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Lugt, Arjen van der

Van: Ivo Brautigam - Landschap Erfgoed Utrecht 

<i.brautigam@landschaperfgoedutrecht.nl>

Verzonden: donderdag 24 juni 2021 18:25

Aan: !Griffie-oudewater

Onderwerp: Eenderde meer vrijwilligers aan de slag in coronajaar 2020, wel veel minder uren

Categorieën: Ingekomen stuk

 
 

Bekijk de online versie 

 

 

 

  do 24 juni   

Beste relatie, 

 

Traditioneel maken wij aan het begin van de zomer de balans op van het 

vrijwilligerswerk in het afgelopen jaar. We doen dat altijd in de vorm van een 

overzichtelijke infographic. Ook in 2020 is er - ondanks corona - veel werk verzet. Met 
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trots bied ik je dan ook, namens alle medewerkers en vrijwilligers van Landschap 

Erfgoed Utrecht, de vrijwilligersresultaten 2020 aan. 

 

Halvering bezoekers 

Als je naar onze vrijwilligersresultaten 2020 kijkt, zie je dat het een bijzonder jaar 

was. Grote vrijwilligersevenementen als NLDoet en de Natuurwerkdag gingen op het 

laatste moment niet door. Binnenlocaties als het bezoekerscentrum van de Pyramide 

van Austerlitz werden zwaar getroffen. De vrijwilligers zaten de helft van het jaar 

noodgedwongen thuis. Het aantal bezoekers halveerde. 

 

 

Toch zijn er ook lichtpuntjes. Zo bracht de crisis een andere kant van onszelf naar 

boven. Vrijwilligers trokken er vaker op uit, zij het in kleinere groepjes. Achterstallig 

onderhoud werd aangepakt. Er werden vernieuwingen en innovaties doorgevoerd. 

Online bleek soms een redelijk alternatief, bijvoorbeeld voor het op peil houden van 

kennis en vaardigheden. 
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Spectaculair 

Een speciale groep vormden de Erfgoed Gezocht-vrijwilligers. Terwijl het 

maatschappelijk leven in maart 2020 vrijwel stil viel, bood juist dit project vrijwilligers 

met een hart voor erfgoed en geschiedenis een uitweg. Duizenden hoogtekaarten 

werden in mum van tijd vanachter de computer thuis bekeken en gerubriceerd door 

4.500 vrijwilligers. Veel te vroeg bereikten we de eindstreep. Spectaculair, net als de 

schat aan nieuwe wetenschappelijke inzichten die het opleverde. 

 

 

"In 2020 waren er meer vrijwilligers dan ooit actief 
in het landschap en erfgoed. Wel draaiden ze fors 

minder uren." 
 

  
 

 

Klompenpadvrijwilligers maakten overuren. Op de meeste Klompenpad-routes was 

het vanwege de lockdown zo druk dat er zelfs delen afgezet moesten worden. 

Mensen zochten meer dan ooit de vrijheid en ontspanning van een frisse wandeling in 

de buitenlucht. Vrijwilligers trokken alles uit de kast om de drukte in goede banen te 

leiden. 

 

Achterstand inhalen 

Veel werk, laten we eerlijk zijn, bleef dit jaar liggen. Werk dat soms geen uitstel of 

vertraging dult. Je ziet het aan de cijfers in de infographic. Er zijn in 2020 meer 

vrijwilligers dan ooit actief geweest in het landschap en het erfgoed: ruim 13 duizend. 

Een groei van maar liefst 30 procent. Maar gezamenlijk draaiden ze veel minder uren, 

een daling van wel 37 procent! Nu alles weer open gaat, is het de uitdaging die 

achterstand snel in te halen.  

  

Bekijk de infographic van de vrijwilligersresultaten 2020 via de knop.  

 

Met vriendelijke groet, 
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Ivo Brautigam 

Directeur Landschap Erfgoed Utrecht 

 

Ga naar de infographic  

 

 

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