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Lugt, Arjen van der

Van: Landschap Erfgoed Utrecht <i.brautigam@landschaperfgoedutrecht.nl>

Verzonden: donderdag 2 april 2020 14:11

Aan: !Griffie-oudewater

Onderwerp: Nieuwsupdate Landschap Erfgoed Utrecht

Categorieën: Ingekomen stuk

Hoe kunnen we de coronacrisis het hoofd bieden? 

  

   
  

 

    

Beste relatie,  

 

Dinsdag heeft het kabinet nieuwe, aanvullende maatregelen aangekondigd in de strijd tegen 

het coronavirus. De verlenging van bestaande beperkingen tot en met 28 april, is daar de 

meest ingrijpende van. In dit bericht wil ik u kort informeren over de effecten van de 

coronacrisis op ons, onze partners, onze vrijwilligers en andere personen en organisaties waar 

wij mee samenwerken. 

 

Voor ik dat doe, wil ik u eerst van harte bedanken voor de hartverwarmende reacties die wij 

mochten ontvangen. Zonder uitzondering was er begrip voor de genomen maatregelen. We 

staan er met z’n allen voor en proberen zo goed en zo kwaad als het gaat de draad weer op te 

pakken en ervoor te zorgen dat we sterker uit deze crisis komen dan we erin gingen. 

 

Wat betekent dit concreet? U heeft gemerkt dat ons kantoor op Oostbroek is gesloten. Onze 

medewerkers werken door vanuit huis. Achter de schermen zijn ze samen met onze 

vrijwilligers druk bezig met het omgooien van bestaande projecten en het bedenken van 

nieuwe plannen om deze crisis het hoofd te bieden. Voor de dagen, weken en maanden die in 

het verschiet liggen. Als dit achter de rug is, is het zaak er weer te staan. Voor het erfgoed en 

het landschap. 

 

Een greep uit de vele initiatieven die op stapel staan: 

 

Speur mee met Erfgoed Gezocht 

Op maandag 6 april aanstaande start in samenwerking met de Universiteit Leiden het project 

Erfgoed Gezocht, een wetenschappelijke speurtocht naar grafheuvels en raatakkers op de 
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Utrechtse Heuvelrug waar het publiek vanachter de computer een cruciale rol speelt in het 

ontcijferen van duizenden hoogtekaarten. 

 

De verwachtingen van dit onderzoek zijn hoog gespannen. Bij een eerder project in de 

provincie Gelderland werden met behulp van het publiek meer dan duizend onbekende 

grafheuvels ontdekt, een verdubbeling van het tot dan toe bekende. Een uitkomst die 

wetenschappers uitdaagt de geschiedenis van het Trechtbekervolk en andere prehistorische 

culturen opnieuw te schrijven.  

 

Ontdek je geschiedenis op UtrechtAltijd  

Onze populaire geschiedenis website UtrechtAltijd staat in de steigers, maar is tijdens de 

verbouwing gewoon geopend. Hier vind je allerlei wetenswaardige verhalen over de 

geschiedenis van de provincie Utrecht en belangwekkende informatie over historische plekken 

en monumenten. Ook vind je hier het laatste nieuws over de tussenresultaten van Erfgoed 

Gezocht. Eind april is de feestelijke lancering van de nieuwe site. Tot die tijd zijn we zoals 

gezegd open, ook op Facebook. 

 

Archeologische vondsten 

De archeologen van het meldpunt archeologie brengen de komende weken versneld een 

aantal opmerkelijke vondsten uit de provincie Utrecht naar buiten. Dat doen ze in onze 

onvolprezen rubriek De schervendokter op UtrechtAltijd. In het verleden presenteerden we al 

prachtige munten, gouden ringen en Romeinse spelden die door vinders werden aangedragen 

bij het meldpunt. Houd de site en Facebookpagina van UtrechtAltijd in de gaten voor nieuwe 

vondsten. 

 

Weidevogels 

We zitten middenin het zo kwetsbare weidevogelseizoen. Onze workshops en veldtrainingen 

voor nieuwe en gevorderde weidevogelvrijwilligers moesten we in allerijl afzeggen. Onze 

vogelman Maarten van Beek laat het er niet bij zitten. Hij is samen met weidevogelvrijwilligers 

een e-learning module aan het opzetten en nieuwe protocollen aan het invoeren zodat het 

beschermen van weidevogels ondanks het virus toch doorgang kan vinden. Dat geldt 

overigens ook voor de vrijwilligers die meewerken aan Meet je Landschap.  

 

Klompenpaden 

De behoefte een frisse neus te halen is in deze tijden groter dan ooit en dat merken we bij 

de Klompenpaden. Dat kan alleen als iedereen voldoende afstand houdt en het niet te druk 

wordt. Laten we daar met zijn allen alert op zijn. Bijzondere dank aan onze Klompenpad-

vrijwilligers die ook in deze tijden hun inspectie-rondjes draaien, klein onderhoud oplossen en 

maatregelen nemen als het afzetten van kwetsbare broedplekken.  

 

Erfgoed voor thuis!  

De scholen blijven voorlopig gesloten. Om leerkrachten te inspireren en te ondersteunen is het 
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team erfgoededucatie druk bezig Erfgoed voor thuis! te ontwikkelen. Zo kunnen leerlingen 

creatieve opdrachten doen in en rond het huis. 

 

Tot zover een kleine greep uit de vele initiatieven die we nu aan het ontplooien zijn. Als u mee 

wilt doen, vragen hebt of een andere bijdrage wilt leveren, neem dan contact op met onze 

medewerkers. Die zijn te bereiken via mail en hun directe telefoonnummers/doorkiesnummers. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ivo Brautigam, 

Directeur bestuurder Landschap Erfgoed Utrecht 

  

  

   
  

   
 

Blijf in contact met ons:   

                
 

   
  

NIEUWSBRIEF Landschap Erfgoed Utrecht 

Our mailing address is:  

Landschap Erfgoed Utrecht 

Postbus 121 

3730 AC 

De Bilt, Utrecht 0  

Netherlands 
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