
             

Het werk van Landschap Erfgoed Utrecht 

Archieven  

 
Wist je dat … 
Er in de provincie Utrecht negen archiefdiensten zijn, waaronder vijf Regionaal Historische Centra, drie 
gemeentelijke archiefdiensten en een waterschapsarchief. Zij beheren uitgebreide collecties die samen 
een belangrijk deel van het geheugen van Utrecht vormen. In hun studiezalen en op hun websites 
bieden zij veel informatie over de lokale en regionale geschiedenis. 

 
Contact met het netwerk 
Landschap Erfgoed Utrecht neemt deel aan de bijeenkomsten van de Kring van Utrechtse 
Archivarissen. Zo blijven we wederzijds op de hoogte van wat er speelt.  

 
Erfgoededucatie 
Landschap Erfgoed Utrecht betrekt geregeld archieven bij onderwijsprojecten, bijvoorbeeld door gebruik 
te maken van hun collecties en inhoudelijke kennis of door leerlingen een archief te laten bezoeken. 
Daarnaast kunnen archieven die zelf een project voor het onderwijs willen ontwikkelen en aanbieden bij 
ons terecht voor advies. Lees meer 

    
Vrijwilligerswerk 
Veel archiefdiensten werken met vrijwilligers. Via de pagina over vrijwilligerswerk op de website van 
Landschap Erfgoed Utrecht worden geïnteresseerden doorverwezen naar (vrijwilligers)organisaties in 
de provincie Utrecht, waaronder de archieven. Wij adviseren ook over het werven van vrijwilligers en 
het opstellen van vrijwilligersbeleid. Lees meer 

 

Ondersteuning en advies 
Archieven kunnen bij ons terecht voor ondersteuning op het gebied van publieksbereik, educatie, 
vrijwilligersbeleid en samenwerking, bijvoorbeeld met musea en historische verenigingen. Ook als 
je vrijwilliger wilt worden bij een archief, 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 sturen van 
mailings, het organiseren van themabijeenkomsten, het organiseren van workshops en het voeren 
van individuele adviesgesprekken. Archieven kunnen met hun vragen terecht bij Mieke Heurneman. 
Lees meer 
 
 

 

Regiocanon 

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. Je vind hier ook 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 

 

 

Archieven op UtrechtAltijd 
De verhalenportal UtrechtAltijd biedt archieven de mogelijkheid om hun publieksbereik te vergroten. 
In 2020 bereikte website UtrechtAltijd.nl een kleine 200,000 unieke bezoekers. Daarnaast weet veel 
publiek de website UtrechtAltijd te vinden via sociale media (Facebook, Twitter, Instagram). Het 
loont dus om een verhaal te delen via UtrechtAltijd, want daarmee vergroot je je publieksbereik. 
Vanuit UtrechtAltijd wordt doorverwezen naar je eigen website, zodat bezoekers makkelijk hun weg 
vinden. Alle archieven hebben een pagina om zich als organisatie te presenteren. Lees meer 
 
 

 

https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/erfgoed-en-educatie/
https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/word-vrijwilliger/
https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/ontdek-het-erfgoed/digitaal-erfgoed/
https://www.canonvannederland.nl/nl/utrecht/onderwijscanon
http://www.utrechtaltijd.nl/

