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Inleiding 

Op 15 juli 2013 namen Provinciale Staten met brede steun de motie ‘Utrecht Verhaalt’ aan.  

In deze motie is geconstateerd dat: 

• de provincie Utrecht over een grote schat aan musea, landgoederen, cultuur- en natuurhistorische centra beschikt. 

• de geschiedenis van Utrecht onze regio een eigen identiteit heeft gegeven. 

• cultureel ondernemerschap gestimuleerd moet worden. 

• Utrecht zo rijk is aan schatten en het daarmee ook een groot deel van de Nederlandse (en Europese) geschiedenis 

als het ware tentoonstelt. 

• de provincie Utrecht naast het uitvoeren van haar kerntaken ook een verbindende rol heeft. 

 

en overwogen dat: 

• de verhalen achter de cultuurhistorische schatten kunnen leiden tot een grotere betrokkenheid van inwoners en bezoekers bij deze cultuurhistorische 

schatten en hun omgeving; 

• Samenwerking op thema’s door de beheerders van de cultuurhistorische schatten, kan leiden tot een impuls voor cultureel ondernemerschap; 

• door verbindingen te leggen tussen de cultuurhistorische schatten onze provincie en haar erfgoed nog aantrekkelijker wordt voor toeristen uit binnen- en 

buitenland; 

• het boek Tastbare Tijd dat de provincie Utrecht eerder uitbracht een eigentijds vervolg verdient. 

De gedeputeerde Cultuur is gevraagd om een verbindende rol op te pakken. Musea, buitenplaatsen en cultuur- en natuurhistorische centra zijn hierbij 

aangemoedigd om meer samen te werken en de erfgoedschatten voor inwoners en bezoekers van de provincie Utrecht beter zichtbaar en beleefbaar te 

maken. Provinciale Staten zagen de opgave voor Utrecht Verhaalt niet als nieuw project, maar als een mooie kans om de verwijzing tussen en samenwerking 

met locaties en partners vorm te geven. Aan de motie werden daarom geen nieuwe middelen gekoppeld. 

In de hierna volgende drie bijlages vindt u meer informatie over resp. de ‘koepelprojecten’, de gesubsidieerde projecten en de financiën 

1) Uitvoering project ‘Utrecht Verhaalt’ 

Op 7 juli 2014 hebben Provinciale Staten vervolgens ingestemd met de uitvoering van ‘Utrecht Verhaalt’: een project om de verhalen te vertellen van het rijke 

aanbod aan cultuur en erfgoed in Utrecht. Met de ‘koepelprojecten’ in deze Agenda werden verschillende erfgoedlocaties van Utrecht met elkaar verbonden. 

Zowel fysiek als digitaal. De nieuwe impuls werd gegeven in nauwe samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht en vele andere erfgoedpartners en 

recreatieondernemers. Naast de koepelprojecten is een budget van € 350.000, - beschikbaar gesteld voor initiatieven van derden die aansluiten op de 
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doelstellingen Vertellen, Verbinden en Verdienen. De looptijd van de Agenda was van 7 juli 2014 tot eind 2015. Voor deze Agenda is in totaal budget van 

775.000 euro vrijgemaakt uit bestaande erfgoed- en cultuurbudgetten. 

Deze rapportage met de titel Vertellen, Verbinden, Verdienen blikt terug op de manier waarop de provincie met partners aan het werk is gegaan om het doel 

van Utrecht Verhaalt vorm te geven: verhalen te vertellen en vindbaar te maken, locaties in samenhang te verbinden en kansrijke erfgoedsegmenten 

toeristisch beter te ontsluiten. We gaan in op de resultaten en op de geleerde lessen. In bijlages vindt u meer informatie over respectievelijk de 

‘koepelprojecten’, de gesubsidieerde projecten en de financiën.  

2) Organisatie 

Na vaststelling van de Agenda is er zowel een intern provinciaal team gestart vanuit de beleidsterreinen Cultuur, Erfgoed en Recreatie/Toerisme als ook een 

werkoverleg met alle betrokken partners in de koepelprojecten te weten Landschap Erfgoed Utrecht, Toerisme Utrecht, Dietz Communicatie, ZIMIHC, 

Stichting Samenwerkende Kasteelmusea en Linkeroever. In deze overleggen hield men elkaar op de hoogte en werden aanknopingspunten gezocht. Er zijn 

zowel opdrachten als subsidies verstrekt. 

3) Aanpak 

Voor alle verhalen die ontwikkeld zijn, is de verbindende digitale factor UtrechtAltijd.nl. Verhalen over bijvoorbeeld de kasteelmusea en het militair erfgoed 

kwamen daar bij elkaar. Een plek op UtrechtAltijd.nl is bij alle activiteiten ook als voorwaarde gesteld. Hetzij onder de tab Verhalen hetzij onder de tab Doen. . 

Activiteiten zijn daarnaast onder de aandacht gebracht in de nieuwsbrieven van Toerisme Utrecht. De Stichting Samenwerkende Kasteelmusea en Toerisme 

Utrecht hebben met elkaar samengewerkt bij  de touroperatorsmarktbewerking en persbewerking over de kasteelmusea. Toerisme Utrecht had ook een focus 

op militair erfgoed en heeft een verbinding gelegd met onder meer Fort Vechten, de Grebbeberg en de Piramide van Austerlitz. Dietz Communicatie en 

Linkeroever hebben met de collectieve aanpak van de geveltekens en de minikiosken met vele erfgoedlocaties samengewerkt. De verhalen van het 

gevelteken project krijgen nu ook een plek op UtrechtAltijd.nl. . Daarvoor zijn de look and feel van beide projecten in lijn gebracht met de stijl van 

UtrechtAltijd.nl. 

4) Terugblik 

a) Waar zijn we trots op?  

Terugblikkend constateren we dat er veel is goed gegaan in het project. De meeste deelprojecten van Utrecht Verhaalt zijn afgerond of worden nog 

voortgezet. We constateren dat de motie en daaruit voortvloeiende Agenda hebben gezorgd voor een grote toename van verbindingen: verbindingen tussen 

erfgoedinstellingen onderling, maar ook tussen toeristische organisaties, bedrijven en erfgoedinstellingen. Daar zijn we trots op. We zien dat een schat aan 

ervaring is opgebouwd door deze samenwerkingen. Het kijken in de keuken van een andere organisatie, het delen van expertise die men zelf niet heeft, 

bleken voor veel organisaties en deelnemers van veel toegevoegde waarde. Vanuit deze ervaringen en praktijk zijn organisaties en instellingen gegroeid en 

steviger, zakelijker, en professioneler geworden. Een basis waarop men nog jarenlang kan voortborduren. . Vanwege het succes dat we hebben geoogst met 
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Utrecht Verhaalt zetten we in de Cultuurnota 2016-2019 duurzaam in op Vertellen, Verbinden en Verdienen om de Utrechtse cultuurschatten nog verder te 

ontsluiten voor een breed publiek. Wie een korte beeldende samenvatting wil zien van de resultaten kan hier het filmpje Utrecht Verhaalt bekijken. 

 

 
Voorbeelden van concrete resultaten Utrecht Verhaalt 
 

 UtrechtAltijd.nl is een goedgevulde en rijke bron van informatie over erfgoed in de provincie. Locaties, routes, films, apps, verhalen, agenda, nieuws 
komen hier in goede samenhang samen. Via vooral Facebook worden regelmatig updates verstrekt. Bezoekersaantallen op de site groeien gestaag.  

 75 Monumenten zijn van een fysiek gevelteken voorzien dat verbonden is met een mobiele website waarop men meer te weten komt over het 
monument. De keuzes voor de monumenten zijn gemaakt in samenspraak met erfgoedinstellingen, gemeenten en landelijke monumentorganisaties 
en omvatten onder meer alle Utrechtse erfgoedparels. Hieronder vallen ook de 17 Erfgoedparels die op 27 juni 2016 werden gepresenteerd. 

 RTV Utrecht had 7 uitzendingen met ‘Utrechtse Vertellingen’. 

 Tastbare Tijd 2.0 werd onder grote belangstelling gepresenteerd en is inmiddels vrijwel uitverkocht. 

 3 concepten voor erfgoedgames geproduceerd ( Storysavers, mandje van de Barones en Grebbeliniegame) 

 Software ontwikkeld voor 30 digitale minikiosken 

 5 erfgoed Tops zijn gerealiseerd 

 400 fietsknooppuntpanelen zijn voorzien van erfgoedinformatie 

 Persboeken in Nederlands, Engels, Frans en Duits 

 Travel Trade brochures in Nederlands, Engels, Duits, Chinees 

 Maandelijkse Nieuwsbrief met erfgoed toeristische informatie naar 20.000 nationale contacten 

 21 journalisten gingen op bezoek bij Utrechtse erfgoedlocaties 

 Marketingplan opgesteld en inmiddels in uitvoering voor de Samenwerkende Kasteelmusea 

 Individuele positioneringsonderzoeken per kasteelmusea opgesteld 

 Tentoonstelling Gimme Shelter/Militaire Ficties op Fort Nieuwersluis 

 Food Event op buitenplaatsen op de Heuvelrug 2015 en 2016 

 Buitententoonstelling ‘Palace in Wonderland’ op Paleis Soestdijk 

 Film Utrechtse Kasteelmusea met Chinese ondertiteling ( link https://we.tl/o7eeO4SNoq) 

 Pilot Nationale Archeologiedagen 2015 

 ArcheoHotspot in Universiteitsmuseum Utrecht 2016 

 25
ste

 Boerderij van het Jaar 2016, inclusief prijsvraag, filmpjes en brochure 
 

 

 

https://we.tl/o7eeO4SNoq
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b) Lessons learned 

Er zijn ook ervaringen waaruit we lessen kunnen trekken. Sommige projecten liepen direct vlot maar bij andere hadden we meer moeite om het van de 

grond te krijgen. Veelal gaat het hierbij om de digitale projecten.  

Een goed voorbeeld hiervan was het deelproject erfgoedgame. Voor ontwikkeling van een prototype naar een werkend erfgoedgame bleek veel meer geld 

nodig te zijn dan beschikbaar was. Het tempo van de realisatie van de erfgoedgame lag daardoor lager dan verwacht. Dit deelproject hebben we als 

gevolg hiervan op twee punten bijgesteld : er is bezuinigd op het kennisnetwerk en we hebben gefocust op één format (Storysavers), waaraan elke 

erfgoedinstelling zijn eigen game kan ‘hangen’.  

Ook het deelproject minikiosken liep vertraging op. Lang niet alle locaties waren logisch of waren geïnteresseerd. Bij sommige door vrijwilligers gerunde 

erfgoedlocaties is weinig geld beschikbaar voor aanschaf van de hardware. Het duurde ook langer om de link tussen UtrechtAltijd.nl en Ubase te bouwen. 

Hierdoor was veel handmatige invoer nodig. Andersoortige locaties bleken ook geschikter te zijn als minikiosk, zoals horeca en bibliotheken. Het 

oorspronkelijke project ging daarom voor een deel op de schop. Op dit moment zoeken we naar een aanpak die zorgt voor meer werkende minikiosken 

en duurzaam is.  

De plaatsing van fysieke geveltekens die verbonden zijn aan een landelijke mobiele website had meer voeten in de aarde dan verwacht. Alleen al de 

afstemming met gemeenten in het kader van de cultuurpacten en met eigenaren over de te kiezen monumenten bleek ingewikkeld. Het contact met alle 

verschillende eigenaren was tijdsintensief en het komen tot relevant en kwalitatief goed tekst- en beeldmateriaal bleek geen sinecure. Inmiddels zijn 75 

geveltekens gerealiseerd. De andere 27 hopen we in de loop van de komende maanden alsnog te kunnen plaatsen. 

Naast de digitale projecten bleek een andere oorzaak voor het niet van de grond komen van sommige projecten dat we voor de realisatie moeten leunen 

op andere partijen. Zo heeft de gemeente Utrecht het 3D boek over Oud Amelisweerd nog niet geproduceerd en is Oneindig Noord-Holland blijven steken 

in de uitrol van innl.nl. Voorlopig gaan we ervan uit deze partijen beide producten nog opleveren. Een overzicht van wat er nog in de pijplijn zit, staat in het 

kader.  

Lessen die we hieruit trekken is om veel beter na te denken over digitale projecten en direct alle betrokkenen aan tafel te krijgen om de 

vooronderstellingen goed te toetsen. Ook moet de provincie goed nadenken over welke uitvoerende taken zij zelf op zich neemt en waar die beter 

uitbesteed kunnen worden aan hiervoor beter toegeruste partners. Dat betekent dat we voor dergelijke projecten eerder een subsidie dan een opdracht 

zullen geven. Ook zijn we terughoudender bij financiering van grotere langdurige projecten waar nog niet zoveel andere (financiële) partners bij betrokken 

zijn. Bij de uitvoering van de Cultuurnota ‘Alles is NU’ zullen we deze lessen ter harte nemen. 
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Producten die nog in de pijplijn zitten: 

 
1. Erfgoed games Aansluiting UtrechtAltijd.nl op innl.nl 
2. Hardware minikiosken 
3. 27 geveltekens 
4. Boek Oud-Amelisweerd 
5. 4 extra erfgoed TOP’s 

 

.  
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Bijlage I. Koepelprojecten 

A. Vertellen van verhalen 

A1 Communicatie webplatform UtrechtAltijd.nl 

 

 

 
 
 
 
 
 
Feiten en cijfers 

Wat Provinciebreed digitaal erfgoedplatform 

   6 Thema’s  

 295 Activiteiten  

     4 Webexpo’s 

 112 Nieuwsitems 
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   36 Routes 

 137 Erfgoedorganisaties, te weten 
o   5 Archeologische verenigingen 
o   8 Archieven 
o 45 Historische Verenigingen 
o   7 Landschapsbeheer organisaties 
o 13 Monumenten organisaties 
o 50 Musea 
o   9 Overkoepelende organisaties  

 

Waarom Deze website maakt het Utrechtse erfgoed makkelijker toegankelijk voor een breed publiek. Via één provinciebrede ingang 
bieden we verhalen, activiteiten, voorwerpen en plekken om te bezoeken aan. 

Beoogd doel Een goede vind- en landingsplaats voor alles wat geproduceerd wordt in de context van Utrechts erfgoed. Dat kan om films, 
apps, routes, verhalen, activiteiten, evenementen, openingstijden etc. gaan 

Voor wie Voor iedereen die meer wil weten over verhalen, activiteiten en collecties  

Met wie Dit gebeurt in nauwe samenwerking met erfgoedorganisaties in de provincie Utrecht, en met partner-platforms binnen en 
buiten de provinciegrenzen. 

Besteed budget Utrecht 
Verhaalt  

€ 30.000 voor de lancering 

Beoogd resultaat 500.000 unieke bezoekers eind 2015 

Afgerond Ja, lancering, en website beschikbaar maar project zelf is vanzelfsprekend nooit afgerond  

Na een jaar ( cijfers 
november 2015) 

• 65.000 gebruikers sinds 1 januari. (Veel minder dan verwacht en ook nog minder i.v.m. andere meetmethode via Google 
Stats. Wel in lijn met aantal bezoekers op vergelijkbare sites als OneindigNoordHolland.nl en MijnGelderland.nl) 
• Gemiddeld verblijf op de site 1 minuut 40. 
• Gemiddeld 7.000 bezoekers per maand. (Ruim 200 per dag) 
• Type bezoekers: Ruim 50% is 45 plus. 
• Ruim 70% bezoekers gebruikt desktop pc. 

Samenwerking • Organiseren van regiobijeenkomsten voor de erfgoedorganisaties  
          over UA, 
• Nieuwsbrieven, 
• Bieden van ondersteuning bij het aanleveren van content (ontwikkelen van webformulieren, advies, etc.). 

 Aansluiting op U-base 

 Aansluiting van Het Utrechts Archief  

 Samenwerking met Meer Hierover  

 Boerderijen-site 

 Deelprojecten Utrecht Verhaalt 

 INN.nl 

 RTV Utrecht 
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Adviesgroep • Chantal Keijspers, directeur Het Utrechts Archief  
• Paul Voogt, Hoofd Museum bij Universiteitsmuseum Utrecht  
• Martijn Baarda, lid Raad van Toezicht LEU  
• Appie Alferink, directeur Zimihc  
• Frederike van Ouwerkerk, docent NHTV internat. Hogeschool Breda  
• Bibi Bodegom, projectleider Mijn Gelderland portal en zelfstandig adviseur  
• Andre van Schie, directeur Museumwerf Vreeswijk. Raadslid VVD Utrecht 
 

RTV Utrecht Filmpjes voorjaar 2015 met RTV Utrecht over UtrechtAltijd.nl.  
Turf: https://www.youtube.com/watch?v=6PbhYawEuB4 
Grebbelinie: https://www.youtube.com/watch?v=056Al1uoC1Q 
Limes: https://www.youtube.com/watch?v=wWo6dlTusWI 
Kromme Rijn: https://www.youtube.com/watch?v=5_M14egZA7Y 
Oudewater: https://www.youtube.com/watch?v=bIPavHKWvpQ 
Verkeer: https://www.youtube.com/watch?v=B0ORBvscTcI 
Algemeen filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=1SIW6aeGs3E 
 

 
 
A2 heruitgave atlas Tastbare Tijd 

 

Wat Nieuwe cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht: Tastbare Tijd 2.0 
Het boek beschrijft het ontstaan en de ontwikkeling van de provincie Utrecht in bestuurlijke en ruimtelijke zin, het ontstaan 
van steden en dorpen, de ontwikkeling van de infrastructuur, het militaire erfgoed met onder andere overblijfselen uit het 
Romeinse Rijk, kastelen en buitenplaatsen en agrarisch erfgoed. Veel fraaie oude en nieuwe kaarten en spectaculaire 
luchtfoto’s verbeelden en verklaren de ontwikkeling van de provincie 

Waarom  Bij het maken van ruimtelijke plannen houden beleidsmakers steeds meer rekening met de aanwezige culturele schatten. 
Inwoners, bezoekers, bestuurders en bedrijven geven aan dat het een belangrijk aspect is van de aantrekkelijkheid van de 
provincie Utrecht. 

Beoogd doel Voor een breed publiek toegankelijke informatie over Utrechtse cultuurhistorie 

Voor wie Voor alle inwoners van Utrecht en Nederland 

Met wie Uitgeverij Stokerkade 

Beoogd resultaat 1.000 fysieke atlassen en 1.000 downloads digitale versie 

Afgerond Ja, bij boekhandel en VVV verkrijgbaar. Best verkochte item in de provinciale giftshop. Webkaart kent geen mogelijkheid om 
TT te downloaden, wel per informatielaag. Aantal downloads onbekend. 

https://www.youtube.com/watch?v=6PbhYawEuB4
https://www.youtube.com/watch?v=056Al1uoC1Q
https://www.youtube.com/watch?v=wWo6dlTusWI
https://www.youtube.com/watch?v=5_M14egZA7Y
https://www.youtube.com/watch?v=bIPavHKWvpQ
https://www.youtube.com/watch?v=B0ORBvscTcI
https://www.youtube.com/watch?v=1SIW6aeGs3E
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Feestelijke presentatie Tastbare Tijd 2.0 Orangerie Paleis Soestdijk 
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A3 uRule 

 

Erfgoed game Slot Zuylen 
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Wat uRule is een werkplaats voor de ontwikkeling van games voor erfgoedlocaties. 
Wat is er gebeurd tot en met 2015 

 13 bijeenkomsten stuurgroep (CCU + HKU + DGG) 
 3 workshops 
 2 netwerkbijeenkomsten 
 1 symposium 
 n.a.v. 1 prijsvraag 3 concepten voor games (Mandje van de Barones, Storysavers en Grebbeliniegame)  
 Ontwikkeling digitaal Heritage Gaming Platform (website) voor delen kennis, ervaring en goede voorbeelden 
 Inbedding van uitkomsten HGP in website Landschap Erfgoed Utrecht 
 Netwerk van 4 erfgoedorganisaties en QLVR voor doorontwikkeling Storysavers tot game en platform met nationale 

potentie  
 

Waarom  Games en de principes van gaming worden steeds meer toegepast in leerprocessen bij bedrijven en op scholen. Daarmee 
is het van belang dat ook erfgoedorganisaties deze principes leren begrijpen, hiermee leren werken en dit voor de 
toekomst kunnen inpassen in hun werkzaamheden.  

 Games leveren goede aanknopingspunten op om belangstelling en waardering voor erfgoed te entameren. 

Beoogd doel  Storysavers is een goed instrument om middels persoonlijke verhalen het grote verhaal van de geschiedenis van Utrecht 
en Nederland te ontsluiten.  

 Storysavers verbindt erfgoedpartijen en draag bij aan innovatie in de sector. 
 Storysavers attendeert publiek op andere erfgoedlocaties en draagt zo bij aan meer publiek voor erfgoedlocaties. Zo 

kunnen erfgoedlocaties hun publieksbereik behouden en verder vergroten. 
 Door in te zetten op landschappelijke locaties (in plaats van gebouwen) draagt Storysavers bij aan de profilering van de 

provincie Utrecht als provincie van buitenplaatsen en landschappelijk schoon. 
 

Voor wie Alle ( digitale) bezoekers van erfgoedlocaties 

Met wie een initiatief van het Cultuur Consortium Utrecht (BISC, Kunst Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht, RTV Utrecht, ZIMIHC), wordt 
ondersteund door HKU en Dutch Game Garden 

Beoogd resultaat 4 prototypen van games ontwikkeld eind 2014 

Afgerond Ja en Nee. Op de Grebbeberg zijn door Stichting O-gen twee games gerealiseerd en een derde komt eraan. Bij Slot Zuylen is een 
analoge game beschikbaar die binnenkort ook digitaal beschikbaar komt. Momenteel wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van 
Storysavers (5 bijeenkomsten 2015, ontwikkeling samenwerkingsovereenkomst, begroting, projectplan & marketingplan, 
presentatie Storysavers bij DISH2016). Storysavers is klaar voor de fondsenwerving met een concept-projectplan en -
marketingplan en bijbehorende begroting. Op dit moment doen 7 erfgoedpartijen mee als initiatiefnemer, 5 andere beslissen op 
korte termijn. De 2e helft van 2016 is bestemd voor fondsenwerving. In 2017 bouwt en lanceert uRule de eerste games rond 
Storysavers. Looptijd van het project is nog 4 jaar. 
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B. Verbinden van locaties 

B1 Digitale minikiosks 

Wat 50 Digitale minikiosken in binnenruimtes van erfgoedlocaties in de vorm van een losse applicatie op een tablet, waarop andere 

erfgoedlocaties in de provincie zichtbaar worden gemaakt voor geïnteresseerde bezoekers, en zo met elkaar zouden worden 

verbonden. 

Waarom Samenhang tussen de erfgoedlocaties in de regio laten zien 

Beoogd doel De kiosk is meer dan alleen een fysiek middel. Het is vooral een virtueel platform dat informatie over erfgoedlocaties zichtbaar maakt 

en met elkaar verbindt. Om deze maatschappelijke waarde verder te ontwikkelen, zal de vulling van U-Base via de regiopartners 

structureel geregeld dienen, en dan kan middels de link met UtrechtAltijd.nl een actueel en relevant aanbod van beschikbaar worden 

gesteld aan (potentiële) bezoekers, zodat het beoogde einddoel steeds beter in beeld komt: zichtbaar maken van erfgoedlocaties door 

ze voor het oog van de bezoeker met elkaar te verbinden. 

Voor wie Voor alle (potentiele) bezoekers 

Met wie Met erfgoedinstellingen, horecaondernemers, bibliotheken etc. 

Beoogd resultaat 50 minikiosken in binnenruimte erfgoedlocaties 

Afgerond Nee. Bij navraag bleek dat een groot deel van de locaties (nog) niet in staat was om de minikiosk te installeren. Om tal van redenen: 
verbouwingen, capaciteitsgebrek, geen ruimte, geen prioriteit. En in een aantal gevallen ook geen geld. Want zelfs de relatief geringe 
extra kosten (max. €350, -) vormden voor menige erfgoedlocatie een forse horde. Op dit moment bekijkt Landschap Erfgoed Utrecht 
als beheerder van UtrechtAltijd.nl de mogelijkheden om samen met VVV’s, RBT Heuvelrug, Toerisme Utrecht en de eigenaren van 
erfgoedlocaties of LEU ‘eigenaar’ van het project kan worden. Uitbreiding van de minikiosken op andersoortige locaties als stations, 
bibliotheken enz. met bijvoorbeeld een mobiele app behoort dan tot de mogelijkheden. Ondertussen is ook met RBT Heuvelrug naar 
een samenwerking gezocht. Deze maand zijn daarop twee minikiosken (Huis Doorn en in het NMM Soesterberg) geïnstalleerd waarbij 
de minikiosk is geïntegreerd met een VVV kiosk.  
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B2 Fysieke Geveltekens  Meerhierover 

 

Wat Meerhierover is een landelijk project dat historische en actuele informatie geeft over bijzondere gebouwen en monumenten. Op locatie 
en op het internet. 

Waarom Met Utrecht Verhaalt maakt de provincie Utrecht o.a. erfgoedlocaties beter zichtbaar en verbinden deze aan elkaar. In dit kader is een 
samenwerking aangegaan met Meerhierover. Bezoekers of passanten van erfgoedlocaties, kunnen met hun eigen smartphone of 
tablet via QR-codes, NFC-chips of op basis van GPS- positie, korte informatie vinden over de locatie. Ze worden op de vindbaarheid 
gewezen d.m.v. een tag op de gevel. Wie een mobiel voor het gevelplaatje houdt, krijgt meer te weten over de plek, de geschiedenis 
en wat er te doen is. Ook als de locatie op dat moment gesloten is. 

Beoogd doel Meerhierover brengt het historische verhaal en de bruikbaarheid van bijzondere gebouwen en locaties onder de aandacht van een 
brede doelgroep. Door dit op een moderne en intuïtieve manier te doen wordt de aandacht voor, de interesse in en kennis over 
monumentaal erfgoed vergroot en wordt het gebruik van het erfgoed gestimuleerd. 
 
Hiermee wordt de bekendheid van het erfgoed van de provincie Utrecht groter en beter zichtbaar en vindbaar voor bewoners en 
toeristen. Niet alleen op locatie, maar ook online. 

Voor wie Inwoners en bezoekers van de provincie Utrecht 

Met wie Eigenaren, UtrechtAltijd.nl  

Beoogd resultaat 100 geveltekens in buitenruimte van erfgoedlocaties 

Afgerond Nee. 75 van de 102 zijn gerealiseerd, na de zomer naar verwachting nog 27. 

 

 

B3 verwijzingen naar erfgoed op fietsknooppanelen 

 

Wat Erfgoedlocaties opnemen op fietsknooppuntenplattegronden opnemen 

Waarom Bij de vervanging van de fietsknooppanelen in de gehele provincie Utrecht eind 2014 zijn op nieuwe fietspaneelkaarten erfgoedlocaties 
opgenomen. Op de kaarten zijn 83 erfgoedlocaties, zoals monumenten, musea, forten, kastelen en landgoederen aangegeven middels 
iconen. Er is bewust gekozen om niet alle erfgoedlocaties op te nemen en de meest bezoekwaardige locaties op de kaart aan te 
wijzen. Er zijn in totaal 400 panelen geplaatst waarop erfgoedlocaties staan aangegeven, doel was 150 panelen.  

Beoogd doel Doel is daarmee de recreant te wijzen op de nabijheid van interessante erfgoedlocaties. 

Voor wie Inwoners en bezoekers van de provincie Utrecht 
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Met wie Recreatie Midden Nederland (RMN) 

Beoogd resultaat Verwijzingen op 150 fietsknoopplattegronden 

Afgerond Ja 

 

B4 Erfgoed TOP’s 

Wat Plaatsen van erfgoed TOP’s. Dit zijn plekken waar naast een aantrekkelijk aanbod van recreatieve routes, goede horeca en voldoende 
parkeervoorziening, de recreant ook geleid wordt naar een plek met een rijk verleden. 

Waarom  

Beoogd doel In de informatievoorziening op de informatieborden wordt aandacht geschonken aan deze geschiedenis. De locaties profiteren met de 
benoeming als TOP van de bekendheid die dit (op termijn) levert, de routeinformatie is vaak aangepast of in ieder geval op het 
informatiebord aangegeven en de locaties hebben gebruik kunnen maken van de mogelijkheid het aantal parkeerplekken te vergroten. 
De erfgoed Top’s die in 2015 zijn gerealiseerd zijn: TOP fort Vechten, TOP slot Zuylen, TOP slot Zeist, TOP paleis Soestdijk en TOP 
Haarzuilens. 

Voor wie Inwoners en bezoekers van de provincie Utrecht 

Met wie O-gen, Gebiedscommissie West 

Beoogd resultaat 5 Overstappunten (TOP’s) erfgoedlocaties 

Afgerond Ja, 5 gerealiseerd, 4 in de pijplijn. De erfgoed TOP’s die in de planning staan om in de eerste maanden van 2016 te worden 
gerealiseerd zijn o.a. TOP kasteel Groeneveld, TOP fort aan de Buursteeg, TOP Tabakschuur Amerongen, TOP Landgoed Linschoten.   
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Feestelijke ingebruikneming TOP Slot Zeist 
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C Verdienen aan bezoekers 

C1 Bewerking Touroperatormarkt en 

C2 Persbewerking kasteelmusea en militair erfgoed 

Wat De grote erfgoedlocaties in de provincie worden meegenomen in de (inter) nationale persbewerking en touroperatormarktbewerking, waarin 
Toerisme Utrecht benadrukt hoe goed een bezoek aan de stad te combineren is met de pracht en praal in de provincie.  
De bewerking richt zich grotendeels op de Duitse en Belgische markt, maar ook de nationale en ander Europese markten worden bewerkt. 

Waarom Sinds 2011 bewerkt Toerisme Utrecht internationale middels het Utrecht Press Office. Deze bewerking resulteert in een stijging van het 
imago van Utrecht op de internationale markt en in het aantal bezoekers dat Utrecht aantrekt. Op de website van Toerisme Utrecht is een 
aparte pagina aangemaakt voor het erfgoed. Hier worden de locaties uitgelicht en doorgelinkt naar de eigen site. Naast deze pagina worden 
de aangeleverde evenementen ook in de agenda opgenomen. Andere online middelen zijn de social media kanalen zoals facebook en 
twitter, iedere locatie heeft minimaal één dedicated post gehad en indien relevant meerdere.  
De grote erfgoedlocaties in de provincie worden meegenomen onder het motto “The Heart of Holland”, waarin Toerisme Utrecht benadrukt 
hoe een bezoek aan de stad goed te combineren is met de pracht en praal in de nabije regio. De bewerking richt zich actief op de 
Duitstalige en Nederlandstalige markt en reactief op anderstalige markten. Sinds kort is daar de Chinese markt aan toegevoegd. 

Beoogd doel De inspanningen van Utrecht Press Office beginnen zijn vruchten af te werpen, zo zijn er afgelopen jaar meerdere nationale publicaties 

verschenen in bijvoorbeeld Hollands Glorie, ACSI FreeLife en Fiets Actief. Ook zijn er een aantal goede internationale publicaties 

verschenen in onder meer Discover Benelux, Antiquario en Euregioradio. Daarnaast is er een grotere interesse in het gebied rondom 

Utrecht, journalisten benaderen Utrecht Press Office steeds vaker voor de regio en ook wordt de combinatie stad & regio steeds makkelijker 

en vaker gemaakt in bijvoorbeeld persprogramma’s. 

Door de promotie van de locaties te bundelen en via de kanalen van Toerisme Utrecht te laten lopen wordt het bereik significant vergroot en 

daarmee worden meer media bereikt.  

Voor wie Inwoners en bezoekers van de provincie Utrecht 

Met wie Journalisten en touroperators. Door het verhaal van de verschillende erfgoedlocaties te bundelen en te thematiseren (Pierre Cuypers, WO I, 

Kastelen, oorlog, onontdekte pareltjes, etc.) en daarmee de meerwaarde voor de lezers te benadrukken, worden meer journalisten 

enthousiast gemaakt op het aanbod in de regio: naast een leuk dagje uit, bieden de locaties een interactieve en makkelijke manier aan om 

interessante en historische verhalen te vertellen. 

Beoogd 
resultaat 

5.000 georganiseerde bustoeristen en vrije publiciteit in 100 artikelen 

Afgerond Ja 
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Feiten en cijfers 

Nieuwsbrieven 

Vier keer per jaar worden nieuwsbrieven verstuurd naar het pers-bestand (>650 nationaal, >230 internationaal). De toeristische nieuwsbrief wordt maandelijks 

verstuurd naar meer dan 20.000 nationale contacten. In alle nieuwsbrieven is minimaal één erfgoedlocatie opgenomen, afhankelijk van de aangeleverde 

content of dit een informatief onderwerp of een evenement betreft. 

 

Persboeken 

Daarnaast is er een persboek in het Nederlands (500), Engels (1.000, hogere oplage i.v.m. Tour de France perscentrum), Frans (500) en Duits (500). Hierin 

zijn twee pagina’s opgenomen volledig gewijd aan de erfgoedlocaties. De persboeken worden onder andere verspreid op belangrijke netwerk/persevents.  

 

Persbezoeken 

Naast opname van erfgoed in deze middelen zijn er ook journalisten langs de verschillende erfgoedlocaties geweest beide op eigen aanvraag maar ook op 

uitnodiging van Toerisme Utrecht. Zo is Utrecht Press Office met een journalist en fotograaf naar het Waterliniemuseum en Museum Oud Amelisweerd 

gefietst (publicatie verwacht februari 2016). Tijdens de jaarlijkse nationale persdag georganiseerd door Utrecht Press Office is het erfgoed meegenomen in de 

pitch en hebben de journalisten ook werkbezoek gemaakt aan het Waterliniemuseum. In totaal zijn er 21 journalisten via ons naar verschillende 

erfgoedlocaties geweest. 

 

Internationale persbezoeken 

De focus van dit project was nationaal, maar omdat Utrecht Press Office al jaren de internationale markt actief bewerkt, is het erfgoed ook meegenomen in de 

internationale perswerking waar mogelijk. Zo zijn er meerdere malen erfgoedlocaties opgenomen in persprogramma’s, bijvoorbeeld: 

 Kasteel de Haar: 

o UK Christmas trip, groepsreis, 2014 

o Global Mouse, individueel, 2015 

o Danila Lagana, individueel, 2015 

o Leon Balmaekers, individueel, 2015 

o Noorse TV ploeg TDF, individueel, 2015 

o Opnames Kilimangiaro (Italiaans reisprogramma), individueel,2015 

 NMM  

o Leon Balmaekers, individueel, 2015 

 MOA   

o The Social Traveler, individueel, 2015 

o Tom Eelen, individueel, 2015 
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Travel Trade brochures 

Ter uitgifte aan touroperators zijn er in vier talen brochures ontwikkeld (Nederlands, Duits, Engels, Chinees). In elke manual waren vier pagina’s aan erfgoed 

gewijd. De Chinese brochure is eind 2015 toegevoegd i.v.m. de grote toestroom vanuit China en de vraag om Chineestalig informatiemateriaal. 

 

Mailings 

De diverse brochures zijn naar het touroperatorbestand van Toerisme Utrecht verzonden. Circa 800 Nederlandstalige, 300 Duitstalige en 200 anderstalige 

contacten hebben de brochure ontvangen en zijn nabewerkt.  

 

Nieuwsbrieven 

Ieder kwartaal zijn er naar het touroperatorbestand in het Nederlands, Duits en Engels nieuwsbrieven verstuurd. De erfgoedlocaties hebben in iedere editie, 

waar nieuwswaarde zich voor deed, een plek gekregen. De nieuwsbrieven zijn naar 800 Nederlandstalige, 300 Duitstalige en 200 anderstalige contacten 

verstuurd. 

 

Beursbezoeken 

Tijdens twee beurzen in Duitsland zijn de erfgoedlocaties gepresenteerd aan de aanwezige touroperators. Op de ITB in Berlijn, de grootste 

reisindustrievakbeurs ter wereld, en op de Benelux Roadshow, een beurs waar de Benelux-landen zich in twee steden presenteren aan de aanwezige 

touroperators (Frankfurt en Essen). In totaal zijn er circa 75 touroperators fysiek gesproken. 

 

Touroperatordagen/Fam trip 

Op twee touroperatordagen, georganiseerd door Toerisme Utrecht, waarbij touroperators fysiek kennis maken met diverse locaties, zijn de erfgoedlocaties 

gepresenteerd. Één touroperatordag was volledig in het kader van het provinciale erfgoed. Daarbij zijn het Waterliniemueum Fort bij Vechten, Paleis Soestdijk 

en Kasteel de Haar fysiek door 17 touroperators ter inspiratie voor tours bezocht. De andere instellingen kregen de mogelijkheid om zich te presenteren in 

Kasteel de Haar. Bij de andere touroperatordag, in de stad Utrecht, zijn de erfgoedlocaties aan de aanwezige touroperators gepresenteerd.  

Tijdens een Japanse FAM-trip (kennismakingsbezoek) zijn de erfgoedlocaties meegenomen tijdens een netwerkworkshop in Museum Speelklok.  

 

Salesmissie 

Tijdens een salesmissie in Duitsland zijn 15 reisorganisaties fysiek bezocht. Tijdens deze bezoeken zijn de erfgoedlocaties uitgebreid aan bod gekomen als 

het om excursiemogelijkheden in de nabijheid van Utrecht gaat.  

 

De gemeente Utrecht en Provincie Utrecht hebben tijdens een salesmissie in Guangdong (provincie van China) de Chineestalige touroperatormanual gebruikt 

ter acquisitie van de stad en provincie Utrecht.  
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ECONOMISCHE WAARDE 

Met een touroperatormarktstrategie wordt met een minimale financiële inspanning een grote doelgroep bereikt. Iedere touroperator staat immers garant voor 

een “x” aantal reizigers. Uit cijfers van het NBTC (Nederlandse Bureau voor Toerisme en Congressen) uit 2014 blijkt dat de gemiddelde besteding per 

persoon, per verblijf van een Belgische toerist € 246, - beslaat, die van een Duitse toerist €285, - en een Nederlandse toerist €166, -. In één touringcar gaan 

gemiddeld 54 personen (54 x ((166+260+287)/3)= €12.834 euro). Uiteraard komt dat niet 1-op-1 bij de erfgoedlocaties uit. Horeca, attracties, musea profiteren 

daar allemaal van, maar als uitgegaan wordt van gemiddeld €10,00 per entreekaart, dan levert dat per bus dus al snel €540,00 per erfgoedlocaties op. En dan 

laten we de besteding aan erfgoedgerelateerde horeca nog buiten beschouwing.  

 

 

 

C3 Gezamenlijke marketing kasteelmusea  

Wat In de eerste 5 maanden in 2015 is samen met een merkstrateeg Hendrik Beerda een individuele SWOT-analyse en strategie ontwikkeld voor 
Kasteel Amerongen, Huis Doorn, Museum Oud Amelisweerd en Slot Zuylen. Deze 5 maanden is tevens een start gemaakt met het in lijn brengen 
van de programmering van de 4 kasteelmusea bij de strategie. Met collectieve marketing acties wordt gestart in het voorjaar van 2016, zoals met 
het uitbrengen van een gezamenlijke flyer en poster die in april (als alle kasteelmusea ruime openingstijden hebben) verspreid wordt in de 
provincie Utrecht, zoals is opgenomen in het implementatieplan. Aanvullend worden er collectieve advertenties geplaats die aansluiten bij de 
doelgroep zoals geformuleerd in het implementatieplan. Daarnaast gaan de kasteelmusea dit voorjaar in hun eigen uitingen (website, social 
media, nieuwsbrieven) naar elkaar verwijzen. Sinds najaar 2015 hebben de kastelen elkaars algemene folders liggen op de eigen locaties om zo 
ook naar elkaar te verwijzen en cross sell te stimuleren.  
De collectieve marktbewerking door Toerisme Utrecht (persbewerking en tour operator markt, looptijd contract tot december 2015, zie onder 
projecten C1 en C2) heeft o.a. structurele persaandacht opgeleverd en een FAM trip voor de Tour Operators bij Kasteel de Haar waar ook de 
andere kasteelmusea zich hebben gepresenteerd. 
De kasteelmusea worden ondersteund in de ontwikkeling van een netwerk met promotionele partners. De gezamenlijke marketeer brengt een 
breed promotioneel netwerk mee, deelt die contacten, zet (gezamenlijke) acties op, geeft inzicht in bij welke partners de doelgroep effectief wordt 
bereikt en helpt bij het maken van keuzes in welke (betaalde) middelen het meest effectief zijn. 
Er is een grote behoefte aan het uitwisselen van ‘best practices’, de gezamenlijke marketeer vult dat in naar de specifieke behoefte van het 
kasteelmuseum. De onderwerpen liggen breder dan uitsluitend het marketingvlak, denk aan advies over de museumwinkel, het 
aantrekken/organiseren van grote publieksevenementen bij de kastelen, zakelijke verhuur, tour operator marktbewerking, e.d. 

Waarom Vergroting van de bekendheid en versterking van de exploitatie van de Utrechtse kasteelmusea. 

Beoogd 

doel 

 
Vergroting van de bekendheid en versterking van de exploitatie van de Utrechtse kasteelmusea. 
Individuele ondersteuning vindt doorlopend plaats bij alle kasteelmusea op meerdere terreinen, mede afhankelijk van de specifieke behoefte van 
het kasteelmuseum. Versterking van de marketingfunctie, versterking van de persbenadering zoals advies persberichten en (uitwisselen) 
contacten met de media, versterking van de communicatie zoals aanscherping van de website, opzetten nieuwsbrieven, opzetten 
bezoekersbestanden, aanscherping folders, posters, social media-aanpak.  
Concrete voorbeelden:  
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Bij alle kastelen is het continu bezoekersonderzoek geïmplementeerd, bij de kastelen die nog geen digitale nieuwsbrief hadden is een digitale 
nieuwsbrief opgezet, bij alle kastelen is het genereren van bezoekersdata geïmplementeerd. Alle kastelen gaan een Google Grant account 
aanmaken (1 kasteel heeft dat al geïmplementeerd naar voorbeeld van Kasteel de Haar), waarmee ANBI’s ter waarde van 100.000 dollar per jaar 
gratis online kunnen adverteren via Google. 3 kastelen hebben per 2016 hun openingstijden verruimd. 3 kastelen hebben per 2016 hun 
entreeprijzen verhoogd, 1 kasteel overweegt per 2017 de entreeprijzen verhogen. Bij 1 kasteel is een start gemaakt met het opzetten van een 
Taakgroep Marketing met vrijwilligers om de bestaande marketing capaciteit te vergroten. 

Voor wie Inwoners en bezoekers van de provincie Utrecht 

Met wie 5 genoemde kasteelmusea die samenwerken waar mogelijk met Kasteel Groeneveld, Kasteel Loenersloot en Paleis Soestdijk 

Beoogd 
resultaat 

Meeropbrengst ter waarde van € 50.000,- in 2015 

Afgerond Meeropbrengst is gerealiseerd en het implementeren van het marketingplan loopt nog door in 2016.  
Half april 2016 wordt gezamenlijke flyer + poster van de 5 kasteelmusea verspreid in de provincie Utrecht op culturele en toeristische locaties. 
(oplage ca. 30.000 flyers + 850 A2 posters en 250 A3 posters). In de flyer staat algemene informatie over de 5 kasteelmusea, informatie over de 
wisselende activiteiten en een ‘verrassingsactie’ bij een volle stickerkaart. Planning: In de week van 18 april (week voor de Meivakantie) worden 
de flyers en posters verspreid in de Provincie Utrecht (op culturele en toeristische locaties, VVV’s , bibliotheken en horeca hotspots). 
 
Elk kasteel ontvangt onderstaand PR materiaal om op de eigen locatie aan te bieden aan bezoekers: 
- een doosje met gezamenlijke flyers 
- 100 A2 posters 
- stickertjes voor de spaaractie op de flyer 
 
De 5 kasteelmusea ondersteunen deze actie in hun eigen middelen / op hun eigen locatie: 
- Flyers bij kassa en/of op andere plekken in het kasteel  
- Posters bij de kassa en/of op andere plekken in het kasteel 
- Opname in digitale nieuwsbrief van alle 5 kasteelmusea  
- Opname in social media (Fb/Tw e.d.) met linkjes naar de andere kasteelmusea  
- Nieuwsitem op website met linkjes naar de andere kasteelmusea 
- Inzetten van linkje naar promo filmpje van RTV Utrecht over de 5 kasteelmusea  
- Rondleiders worden geattendeerd op de onderlinge samenhang van de kasteelmusea 
- Verrassingsactie gekoppeld aan de gezamenlijke flyer  
- Logo provincie: wordt in alle uitingen meegenomen 
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Bijlage II Gesubsidieerde projecten 

Naast de invulling van de door de provincie zelf geïnitieerde projecten vanuit de dragers ‘Vertellen, verbinden en verdienen’ is er vanuit Utrecht Verhaalt ook 
de mogelijkheid geboden om collectieve projecten van onderop te stimuleren. Hiervoor was voor 2014-2015 maximaal € 350.000 beschikbaar. Dit 
subsidieplafond is inmiddels bereikt.  

Subsidie is verstrekt aan activiteiten die gericht zijn op: 

 het leveren van een bijdrage aan meer samenhang tussen het beleefbare erfgoed, mits de activiteit aansluit op ten minste één van de inhoudelijke 

dragers Vertellen, Verbinden of Verdienen, zoals verwoord in de projectagenda Utrecht Verhaalt;  

 het stimuleren van erfgoedtoerisme waardoor verdienkansen van erfgoedpartners vergroot worden. 

 Een bijdrage leveren aan vergroting van het publieksbereik. 

 

De projecten verspreiden zich mooi over de 4 erfgoedthema’s, over de regio’s, en over de 3 dragers ‘vertellen van verhalen’, ‘verbinden van locaties’ en 

‘verdienen aan bezoekers’.  

Organisatie Bedrag Titel project Omschrijving Locatie 

Stuurgroep 
Militaire 
Ficties 
 

50.000 Gimme Shelter 
– Militaire 
Ficties in 
Laagland 
 

“Gimme Shelter” is een ruim opgezette manifestatie die op een publieksvriendelijke manier tracht 
militair erfgoed, schitterend landschap en hedendaagse kunst te verbinden in 4 thematische 
tentoonstellingen en een groot aantal nevenevenementen. 
De kunstmanifestatie vindt plaats van 30 mei t/m 20 september 2015 op locaties van de NHW. 
Vertellen en verbinden,  
 
 

Gemeente Stichtse 
Vecht (fort Nigtevecht 
en fort Nieuwersluis) 
 

Gemeente 
Utrecht 

10.000 Boek over 
Oud-
Amelisweerd 
 

Subsidie is verstrekt voor het maken van de 3D modellen van Amelisweerd. De modellen worden 
gebruikt in het boek, maar ook op websites e.d. 
Vertellen,  
 

Gemeente Bunnik 

Oneindig 
Noord-Holland 
 
 

10.000 Innl.nl: de 
startpagina 
voor de 
promotie van 
cultureel 
erfgoed in 
Nederland 
10.000 

Innl.nl is een landelijke startpagina voor erfgoedpromotie. Het is een digitaal vervolg op het 
Nationaal Historisch Museum. 
Vertellen, verbinden 

Heel Nederland. De 
aanvraag betreft 
activiteiten in de 
provincie Utrecht 

 

Stichting 
Nederlandse 
Cultuur & 

15.000 Palace in 
Wonderland 
 

Buitententoonstelling op Paleis Soestdijk voor de zomermaanden van 2015. Al wandelend door 
het park (en het paleis) komt de bezoeker bijzondere kunstwerken tegen die verhalen over de 
geschiedenis van de plek, een speciale gebeurtenis of over een kenmerkend (tuin)element. Een 

Gemeente Baarn 
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Erfgoed 
Initiatieven 
(NCEI) 
 

wandeling door de tuin wordt daarmee een soort ontdekkingsreis, een tocht die een verbinding 
legt tussen de geschiedenis, het heden en de toekomst van Soestdijk. Met het ontwikkelen van 
speciale publieksactiviteiten - zoals workshops met de kunstenaars, een speurtocht voor kinderen 
of een filmvertoning - wordt een breed publiek van dagjesmensen aangetrokken.  
Vertellen 

Stuurgroep uit 
op de 
Heuvelrug 

25.000 DNA 
erfgoedparels 
Heuvelrug 
 

Procesaanpak en visievorming om met stakeholders erfgoedtoeristisch-DNA van regio Heuvelrug 
te bepalen.  
Het visietraject (incl. conferentie) leidt tot inzicht in welke parels onze regio identificeren, de 
verbindingen tussen deze parels, de evenementen en verhalen die onze regio verrassend en 
interessant maken. Cofinanciering vanuit Ondernemingsverenigingen, Rabobank, plus gemeenten 
Utrechtse Heuvelrug, Soest, Rhenen, Zeist 
Vertellen, verbinden, verdienen  

Heuvelrug 

Stuurgroep uit 
op de 
Heuvelrug 

50.000 Heuvelrug 
Heritage 
 

Campagne ter stimulering van bezoek aan erfgoedlocaties op de Heuvelrug. Het programma 
vormt een onderdeel van de regionale promotiecampagne Uit op de Heuvelrug. De campagne zet 
twee thema's centraal, historische buitenplaatsen en militair erfgoed. 
Vertellen, verbinden, verdienen 

Heuvelrug 

Stichting 
100% 
Heuvelrug 

25.000 Food Event 
 

De stichting 100% Heuvelrug is geïnteresseerd in de geschiedenis van voedselproductie en – 
consumptie als belangrijk onderdeel van ons historisch cultureel erfgoed op de Utrechtse 
Heuvelrug. Met verschillende partijen (boeren, eigenaren / beheerders buitenplaatsen, 
rentmeesters etc.) wordt dit thema onderzocht en voor het voetlicht gebracht. Voorbeelden:  

  Lezing over eetcultuur tijdens Margareta Turnor in de keuken van Kasteel Amerongen, 
door Robbie Dell’Aria 

  Speciale rondleidingen door de kelders, keuken en langs de kassen van Kasteel 
Amerongen 

  Schaapsherder die vroeger en nu nog steeds onderdeel uitmaakt van duurzaam 
verbouwen op Landgoed Zuylestein vertelt. 

 Verschillende lokale ondernemers worden uitgenodigd om hun lokale producten te 
presenteren en te laten proeven: bier, riviergarnalen, confiture, honing etc. 

 het ervaren hoe men werkte (workshops tijdgebonden recepten, wecken, appeltjes drogen 
etc.) 

Vertellen, verbinden, verdienen.  

Utrechtse Heuvelrug 

RTV Utrecht, 
VUM 

9.000 Promotiefilm 
Utrechtse 
Musea 
 

Samen met RTV Utrecht, Toerisme Utrecht en de opgeheven VUM multi-inzetbaar filmmateriaal 
 te maken ter promotie van Utrechtse (kasteel) musea. Er is via Invest Utrecht een aanbod om 
een filmpje op Chinese televisiezenders te tonen, verder zou UtrechtAltijd.nl, websites van 
individuele musea en RTV Utrecht (delen van dit) materiaal kunnen laten zien. Plan is nu om in 3 
x 15 minuten een mix van regio/verhaal/musea te maken. Co-financiering van VUM is 9.000 euro. 
RTV Utrecht draagt bij in natura ( inzet camera, research etc.) 
Vertellen verbinden.  

provinciebreed 
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Linkeroever 
i.s.m. 
Erfgoedlab 

32.670 Pilot Nationale 
Archeologie 
Dagen in 3 
provincies (U, 
NH, ZH) 

De Nationale Archeologiedagen nodigen archeologen, archeologische organisaties, amateur 
archeologen, musea en depots uit hun deuren te openen en een kijkje in de keuken te geven, met 
als doel het publiek bewust te maken van de rijkdom en diversiteit van het Nederlandse 
archeologisch erfgoed en zo het draagvlak voor archeologie te vergroten. 
Musea, gemeenten, provincies, vrijwilligersorganisaties, depots en grote projectbureaus 
organiseren regelmatig activiteiten waarbij mensen kunnen komen kijken, luisteren of zelfs 
meegraven. De animo is groot. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat ruim een kwart van de 
Nederlandse bevolking wel eens een opgraving of archeologische presentatie heeft bezocht. Deze 
activiteiten vormen een eilandenrijk van grote en kleine projecten waarbij de rode draad ontbreekt. 
De Nederlandse Archeologie als geheel heeft nog geen eigen gezicht. De Nationale 
Archeologiedagen kunnen hier verandering in brengen.  
Vertellen, verbinden.  

provinciebreed 

Laagland 
Museum De 
Ronde Venen  

100.000 Herinrichting 
museum 

Museum De Ronde Venen werkt een nieuw concept uit voor het museum. Het vernieuwde 
museum wordt geplaatst in de Zwarte Schuur van Natuurmonumenten. Op deze locatie zal het 
museum optimaal tot zijn recht komen, en er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden gelegd met 
partners als Natuurmonumenten, het waterschap en milieuvereniging De Groene Venen. 
 
Op de nieuwe locatie zal het museum transformeren van veenmuseum naar laaglandmuseum. 
In het laaglandmuseum De Ronde Venen wordt inzichtelijk en beleefbaar gemaakt welke 
handelingen en inspanningen ten grondslag hebben gelegen aan de verandering van het 
laagveenlandschap door de eeuwen heen en hoe deze nog steeds zichtbaar zijn in de huidige 
omgeving.  
Vertellen, verbinden, verdienen.  

De Ronde Venen 

Universiteitsm
useum, AWN, 
LEU, Prov. 
Arch. Depot 
e.a. 

30.000 Utrechtse 
Archeo 
Hotspot   

Het ArcheoLab is de fysieke plek waar mensen met een archeoloog kunnen praten, vragen 
kunnen stellen, de archeoloog aan het werk kunnen zien en archeologische objecten aan kunnen 
raken. Daarnaast is er de ArcheoCommunity waar de archeoloog digitaal in contact wordt 
gebracht met de bezoeker. Hier kun je vragen stellen aan een archeoloog op een andere plek, 
skypen met opgravingen, live interviews hebben en de meekijken met een specialist, waar ook ter 
wereld 
Samenwerking Landschap Erfgoed Utrecht, Provinciaal Archeologisch Depot, AWN en het 
Universiteitsmuseum voor de realisatie van de ArcheoHotspot. 
Het realiseren van een pilot Archeo Hotspot in Utrecht, als onderdeel van een Archeo Netwerk 
Utrecht. 
Vertellen, verbinden.  

Utrecht 

Boerderijen 
Stichting 
Utrecht (BSU) 
 

25.000 25
ste

 Boerderij 
van het Jaar 

Viering van het jubileumjaar Boerderij van het Jaar in 2015. Dit is een publieksevent. Verder komt 
er een digitale kaart met de winnende 25 boerderijen, met onder meer monumenteninfo, foto’s, 
archiefmateriaal, een stukje oral history. 
Vertellen, verbinden.  

provinciebreed 
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Bijlage III. Financiën 
 

Begroting uit Projectagenda Utrecht verhaalt 2014-2015: 

 

Onderdeel 

 

 

Budget 

 

Projecten vertellen 

Projecten verbinden 

Projecten verdienen 

Projecten van onderop (subsidies) 

Proces/communicatie/netwerkbijeenkomsten/kwartiermaker 

 

 

€ 145.000, - 

€ 90.000, - 

€ 150.000, - 

€ 350.000, - 

€ 50.000, - 

 

Totaal 

 

 

€ 785.000, - 

 

Gerealiseerd Utrecht verhaalt 2014-2015: 

 

Onderdeel 

 

 

Budget 

 

Projecten vertellen 

A1 Communicatieplatform Utrecht Altijd 

A2 Heruitgave atlas Tastbare Tijd 

A3 uRule erfgoedgames 

 

Projecten verbinden 

B1 digitale minikiosken Utrecht Altijd 

B2 Fysieke geveltekens Utrecht Altijd 

B3 verwijzingen naar erfgoed op fietsknooppanelen 

B4 Toeristische overstappunten 

 

Projecten verdienen 

 

 

€ 30.000, - 

€ 60.000, - 

€ 30.000, - 

 

 

€49.800, - 

€ 25.300, - 

Budget recreatie 

Budget recreatie 
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C1 Bewerking touroperatormarkt 

C2 Persbewerking kasteelmusea 

C3 Gezamenlijke marketing kasteelmusea 

 

Projecten van onderop  

12 subsidies 

 

 

Proces/communicatie/netwerkbijeenkomsten/kwartiermaker 

Bijeenkomsten Utrecht Altijd en Tastbare Tijd 

Diverse promotie en communicatie activiteiten 

 

 

€ 39.950, - 

€ 20.150, - 

€ 90.000, - 

 

 

€ 381.670, - 

 

 

 

€ 50.803, -  

 

Totaal 

 

 

€ 777.673, - 

 

 

 


