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Het nationale podium  
voor kastelen,  
historische buitenplaatsen  
& landgoederen 

Meer weten?
Op www.skbl.nl zijn alle Nederlandse kastelen en historische 
buitenplaatsen te vinden. De website geeft ook nieuws en 
andere leuke informatie over dit erfgoed, waaronder een 
agenda met de vele evenementen die er door het jaar heen 
zijn te beleven. 

sKBL maakt actief gebruik van Facebook, Twitter en LinkedIn. 
U vindt ons onder de naam sKBL.

Op onze website kunt u zich gratis aanmelden voor de 
digitale kwartaalnieuwsbrief. 

Wilt u als vrijwilliger een actieve bijdrage leveren aan het 
belangrijke werk van sKBL of wilt u zich inzetten voor een 
buitenplaats of kasteel bij u in de buurt, kijk dan op onze 
website. 

Nut en plezier
Weet u eigenlijk wat het verschil is tussen een kasteel, 
landgoed of oude buitenplaats?

Kastelen waren in de late middeleeuwen vaak verdedigings
werken in adellijk bezit. 

Buitenplaatsen kwamen vanaf 1630 op, in de tijd waarin 
veel burgers profiteerden van de enorme handelswelvaart. 
Overal op het platteland werden buitenplaatsen aangelegd 
om te dienen als recreatief zomerverblijf voor rijke 
stedelingen. Toen werden ook veel kastelen verbouwd tot 
buitenverblijf. Het huis met bijgebouwen, tuin en park 
vormden samen een artistiek ontworpen geheel. Sommige 

streken laten concentraties van 
buitenplaatsen zien. Samen vormen 
zij fraaie wandelgebieden. Dienden 
buitenplaatsen vroeger tot zomerse 
ontspanningsplek van de rijken, 
in onze tijd genieten veel meer 
mensen van hun culturele en 
recreatieve bijzonderheden. 

Als er bij een kasteel of buitenplaats veel land hoort, wordt 
dit wel een landgoed genoemd. Op een landgoed wordt van 
oudsher grondgebied voor land danwel bosbouw gebruikt. 
Men benut die (pacht)inkomsten voor het voortbestaan. 
Er zijn ook landgoederen waar het monumentale huis of 
kasteel verdwenen is.
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Koesteren
Onnodig te zeggen dat natuur de mens goed doet. Maar de 
ruimte voor natuur en daarmee ook voor het groene culturele 
erfgoed staat onder druk door de verstedelijking, uitdijende 
infrastructuur en door intensieve land- en tuin bouw. Met 
elkaar kunnen we ervoor zorgen dat deze eeuwenoude en 
waardevolle bron van ontspanning blijft bestaan. Daar zet 
sKBL zich voor in, want meer draagvlak betekent een betere 
kans op behoud van ons monumentale erfgoed.

Gemakkelijk vindbaar
Niet iedereen weet de fraaie kastelen, historische buiten-
plaatsen en landgoederen in ons land te vinden. Daar heeft 
sKBL verandering ingebracht. Op de website www.skbl.nl 
vindt u inhoudelijke informatie over honderden kastelen en 
historische buitenplaatsen, compleet met adresgegevens,  
wat je er zoal kunt doen en hoe je er komt. 

Nederland is ongekend mooi. Overal zijn plekken 
waar je onder de indruk komt van landelijke 
schoonheid. Niet zelden zijn dit plekken met 
een kasteel of historische buitenplaats. Kastelen 
en historische buitenplaatsen spreken tot de 
verbeelding en leveren een grote bijdrage aan  
de schoonheid en uniciteit van ons landschap.

Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen 
& Landgoederen (sKBL) draagt eraan bij dat dit 
waardevolle landschap en dit monumentale  
erfgoed bewaard blijven.

Ontspannen door inspanning en  
ontspannen op een uitspanning
Op historische buitenplaatsen kunt u zich inspannen, 
ontspannen maar ook even ‘uitspannen’. De geest verzetten 
en verrijken kan op veel verschillende manieren. Fietsen, 
wandelen, theedrinken, vrijwilligerswerk doen, paardrijden, 
logeren, varen, vergaderen, feest vieren, tentoonstellingen 
of concerten bezoeken. Ook liefhebbers van dier- en moes-
tuinen komen volop aan hun trekken. Op de website van 
sKBL vindt u praktische informatie. 

sKBL netwerk
Naast promotionele activiteiten, steekt sKBL ook energie 
in de versterking van de onderlinge band tussen kastelen, 
buiten plaatsen en landgoederen zelf. Dat doen we bijvoor-
beeld tijdens studiedagen en door het stimuleren van 
kennisuitwisseling. Samenwerking en kennisdeling immers 
bevorderen het behoud van die heerlijke plekken. sKBL kent 
een groeiende groep donateurs. Deze vrienden scharen zich 
achter de doel stellingen en vormen met elkaar een actief 
netwerk.

Ithakaprijs en -stipendium 
sKBL stimuleert publicaties over kastelen, historische 
buitenplaatsen en landgoederen. Sinds 2015 vindt de 
jaarlijkse uitreiking plaats van de Ithakaprijs en het 

Ithakastipendium, die ieder € 5.000,- groot 
zijn. Prijs en stipendium worden toegekend aan 
onderzoek of journalistiek werk dat verbanden 
laat zien tussen kastelen en historische 
buitenplaatsen onderling. 
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