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Het werk van Landschap Erfgoed Utrecht 

Archeologie  

 
De Archeobrigade 
Dit pilotproject zet zich in voor het onderhoud van archeologische (rijks)monumenten, waaronder 
kasteelterreinen en grafheuvels. Onderhoud is hard nodig omdat deze terreinen kwetsbaar zijn en 
zonder onderhoud in verval raken. Landschap Erfgoed Utrecht werkt hierin nauw samen met 
monumenteigenaren. Onder begeleiding van de Landschapsbeheerploegen en de AWN Nederlandse 
Archeologievereniging vindt het onderhoud plaats. De Monumentenwacht Utrecht deelt haar kennis en 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Utrecht zijn de opdrachtgevers. 

 
Erfgoed gezocht 
In samenwerking met de Universiteit Leiden brachten in 2020 circa 4.500 vrijwilligers erfgoed van de 
Utrechtse Heuvelrug in kaart. Ze deden dit vanaf huis, gewoon via hun computerscherm. Er werden 
301.000 kaartbeelden onderzocht. Ook zijn oude wegen, akkerstructuren en honderden grafheuvels van 
zo’n 4.000 jaar oud ontdekt. In 2021 worden de vondsten onderzocht en gevalideerd. Lees meer 

 
Netwerk archeologievrijwilligers 
In de provincie Utrecht zijn zes vrijwilligersgroepen actief, die deels zijn aangesloten bij de landelijke 
AWN Nederlandse Archeologievereniging. Landschap Erfgoed Utrecht ondersteunt deze vrijwilligers 
met advies, cursussen, vondstdeterminaties en lezingen. UtrechtAltijd.nl maakt verhalen over 
bijzondere ontdekkingen. 

 

 
 
 
 

Educatie – de archeologische ontdekvitrine in Nieuwegein 
In opdracht van de gemeente Nieuwegein is de archeologische ontdekvitrine ‘Graaf terug in de tijd’ 
ontwikkeld. De vitrine heeft lades met opdrachten voor kinderen in het basisonderwijs. Ze leren over 
archeologie en bijzondere vondsten uit de Swifterbantcultuur. Kunst Centraal heeft een tweede 
vitrinekast laten ontwikkelen die in de toekomst ook in te zetten is bij het project ‘Langs de Limes’. 
De Swifterbantvondsten worden dan vervangen door vondsten en informatie over de Romeinse tijd.  

Meldpunt Archeologie 
Iedereen die in de provincie Utrecht een archeologische vondst doet, moet dit melden bij het 
Meldpunt Archeologie van Landschap Erfgoed Utrecht. Het meldpunt legt archeologische vondsten 
vast en biedt advies en ondersteuning. Het meldpunt zorgt er ook voor dat bijzondere vondsten 
(media)aandacht krijgen. Zo zorgen we ervoor dat vondsten worden gefotografeerd en geregistreerd 
in de Europese Database van de Portable Antiquities of the Netherlands (PAN). We informeren de 
vinders over de registratie van de vondst. De vondsten zijn belangrijk voor het behoud van het 
Utrechtse verleden en kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke, beleids- en 
publieksdoeleinden. Lees meer 

Netwerk Romeinse Limes 
Landschap Erfgoed Utrecht werkt in dit project samen met de erfgoedinstellingen in de provincies 

Zuid-Holland en Gelderland. Samen promoten we de UNESCO werelderfgoed nominatie van de 

Romeinse limes en zetten we ons in voor erfgoededucatie, publieksbereik, netwerkpartners, 

gemeenten en ondernemers. Met behulp van een subsidie maken we hier in 2021 werk van! 

 

https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/iedereen-geeft-om-mooi/erfgoed-gezocht/
https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/ontdek-het-erfgoed/vondsten/meldpunt-archeologie/
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Red een archeologische collectie! 
De provincie Utrecht telt veel oude particuliere collecties van archeologische vondsten die op onderzoek 
en registratie wachten. Komend halfjaar worden talrijke grote archeologische collecties door een 
ervaren vondstregistrator ingevoerd in de Europese Database van PAN.  

 
Wegwijzers archeologie (educatie) 
Soms komt het voor dat er een opgraving is vlakbij een school. Een mooie gelegenheid om een 
schoolklas de kans te geven deze van dichtbij te bekijken. Voor scholen, gemeenten en 
opgravingsbedrijven hebben we wegwijzers gemaakt. Hoe weet je welke partijen je hiervoor moet 
benaderen? En welke stappen moet je daarbij nemen? Onze wegwijzers helpen je daarbij. Lees meer 
 

 

Vrijwilligerswerk bij lokale archeologen, musea, gemeenten of andere instellingen 
Met je handen in de klei én leren over het verleden. Als vrijwilliger kun je lokale archeologen, musea, 
gemeenten of andere instellingen helpen. Denk hierbij aan hulp bij opgravingen of veldverkenningen, 
metaaldetectie, het inventariseren en ordenen van objecten en de restauratie van overblijfselen. Via 
praktisch onderzoek ontdek je hoe men vroeger leefde. Je werkt samen met specialisten en levert een 
belangrijke bijdrage aan het behoud van archeologisch erfgoed. 
 
 

Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU) 
Het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU) wil de uitwisseling van kennis op het 
gebied van cultureel erfgoed bevorderen. Medewerkers van gemeenten in de provincie Utrecht 
kunnen bij het steunpunt terecht met vragen over archeologie en monumenten. Het STAMU geeft 
advies aan gemeenten en organiseert bijeenkomsten voor ambtenaren over erfgoed en actuele 
erfgoedthema’s. Hiermee bieden we een platform voor het bevorderen en uitwisselen van kennis, 
waaronder een LinkedIn groep over de omgevingswet en archeologie. STAMU is een 
samenwerking van Landschap Erfgoed Utrecht en MooiSticht. 
 

 

Verhalen van de Schervendokter (UtrechtAltijd.nl) 
Een schat, een mysterie, een opgraving. In de rubriek de Vondst van de Schervendokter vertelt 
onze huisarcheoloog Alexander van de Bunt over bijzondere ontdekkingen en vondsten uit de 
provincie Utrecht. 

https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/ik-wil-leren/wegwijzer-archeologie/
https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/erfgoed-en-educatie/wegwijzer-archeologie/
https://stamu.nl/index.php/nl/
https://landschaperfgoedutrecht-my.sharepoint.com/personal/t_becker_landschaperfgoedutrecht_nl/Documents/Erfgoeddag/Factsheets/(Waaronder%20een%20LinkedIn%20groep%20over%20de%20omgevingswet%20en%20archeologie)

