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Lugt, Arjen van der

Van: Landschap Erfgoed Utrecht <communicatie@landschaperfgoedutrecht.nl>

Verzonden: donderdag 17 juni 2021 16:02

Aan: !Griffie-oudewater

Onderwerp: Nieuwsbrief - juni 2021

Categorieën: Ingekomen stuk

 
 

Bekijk de online versie 

 

 

 

Wat is er fijner dan er met dit weer op uit te trekken en je te laten inspireren door al 

het moois wat de provincie Utrecht te bieden heeft. Komend weekend zijn de 

archeologiedagen waar ook wij met Erfgoed Gezocht van de partij zijn. 

 

Professionals kunnen hun hart ophalen aan de eerste provinciale Erfgoeddag op 

donderdag 24 juni. Er zijn nog maar een paar plekken over, dus wees er snel bij. En 

oh ja, er wordt volgende week slecht weer voorspeld. 

  

  

  

  

Nieuwsbrief - juni 2021  
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Verder lees je een kort verslag over de eerste buitendag voor bedrijven en de nieuwe 

Groen aan de Buurt voucherregeling. Wij zouden zeggen: handen uit de mouwen! 

 

 

 
 

Heb jij je al ingeschreven voor de Erfgoeddag?  

 

  do 24 juni   

Volgende week donderdag 24 juni is de provinciale Erfgoeddag. Tussen 9:30 en 

15:00 uur kun je deelnemen aan vier lezingen en een workshop. Er zijn lezingen over 

de erfgoedsector en de kansen door corona, gender, diversiteit bij de Romeinen, het 

werk rond Fort Vechten en crowdsourcing voor musea. Tijdens de workshop Anders 

Kijken leer je ook écht anders kijken. Ons educatieteam laat je meedoen. Schrijf je nu 

in en schuif 24 juni aan bij de lezing van jouw voorkeur! 

 

Schrijf je nu in!  
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Erfgoed Gezocht: Wandel mee 
door de prehistorie  

Aankomend weekend 18, 19 en 20 juni 

zijn de Nationale Archeologiedagen. In 

het hele land zijn activiteiten om 

iedereen te laten ervaren hoe leuk 

archeologie is. 

 

Wij doen mee met een speciale 

wandeling over de Utrechtse Heuvelrug. 

Je wandelt langs grafheuvels en 

raatakkers rond Amerongen en Elst. 

Bekijk de wandeling  

 

Ga mee op veldwerk!  

In het kader van Erfgoed Gezocht is het 

tijd voor stap 2; het onderzoeken van de 

gevonden grafheuvels. Van 4 tot en met 

vrijdag 8 oktober gaan we de Utrechtse 

Heuvelrug op. Met een grondboor 

onderzoeken we onder leiding van 

Universiteit Leiden de potentiële nieuwe 

grafheuvels. Zoals alles in deze tijd is het 

onder voorbehoud, maar we houden je 

op de hoogte. 

Schrijf je in  
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Oostbroek Webinar: De Omgevingswet  

 

  di 06 juli   

Op dit moment wordt er veel gezegd en geschreven over de Omgevingswet. Op 

dinsdagavond 6 juli praten we je helemaal bij. Met de nieuwe wet die op 1 juli 2022 

in werking treedt, staat veel op het spel. Want waar komen nieuwe woningen? Waar 

gaan we energie opwekken? En hoe beschermen we de natuur en het landschap? 

Belangrijke vragen die iedereen aangaan en soms letterlijk de eigen achtertuin raken. 

 

Meld je aan  
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Aan het werk met partner Smart Connections  
  

 

  

 

 

Normaal gesproken vind je ze achter het scherm. Vorige week staken ze de handen 

uit de mouwen in Soest. De marketeers en technische profs van Smart Connections 

maakten onder onze begeleiding één hectare grond vrij van struiken en andere 

vegetatie zodat de heide er weer vrij spel heeft om te groeien, en diersoorten er 

gemakkelijk doorgang vinden. 

 

Ook een bedrijfswerkdag organiseren? Neem contact op met Frits 
Kuipers  
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Voucherregeling Beleef en Bewonder!  

De provincie Utrecht stimuleert inwoners om omgeving te vergroenen. Dit doet zij 

onder andere met de voucherregeling Beleef en Bewonder! Inwoners en 

vrijwilligersinitiatieven die hun dorp of wijk willen vergroenen, kunnen vouchers van € 

500 of  € 1.000 aanvragen en het geld besteden aan bomen planten, vijvers 

aanleggen of het schoolplein vergroenen. 

 

Lees meer  

 

 

 
 

Agenda  

18 juni: Erfgoed Gezocht: De ontknoping 

24 juni: Provinciale Erfgoeddag 2021 

24 juni: Wat leren we van corona? (Erfgoeddag) 

24 juni: Fort Vechten: mooie projecten en onderzoek rond de waterlinie en limes 

(Erfgoeddag) 
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24 juni: Gender en diversiteit in de archeologie (Erfgoeddag) 

24 juni: Crowdsourcing en musea (Erfgoeddag) 

24 juni: Workshop Anders Kijken naar erfgoed (Erfgoeddag) 

6 juli: Oostbroek Webinar: De Omgevingswet 

 

Bekijk de agenda  
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