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     De viering van 75 jaar 
Vrijheid, NLDoet, de 
Natuurwerkdag en de 
bedrijfsnatuurwerkdagen 
werden afgelast.

6
locaties 
biotoop-
verbetering 
wilde bij

• 341 deelnemers volgden een van de 13
   cursussen en beoordeelden die met een

• We organiseerden 6 online lezingen met 
   in totaal 552 deelnemers

• 122 vrijwilligers volgden een E-learning- 
   module

• De Archeodag werd online georganiseerd,
   met 100 deelnemers en 5 korte lezingen

• De online Vrijwilligersdag trok 199 kijkers

SCHOLING EN DESKUNDIG-
HEIDSBEVORDERING

• 25 vrijwilligers ontvingen 26.428 bezoekers,
   draaiden 158 diensten en gaven 27 rond-
   leidingen en organiseerden 14 evenementen

• 2.941 vrijwilligers in 41 musea

• 13.000 hectare landschap geïnventariseerd 
   en 5.000 hectare gemonitord door 84
   vrijwilligers

MEET JE LANDSCHAP
• 380 vrijwilligers beheerden 
   35 Klompenpaden met een totale lengte van
   449 km, waaronder 3 Klompenpaden Kids 

• Opening 2 nieuwe Klompenpaden 

• 1.589 vrijwilligers bij 50 historische 
  verenigingen met 24.429 leden

KLOMPENPADEN

HISTORISCHE VERENIGINGENMUSEA

PYRAMIDE VAN AUSTERLITZ

• 3.803 vondstmeldingen 

• 1.293 gevalideerde registraties

• Unieke ontdekking: een Romeins 
   riembeslag met de letters SERVES 
   (6 van bekend in de wereld)

• 10 rijksmonumenten onderhouden 

• 4.572 vrijwilligers onderzochten 300.971
   hoogtekaarten van de Utrechtse Heuvelrug
   op sporen van grafheuvels, karrensporen 
   en raatakkers!

ARCHEOLOGIE

ERFGOED GEZOCHT

LANDSCHAPSBEHEER

19 km
houtwallen, 
singels, lanen 
en hagen 
onderhouden

20 km
bermen 
en oevers 
onderhouden 
en 18 poelen
onderhouden

2.458
fruitbomen 
aangeplant 
en/of  onder-
houden

781
solitaire 
bomen onder-
houden

3.461
knotbomen 
aangeplant 
en/of  onder-
houden

4.300
beschermde 
weidevogel-
nesten

7 ha.
invasieve soor-
ten bestreden

35
historische 
tuinen onder-
houden

37 ha.
boselementen 
onderhouden

95 ha.
natuurterrein 
onderhouden

20
broeihopen 
voor de ring-
slang 

Vrijwilligers maken het verschil 

     Musea en bezoek-

locaties als de Pyramide 

van Austerlitz en de 

Archeohotspot waren 

een groot deel van het 

jaar gesloten. 

WAT 
GING 

ER NIET 
DOOR?

     11 vaardigheidstrainingen

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

We doen dit werk niet alleen, maar in samenspel met anderen: bestuurders, 
bewonersgroepen, agrarische natuurcollectieven, waterschappen, scholen, 
universiteiten en vrijwilligers, heel veel vrijwilligers. 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.

Bij al onze activiteiten geldt dat vrijwilligers de kern vormen van praktisch alles wat 
we doen. Ze zijn op vele plekken, in vele gedaanten te vinden. Hun inzet voor het 
landschap en het erfgoed is van onschatbare waarde. Landschap Erfgoed Utrecht 
ondersteunt al deze vrijwilligers in de provincie Utrecht op vele manieren. We helpen 
nieuwe vrijwilligersgroepen op te zetten, brengen vraag en aanbod bij elkaar, 
organiseren kennisworkshops, begeleiden activiteiten en zorgen voor gereedschap-
pen. En we staan altijd klaar om mee te denken en advies te geven.

Contact:
Landschap Erfgoed Utrecht
Bunnikseweg 25
3732 HV De Bilt 
T 030 220 55 34 
info@landschaperfgoedutrecht.nl

Meer weten?
www.landschaperfgoedutrecht.nl
      @LandschErfgoed 
      @LandschapErfgoedUtrecht

      Word donateur!
landschaperfgoedutrecht.nl/doneren


