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9.000 vrijwilligers gingen in 2021 in provincie
Utrecht aan de slag in landschap en erfgoed
Resultaten vrijwilligerswerk landschap en erfgoed in 2021
vr 17 juni
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Beste,
We willen graag de vrijwilligersresultaten van het afgelopen jaar met je delen. Op de
vrijwilligersdag in Kamerik heeft Ivo Brautigam, directeur van Landschap Erfgoed
Utrecht, ze zojuist bekend gemaakt.

Ruim 9.000 vrijwilligers in 2021!
In 2021 zetten maar liefst 9.028 vrijwilligers zich in voor het landschap en erfgoed in
de provincie Utrecht. Bij elkaar werkten ze zo'n 530.000 uren, wat een
maatschappelijk-economische waarde van bijna 12 miljoen euro vertegenwoordigt.
"Het valt niet te onderschatten hoe belangrijk zij zijn voor het aanzien van onze
provincie", aldus Ivo Brautigam.
Ga naar infographic

Bijzonder jaar
2021 gaat de boeken in als het tweede coronajaar. Een jaar van lockdowns en andere
beperkingen. Vanzelfsprekend drukte dit een groot stempel op de
vrijwilligersactiviteiten in 2021. Het aantal vrijwilligers bleef aardig op peil, maar net
als in 2020 konden ze veel minder uren maken dan normaal.

Doe mee!
Ben je nog geen vrijwilliger? Of zoek je iets anders? Kijk dan op
onze vacaturebank voor vrijwilligerswerk in het groen en het erfgoed. Je vindt er vast
iets wat je aanspreekt. Zoek je als landschap- of erfgoedorganisatie juist vrijwilligers,
dan kun je hier (gratis) je vrijwilligersvacature(s) plaatsen.
Zoek vrijwilligerswerk

"Het aantal vrijwilligers bleef op peil, maar ze
konden door corona veel minder uren maken"

Weidevogelbeschermer
Een speciale rol was er in 2021
weggelegd voor de vrijwilligers van de
weidevogelbescherming. Zij vonden
vorig jaar het eerste kievitsei van
Nederland.
Weidevogelvrijwilliger Otwin Nonnekes
(63) van IVN De Ronde Venen en
Uithoorn was degene die het ei aantrof in
een weiland in Mijdrecht. Daarmee gaf hij
het officiële startsein voor het
weidevogelseizoen.

Erfgoedvrijwilliger Jaap
In de interviewserie Uit 't veld vertellen
erfgoedvrijwilligers over hun werk en
hun passie. Zonder hun zouden veel
musea en andere organisaties niet
kunnen overleven.
Jaap Berens van der Steege is
coördinator van Middeleeuws Erf De
Bergkamp bij het Groene Huis te
Amersfoort. ‘Het is alsof je reis door de tijd
hebt gemaakt, want je ruikt het vuur, hoort
de dieren en de mensen.’
Lees het hele verhaal

Blijf op de hoogte,
schrijf je in voor
de nieuwsbrief!

Over Landschap Erfgoed Utrecht
Landschap Erfgoed Utrecht is een non-profit organisatie die zich inzet voor het
culturele erfgoed en het landschap in de provincie Utrecht. 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 veel meer.
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.
Ga naar website

Landschap Erfgoed Utrecht
Bunnikseweg 25
3732 HV De Bilt
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