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Het werk van Landschap Erfgoed Utrecht 
Historische verenigingen  
 
 
Wist je dat … 
Er in de provincie Utrecht zo’n vijftig historische verenigingen actief zijn? In 2020 hadden de Utrechtse 
historische verenigingen bij elkaar ruim 24.000 leden. Ze houden zich bezig met de geschiedenis van 
een dorp, wijk, stad of streek. Alle historische verenigingen geven een eigen tijdschrift uit. Een aantal 
historische verenigingen beheert een oudheidkamer of museum, toegankelijk voor publiek.  

 
Netwerkbijeenkomsten 
Minimaal één keer per jaar organiseert Landschap Erfgoed Utrecht een netwerkbijeenkomst voor de 
historische verenigingen met als doel een inhoudelijk thema te verkennen, ervaringen uit te wisselen en 
elkaar te inspireren. Ook organiseert Landschap Erfgoed Utrecht de jaarlijkse Erfgoeddag voor het 
gehele erfgoedveld, waaronder historische verenigingen.  

 
Vrijwilligerswerk 
Als historische vereniging kun je niet zonder vrijwilligers. Ze zijn nodig voor bestuurswerk, organiseren 
van activiteiten, het doen van onderzoek, de website, het digitaliseren van de collectie en meer. Via de 
pagina over vrijwilligerswerk op de website van Landschap Erfgoed Utrecht worden geïnteresseerden 
doorverwezen naar (vrijwilligers)organisaties in de provincie Utrecht. Lees meer 

 
Erfgoededucatie 
Landschap Erfgoed Utrecht betrekt geregeld historische verenigingen bij onderwijsprojecten, 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van hun collecties en inhoudelijke kennis, of door vrijwilligers van 
historische verenigingen in te zetten als gastdocent. Daarnaast kunnen historische verenigingen die zelf 
een project voor het onderwijs willen ontwikkelen en aanbieden bij ons terecht voor advies. Lees meer 

 

Ondersteuning en advies 
Historische verenigingen kunnen bij ons terecht voor ondersteuning op het gebied van 
publieksbereik, educatie, vrijwilligersbeleid en samenwerking, bijvoorbeeld met musea en archieven. 
Ook als je vrijwilliger wilt worden bij een historische vereniging, ben je bij ons aan het juiste adres. 
Onze adviseur Mieke Heurneman helpt je verder. 

Steunpunt digitalisering 
Twee digitaal-erfgoed-coaches ondersteunen erfgoedinstellingen om de zichtbaarheid, de 
bruikbaarheid en de houdbaarheid van hun collecties te verbeteren. Dit doen ze door het 
organiseren van themabijeenkomsten, het organiseren van workshops, het voeren van individuele 
adviesgesprekken en het sturen van mailings. Historische verenigingen kunnen met hun vragen 
terecht bij Mieke Heurneman. Lees meer 
 
 

 

Regiocanons 

Landschap Erfgoed Utrecht beheert het Utrechtse deel van de regiocanons. In de canons zijn de 

hoofdlijnen en belangrijkste punten uit de regionale geschiedenis te vinden. Naast de vijf 

regiocanons vind je hier lokale canons en de Utrechtse canon in de klas. Is er nog geen (digitale) 

canon van jouw stad of dorp en wil je die maken? Of heb je nieuwe informatie voor één van de 

bestaande canons, neem dan contact op met Mieke Heurneman. Lees meer 

 

 

UtrechtAltijd 
De verhalenportal UtrechtAltijd biedt historische verenigingen de mogelijkheid om hun 
publieksbereik te vergroten. In 2020 bereikte website een kleine 200.000 unieke bezoekers. 
Daarnaast weet veel publiek de website te vinden via sociale media. Het loont dus om een verhaal 
te delen via UtrechtAltijd, want daarmee vergroot je publieksbereik. Alle historische verenigingen 
hebben op UtrechtAltijd een pagina om zich als organisatie te presenteren. Lees meer 
 
 

 

https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/word-vrijwilliger/
https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/erfgoed-en-educatie/
https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/ontdek-het-erfgoed/digitaal-erfgoed/
https://www.canonvannederland.nl/nl/utrecht
https://www.utrechtaltijd.nl/organisaties/?pagesize=12&page=1

