van onze projecten en activiteiten geeft ons de 

informatie of  we op koers liggen en biedt de handvatten om bij te sturen, mocht 

daar aanleiding toe zijn. 

Uit dit alles volgt dat onze strategie voor de komende vier jaren moet zijn 

gebaseerd op de volgende twee uitgangspunten/motieven: verbinden en 

vooruitzien. 

Meten en monitoren  
is in deze beleidscyclus 
essentieel
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VERBINDEN

Wij zullen de komende beleidsperiode zorgen voor verbinding, op allerlei fronten. 

Om te beginnen zetten we in op het verbinden van vrijwilligers aan onze organisatie 

en het werk dat zij doen voor het landschap en het erfgoed in Utrecht. Dit is van 

levensbelang om brede impact te kunnen hebben als organisatie. 

We willen nog veel meer vrijwilligers op de been brengen dan we nu al doen, door 

vraag en aanbod nog ingenieuzer bij elkaar te brengen (nieuwe CRM-tool). We willen 

mensen activeren en oproepen zich aan te sluiten en mee te doen. Door samen de 

handen uit de mouwen steken en mee te helpen. Voor alles Utrechters, ongeacht hun 

herkomst of  oriëntatie.

Ook het brede publiek willen wij zo veel mogelijk binden aan het landschap en 

erfgoed van onze provincie. We zullen dit onder meer doen door in te zetten op 

brede publiekscampagnes (halfjaarlijkse thema’s) en door musea en andere 

erfgoedinstellingen te helpen met de digitale ontsluiting van hun archieven.  

Die collecties en verhalen delen we op het verhalenplatform/geschiedenissite 

UtrechtAltijd. 

Verhalen geven onze omgeving kleur en betekenis. Het verhalenplatform 

UtrechtAltijd gaat een centrale rol spelen bij de publiekscampagnes/

themacampagnes van Landschap Erfgoed Utrecht: door streekverhalen te 

publiceren, door regionale erfgoedcollecties te tonen, door opmerkelijke 

archeologische vondsten te openbaren, door de bekendheid van middel grote  

en kleine erfgoedinstellingen te vergroten en nieuwe participatievormen in te 

zetten.

Verder werken we samen met andere organisaties, daar waar dat bijdraagt aan  

de verwezenlijking van onze doelstelling. Door de samenwerking op te zoeken 

kunnen we meer voor elkaar krijgen, meer massa ontwikkelen en meer mensen 

bereiken en mobiliseren. 

Tot slot zullen we ook binnen onze eigen organisatie bezien waar verbinding 

leidt tot vergroting van onze impact. Door een meer integrale benadering van 

onze werkzaamheden zorgen we ervoor dat we gerichter en met meer kracht 

het publiek en vrijwilligers bereiken en hun betrokkenheid bij het landschap en 

erfgoed in onze provincie vergroten.

VOORUITZIEN

Er zullen zich altijd ontwikkelingen voordoen die ons dwingen tot het nemen 

van maatregelen die we met geen mogelijkheid hadden kunnen voorzien. Het 

besef  van kwetsbaarheid dat de coronacrisis ons als samenleving bracht, maakt 

nog eens duidelijk hoe belangrijk het is om wendbaar en flexibel te zijn als 

organisatie, en om snel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Niettemin 

kunnen we voor een groot deel al wel vanuit onze opdracht bepalen hoe we erop 

kunnen anticiperen. Een kleine greep uit de vele activiteiten die wij de komende 

beleidsperiode ontplooien. Enkele hoofdpunten:

>   We stimuleren boeren en agrarische collectieven in het kader van natuur-

inclusieve landbouw tot het aanleggen van poelen, het creëren van drassige 

plekken in weilanden en het inzaaien van kruidenrijke akkerranden, en 
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natuurvriendelijk beheer van bermen en slootkanten. Ook meten en monitoren 

we hoe het ervoor staat zodat we kunnen ingrijpen als het slechter gaat. Dit 

zijn maatregelen die in het licht van de klimaatcrisis van levensbelang zijn 

voor het op peil houden van beeldbepalende dier- en plantensoorten.

>   Ook innoveren we om tegemoet te komen aan de behoefte van de bevolking 

aan verkoeling in hete zomers (buiten in het groen en aan het water) en 

wateropvang in het voor- en najaar. Zo zullen we het succesvolle buurtproject 

Groen aan de Buurt met verve voortzetten: tegels eruit, groen erin. 

>   Wij helpen mee de recreatiedrukte te spreiden door onder meer nieuwe 

Klompenpaden aan te leggen in Vijfheerenlanden. Wandelpaden dichtbij huis. 

Sloffen uit, schoenen aan. 

>   We ondersteunen gemeentes in Utrecht op allerlei manieren bij de invoering 

en uitvoering van de nieuwe Omgevingswet en de provinciale omgevingsvisie. 

Bijvoorbeeld door vrijwilligers in te zetten bij het in kaart brengen van 

gemeentes (landschapsinventarisatie), landschapsbeheer en de zorg voor 

kwetsbare diersoorten als weidevogels.

>   We zijn een van de deelnemers van het Trajectplan Duurzame Landbouw 

met Natuur, een initiatief  van boerenorganisaties en de Utrechtse natuur- 

en milieuorganisaties die gezamenlijk aan nieuwe oplossingen voor de 

landbouwsector werken. 

>   Digitalisering is een speerpunt van Landschap Erfgoed Utrecht in de 

komende jaren. Van drones en andere technologische snufjes op het land 

die groene vrijwilligers helpen bij het ontdekken van weidevogelnesten tot 

erfgoedinstellingen die hun collecties en archiefstukken versneld digitaal 

aan de man gaan brengen/publiceren. Ook het experimenteren met nieuwe 

verhaal- en participatievormen, de labfunctie, is cruciaal.

>    Musea, streekarchieven en andere erfgoedinstellingen pakken de 

digitalisering en digitale ontsluiting van hun collecties met onze hulp versneld 

op. Het steunpunt digitalisering van Landschap Erfgoed Utrecht neemt hierin 

het voortouw. Ons verhalenplatform UtrechtAltijd speelt hierbij een cruciale 

rol door het vergroten van het (digitale) publieksbereik en het online delen en 

promoten van verhalen en collectiestukken.

>   Participatie: projecten á la Erfgoed Gezocht met gebruikmaking van digitale 

middelen en projecten gericht op nieuwe doelgroepen.

>   Voor al deze ambities geldt dat we dit alleen voor elkaar kunnen krijgen  

als we voldoende financiële armslag hebben. Extra nadruk ligt er de  

komende jaren op fondsenwerving, sponsoring en andere bijdragen van 

derden (in natura). Zichtbaar en herkenbaar zijn in alles wat we doen is  

een voorwaarde.

STRATEGISCHE VERANDERING: 
CAMPAGNES

In de komende periode stappen we af  van de losse projectenaanpak die we 

voorheen hanteerden en gaan we over op een aanpak waarmee we de meeste 

impact denken te bereiken. We gaan werken in de vorm van thematische 

publiekscampagnes, een dynamische bundeling van projecten onder de paraplu 

van één actueel thema. In het volgende hoofdstuk beschrijven we hoe zo’n 

campagne eruit ziet.
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In februari 2021 starten we met Verover je omgeving! (werktitel), de eerste 

grote publiekscampagne nieuwe stijl van Landschap Erfgoed Utrecht.  

Een half jaar lang nemen we jou, inwoner van de provincie Utrecht, mee  

in een verhaal hoe je anno nu je eigen omgeving kunt eigen maken, ofwel 

veroveren! 

Met veroveren bedoelen we niet landjepik spelen of  iets afpakken wat van een ander 

is, maar juist moeite doen voor iets wat je waardevol vindt. Iets wat energie, kracht, 

creativiteit en doorzettingsvermogen van je vraagt. Omdat het mooi en kostbaar is. 

Omdat het nieuwe inzichten oplevert.

In Verover je omgeving! combineren we verschillende informatiebronnen uit de 

provincie en smeden die tot een aansprekend, samenhangend verhaal én aanpak! 

Denk aan archiefstukken, archeologische vondsten, schilderijen, tekeningen en 

verhalen.

Utrechtse landschapsschilders

Een voorbeeld: de provincie Utrecht is altijd een plek geweest waar schilders en 

tekenaars vertoefden. En nog steeds! Die schilderijen, tekeningen en prenten 

bieden een schat aan informatie over hoe Utrecht er tien, honderd of  vijfhonderd 

jaar geleden uitzag.

Veel van die opgetekende landschappen bestaan nog steeds, andere zijn verdwenen. 

Opgeslokt door stadsuitbreidingen en ander menselijk ingrijpen. De schilderijen 

en tekeningen van Utrecht vertellen ons zo hoe het landschap in de provincie is 

veranderd in de afgelopen eeuwen, als een soort tijdlijn of  biografie. Dit gegeven 

biedt ons, Landschap Erfgoed Utrecht, aanknopingspunten om bij aan te haken met 

onze projecten en de lijnen uit het verleden door te trekken naar de actualiteit van 

vandaag. Ook bieden de kunstwerken inzicht in hoe het leven vroeger was, hoe 

mensen in hun levensonderhoud voorzagen, hoe ze woonden etc. Een terugblik 

op het verleden geeft ook antwoorden hoe we willen dat onze omgeving er in de 

toekomst uitziet.

Meet je landschap  

Meet je landschap is zo’n project. Door ons getrainde en met tablets uitgeruste 

vrijwilligers brengen jaarlijks zo’n 12.000 ha grondgebied in kaart. Dat geeft  

ons en de Utrechtse gemeenten een schat aan informatie over de toestand van  

het buitengebied. Waar gaat het goed, waar gaat het slecht? Waar moet gauw 

worden ingegrepen? De landschapsschilderijen zijn een ingang om het gesprek 

hierover te starten en de noodzaak van behoud en van monitoring onder de 

aandacht te brengen en zo ambassadeurs te werven, want we willen mensen in 

actie krijgen. 

Dat geldt ook voor het aanleggen of  herstellen van karakteristieke landschaps-

elementen als lanen, knotwilgen, poelen, geriefhoutbosjes en houtwallen. Voor  

de wandelaar vormen deze kleine landschapselementen een wezenlijk onderdeel 

van de pracht en schoonheid van het Utrechtse landschap. In de zomer zorgen 

ze voor verkoeling, tijdens regenbuien voor afvoer van overtollig water. En voor de 

dieren wereld zijn ze een onmisbare bron van voedsel en beschutting.

Inzamelingsdagen en andere publieksactiviteiten

Waarom landschapschilders? Landschapschilders hebben alles in zich om 

een breed publiek te trekken. Landschappen en de taferelen die ze uitbeelden, 

hebben een hoge aaibaarheidsfactor en geven stof  tot inspiratie en het  

vertellen van verhalen. Wie waren deze lieden? Wat is er over ze bekend?  

Wat valt er te ontdekken in Utrechtse streekarchieven, musea en bij de 

Veel van de opgetekende 
landschappen bestaan 
nog steeds, andere zijn 
verdwenen
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mensen thuis aan de muur of  op zolder? Wat kunnen we leren van de taferelen  

die ze schilderden? Hoe verandert dat onze kijk op het heden?

Met regionale inzamelingsdagen komen we nieuwe, onontdekte werken op het  

spoor, uit particulier bezit of  afkomstig uit streekarchieven. Dit biedt ons de kans  

om al die werken uit de vergetelheid te halen door ze te digitaliseren en met  

behulp van het publiek te beschrijven en op de landkaart te prikken, zoals eerder 

gebeurde bij de luchtfoto’s van Utrecht in vogelvlucht. 

Verhalen doorvertellen

Op UtrechtAltijd tonen we de landschappelijke taferelen in samenhang met  

de historische achtergronden. Net als in de Klompenpad-app waar de wandelaar  

met eigen ogen het oude beeld naast het nieuwe kan leggen. In reizende  

tentoonstellingen tonen we de werken aan het grote publiek. We vragen  

hedendaagse kunstenaars hun visie op het huidige landschap te geven en  

koppelen dit aan de ruimtelijke thema’s van nu. In lesmethoden besteden we  

hier aandacht aan.

Dit is een voorbeeld van hoe een halfjaarcampagne eruit zou kunnen zien**.  

Het is steeds de bedoeling een thema te kiezen dat verschillende, op zichzelf   

staande activiteiten bundelt en bij elkaar brengt.

**  Disclaimer: op het moment van publicatie (september 2020) is de ontwikkeling van het eerste 

campagnethema Verover je omgeving! nog in volle gang. De daadwerkelijke uitvoering kan 

wezenlijk afwijken van de hier geschetste voorbeelden. 

‘VEROVER JE OMGEVING!’ EN ANDERE PUBLIEKSCAMPAGNES

Wat kan een tekening uit de 17e eeuw bijdragen aan een oplossing 

voor het huidige watertekort in Utrecht? Welke rol spelen forten van de 

Nieuwe Hollandsche Waterlinie nog steeds bij de bescherming van het 

open landschap? In ‘Verover je omgeving!’ leggen we onverwachte 

dwarsverbanden en vertellen zo hét verhaal achter onze projecten.

Publiekscampagne

Een campagne bestaat uit verschillende activiteiten rondom één centraal 

thema. Het kan gaan om publieksevenementen, citizen science-projecten, 

verhalenseries op UtrechtAltijd, podcasts, vlogs, archeologische vondsten, 

tentoonstellingen, lezingen, open dagen, webinars, lesprogramma’s en 

(natuur-)werkdagen etcetera. 

Sommige activiteiten worden speciaal voor het thema bedacht en ontwikkeld, 

andere zijn bestaande concepten die onder de paraplu van het halfjaarthema 

worden geschoven. Zoals altijd, doen we dit in nauwe samenwerking met onze 

landschaps- en erfgoedpartners.

Elke campagne heeft een aansprekend campagnebeeld en z’n eigen  

verhaal/narrative. 

Doel  

Met de campagnes laten we de buitenwereld zien hoe breed en divers ons 

werk voor het landschap en erfgoed is. Door uiteenlopende projecten onder 

een thema samen te brengen (integrale aanpak) vergroten we de interne 

samenhang (synergie) en externe zichtbaarheid. Zo hopen we meer mensen 

aan te spreken, te inspireren en aan ons te binden: als deelnemer, vrijwilliger, 

opdrachtgever of  donateur. 

Doelgroepen

Iedereen met een hart voor landschap en erfgoed: (potentiële) vrijwilligers, 

wandelaars, scholieren, cultuurliefhebbers, erfgoedorganisaties, sponsors, 

bedrijven, overheden, boeren etcetera.

Looptijd

Op 1 februari 2021 starten we met de eerste publiekscampagne ‘Verover 

je omgeving!’. De looptijd van een campagne is een half  jaar. Na een jaar 

evalueren we onze ervaringen met de thema-campagnes en besluiten we  

of  we er mee doorgaan.

Veroveren is moeite doen voor 
iets wat je waardevol vindt
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 BEHOUDEN: 

Met hulp van het publiek en erfgoedinstellingen zoals archieven, musea  

en historische verenigingen leggen we bekend en onbekend werk van 

kunstenaars uit het verleden vast, beschrijven we deze volgens NDE standaarden 

en dragen zo bij aan het beter toegankelijk en bruikbaar maken van collecties.

 BEWUSTWORDING: 

Het landschap is altijd in beweging. Elke tijd heeft z’n eigen uitdagingen en daar 

kun je actief  onderdeel van zijn.

 SAMENWERKING: 

Samenleven doe je niet alleen. Ook in deze campagne werken we nauw samen 

met onze vaste partners en maatschappelijke organisaties. We sluiten nieuwe 

allianties en hebben een scherp oog voor nieuwe initiatieven en stemmen van 

bevolkingsgroepen die we nog te weinig horen.

 BONDGENOTEN: 

De media zijn belangrijke bondgenoten in deze campagne. Voor Verover je omgeving! 

ontwikkelen we een pakkend campagnebeeld en richten we onze mediakanalen zo in 

dat we snel veel mensen kunnen mobiliseren en laten participeren.

WAT WILLEN WE BEREIKEN MET 
VEROVER JE OMGEVING!

 INSPIRATIE OPDOEN: 

Laten zien wat jij - inwoner, ondernemer en bestuurder – kunt doen om je  

omge ving (landschap én culturele omgeving) in stand te houden en te verbeteren. 

 VAN ONZE VOOROUDERS LEREN: 

Lessen trekken uit het verleden en zo de toekomst veranderen.

 ACTIVEREN: 

Je omgeving is niet iets abstracts, maar van jezelf. Er zijn heel veel acties  

die je kunt ondernemen en stappen die je kunt zetten - groot of  klein – om  

je omgeving te leren kennen en/of  een beetje beter en vriendelijker voor  

mens, dier en plant te maken.

 MOBILISEREN: 

Vele handen maken licht werk. Met hoe meer mensen we zijn, hoe meer  

we kunnen bereiken.

 VERBETEREN: 

In de campagne willen we concrete doelen bereiken die leiden tot duurzame 

oplossingen. Meld je aan als vrijwilliger!

KOEPELTHEMA
‘VEROVER JE OMGEVING’

ACTIVATIE
BINNEN HET 

THEMA

ACTIVATIE
BINNEN HET 

THEMA

ACTIVATIE
BINNEN HET 

THEMA

HOOFDACTIVATIE
BINNEN HET THEMA 

VOOR IN DE 
SPOTLIGHTS

ACTIVATIE
BINNEN HET 

THEMA

Voel je verbonden
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Bijlage 1 
Projecten en activiteiten 
2021 –2024

23B1



De hierna beschreven activiteiten vormen het fundament voor de aanvraag 

van de zogenaamde basissubsidie voor landschap en erfgoed bij de provincie. 

Een (groot) deel van onze projecten wordt gefinancierd vanuit deze vaste 

basissubsidie. Een ander deel komt uit aanvullende projectsubsidies, externe 

opdrachten en giften van particulieren, bedrijven en fondsen. 

Landschap Erfgoed Utrecht is partnerinstelling van de provincie Utrecht. 

Als partnerinstelling hebben we binnen de provincie te maken met twee 

afzonderlijke beleidsafdelingen: landschap en erfgoed. Elk heeft z’n eigen 

beleidsdoelstellingen, thema’s, prioriteiten, opgaven en budgetten. 

In dit onderdeel beschrijven we op hoofdlijnen onze activiteiten en (vaste) 

projecten voor de komende beleidsperiode: landschap en erfgoed apart.  

Telkens verwijzen we naar de provinciale nota’s en relevante beleidsstukken  

op dat gebied.

Uitzondering is het vrijwilligersbeleid. Hier zien we een grote overlap tussen 

‘erfgoed’ en ‘landschap’. Een meer integrale aanpak en beschrijving is hier op  

zijn plaats. Vandaar dat we dit onderwerp eruit lichten en letterlijk vooraan zetten.

FINANCIERINGSBRONNEN

 Inleiding bijlage 1

Structurele subsidie erfgoed (44%)

Structurele subsidie landschap (14%)

Projectsubsidies provincie (10%)

Overige inkomsten (32%)

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  

en projecten valt logischerwijs onder meerdere provinciale thema’s. Voor  

zover mogelijk zijn ze uitgesplitst, maar waar dat niet mogelijk is verwijzen 

ze naar elkaar.
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Vrijwilligersbeleid
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ACHTERGROND

Bij al onze activiteiten geldt dat vrijwilligers de kern vormen van praktisch alles  

wat we doen. Centraal in onze aanpak staat het Steunpunt Vrijwilligerswerk.  

Het Steunpunt helpt vrijwilligersgroepen met het werven van nieuwe vrijwilligers, 

brengt vraag en aanbod bij elkaar, zorgt voor kennisworkshops en de gewenste 

scholing, begeleidt activiteiten, zorgt voor gereedschappen en helpt bij het 

ontwikkelen van nieuwe activiteiten (innovatie). 

Landschap Erfgoed Utrecht werkt samen met 213 vrijwilligersgroepen: 

zelfstandige groepen of  groepen die verbonden zijn aan onze partnerorganisaties. 

Het contact verloopt voornamelijk via de vrijwillige coördinator, het bestuur of  

een betaalde medewerker (bijvoorbeeld bij musea). Deze ambassadeurs zijn 

een belangrijke verbindingsschakel tussen Landschap Erfgoed Utrecht en de 

vrijwilligers. 

Naast de vrijwilligers die zich langdurig en structureel verbinden aan één van  

deze vrijwilligersgroepen, zijn er ook veel mensen die incidenteel betrokken 

willen worden (episodisch vrijwilligerswerk). Landschap Erfgoed Utrecht 

organiseert en ontwikkelt hiervoor allerlei instap-evenementen en projecten als  

de Natuurwerkdag, NLdoet, Groen aan de Buurt en Erfgoed Gezocht.

Het vrijwilligerswerk verandert. Mensen veranderen. Hun wensen veranderen. 

Regelgeving wordt strenger. Nieuwe participatievormen komen op. Andere 

bevolkingsgroepen staan te dringen om mee te doen, te participeren. Dat alles 

maakt dat we deze beleidsperiode vol inzetten op scholing en kennisvergroting  

bij onze vrijwilligers, op diversiteit en inclusiviteit, de ontwikkeling van nieuwe tools 

en arrangementen om vraag en aanbod van vrijwilligerswerk nog beter op elkaar 

af  te stemmen. We hebben daar afgelopen jaren al veel ervaring mee opgedaan 

(Groen aan de Buurt, Erfgoed Gezocht, Klompenpaden) en daar gaan we met 

volle energie mee door. In onze nieuwe halfjaar campagnes gaan we dat uitdragen 

en vooral zichtbaar maken hoe leuk vrijwilligerswerk is en wat we zo met z’n allen 

kunnen bereiken. Voor het landschap en erfgoed. 
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1.1 | PROVINCIALE OPGAVEN 

 ERFGOEDVRIJWILLIGERS 

Landschap Erfgoed Utrecht coördineert vrijwilligersinzet:

>   Vrijwilligers zijn onder begeleiding van LEU werkzaam in het beheer van  

histo rische buitenplaatsen en het agrarisch cultuurlandschap (zie § 2.2). 

>   De organisatie coördineert de werkzaamheden en ondersteunt hen met  

kennis en materialen (zie § 1.2). 

>    De door LEU aangelegde en met vrijwilligers onderhouden Klompenpaden  

leiden wandelaars door het agrarisch cultuurlandschap (zie § 2.2). 

>    Landschap Erfgoed onderzoekt samen met de provincie en de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed de mogelijkheden om het beheer en onderhoud 

van archeologische vindplaatsen structureel te organiseren met behulp van  

vrijwilligersgroepen (zie § 2.3).

>    Landschap Erfgoed ontwikkelt nieuwe vormen van vrijwilligerswerk die  

aansluiten bij de trend dat vrijwilligers zich minder (langdurig) willen  

vastleggen (zie § 1.3 en 2.3).

>   In samenwerking met Portable Antiquities of  the Netherlands (PAN) helpt 

LEU archeologische vrijwilligers om zelf  hun collectie te registreren. Bijzondere 

vondsten worden in overleg met de vinder getoond op UtrechtAltijd (zie § 2.2).

 NATUUR- EN LANDSCHAPSVRIJWILLIGERS 

*  Voor Landschap Erfgoed Utrecht is pijler 3, ‘beleven en betrekken’ uit deze visie van belang. 

Kerndoelen zijn hierin de “belevingswaarde van de Utrechtse natuur verhogen” en de 

“maatschappelijk betrokkenheid bij natuur vergroten”. Natuurvisie provincie Utrecht. Een plus  

op Natuurbeleid 2.0, provincie Utrecht (2016).

De provinciale natuurvisie uit 2016 blijft ook komende beleidsperiode  

van kracht.* In de recente ‘Beleidsuitwerking Natuur en Samenleving 

20212024’ legt de provincie de volgende nieuwe beleidsaccenten:

>  Professionalisering en scholing van vrijwilligers. 

>   Bereiken en activeren van nieuwe doelgroepen, zoals jongeren en 

buurtgenoten (vanuit de gedachte van ‘gevraagd worden’), met name in  

de gebouwde omgeving.

>   Inspelen op nieuwe thema’s, zoals Klimaatadaptatie en Gezonde 

Leefomgeving. 

>   Opzetten en uitvoeren van eenmalige activiteiten en campagnes,  

waar ook niet direct betrokken organisaties, vrijwilligersgroepen of  buurt initiatieven 

op in kunnen stappen. De rol van LEU is die van spil, initiator en aanjager.

Zie ook § 4 Landschap voor activiteiten waar vrijwilligers bij betrokken zijn.
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1.2 | ACTIVITEITEN

STEUNPUNT VRIJWILLIGERS LANDSCHAP EN ERFGOED

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is het advies- en informatiepunt voor potentiële 

vrijwilligers voor landschap en erfgoed én voor onze partners die met vrijwilligers 

werken. Vanuit het Steunpunt organiseren we activiteiten voor vrijwilligers, zoals de 

vrijwilligersdag en ondersteunen we vrijwilligers en organisaties met kennis, advies 

en vrijwilligersbeleid. Het Steunpunt werkt continu aan de vijf  B’s: Binnenhalen, 

Begeleiden, Belonen, Behouden en Beëindigen. 

SCHOLING VAN VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers verzetten veel werk waar specialistische kennis en vaardigheden  

voor nodig zijn. Landschap Erfgoed Utrecht biedt hun gratis of  betaalbare 

scholing aan die is toegespitst op het vrijwilligerswerk dat zij verrichten. 

Cursussen zorgen er niet alleen voor dat de vrijwilligers veilig en met de juiste 

kennis en kwalificaties aan de de slag gaan, het leidt ook tot meer werkplezier  

en inspiratie. De vrijwilligers gaven Landschap Erfgoed Utrecht in 2019 

gemiddeld het cijfer 8,1 voor de cursussen. De komende periode zetten we  

met name in op het organiseren van extra trainingen om veilig te werken 

(strengere ARBO-regels), digitalisering en het aanbieden van meer online 

lezingen, webinars en e-learning modules.

ORGANISATIE EVENEMENTEN

Evenementen zijn een belangrijke ingang om nieuwe vrijwilligers te werven. Het 

doel is mensen kennis te laten maken met vrijwilligerswerk, in het groen of  op 

erfgoedlocaties (forten, historische tuinen etcetera), en ze zo te verleiden tot een 

meer duurzame betrokkenheid bij landschap, erfgoed en natuur in Utrecht, hetzij 

vast of  flexibel.

Jaarlijks organiseert Landschap Erfgoed Utrecht twee grote evenementen in 

de provincie Utrecht: de Natuurwerkdag (najaar) en NLdoet (voorjaar). Op de 

Natuurwerkdag nemen meer dan duizend mensen verspreid over ruim 50 locaties 

in de provincie deel! Voor sommige bewoners is het een eerste kennismaking. 

Door deze dag de handen uit de mouwen te steken komen ze in contact met 

groen vrijwilligerswerk, landschapsbeheer en vrijwilligerswerk op erfgoedlocaties. 

Landschap Erfgoed Utrecht coördineert in de provincie alle activiteiten rond de 

Natuurwerkdag.

In het voorjaar organiseert Landschap Erfgoed Utrecht NLdoet, een andere, 

jaarlijks terugkerende vrijwilligersdag die geïnitieerd en ondersteund wordt door het 

Oranjefonds. In de provincie Utrecht coördineert Landschap Erfgoed Utrecht de 

activiteiten door op allerlei manieren te helpen bij het organiseren van activiteiten en 

het werven van erfgoedlocaties en vrijwilligers.

De komende beleidsperiode hebben we de ambitie om de diversiteit en 

inclusiviteit van de deelnemers te verbreden door onder andere samenwerking 

te zoeken met nieuwe partners als Vluchtelingenwerk en het inzetten van nieuwe 

communicatiekanalen en -tools (ontwikkeling CRM-systeem). Hiermee willen 

we eenmalige deelnemers blijvend aan ons binden en uitnodigen voor andere 

activiteiten zoals online lezingen. Ook willen we evenementen organiseren voor 

bedrijven. Zie ook de extra activiteiten.

KLOMPENPADEN 

De provincie Utrecht telt 35 Klompenpaden met een totale lengte van 444 kilometer. 

Al deze wandelpaden worden onderhouden en beheerd door vrijwilligers, zo’n 335 

in getal. Via het Steunpunt Klompenpaden ondersteunt en begeleidt Landschap 

Erfgoed Utrecht deze Klompenpad-vrijwilligers. Ook zorgen we voor de werving van 

nieuwe vrijwilligers- en vrijwilligersgroepen. In paragraaf  3.2 vind je een uitgebreide 

beschrijving. 

1.3 | EXTRA ACTIVITEITEN

De onderstaande projecten worden gefinancierd uit aanvullende projectsubsidies, 

externe opdrachten en/of  giften van particulieren, bedrijven en fondsen. 

NATUURWERKDAGEN VOOR BEDRIJVEN 

Speciaal voor bedrijven (en andere organisaties) organiseert Landschap Erfgoed 

Utrecht natuurwerkdagen in het landschap. Collega’s gaan met hun team een 

dag aan de slag op een mooie locatie in de provincie Utrecht. Onder deskundige 

begeleiding van onze vrijwillige werkdagcoördinatoren en gewapend met hand-

gereedschap werken ze aan het onderhoud van een landgoed, boerenbedrijf  of  
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de directe werkomgeving. Een voorbeeld is de Universiteit Utrecht die op twee 

achtereenvolgende jaren met circa 60 werknemers werkt aan het onderhoud 

van het Nachtegalenbosje op de campus. Door speciale natuurwerkdagen te 

organiseren helpen we niet alleen het landschap en erfgoed, maar zijn we ook in 

staat nieuwe doelgroepen, zoals jongere mensen aan te boren.

GROEN TRAINEESHIP

Tijdens een ‘groen’ traineeship gaat Landschap Erfgoed Utrecht met een team van 

twaalf  trainees en een projectleider uit onze organisatie aan de slag met een ‘groen’ 

project. Bijvoorbeeld een heidegebied opknappen, een verouderde vrijwilligersgroep 

meehelpen in het werven van jongeren, kinderen kennis laten maken met de natuur of  

een fruitplukdag organiseren voor vrijwilligersgroepen. We willen zo leren van de frisse 

blik van de groene trainees. 

 

DIGITALE VRIJWILLIGERSOMGEVING (CRM)

Vrijwilligerswerk is in trek. In de provincie Utrecht zien wij vraag én aanbod al een 

tijdje toenemen. Steeds meer mensen en organisaties zijn geïnteresseerd hun 

steentje bij te dragen aan natuur, landschap en erfgoed: gepensioneerden, jongeren, 

jongeren, millennials, werkenden of  werkzoekenden. Bedrijven, overheden en andere 

instellingen onderschrijven het maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk, ook uit 

oogpunt van ontspanning, mindfulness, re-integratie en het versterken van sociale 

cohesie. 

In de provincie Utrecht is Landschap Erfgoed Utrecht de aangewezen organisatie 

om hierin een coördinerende/regisseursfunctie te bekleden. Als onafhankelijke, 

maatschappelijk betrokken organisatie kennen wij zowel de ‘aanbodkant’ (overheids-

instellingen, bedrijven en natuurlijk individuen) als de ‘vraagkant’ (musea, particuliere 

eigenaren, provincie en gemeenten).

Deze beleidsperiode ontwikkelen we een speciale customer relationship 

management-tool (CRM) die vraag en aanbod op vrijwilligersgebied slim op elkaar 

afstemt, die in kaart brengt waar kansen liggen en waar behoefte aan is, die inzicht 

geeft in het kennis- en opleidingsniveau van potentiële vrijwilligers en die inzicht geeft 

in de scholingsbehoefte zodat wij er met trainingen en workshops op kunnen inspelen. 

De CRM-tool is ingebed in gerichte campagnes op sociale media, de LEU-website en 

andere vormen van (gepersonaliseerde) communicatie.

JAAR VAN DE VRIJWILLIGER 2021

2021 is uitgeroepen tot Jaar van de vrijwilliger. Voor ons is dit een uitgelezen kans om 

vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen van het publiek en organisaties die 

met vrijwilligers (willen) werken.

Noot: 

in deze paragraaf  staat vooral het vrijwilligersbeleid centraal. Voor een beschrijving 

van specifieke vrijwilligersactiviteiten, zie ook § 2.2 en 2.3 (erfgoed) en 5.2 en 5.3 

(landschap).

2021 is uitgeroepen tot Jaar 
van de vrijwilliger
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ACHTERGROND

In het cultuur- en erfgoedprogramma ‘Voor Jong en Altijd’ schrijft de  

provincie: “Cultuur en erfgoed zorgen voor de aantrekkelijkheid en identiteit  

van de provincie Utrecht. We beschikken over een grote rijkdom aan erfgoed  

en het cultureel aanbod is van buitengewone kwaliteit. (…) Ons waardevolle 

erfgoed willen we behouden, benutten en beleven. Als provincie zetten we  

ons in om cultuur en erfgoed nog beter toegankelijk te maken. (…) We leven  

in een snel veranderende omgeving, waarin grote maatschappelijke vraagstukken 

zich aandienen. Zo maakt de regio een schaalsprong door. De bevolking groeit 

tussen 2016 en 2040 met maar liefst dertien procent. Klimaatverandering, 

bevolkingsgroei en de toenemende tweedeling in de samenleving zijn 

vraagstukken die impact hebben tot in de haarvaten van onze maatschappij. 

Cultuur en erfgoed zijn inspiratiebronnen die kunnen bijdragen aan oplossingen. 

Het versterken van de regionale identiteit en aandacht voor de menselijke maat 

zijn hierbij essentieel. We willen de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de 

provincie Utrecht ook voor de toekomst garanderen.”

2.1 | PROVINCIALE OPGAVEN

 CULTUUREDUCATIE AANBIEDEN 

 zodat alle scholieren kennismaken met kunst, media en erfgoed. 

BELEIDSDOEL A: VERSTERKEN VAN DE CULTURELE INFRASTRUCTUUR

>   75% van de basisscholen neemt producten af  en/of  participeert in programma’s 

van Landschap Erfgoed Utrecht (direct of  via Kunst Centraal).

>   Erfgoed komt aan bod in minstens 30% van de projecten in de  

cultuur  edu catieprogramma’s.

>   Scholen waarderen de erfgoededucatie van Landschap Erfgoed Utrecht  

in 2023 met minstens een 8 (2019: 8).

 DE KWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERSTERKEN 

 met cultuur en erfgoed, zodat mensen zich hier thuis voelen. 

BELEIDSDOEL B: BEHOUDEN, BENUTTEN EN BELEVEN VAN CULTUREEL 

ERFGOED

>  Nieuwe Monitor Erfgoedbeleid Utrechtse Gemeenten in 2022.

>   In 2022 heeft twee derde van de gemeenten voldoende kennis over 

omgevingsgericht erfgoedbeleid.

>  Het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht scoort in 2023 minstens 

een 8 voor klanttevredenheid (2019: 8).

 UTRECHTS ERFGOED BEHEREN EN BEKEND MAKEN 

 als bron van kennis en verhalen voor een breed en divers publiek. 

BELEIDSDOEL B: BEHOUDEN, BENUTTEN EN BELEVEN VAN CULTUREEL  

ERFGOED

>   Landschap Erfgoed Utrecht ondersteunt jaarlijks minstens tien erfgoedinstellingen 

bij verbetering van publieksbereik.

>   Landschap Erfgoed Utrecht besteedt jaarlijks in minstens drie projecten bijzondere 

aandacht aan nieuwe doelgroepen en/of  nieuwe vormen van publieksparticipatie.

>   UtrechtAltijd.nl trekt jaarlijks minstens 150.000 unieke bezoekers en die waarderen 

de site met een 8 of  meer (2019: 8).

>   Landschap Erfgoed Utrecht scoort in 2023 minstens een 8 op klanttevredenheid 

(2019: 7,8).

Cultuur en erfgoed zorgen 
voor de aantrekkelijkheid en 
identiteit van de provincie 
Utrecht
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2.2 | ACTIVITEITEN
 
De erfgoed activiteiten van Landschap Erfgoed Utrecht vallen wat  

betreft de provinciale beleidsdoelen uiteen in de volgende onderdelen:

 CULTUUREDUCATIE AANBIEDEN 

Zie § 4 Erfgoededucatie voor de opgaven en activiteiten.

 DE KWALITEIT VAN DE LEEFOMGEVING VERSTERKEN 

Voor deze opgave werken we samen met onze partnerorganisatie MooiSticht in  

het Steunpunt Monumenten en Archeologie Utrecht (STAMU). Via het Steunpunt 

Monumenten en Archeologie Utrecht (STAMU) adviseert Landschap Erfgoed 

Utrecht in samenwerking met MooiSticht gemeenten bij hun wettelijke taken op  

het gebied van monumentenzorg, archeologie en cultuurhistorie. STAMU is ook  

de uitvoerder van de Monitor Erfgoedbeleid Utrechtse Gemeenten (MEBUG).  

Het STAMU heeft een eigen meerjarenbeleidsplan.

 UTRECHTS ERFGOED BEHEREN EN BEKEND MAKEN 

Op vele manieren draagt Landschap Erfgoed Utrecht bij aan deze provinciale  

opgave:

>  Meldpunt Archeologie

>  Steunpunt Digitalisering

>    Erfgoednetwerken en -kennisnetwerken

   - Netwerk Archeologievrijwilligers 

 - Netwerk Buitenplaatsen (PUB)

 - Netwerk Historische Verenigingen en Archieven

 - Netwerk Molens (PUM)

 - Netwerk Musea

 - Netwerk Romeinse Limes Utrecht

>  Erfgoedbeheer & Vrijwilligerswerk

 - Groene Vingers (instandhouding historisch groen van buitenplaatsen)

>  Klompenpaden

>  UtrechtAltijd

 MELDPUNT ARCHEOLOGIE 

Het Meldpunt Archeologie is door de provincie bij Landschap Erfgoed Utrecht 

belegd. Hiermee faciliteert Landschap Erfgoed Utrecht op laagdrempelige  

wijze de uitvoering van de Erfgoedwet rond de registratie van archeologische 

bodemvondsten door particulieren. Belangrijk, want zo gaat de kennis over het 

archeologisch erfgoed niet verloren en wordt door registratie bijgedragen aan de 

(wetenschappelijke) kennisvorming van ons verleden. 

Door registratie worden ook mogelijk archeologische vindplaatsen in kaart 

gebracht, die op hun beurt bijdragen aan het behoud en beheer van dit  

erfgoed in de ruimtelijke ordening. Door registratie in het landelijke 

meldingssysteem Portable Antiquities of  the Netherlands (PAN) kan het  

publiek meegenieten en door samenwerking met de vondstmelders kunnen  

zij hun eigen digitale collectie opbouwen én worden door hun vrijwillige inzet 

(veel) meer vondsten geregistreerd. 

Opmerkelijke vondsten worden in overleg met de vinder beschreven en 

gepubliceerd via onder andere de verhalenwebsite UtrechtAltijd, waarmee  

de vinders zich gewaardeerd voelen én bekendheid wordt gecreëerd voor 

het meldpunt. Het meldpunt PAN is volop in ontwikkeling, hierin wordt 

samengewerkt met de Vrije Universiteit en de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed. 
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 STEUNPUNT DIGITALISERING 

Op 1 oktober 2018 ondertekende Landschap Erfgoed Utrecht - samen met de 

andere provinciale erfgoedhuizen en -instellingen - het manifest van het Netwerk 

Digitaal Erfgoed (NDE). Hiermee helpt zij erfgoedorganisaties zoals musea en  

historische verenigingen hun digitale erfgoedcollecties zichtbaar, bruikbaar en 

houdbaar te maken, volgens de principes van de Nationale Strategie Digitaal  

Erfgoed. Gelet op het belang en de ontwikkelingen op het gebied van digitalise-

ring geeft Landschap Erfgoed Utrecht ook de komende beleidsperiode prioriteit 

aan dit onderwerp.

 ERFGOEDNETWERKEN EN -KENNISNETWERKEN 

De vele kennisnetwerken en erfgoednetwerken (inclusief  platforms) die Landschap 

Erfgoed Utrecht ondersteunt, vormen zowel het fundament als de spreekwoordelij-

ke smeerolie om het Utrechts erfgoed te beheren en bekend maken als bron  

van kennis en verhalen voor een breed en divers publiek. Het ondersteunen  

wordt hierbij breed opgevat: advisering, deskundigheidbevordering, stimulering/ 

inspiratie, samenwerking (incl. participatie), publieksbereik en informatievoor-

ziening. De optelsom of  impact van de activiteiten van onderstaande netwerken is 

dat bewoners van de provincie Utrecht zich verbonden voelen met de geschiede-

nis, het landschap en het culturele erfgoed in hun omgeving.

Provinciale Erfgoeddag

Nieuw is de organisatie van een jaarlijkse erfgoeddag voor de Utrechtse erfgoed-

sector. Hiermee creëert Landschap Erfgoed Utrecht meer synergie, samenwer-

king, inspiratie en kennis over de verschillende erfgoeddisciplines en -netwerken. 

In afstemming/samenwerking met de Provincie Utrecht geeft Landschap Erfgoed 

Utrecht hieraan invulling.

Netwerk Archeologievrijwilligers

De archeologie vrijwilligers dragen bij aan onder meer (nood)opgravingen,  

kennisvorming over het verleden, ze signaleren bedreigde vindplaatsen en zetten 

zich in en dragen zo hun steentje bij aan het behoud en beheer van het Utrechtse 

erfgoed. Op allerlei manieren ondersteunt Landschap Erfgoed Utrecht de  

archeologievrijwilligers: door netwerkbijeenkomsten te organiseren, werkbezoeken 

af  te leggen, workshops en webinars te geven en het organiseren van een  

provinciale erfgoeddag. Verder delen we verhalen over archeologisch erfgoed  

en ontdekkingen via het verhalenplatform UtrechtAltijd.

Netwerk Buitenplaatsen (PUB)

Het Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB) is samen met MooiSticht opgezet 

naar aanleiding van de Utrechtse Agenda Historische Buitenplaatsen (UAHB).  

Het (net)werk van het PUB richt zich onder meer op vraagstukken rond het  

fysieke beheer, duurzaamheidsvraagstukken, ruimtelijke aspecten, publieksbereik, 

vrijwilligerswerk, participatie, toerisme en recreatie. Landschap Erfgoed Utrecht 

faciliteert de kennisuitwisseling tussen partners door het organiseren van diverse 

bijeenkomsten met burgemeesters, wethouders, ambtenaren en het jaarlijks  

symposium. We dragen bij aan werkgroepen van het PUB, onderhouden het  

netwerk met onder andere SKBL, NKS en Stichting Utrechtse Kastelen. 

Netwerk Historische Verenigingen en Archieven

De historische verenigingen dragen bij aan projecten van Landschap Erfgoed 

Utrecht en zetten zich in voor en dragen bij aan behoud, waardering en  

beleving van het Utrechtse lokale (fysieke en digitale) erfgoed. Ook dragen ze 

bij aan kennisvorming en publieksbereik van het lokale erfgoed en geschiedenis. 

Bijvoorbeeld via erfgoededucatie op scholen, het (digitaal) delen van collecties en 

publicaties en het schrijven van verhalen voor UtrechtAltijd. Daarnaast worden  
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landelijke en regionale trends gevolgd en een netwerk onderhouden met onder 

andere de Kring van Utrechtse Archivarissen, KVAN/BRAIN, Netwerk Digitaal 

Erfgoed en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Netwerk Molens (PUM)

Utrecht telt circa 40 molens waarvan ongeveer de helft in handen is van Stichting 

De Utrechtse Molens (SDUM). De overige molens zijn in eigendom/beheer van 

het Utrechts Landschap, Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasser-

waard en Vijfheerenlanden (SIMAV), gemeenten en particulieren. Landschap  

Erfgoed Utrecht speelt als onafhankelijk voorzitter van het platform een rol als 

bruggenbouwer tussen de verschillende moleneigenaren en als stimulator van  

publieksbereik en -betrokkenheid.

Netwerk Musea

Musea dragen fysiek en digitaal bij aan het vergroten van kennis over en de  

betrokkenheid van bewoners en bezoekers bij de lokale geschiedenis en erfgoed 

in de provincie Utrecht. Musea spreken vaak een divers publiek aan en spelen 

een maatschappelijke en verbindende rol door aansluiting op maatschappelijke 

onderwerpen en zich open te stellen voor andere activiteiten. Op allerlei manieren 

ondersteunen wij dit netwerk, door te zorgen voor kennisuitwisseling en deskun-

digheidsbevordering, door jaarlijks werkbezoeken af  te leggen, door workshops, 

cursussen en webinars te geven en het organiseren van een provinciale erfgoed-

dag. Ook vanuit het Steunpunt Digitalisering richten wij ons op musea. Verhalen 

over museale collecties delen we via ons verhalenplatform UtrechtAltijd. Daarnaast 

worden landelijke en regionale trends gevolgd en een netwerk onderhouden met 

onder andere het Landelijke Contact van Museumconsulenten (LCM), de Museum-

vereniging en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Netwerk Romeinse Limes Utrecht

De beoogde impact van dit netwerk - bestaande uit erfgoedorganisaties en  

betrokkenen - is om bewoners (en bezoekers) van de Provincie Utrecht te betrek-

ken bij het Romeinse (limes) erfgoed en de bijbehorende verhalen. Hierbij is het 

van belang om de samenwerking met Romeinse Limes Nederland (RLN) op peil 

te houden en bij te dragen aan het creëren van draagvlak voor de Unesco sta-

tus. Andere aandachtspunten zijn erfgoededucatie, publieksbereik (verhalen op 

UtrechtAltijd en aanhaken op de Romeinenweek), deelname aan bijeenkomsten 

(zoals de Romeinendag) en een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van 

de RLN website. Tot slot organiseren we netwerkbijeenkomsten en ondersteunen, 

adviseren en stimuleren we erfgoedinstellingen en vrijwilligers op het gebied van 

de limes en productontwikkeling – in lijn met het Unesco interpretatieraamwerk.

 

 ERFGOEDBEHEER & VRIJWILLIGERSWERK 

Groene Vingers

Het project ‘Groene Vingers’ draait om de instandhouding van historisch groen 

op buitenplaatsen door de ondersteuning van bestaande en inzet van nieuwe erf-

goedvrijwilligers. Voor veel buitenplaats-eigenaren vormt het beheren van een his-

Het beheer van een historische 
tuin is voor veel buitenplaats-
eigenaren een zware financiële 
last. Het ontbreekt vaak aan 
kennis en de menskracht om 
het onderhoud zelf  uit te voeren
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torische tuin namelijk een zware financiële last en het ontbreekt vaak aan speci-

fieke kennis en/of  mogelijkheden om het onderhoud zelf  uit te voeren. Landschap 

Erfgoed Utrecht ondersteunt buitenplaats-eigenaren met vakkennis en de werving 

en begeleiding van vrijwilligers.

*   Drie paden hiervan zijn Klompenpaden KIDS. Korte paden voor kinderen van 612 jaar met een 

speciale folder met weetjes en opdrachten om op een leuke manier de omgeving te beleven en  

ietste leren over cultuur, natuur en landschap.

 KLOMPENPADEN 

Met Klompenpaden verbetert Landschap Erfgoed Utrecht de toegankelijkheid 

van het landschap en verhoogt zij de belevingswaarde van natuur en erfgoed. 

We inspireren mensen met mooie paden en de verhalen daarachter. Op deze 

manier stimuleren en vergroten we de betrokkenheid van wandelaars, vrijwilligers, 

grondeigenaren en overheden bij de zorg voor landschap en erfgoed.

Steunpunt Klompenpaden

Samen met zo’n 335 vrijwilligers in 22 groepen beheert het Steunpunt 

Klompenpaden van Landschap Erfgoed Utrecht 35* Klompenpaden in 

de provincie Utrecht. Landschap Erfgoed Utrecht werft en begeleidt de 

vrijwilligersgroepen. Samen met hen zorgt zij voor beheer en onderhoud van  

de paden en de afhandeling van vragen, klachten en storingen van wandelaars 

en grondeigenaren. Daarnaast zorg Landschap Erfgoed Utrecht voor promotie 

van de paden. Via de Klompenpadenapp, website, routefolders en sociale  

media-kanalen geven we wandelaars achtergrondinformatie over het landschap 

en culturele erfgoed langs de paden. Verder zorgt Landschap Erfgoed 

Utrecht voor het contracteren en uitbetalen van de 80 betrokken particuliere 

grondeigenaren en is ze aanspreekpunt voor de deelnemende gemeenten.

Beheer en onderhoud

In de komende beleidsperiode blijft LEU inzetten op het professioneel beheren  

en onderhouden van de Klompenpaden. Dit in nauwe samenwerking met  

vrijwilligers, eigenaren, gemeenten en onze partnerorganisatie Landschaps-

beheer Gelderland. 

Promotie en publiciteit

Het (digitaal) ontsluiten van informatie en (erfgoed)verhalen bouwen we verder uit. 

Dit doen we door het actualiseren en verder ontwikkelen van de Klompen paden-

app. Aandachtspunt is het nog meer aansluiten bij individuele interesses van 

wandelaars door links te leggen met bestaande databases (bijvoorbeeld Utrecht-

Altijd, digitale erfgoedcollecties). De komende tijd krijgen de 5 prioritaire beleids-

thema’s uit de Cultuurhistorische Hoofdstructuur (historische buitenplaatszones, 

militair erfgoed, agrarisch cultuurlandschap, archeologisch waardevolle zones en 

historische wegen) extra aandacht in Points of  Interest op de (KIDS)paden en de 

(digitale) verhalen over de paden. 

Klompenpaden zijn in principe voor alle ‘mobiele’ wandelaars toegankelijk.  

Met gerichte publiekscampagnes en doelgroepgerichte verhalen richten we – in 

aansluiting op de bredere LEU campagnes – ons in de komende beleidsperiode 

meer op verschillende doelgroepen.

In de afgelopen jaren is het beheer van Klompenpaden omvangrijker, complexer 

en intensiever** geworden. Om alle de betrokken partijen professioneel te kunnen 

blijven betrekken en ondersteunen en ons werk efficiënter te organiseren,  

gaan we onze processen en systemen digitaal ondersteunen. Een groeiend  

aantal paden beheren vraagt daarnaast om structurele én voldoende financiële 

bijdragen van gemeenten en provincie. 

Samenwerking Routebureau en het wandelknooppuntennetwerk

In de komende beleidsperiode continueert Landschap Erfgoed Utrecht de 

samenwerking met het Routebureau Utrecht. Beide organisatie werken vanuit  

een eigen scope, doelstellingen en takenpakket. Landschap Erfgoed Utrecht 

vanuit de rol van aanbieder van Klompenpaden. Routebureau Utrecht als partij 

die een uniforme, gestandaardiseerde en genummerde bewegwijzering op 

bestaande wandelpaden in de provincie Utrecht: het Wandelknooppuntennetwerk 

(WKN) realiseert. 

Klompenpaden worden zo goed mogelijk benut voor het Wandelknooppunten 

netwerk, mits particuliere eigenaren akkoord gaan en openstelling niet leidt  

tot grootschalige recreatie. Daarmee zou de kleinschaligheid van de 

Klompenpaden - en de rust in natuurgebieden en agrarisch cultuurlandschap -  

te veel onder druk komen te staan. Daarnaast werken beide organisaties samen 

als het gaat om:

>   Het wederzijds melden van storingen en onderhoudsklachten van onder  

andere de routemarkeringen op de Klompenpaden tracés.

>  Afstemming over route-ontwikkelingen en wijzigingen.

>   Uniformeren van openstellingsvergoedingen aan grondeigenaren.

>   Routebureau verzorgt een marketing plus op de Klompenpaden (uitlichten  

van enkele Klompenpaden per jaar als thema routes via de kanalen van  

Routebureau Utrecht).

>   Kennis uitwisseling.

**  Toegenomen complexiteit van beheer door juridisering (voorsorteren op claimcultuur), 

toenemende en snellere informatiestromen, toegenomen mondigheid en eisen van wandelaars en 

andere stakeholders. Intensiteit van beheer neemt toe door ouder worden van paden (onderhoud, 

veranderingen in eigendomsverhoudingen)
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 VERHALENPLATFORM UTRECHTALTIJD 

UtrechtAltijd is hét verhalen- en collectieplatform van de provincie Utrecht. In vier 

jaar tijd is het uitgegroeid tot een levendige website met meer dan 150.000 unieke 

bezoekers per jaar en evenzovele fans op sociale media. Geschiedenis dichtbij 

brengen, dat is onze ambitie. UtrechtAltijd daagt het publiek uit met andere ogen 

naar de eigen woonomgeving te kijken. De bezoekers van de website worden zo 

geprikkeld om erop uit te gaan om het prachtige erfgoed en landschap van de 

provincie te ontdekken. Of  om zelf  als vrijwilliger aan de slag te gaan!

Erfgoedcollecties

Op UtrechtAltijd tonen steeds meer erfgoedorganisaties objecten uit hun collec-

ties, die daardoor beter vindbaar en herbruikbaar zijn. Nieuwe (deel)collecties 

van Utrechtse erfgoedinstellingen worden regelmatig toegevoegd. De verhalen en 

collecties worden onder andere door vernieuwende activiteiten onder de aandacht 

van het grote publiek gebracht en ondersteund door uitgekiende marketing- en 

communicatie- campagnes. Innovatieve publieksactiviteiten worden ontwikkeld. 

Voor iedereen

UtrechtAltijd is er voor alle bewoners van de provincie Utrecht, ongeacht leeftijd, 

sekse of  herkomst. In vorm en inhoud van de onlangs vernieuwde website komt 

deze inclusiviteit naar voren: in themakeuze, tone of  voice, multi-channel benadering 

en aansprekende campagnebeelden. Daar valt ook experimenteren en ruimte  

geven aan grensverleggende nieuwe samenwerkingsvormen tussen leken en  

wetenschap (citizen science) onder.

Digitaal erfgoed

UtrechtAltijd legt verbindingen met succesvolle erfgoedprojecten als Erfgoed  

Gezocht of  Utrecht in Vogelvlucht. De komende jaren willen we ook andere  

bronnen en uitingen van digitaal erfgoed via UtrechtAltijd een plek geven.  

Denk aan het Meldpunt Archeologie, het archeologisch depot, CHAT etc.  

Dit kan in de vorm van verhalen, campagnes, citizen science-projecten of   

ontsluiting van (deel)collecties.

2.3 | EXTRA ACTIVITEITEN

De onderstaande projecten worden gefinancierd uit aanvullende projectsubsidies, 

externe opdrachten en/of  giften van particulieren, bedrijven en fondsen. 

 ERFGOED GEZOCHT 

Bij het citizen science project Erfgoed Gezocht sporen duizenden vrijwilligers  

veelal nog onbekend erfgoed op aan de hand van digitale hoogtekaarten (LiDAR). 

Dit levert een ware schat aan nieuwe gegevens op: nieuwe grafheuvels, karre-

sporen, middeleeuwse wallensystemen, prehistorische akkersystemen, etcetera.  

In 2020 werd in het samenwerkingsproject met de Universiteit Leiden in slechts 

een maand door ruim 4.500 vrijwilligers maar liefst 301.000 kaartbeelden  

beoordeeld. In de nieuwe beleidsperiode is de ambitie om een vervolg te geven 

aan het opsporen van overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog.

 ARCHEOBRIGADE 

Het project Archeobrigade is een pilot die zich richt op de instandhouding van 

archeologische rijksmonumenten in de Provincie Utrecht, met de inzet van vrijwilligers. 

We werken in deze pilot samen met onder meer de RCE, Provincie Utrecht, 

Monumentenwacht Utrecht, Landschapsbeheerploegen Utrecht en de AWN. De 

uitkomsten van de pilot worden gebruikt voor advies voor blijvende inzet van 

vrijwilligers en mogelijk verbreding van het aantal te beheren archeologische objecten. 

De pilot sluit aan bij ontwikkelingen op rijksniveau, zoals weergegeven in de 

beleidsbrief  ‘Erfgoed Telt’, waarin (vrijwilligers)participatie als belangrijke pijler 

onder het beschermen, ontwikkelen en benutten van het erfgoed in onze 

leefomgeving wordt gezien. Ook sluit de pilot Archeobrigade aan op een brief  van 

het kabinet ‘Cultuur in een open samenleving’, waarin zij onderzoek doet naar de 
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ratificatie van het Faro-verdrag – dat gaat over de sociale waarde van erfgoed.  

De Archeobrigade kan gezien worden als een voorbeeld van maatschappelijke 

deelname aan erfgoed.

 BUITENPLAATSENSYMPOSIUM 

De organisatie van het jaarlijkse buitenplaatsensymposium richt zich op de  

actualiteit rond buitenplaatsen in de provincie Utrecht, zoals de Omgevingswet, 

duurzaamheid en klimaatadaptatie. Doelgroep zijn de buitenplaats-eigenaren, 

maar ook overheden en andere belangengroepen zijn vertegenwoordigd. 

 ROMEINSE LIMES 

De Romeinse limes in Nederland is genomineerd voor de werelderfgoedlijst van  

Unesco. De planologische bescherming van deze oude Romeinse grens is in  

handen van drie provincies (Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland), het rijk en diverse 

gemeentes. In samenwerking met Stichting Romeinse Limes Nederland (RLN) en de 

provin ciale erfgoedhuizen werkt Landschap Erfgoed Utrecht onder meer aan publieks-

bereik, erfgoededucatie en het ondersteunen van het provinciale limes netwerk.

 JUNIOR EDITIE UTRECHTALTIJD 

Voor UtrechtAltijd onderzoeken we of  een junior editie haalbaar is. Een  

plek waar we op de interesses en leefwereld van jongeren en het onderwijs  

toegesneden geschiedenisverhalen over het voetlicht brengen. 

 KLOMPENPADEN EN NIEUWE ROUTES 

In de komende beleidsperiode streven we ernaar 4 tot 6 nieuwe Klompenpaden 

aan het Klompenpadennetwerk toe te voegen. Met voorrang ontwikkelen we  

paden in de gemeente Vijfheerenlanden en – om ook jongere generaties en  

hun ouders te betrekken – Klompenpaden KIDS. Waar bestaande paden onze 

kwaliteitscriteria niet meer halen, zorgen we waar mogelijk voor een upgrade. 

Deze ontwikkelingen vallen buiten de basissubsidie en vragen daarom om het 

werven van aanvullende financiering.

 PYRAMIDE VAN AUSTERLITZ 

De Pyramide van Austerlitz is een van de meest in het oog springende erfgoed-

monumenten in de provincie Utrecht. Het bezoekerscentrum draait volledig op de 

inzet van vrijwilligers. Landschap Erfgoed Utrecht is sinds jaar en dag verantwoor-

delijk voor het vrijwilligersmanagement.

 REDDINGSPLAN OUDE VONDSTCOLLECTIES 

De Provincie Utrecht kent zo’n 20 oude, veelal particuliere archeologische collecties 

die verloren dreigen te gaan omdat de eigenaren (vinders) dreigen te overlijden of  

niet meer weten waar de vondsten zijn gedaan. Het gaat vooral om vondsten van 

metaal en vuursteen. De omvang van de collecties loopt uiteen van enkele hon-

derden tot vele duizenden objecten. Met behulp van aanvullende financiering wil 

Landschap Erfgoed Utrecht deze bijzondere vondstcollecties digitaal redden van 

de ondergang door ze vast te leggen in het nationale systeem voor bodemvondsten 

(PAN) en ze zo onder de aandacht van het brede publiek te brengen.

B1 37



B1.3

Erfgoededucatie

38B1



ACHTERGROND

Erfgoededucatie gaat over gelijke kansen voor iedereen en het benutten van 

mogelijkheden. Voor nu en voor later. Niet voor niets is toegankelijkheid van cultuur 

en erfgoed een belangrijk beleidsdoel van zowel de provincie Utrecht als van 

Landschap Erfgoed Utrecht. Iedereen, jong en oud, moet kennis kunnen maken 

met cultuur en zo de kans krijgen “mee te doen en zijn of  haar talenten  

te ontplooien”. 

Landschap Erfgoed Utrecht is dé partner voor erfgoededucatie in de provincie 

en draagt zo bij aan de ambities op dit vlak. Een sterke relatie met onze 

partnerinstelling Kunst Centraal is daarbij essentieel. Uiteraard ingebed in een 

stevig netwerk van provinciale en landelijke partners. Vanuit die rol is Landschap 

Erfgoed Utrecht de verbindende schakel met het lokale veld, zowel met scholen 

als regionale erfgoedpartners. 

Eigen leefomgeving

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en houden van verhalen. Landschap Erfgoed 

Utrecht zorgt ervoor dat kinderen door erfgoededucatie hun eigen leefomgeving  

ontdekken. Dit doen we door ze met andere ogen naar de wereld om hen heen te 

laten kijken. Door ze mee te nemen naar bijzondere plekken als een landgoed, fort  

of  het plaatselijke museum waar ze mensen ontmoeten die er met passie over 

vertellen. Door het verhaal te horen en de geschiedenis te koppelen aan hun eigen 

omgeving leggen kinderen verbanden en ervaren ze dat hun omgeving vol onver-

moede betekenissen zit. 

Met erfgoededucatie doet Landschap Erfgoed Utrecht een beroep op het collectieve 

denken: het gaat immers over de eigen omgeving waar kinderen in bewegen, ont-

dekken, leren en wonen. Het is hun ‘gemene deler’. Erfgoededucatie is meer  

dan alleen het ontdekken van de eigen omgeving. Het versterkt belangrijke 

21e-eeuwse vaardigheden bij leerlingen, zoals creatief  en kritisch denken,  

onderzoeken, probleem oplossend vermogen, sociale en culturele vaardigheden. 

Daarbij hoort ook (filosofische) vragen stellen, goed luisteren, analyseren, waarderen 

en daarmee betekenis geven. Door het gebruik van digitale innovatie willen we niet 

alleen leerlingen digitaal vaardig maken, maar willen we ook dat het gebruik van  

digitale collecties op verrassende wijze toegepast wordt.

Erfgoedwijs

Kinderen leren nadenken over wie erfgoed ‘maakt’, hoe erfgoed door de tijd van 

waarde kan veranderen en dat er verschillende emoties en belangen kunnen  

spelen rond erfgoed. En altijd is het van belang dat de leerling zelf  ook beteke-

nis kan geven aan zijn omgeving: wat vind ik ervan? Zij leren dat ze zelf  een stem 

hebben, die kan verschillen van een ander. Het versterkt het empathisch vermogen 

en inclusief  denken. Kortom, we maken leerlingen erfgoedwijs. 

Interactief en inclusief

Scholen vormen een brede afspiegeling van de maatschappij. Wij bouwen  

bewust diversiteit in onze programma’s zodat kinderen een inclusiever beeld  

kunnen krijgen van de wereld waarin zij opgroeien. Dat doen wij uiteraard in onze 

lesprogramma’s maar ook door onze culturele partners bewust te maken niet één 

kant van het verhaal te vertellen (niet zenden). Het gaat over ruimte en inbreng 

geven aan verschillende perspectieven, meningen en emoties. Erfgoedwijsheid, 

maar ook activerende kijktechnieken (Visual Thinking Strategies en Thinking  

Museum) dragen bij aan het ontwikkelen van een bredere, open blik. 

Een niet te onderschatten probleem is de werkdruk in het onderwijs. Door met 

onze onderwijsprogramma’s goed aan te sluiten, onder andere door niet teveel 

voorbereidend werk te vragen, proberen wij samen met Kunst Centraal leerkrachten 

te ontzorgen. Maar ook door er met kennis en expertise voor te zorgen dat de  

deskundigheid van leerkrachten voor kunst- en erfgoededucatie wordt vergroot, 

waardoor zij met plezier en zelfvertrouwen cultuuronderwijs vorm kunnen geven.

3.1 | PROVINCIALE OPGAVEN

 CULTUUREDUCATIE AANBIEDEN 

zodat alle scholieren kennismaken met kunst, media en erfgoed. 

BELEIDSDOEL A: VERSTERKEN VAN DE CULTURELE INFRASTRUCTUUR

>   75% van de basisscholen neemt producten af  en/of  participeert in  

programma’s van Landschap Erfgoed Utrecht (direct of  via Kunst Centraal).

>   Erfgoed komt aan bod in minstens 30% van de projecten in de cultuur-

educatieprogramma’s.

>   Scholen waarderen de erfgoededucatie van Landschap Erfgoed Utrecht 

in 2023 met minstens een 8 (2019: 8).

Erfgoededucatie gaat ook 
over gelijke kansen voor 
iedereen en het benutten 
van mogelijkheden
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3.2 | ACTIVITEITEN

 CULTUURPROGRAMMA 

Via het Cultuurprogramma van Kunst Centraal bereiken we minimaal 56 procent 

van alle basisscholen in de provincie Utrecht met lesprogramma’s. Leerlingen 

ontdekken, beleven en onderzoeken zo hun eigen omgeving waardoor zij er  

vanuit een nieuwe blik betekenis aan kunnen geven. 

>   Minimaal 30 procent van de projecten in het Cultuurprogramma zijn  

erfgoedprojecten waar kinderen hun lokale erfgoed onderzoeken en zo in 

aanraking komen met verschillende lokale erfgoedinstellingen. 

>   In onze projecten bezoeken leerlingen een lokale instelling of  persoon  

op locatie, waardoor wij kinderen verbinden aan hun culturele omgeving.  

Wij zetten deze instellingen en haar vrijwilligers hierdoor in hun kracht en  

ondersteunen hen in hun erfgoededucatie en – waar nodig – in hun kennis 

over onderwijs en hoe kinderen leren.

>  Met regelmaat ontwikkelen wij een nieuw prototype, een nieuw lokaal  

pareltje. We bieden onze projecten zo actueel en vernieuwend mogelijk aan, 

waarbij bewust ook aandacht voor diversiteit is. Erfgoededucatie leent zich 

bij uitstek voor onderzoekend leren, thematisch onderwijs, ontwikkelen van 

21e-eeuwse vaardigheden en het verbinden van wereldoriëntatie aan kunst 

en cultuur.

 CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT (CMK) 

Belangrijkste effect/impact: Meer kwaliteit, focus en borging van cultuuronder-

wijs in de scholen. Cultuur is niet voor erbij, maar een essentieel onderdeel van 

de persoonsvorming van kinderen en het aanleren van 21e-eeuwse vaardighe-

den. Het betrekken van de lokale omgeving – partners en erfgoed – is een be-

langrijke doelstelling waar Landschap Erfgoed Utrecht haar expertise voor inzet. 

Inhoudelijk blijft de koers voor CmK 2021-2024 ongewijzigd wat betreft de  

sterke punten van dit programma: professionalisering en talentontwikkeling  

van leerlingen en leerkrachten, het versterken van de relatie met de lokale,  

culturele omgeving en het stimuleren van creatieve kracht. We blijven werken 

met een Collectief  programma (op gemeentelijk niveau met een lokale cultuur-

partner) en een Individueel programma. We vernieuwen de aanpak en zetten  

in op nieuwe scholen. We doen dit samen met Kunst Centraal (penvoerder) en 

Het Filiaal theatermakers.

>  We willen nieuwe scholen bereiken in gemeenten waar geen collectief   

programma is, scholen voor Speciaal (Basis)Onderwijs en scholen met een 

ander onderwijsconcept of  denominatie. Erfgoed kan onder andere een  

verbindende rol spelen bij meer religieuze scholen.

>  Wij blijven investeren in een stevige structuur op de school waarbij wij ook 

culturele partners ondersteunen in hun aansluiting bij het onderwijs. 

>  Scholen krijgen meer keuzevrijheid om zo goed mogelijk aan te sluiten bij hun 

schoolontwikkeling. Denk aan: samenhang creëren aan de hand van (school-

brede) thema’s, ondersteuning professionele kunsten ten behoeve versterking 

van presentatievormen en kunstenaars in de klas. Maken, meemaken en  

betekenis geven door middel van kunst en erfgoed zijn hierin sleutelbegrippen 

die passen bij het nieuwe curriculum. 

>  Deelnemende scholen ontwikkelen een visie op cultuur en op hun culturele  

omgeving. Leerkrachten voelen zich na deze periode professioneler op het  

gebied van kunst en erfgoed. Hun cultuuronderwijs is vast onderdeel in het 

curriculum. Scholen ervaren meer kwaliteit in hun cultuureducatie. 

>  We zoeken bewust naar diversiteit in de pool van vakdocenten en school-

begeleiders met wie wij werken. 
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 ADVIES, SAMENWERKEN EN NETWERK 

Belangrijkste effect/impact: rol van verbinder en inspirator als de partner voor  

erfgoededucatie in Utrecht. We geven trainingen, workshops, inspiratie en advies 

en delen good practices op het gebied van erfgoededucatie, activerende didactiek 

en erfgoedwijsheid met scholen en culturele instellingen.

>  We geven trainingen, workshops en advies aan onder andere leerkrachten,  

interne cultuurcoördinatoren, lerarenopleidingen, etcetera.

>  We ondersteunen erfgoedinstellingen en hun vrijwilligers bij het omgaan met 

schoolklassen, met het toepassen van activerende didactiek en het ontwikkelen 

van een erfgoedwijze blik op een collectie (niet zenden). Wij maken ze bewust 

van inclusiever denken door leerlingen de ruimte te geven hun eigen denken  

te onderzoeken, hun eigen mening te vormen en hieraan betekenis te geven.

>  We zijn een fijne samenwerkingspartner en - samen met Kunst Centraal -  

zichtbaar in het netwerk op erfgoed/cultuuronderwijs.

 INNOVATIE 

Belangrijkste effect/impact: flexibiliteit creëren om nieuwe richtingen, trends en 

ontwikkelingen te onderzoeken, pilots te doen en/of  cofinanciering te zoeken. 

Innovatie is altijd nodig en biedt ruimte om te experimenteren, te vernieuwen  

én aan te kunnen sluiten bij landelijke trends en ontwikkelingen. Denk aan: 

>  Versterken en aansluiten op curriculum.nu, 21e-eeuws leren en onderzoekend 

leren. Het creatief  proces, erfgoedwijsheid, VTS en Thinking Museum en na-

tuurlijk landelijke of  provinciale trends zoals Unesco status Limes of  jaarthe-

ma’s van LEU zijn hierin leidend. 

>  Onderzoeken van mogelijkheden om aan te sluiten bij UtrechtAltijd door een 

junior variant – een variant waar leerkrachten en leerlingen mee aan de slag 

kunnen. 

>  Digitalisering van erfgoed(educatie). Er is steeds meer erfgoed digitaal  

beschikbaar. Het is belangrijk om na te blijven denken over hoe digitaal  

erfgoed en de toepassing van digitale tools het onderwijs kunnen verrijken. 

>  Aandacht en focus op diversiteit & inclusiviteit en kinderparticipatie bij  

bijvoorbeeld gemeentelijke vraagstukken.

3.3 | EXTRA ACTIVITEITEN

De onderstaande projecten worden gefinancierd uit aanvullende projectsubsidies, 

externe opdrachten en/of  giften van particulieren, bedrijven en fondsen.

 

 VMBO/VO 

Samen met Kunst Centraal ondersteunen wij VMBO/VO scholen op cultuur-

onderwijs die met erfgoed, burgerschap of  op een andere wijze onze expertise 

nodig hebben. 

>  Door activiteiten mee te ontwikkelen en uit te voeren voor CKV docenten 

(trainingen, workshops, inspiratiedagen) op gebied van erfgoededucatie 

inclusief  erfgoedwijsheid en anders kijken naar je eigen omgeving, kunst en 

erfgoed (VTS en Thinking Museum). 

>  Wij bouwen (opnieuw) een netwerk op met VO scholen, dat zo een uitbreiding 

van ons werk(veld) is. Daarmee zorgt deze nieuwe doelgroep voor diversiteit. 

Werken met VO biedt mooie kansen voor erfgoed, burgerschap en landschap. 

Aandacht voor inclusief  denken is een voorwaarde bij deze doelgroep. 

 ERFGOEDWIJZER (FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE) 

Erfgoed is geen vast gegeven, maar wordt telkens opnieuw gedefinieerd. Niet 

iedereen denkt en voelt hetzelfde bij erfgoed. Wie bepaalt eigenlijk of  iets erfgoed 

is? En wat kunnen de verschillende belangen en emoties zijn rond erfgoed? Wat 

vind je er eigenlijk zelf  van? Zowel voor scholen als instellingen is het erfgoedwijze 

denken een mooie activerende en meer inclusieve manier van kijken naar erfgoed. 

Landschap Erfgoed Utrecht is penvoerder van de FCP (Fonds voor Cultuur-

participatie) aanvraag Erfgoedwijzer waarvoor we met verschillende partners 

erfgoedwijsheid op school en bij erfgoedinstellingen willen stimuleren. 

>   Erfgoedwijsheid gaat onder meer over de verschillende belangen en emoties 

rond erfgoed. Wie bepaalt bijvoorbeeld wat erfgoed is? En hoe wordt er door 

verschillende mensen tegen erfgoed aan gekeken? Het gaat daarbij ook over 

inclusiever denken. 

Het project zal resulteren in een toolkit met concrete lesvoorbeelden en 

werkvormen voor in de klas. Daarnaast komt er een scholingsmodule om 

leerkrachten erfgoedwijs te maken en instellingen op een erfgoedwijze manier 

naar hun collectie en educatieve aanbod te laten kijken. 

>  We werken in dit project samen met de Reinwardt academie, de Marnix 

Academie (pabo), Erfgoed Brabant, Erfgoed Gelderland, Plein C, Erfgoedhuis 

Zuid Holland, het Nationaal Militair Museum en 2 scholen.
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ACHTERGROND

De provincie Utrecht kent een grote verscheidenheid aan landschappen en land-

schapstypes. Van de open veenweidegebieden in het westen, de glooiende vlakten 

van de Utrechtse Heuvelrug, de Vechtstreek en Vechtplassen tot het Kromme  

Rijngebied met z’n landgoederen en de heide en graslanden van de Gelderse  

Vallei/Eemland. Dwars er doorheen lopen bovendien de waterlinies en andere in 

het oog springende militaire water- en grondwerken.

Utrecht is een relatief  kleine provincie, maar wel met veel bedrijvigheid (ook  

agrarisch), drukke verkeersstromen en een snel groeiende bevolking, met name 

rond Utrecht en Amersfoort. Dit alles bij elkaar geeft een enorme druk op het  

landelijk gebied, wat versterkt wordt door de gevolgen van de klimaatverandering 

en de maatregelen die kwalijke effecten op te vangen of  tegen te gaan (water-

berging, energietransitie, stikstof- en CO2-reductie etcetera).

Een van de belangrijkste opgaven voor de komende jaren is dit prachtige land-

schap, waar we met z’n allen zo van genieten en profijt van trekken, in z’n totaliteit 

en samenhang te beschermen, met alle partijen die zich in de provincie met het 

landschap bezig houden: gemeenten, waterschappen, provincie, boeren, par-

ti culiere grondeigenaren, natuur- en milieuorganisaties, landschapsorganisaties 

etcetera. Dit is waar wij ons sterk voor maken. Voor het te laat is en met die prachtige 

landschappen ook de bijbehorende vegetatie en dieren voorgoed verdwijnen.

Een belangrijk aspect van het landschap waar we ons ook de komende jaren voor 

blijven inzetten zijn de zogeheten kleine landschapselementen en de groen-blauwe 

dooradering: rustieke lanen, knotbomen, poelen, geriefhoutbosjes, gevlochten  

heggen etcetera. Allemaal elementen die de verschillende landschapstypes kleur 

en karakter geven. Fraai voor het oog van de wandelaar, van onschatbare waarde 

voor bedreigde diersoorten als de weidevogel, uilen en kamsalamander. Kleine 

landschapselementen zijn niet alleen goed voor de biodiversiteit en de aantrek ke-

lijkheid van het agrarisch cultuurlandschap, ze leveren ook een bijdrage aan  

de bodemkwaliteit van landbouwgronden en het dierenwelzijn (schaduwplekken, 

ziektes ed.) 

Landschapselementen vormen een belangrijk onderdeel van ons landschap.  

Of  we het nu hebben over kleinschalige landschap met houtwallen, bosjes en  

singels van de Gelderse Vallei of  het open landschap van westelijk Utrecht met  

pestbosjes, sloten en knotbomenrijen. Landschapselementen zorgen voor een  

positieve bijdragen aan biodiversiteit, klimaatadaptatie en migratie en onze  

beleving van het landschap. Ze bieden een leefomgeving voor verschillende  

dier- en plantensoorten maar vormen ook de groen-blauwe structuur tussen de 

verschillende natuurgebieden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

Voor vee in de wei kunnen landschapselementen een schaduwplek zijn in een  

droger en warmer klimaat. Water kan langer worden vastgehouden in droger  

periodes en houtige elementen kunnen CO2 vastleggen. Het behouden en  

uitbreiden van het aantal landschapselementen geeft bovendien een belangrijke 

impuls aan de kwaliteit van het landschap en onze woon- en leefomgeving. 

Veel van deze landschapselementen worden onderhouden door vrijwilligers.  

Vrijwilligers die naast het actief  beheren van het landschap ook actief  zijn bij het  

inventariseren van landschapselementen, en weidevogelbescherming. Al ruim 40 

jaar ondersteunen we vrijwilligers bij het uitvoeren van de verschillende werkzaam-

heden. Komende jaren zal Landschap Erfgoed zich blijven inzetten om deze vrijwilli-

gers te ondersteunen waarbij de nadruk ligt op veilig werken met kennis van zaken.

Een van de belangrijkste 
opgaven voor de komende 
jaren is dit prachtige 
landschap te beschermen
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4.1 | PROVINCIALE OPGAVEN

* Natuurvisie provincie Utrecht. Een plus op Natuurbeleid 2.0, provincie Utrecht (2016).

** In april 2020 aangenomen door GS.

 PROVINCIALE NATUURVISIE 

De provinciale natuurvisie uit 2016 blijft ook komende beleidsperiode van kracht*. 

Voor Landschap Erfgoed Utrecht is pijler 3, ‘beleven en betrekken’ uit deze visie van 

belang. Kerndoelen van deze visie zijn de “belevingswaarde van de Utrechtse  

natuur verhogen” en de “maatschappelijk betrokkenheid bij natuur vergroten”. 

In de Beleidsuitwerking Natuur en Samenleving 2021-2024; naar nieuwe 

meerjarenafspraken met HUL, LEU en IVN** uit 2020 geeft de provincie hier 

bovenop een aantal nieuwe beleidsaccenten voor de komende jaren:

>   Professionalisering en scholing van vrijwilligers.

>   Bereiken en activeren van nieuwe doelgroepen […]

>   Inspelen op nieuwe thema’s, zoals Klimaatadaptatie en Gezonde Leefomgeving. 

>   Opzetten en uitvoeren van eenmalige activiteiten en campagnes, waar ook niet 

direct betrokken organisaties, vrijwilligersgroepen of  buurtinitiatieven op in 

kunnen stappen. 

De exploitatiesubsidie natuur richt zich ook komende jaren op de volgende 

kerntaken:

>   Vrijwilligersondersteuning natuur en landschap. Dit betreft vrijwilligersgroepen 

die actief  zijn op het gebied van natuur- en landschapsbeheer, 

weidevogelbescherming en monitoring van Kleine Landschapselementen […].

>   Klompenpaden. LEU fungeert als het Steunpunt Klompenpaden in de 

provincie Utrecht. LEU traint en begeleidt vrijwilligersgroepen voor onderhoud 

van de klompenpaden; LEU fungeert als verantwoordelijke organisatie voor 

ontwikkeling en instandhouding en promotie van het concept Klompenpaden  

en maakt afspraken met eigenaren en gemeenten […].

4.2 | ACTIVITEITEN

 VRIJWILLIGERSONDERSTEUNING NATUUR EN LANDSCHAP 

Steunpunt vrijwilligers 

Jaarlijks zijn er zo’n 5.000 vrijwilligers in de provincie Utrecht actief  in het 

landschap. Het gaat onder andere om het beheer van landschapselementen, 

het inventariseren van landschapselementen en het vrijwillig beschermen van 

weidevogels. Deze vrijwilligers kunnen voor al hun vragen terecht bij het  

steunpunt vrijwilligerswerk. Zie ook § 1.2.

Natuurwerkdagen en andere evenementen 

De komende jaren zal LEU naast het ondersteunen van vrijwilligersgroepen  

zich blijven inzetten en waar mogelijk uitbreiden van activiteiten zoals de  

Natuur werkdag, NLdoet en andere doelgroepgerichte werkdagen (bijvoorbeeld 

bedrijfsnatuurdagen). Zie ook § 1.2 en 1.3.

Beheer van landschapselementen door vrijwilligers 

Landschapselementen maken een belangrijk onderdeel uit van de groenblauwe 

dooradering in het agrarisch cultuurlandschap en de verbindingen tussen de 

verschillende natuurgebieden. Hierdoor leveren ze een essentiële bijdrage aan  

de biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap. Bovendien zijn landschaps-

elementen karakteristiek voor verschillende landschapstypen en dragen ze bij aan 

het verbeteren van klimaat en milieu. Behoud en beheer zijn daarom van groot 

belang om het landschap in stand te houden. Bij het beheren van landschaps-

elementen spelen vrijwilligers een belangrijke rol. In de wintermaanden gaan  

velen op pad om knotbomen te knotten, geriefhoutbosjes af  te zetten of  fruitbomen 

te snoeien. 

Inventarisatie landschapselementen 

Naast het onderhouden van landschapselementen is een steeds grotere groep 

vrijwilligers actief  om landschapselementen in kaart te brengen. De afgelopen 

jaren hebben zo’n 60 vrijwilligers het oostelijk deel van de provincie in kaart 

gebracht. In dit deel van de provincie gaat men de komende jaren op pad om 

de landschapselementen te blijven monitoren. Jaarlijks zal er ongeveer 6.000 

ha gemonitord worden. Veel verwachten we van het provinciale Platform Kleine 

Landschapselementen en de Subsidieregelingen Agrarisch natuur- of  Natuurbeheer 

die de aanleg van kleine landschapselementen stimuleren. In het westelijk deel 

van de provincie gaan we deze beleidsperiode voor het eerst van start met 

inventariseren. Het doel is om ook daar jaarlijks 6.000 ha te inventariseren.
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Nieuwe vrijwilligersgroepen in Vijfheerenlanden 

In 2019 is de provincie Utrecht uitgebreid met de gemeente Vijfheerenlanden.  

In deze gemeente zijn inmiddels zeven nieuwe groepen actief. In 2020 hebben we 

kennismakingsgesprekken met de verschillende groepen gevoerd en Landschap 

Erfgoed Utrecht zal zich de komende jaren inzetten om deze groepen te onder-

steunen. De ondersteuning bestaat naast advies en trainingen uit het uitlenen en  

of  in bruikleen geven van handgereedschap.

Weidevogelbescherming

Jaarlijks zijn er zo’n 250 vrijwilligers actief  in het voorjaar om weidevogelnesten 

te beschermen. Deze vrijwilliger zijn verdeeld over 16 groepen in de provincie 

Utrecht. Jaarlijks worden ongeveer 3.500 nesten beschermd voornamelijk op 

agrarische grond. Landschap Erfgoed Utrecht ondersteunt de groepen bij het 

werven van vrijwilligers, het aanbieden van verschillende soorten cursussen 

weidevogelbescherming en het leveren van beschermingsmateriaal. Vrijwilligers 

weidevogelbescherming zijn actief  in de gehele provincie Utrecht dus ook buiten 

de weidevogelkerngebieden als Lopikerwaard, De Venen, Vijfheerenlanden 

en Eemland. In het Kromme Rijngebied, Binnenveld en Gelderse Vallei zijn 

vrijwilligers voornamelijk actief  om kieviten te beschermen op akkerland.

 TOEGANKELIJKHEID VERGROTEN LANDSCHAP (EN ERFGOED) 

Toegankelijkheid van het landschap (en erfgoed) is een belangrijk beleidsdoel  

van de provincie. Met het Klompenpadennetwerk levert Landschap Erfgoed 

Utrecht daar een belangrijke bijdrage aan (zie paragraaf  3.2).

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 vallen zowel onder landschap, erfgoed als  

vrijwilligers. In § 3.2 staat een uitgebreide beschrijving.

4.3 | EXTRA ACTIVITEITEN

De onderstaande projecten worden gefinancierd uit aanvullende projectsubsidies, 

externe opdrachten en/of  giften van particulieren, bedrijven en fondsen. 

 LANDSCHAPSWAAKHOND (WERKTITEL) 

In Utrecht is er niet één partij die het overzicht houdt over alle landschappen in  

de provincie. Een partij die met visie waakt over de waarde van de landschappen, 

die de samenhang kan overzien en de gevolgen van de druk op de landschappen 

integraal kan aanpakken of  daarover kan adviseren. En dat is nodig, omdat  

ingrepen in het ene landschap directe gevolgen kan hebben op het andere,  

aangrenzende, landschap. Gevolgen op het gebied van verarming van biodiver-

siteit, achteruitgang van biotopen en het verdwijnen van (kwetsbare) diersoorten 

en planten. Landschap Erfgoed Utrecht gaat in 2021 het initiatief  nemen om tot  

de invulling van die rol te komen in samenwerking met andere landschapspartners. 

Een wat ons betreft essentiële rol voor een landschapsbeheersorganisatie als de 

onze. Werktitel: de Landschapswaakhond. 

 GROEN AAN DE BUURT 

Leefbare buurten door een groenere leefomgeving. Buren die weer met elkaar in 

contact komen en met hun omgeving. We zien dat steeds meer mensen aan de slag 

willen met de natuur in hun eigen buurt. Voor mooier groen, meer biodiversiteit, een 
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beter klimaat, of  gewoon voor de gezelligheid. Onze droom is deze groeiende groep 

mensen in Utrecht te ondersteunen. 

Met het programma Groen aan de Buurt begeleiden en faciliteren we bewoners en 

overheden bij het realiseren van groene bewonersinitiatieven. Dit doen we samen 

met IVN Natuureducatie en Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU). Met een 

participatieve buurtaanpak kan elke buurt direct aan de slag. Met de voucherregeling 

stimuleren we zoveel mogelijk kleine initiatieven. Met ons kennisnetwerk verbinden 

we bewonersinitiatieven en zorgen we voor kennisuitwisseling tussen overheden. De 

komende jaren willen we de platformfunctie van Groen aan de Buurt verder uitbouwen 

en verbreden door in te zetten op klimaat en welzijn en de samenwerking met 

gemeenten, waterschappen en fondsen versterken. 

 TRAJECTPLAN DUURZAME LANDBOUW MET NATUUR 

Landschap Erfgoed Utrecht is partner en deelnemer in het Trajectplan Duurzame 

Landbouw met Natuur. Dit is een samenwerkingsverband van het Utrechts  

Landschap, Natuur en Milieufederatie Utrecht, Staatsbosbeheer, Landschap  

Erfgoed Utrecht, Utrechts Particulier Grondbezit, LTO en verschillende agrarische  

natuurcollectieven. 

Gedachte achter het trajectplan is dat boeren niet alleen belangrijk zijn voor de  

voedselproductie, maar dat ze ook een grote rol spelen bij de instandhouding van 

het agrarisch cultuurlandschap en de biodiversiteit. De helft van alle in Nederland 

voor komende inheemse planten- en diersoorten zijn voor hun bestaan bijvoorbeeld 

afhankelijk van het agrarisch cultuurlandschap. In overleg met de provincie zijn vijf  

onderdelen uitgekozen waar we de komende vijf  jaar aan gaan werken: monitoring, 

duurzame bedrijfsplannen, verkennen van nieuwe verdienmodellen, pilot Groene 

Contour en NNN en een kennisplatform.
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LEU staat aan de lat voor de uitvoering van de pijler Monitoring. Ook in de andere 

pijlers wordt een bijdrage van LEU gevraagd. De komende jaren zal er ook  

gekeken worden of  in dit samenwerkingsverband ook nieuwe projecten uitgevoerd 

kunnen worden die tot doel hebben om de biodiversiteit in het agrarisch cultuur-

landschap te verbeteren.

 PLAN BOOM 

In heel Nederland worden de komende jaren in het kader van Plan Boom maar 

liefst 10 miljoen bomen aangeplant. In Utrecht is Landschap Erfgoed Utrecht  

partner van dit fraaie initiatief  dat in de provincie 600.000 bomen gaat opleveren,  

zowel in de stad als in het buitengebied.

 ADVIES AGRARISCHE COLLECTIEVEN 

Natuur beperkt zich niet tot natuurgebieden: ook in het agrarisch cultuurlandschap 

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 weidevogelbeheer, het botanisch beheer 

en het waterbeheer. Landschap Erfgoed Utrecht ondersteunt de agrarische 

natuurcollectieven bij: 

>    Beheer, aanleg en herstel van landschapselementen, botanisch beheer, 

weidevogelbeheer en waterbeheer. 

>    Het inzetten van vrijwilligersgroepen voor vrijwillig weidevogelbeheer en beheer 

en herstel van landschapselementen. 

>    Invulling geven aan natuurinclusieve landbouw. 

 DEELNAME GEBIEDSCOMMISSIE UTRECHT WEST 

Landschap Erfgoed Utrecht heeft een zetel in de gebiedscommissie Utrecht West 

om zo de thema’s cultuurhistorie en landschap op de kaart te zetten.

 ADVISERING GEMEENTEN BIJ BEHEER EN BESCHERMING VAN KLEINE 

 LANDSCHAPSELEMENTEN 

Gemeenten zijn voor ons een belangrijke partner voor de uitvoering van het land-

schapsbeleid. Voor gemeenten gaat er de komende jaren veel veranderen. De 

Omgevingswet die naar verwachting in 2022 in werking treedt en de omgevings-

visies die de komende jaren ontwikkeld worden, vragen om vroegtijdige borging 

van natuur- en landschapswaarden in het planproces. Behoud en verbetering van 

de kwaliteit van natuur en landschap in de gemeenten staat voor Landschap 

Erfgoed Utrecht hoog op de agenda. Samen met landschapscoördinatoren en 

beleidsmedewerkers groen kunnen wij helpen bij de borging van deze natuur-  

en landschapswaarden. Onze ondersteuning bestaat uit: 

>    Advisering gemeenten bij beheer, herstel en aanleg van kleine landschaps-

elementen. 

>    Advisering gemeenten bij het uitvoeren van het landschap- en soortenbeleid. 

>    Landschap borgen in de gemeentelijke omgevingsvisies. 

 ADVISERING PROVINCIE 

Landschap Erfgoed Utrecht helpt de provincie bij de uitvoering van de Natuur-

visie. 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. Dit doen we door advies te geven over de uitvoering van de Natuurvisie, 

natuurinclusieve landbouw en te helpen bij de uitvoering van het Platform Kleine 

Landschapselementen. 

Gemeenten zijn een  
belangrijke partner bij 
de uitvoering van het 
landschapsbeleid
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Landschap Erfgoed Utrecht onderschrijft de 

uitgangspunten van de Governance Code Cultuur 

(2019). De principes van de Governance Code 

Cultuur zijn:

GOED TOEZICHT  
UITOEFENEN 

 De raad van toezicht voert zijn 

toezichthoudende, adviserende en 

werkgeversrol op een professionele  

en onafhankelijke wijze uit.

 De raad van toezicht is verantwoor-

delijk voor zijn samenstelling en waar-

borgt daarbij deskundigheid, diversiteit 

en onafhankelijkheid. 

ZORGVULDIG BESTUREN 

 Het bestuur is verantwoordelijk voor  

de algemene en dagelijkse leiding,  

het functioneren en de resultaten van 

de organisatie.

 Het bestuur gaat zorgvuldig en 

verantwoord om met de mensen en  

de middelen van de organisatie.

WAARDE SCHEPPEN 
VOOR EN IN DE 
SAMENLEVING 

  De organisatie realiseert haar 

maatschappelijke doelstelling door

 culturele waarde te creëren, over te 

 dragen en/of  te bewaren.

 De organisatie past de principes van 

de Governance Code Cultuur toe en 

 licht toe hoe zij dat heeft gedaan  

 (‘pas toe én leg uit’). De organisatie 

 volgt de aanbevelingen op en wijkt 

 daar alleen gemotiveerd van af  (‘pas 

 toe óf  leg uit’). 

1

2

INTEGER EN ROLBEWUST 
HANDELEN 

 Bestuurders en toezichthouders zijn 

onafhankelijk en handelen integer.  

Zij zijn alert op belangenverstren-

geling, vermijden ongewenste  

belangenverstrengeling en gaan op 

een transparante en zorgvuldige wijze 

om met tegenstrijdige belangen. 

 Bestuurders en toezichthouders  

zijn zich bewust van hun eigen  

rol en de onderlinge verdeling van  

taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden en handelen  

daarnaar.

3
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Bijlage 3 

Code Diversiteit 
& Inclusie
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Diversiteit en inclusie zijn belangrijke begrippen 

voor Landschap Erfgoed Utrecht. Wij zijn er voor 

iedereen, ongeacht leeftijd, sekse, seksuele 

voorkeur, religie, lichamelijk of geestelijke 

beperking etcetera. In de nieuwe beleidsperiode 

staan dan ook verschillende activiteiten op stapel 

die actief bijdragen aan het realiseren van een zo 

divers en inclusief mogelijke organisatie en 

samenleving. 

Om dit voornemen handen en voeten te geven, 

zetten wij de komende jaren verschillende 

stappen. De eerste is het onderschrijven van  

de nieuwe Code Diversiteit en Inclusie. De vijf 

principes van deze nieuwe code zijn:

Op verschillende manieren zullen wij hierover 

rapporteren: op de website, maar ook in ons 

jaarverslag en zelfevaluatie. De Code Diversiteit  

& Inclusie maakt onderdeel uit van de 

Governance Code Cultuur (principe 6: het 

bestuur gaat zorgvuldig en verantwoord om met 

de mensen en de middelen van de organisatie).

WEET WAAR JE STAAT. 

INTEGREER 
DIVERSITEIT EN 

 INCLUSIE IN JE VISIE.

 CREËER COMMITMENT 
 EN DRAAGVLAK.

 MAAK EEN PLAN 
 VAN AANPAK.

 MONITOR EN 
 EVALUEER.

2

3

4

5

1
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Bijlage 4 

Duurzaamheid
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Landschap Erfgoed Utrecht 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 rand voorwaarden 

(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 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 investeren in mensen, in plaats van met veel tijdelijke 

krachten of  ZZP’ers te werken.

>    Samenwerken in huisvesting met de Oostbroekorganisaties: we delen waar 

mogelijk vergaderruimtes, schoonmaak, beveiliging etcetera. 

>    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 kantoorvoorzieningen, 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 roundup bij 

groenbeheer. 

>    Duurzaam bankieren: onze bank is de Triodos Bank. 
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Altijd is Nu, provincie Utrecht (2016)
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De Utrechtse erfgoedmonitor, provincie Utrecht (2018)

Draaiboek aansturing partnerorganisaties, provincie Utrecht (2016)
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Erfgoed Telt, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2018)

Landbouwvisie 2018, landbouw met perspectief, provincie Utrecht (2018) 

Landschap Erfgoed Utrecht verbindt je met meer (meerjarenbeleidsplan 2018 - 2020), Landschap Erfgoed Utrecht (2017)
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Resultaten Klompenpaden 2019 (kerndata), Landschap Erfgoed Utrecht/Stichting Landschapsbeheer Gelderland, De Bilt/Rozendaal (2020)

Resultaten Vrijwilligerswerk 2019, Landschap Erfgoed Utrecht, De Bilt (2020)

Samen herstellen, een publieksonderzoek naar het belang van natuur tijdens de coronacrisis in Nederland, Vogelbescherrming (2020)

Staat van Utrecht, https://staatvanutrecht.nl (2020)

Verbinden en versterken. Beleidsplan 2017-2020, Kunst Centraal (2016)

Vernieuwing UtrechtAltijd (projectplan), Landschap Erfgoed Utrecht, De Bilt (2019)

Voor Jong en altijd, provincie Utrecht (2020)
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Erfgoedbeleid Utrechtse Gemeenten 
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