stichting
Kastelen
Buitenplaatsen
Landgoederen

5 JAAR

stichting Kastelen,
(historische) Buitenplaatsen
en Landgoederen
Steeds meer mensen en organisaties weten
sKBL te vinden en haar kracht als kennisverzamelaar en verbinder te benutten.

 Landgoed Zuylestein

 Landgoed Hoevelaken

In vijf jaar tijd tal van

lezingen
spreekbeurten
openingen
representatieve
bijeenkomsten
interviews
perscontacten
website skbl.nl
digitale nieuwsbrieven
social media

Erfgoed Landfort
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sKBL nieuwsbrieven
bijzondere nieuwsbrief
herbestemming Soestdijk
vrienden
aan het woord
boekbesprekingen
artikelen
over diverse onderwerpen

Een greep uit de artikelen:
De Veluwe als jachtlandschap
Buitengoed Geul & Maas
Vrijwilligers favoriet in strijd tegen exoten
Beroemde gasten op Nederlandse KBL
Resultaten van vier jaar specifiek
buitenplaatsenbeleid in de provincie Utrecht
Landschap en sociale gelaagdheid
Historische moestuinen nog altijd productief
Buitenplaats als knooppunt van kennis en innovatie

Kasteel Cannenburch

Bereik

50

Organisaties

Particulier

67

200
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Twickel en Huis te Breckelenkamp

Vriendenbijeenkomst Huis te Breckelenkamp

67
sinds 2014:
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zorg, tu
overheid, bedr

vanaf 2015

15 studiedagen
1.000+ bezoekers
onderwerpen:
•

Vrijwilligersbeleid

•

Rentmeesterschap

•

Marketing & promotie

•

Beheer en bestuur

•

Omgevingswet

3 vriendenbijeenkomsten
4 uitreikingen
Ithakaprijs
•

Uitreiking Ithakaprijs 2015

totaal 34 genomineerden

Kennis delen

Verbinder van

Particulieren
Horeca benutte KBL
Kasteel- en buitenplaatsmusea
Natuur- en terreinbeherende organisaties
Samenwerking in studiedagen

Cultuurfonds, NTs,
Gilde van Tuinbazen,
RBT’s
Samenwerking met

RCE, RUG, NKS,
Provincies en NBTC

Landgoed Singraven

Verbinden

sKBL als intermediair:

500 vragen
om op KBL te willen wonen, werken,
vrijwilliger te worden, vragen over geschiedenis,
bemiddelingen over openstelling…

zoals...
Een kasteelmuseum vraagt wie ervaring heeft met het
gebruik van sloffen door bezoekers, om de vloeren te
sparen.
Omroep zoekt voor een radioportret naar een jongere
die woont en is opgegroeid op een buitenplaats en daar
makkelijk voor een breed publiek over kan vertellen.
Welke kastelen organiseren kinderfeestjes?
“Ik ben op zoek naar buitenplaatsen, kasteeltuinen of
landgoederen met grote, oude taxusbomen om daar het
zaad van te verzamelen voor de kweek.”
Wie heeft ervaring met herstel van (400 jaar) oude
keermuren?
Te huur gevraagd: Landelijk huis of bijgebouw, op een
stille plek buiten, om voor langere tijd te bewonen.
Kunstenares is op zoek naar een afbeelding van het
voormalige Huis Oldeneel, ook wel spieker ‘t Oldeneel
genoemd, in het voormalige Zwollerkerspel.
Informatie en foto’s gevraagd van hondenbegraafplaatsen
op historische buitenplaatsen.

Tuinkamer Loenersloot

Vraagbaak

stichting
Kastelen
Buitenplaatsen
Landgoederen

René W.Chr. Dessing,
initiatiefnemer en
directeur sKBL

©Kenneth Stamp

Dank aan
iedereen die ons de afgelopen jaren vol
enthousiasme gesteund/ondersteund heeft.
Ook de komende jaren zullen we ons weer actief
en vol passie inzetten voor de instandhouding van
dit bijzondere en prachtige erfgoed in ons land.

www.skbl.nl

