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Inleiding 

 

 

De in februari 2014 opgerichte Stichting digitaal portaal voor Kastelen, historische 

Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) vierde in 2019 haar eerste lustrum.  

sKBL kijkt terug op vijf succesvolle jaren waarin de belangstelling voor KBL is toegenomen 

en het netwerk zich heeft uitgebreid.   

Ook in 2019 is onverminderd doorgewerkt aan de doelstellingen van sKBL, te weten: 

1. Het zoeken naar meer maatschappelijk draagvlak en het bevorderen van bekendheid 

van Nederlandse Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen.  

2. De inzet op zinvolle verbindingen en kennisoverdracht door de verschillende groepen 

direct bij het behoud en beheer van KBL betrokken partijen.  

3. Het stimuleren van onderzoek middels de instelling van de Ithakaprijs en -stipendium 

4. Het stimuleren van meer internationale aandacht voor het Nederlandse cultuurgroene 

erfgoed.  
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Bestuur en organisatie 

Bestuur 

Met ingang van 1 augustus 2019 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd.  

Chris Kalden heeft zijn functie als voorzitter overgedragen aan René Dessing, die vanaf de 

oprichting en tot 1 augustus 2019 directeur was van sKBL. Luydert Smit heeft zijn functie als 

penningmeester overgedragen aan fiscalist Jos Vork.  

 

Het bestuur bestaat vanaf 1 augustus 2019 uit René Dessing (voorzitter), Erik Wanrooij 

(secretaris), Jos Vork (penningmeester), Herma de Heer (lid), Oldrik Verloop (lid), Rylana 

Seelen (lid) en Jan-Hylke de Jong (lid). De bestuursleden zijn onbezoldigd. De voorzitter 

ontvangt reiskosten- en communicatievergoeding. De overige bestuursleden ontvangen geen 

onkostenvergoeding. 

 

De directie van sKBL werd tot 1 augustus 2019 uitgevoerd door René Dessing en vanaf die 

datum door Jennemie Stoelhorst.  

 

In 2019 kwam het voltallige bestuur met de directeur van sKBL viermaal bijeen. Zij 

vergaderden op 31 januari, 20 juni, 25 september en 16 oktober. Veel aandacht werd tijdens 

deze bestuursvergaderingen besteed aan het bepalen en vaststellen van een toekomstplan. 

Na de eerste startjaren, waarin de stichting is opgebouwd en uitgegroeid, zet sKBL zich nu in 

op bestendiging en verdere profilering.  

Directie, professionals en vrijwilligers 

Per 1 augustus 2019 is de bezoldigde directietaak overgedragen aan Jennemie Stoelhorst, 

die eerder al als projectmedewerker bij sKBL betrokken was. Saskia Ouwehand was vanaf 

de oprichting in 2014 tot 1 augustus 2019 als communicatie-medewerker werkzaam. Nieuw 

in de gelederen is Lenneke Berkhout. Zij heeft de taak van secretaris van de sKBL 

International Summer School op zich genomen. Daarnaast draagt zij bij aan de inhoudelijke 

totstandkoming van de sKBL nieuwsbrief. Dit werk verricht zij vanaf begin 2020 als 

eindredacteur.  

 

De groep vrijwilligers die de stichting ondersteunt, 

is verder uitgebreid met regiocorrespondenten die 

in hun eigen omgeving naar nieuws en activiteiten 

speuren voor plaatsing op de sKBL-website of 

sociale media. De inspanningen van de 

vrijwilligers zijn van grote waarde. Zonder hen is 

het werk van sKBL niet mogelijk. Zij verrichtten in 

2019, evenals in voorgaande jaren, hun bijdragen 

zonder vergoeding. 

 

 
Vrijwilligers te gast op Huis te Linschoten,  
december 2019 (foto: René Dessing) 
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In 2019 

Toegetreden kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen 

Landgoed Baest, Oirschot 

Eyckendal, Soest 

Den Ham, Vleuten 

Sypesteyn, Loosdrecht 

Kasteel Geulle, Geulle 

Villa de Haer, Oldenzaal 

Huis Sevenaer, Zevenaar 

Kasteel de Keverberg, Kessel 

Paviljoen Welgelegen, Haarlem 

Het Lankheet, Haaksbergen 

Brakestein, Texel 

Boschoord, Sint Nicolaasga 

Duinbeek, Oostkapelle 

Huize De Worp, Deventer 

Kasteel Nederhorst, Nederhorst den Berg 

Glorieuxpark, Eindhoven 

Kasteel Gemert, Gemert 

 

Vrienden/donateurs van sKBL 

In 2019 zijn 25 nieuwe donateurs toegetreden tot de stichting. In totaal zijn nu circa 200 

donateurs in ons netwerk aangesloten. In 2019 zijn 25 nieuwe donateurs toegetreden. 

 

In 2019 

Toegetreden adviseurs, bedrijven en/of organisaties

Verlaan & Bouwstra architecten 

Armaex 

Marketing Oost 

Stichting ERM 

Hatzo Producties  

Vestigia 

Architectenbureau Prent 

Debie & Verkuijl 

 

 

Vriendenraad 

De in 2015 opgerichte Vriendenraad kwam op 11 april 2019 op Landgoed Eyckenstein 

bijeen. Deze raad adviseert directie en bestuur van sKBL gevraagd en ongevraagd ten 

aanzien van het te voeren beleid. Afgestemd op het toekomstplan van sKBL oriënteert de 

raad zich op aard en insteek van de betrokkenheid van de donateurs op het beleid en de 

uitvoering daarvan. Er zal meer nadruk worden gelegd op het werken in thematische 

werkgroepen.  

Bijeenkomst Vrienden 

Op vrijdag 4 oktober 2019 is een informele vriendenbijeenkomst georganiseerd op Huis te 

Linschoten. Bekijk hier een terugblik op Facebook 

 

 

 

https://www.facebook.com/skblnederland/posts/2368723876709057
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Ithakaprijs- en stipendium 

De Ithakaprijs 2019 is op woensdag 16 oktober 2019 op 

Kasteel Amerongen uitgereikt aan het Genootschap Oud-

Westland voor de publicatie Buitenplaatsen in het Westland. 

Met smaak en tot voordeel aangelegd. Het Ithakastipendium 

2019 werd toegekend aan Astrid Schutte voor een literair non-

fictieproject rond Huis Baak, getiteld Een laatste heer. Bij de 

feestelijke prijsuitreiking waren ruim 100 personen aanwezig. 

Dank zij een particuliere schenking kan sKBL deze prijs ook 

de komende tien jaar nog uitreiken. 

 

 

International Summer School  

In de zomer van 2020 vindt de eerste sKBL International Summer School plaats. In die editie 

staan de Amsterdamse buitenplaatsen centraal. Het programma is zorgvuldig samengesteld 

en nu onder de aandacht gebracht van binnen- en buitenlandse vak- en 

monumentenorganisaties. Inmiddels hebben zich meerdere belangstellenden aangemeld. 

 

Onderzoek 

Januari 2019 heeft sKBL haar jaarlijkse onderzoek gedaan naar het publieksbereik van 

kasteel- en buitenplaatsmusea. Eén van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek is, 

dat Nederlandse kastelen en historische buitenplaatsen in toenemende mate buitenlandse 

bezoekers trekken. Lees hier de belangrijkste conclusies. 

 

In augustus 2019 heeft sKBL, net als in 2018, een donateursonderzoek uitgevoerd over de 

gevolgen van klimaatverandering. Daaruit blijkt, dat eigenaren/beheerders van 

Nederlandse kastelen en historische buitenplaatsen zich grote zorgen maken over de 

gevolgen van klimaatveranderingen. Vooral de schade op de lange termijn aan bomen en 

bomenlanen en het toenemend watertekort is hierbij vaak genoemd.Er klinkt een luide roep 

om een klimaatbestendige aanpak voor historische tuinen en parken. Het persbericht met de 

uitslag van dit onderzoek, werd zeer breed in de Nederlandse pers opgepakt. Lees hier het 

persbericht. 

 

Studiedagen- en bijeenkomsten 

In 2018 heeft sKBL vijf studiebijeenkomsten georganiseerd met verschillende partners.  

1. Dinsdag 19 februari 2019 op Buitenplaats Schoonoord te Doorn over de Tuinbaas 

en vrijwilligers. In samenwerking met het Gilde van Tuinbazen  

120 deelnemers. Lees hier het verslag.  

https://www.skbl.nl/wp-content/uploads/2020/01/Kengetallen-2018-kasteel-en-buitenplaatsmusea.pdf
https://www.skbl.nl/klimaatverandering-grote-zorgen-bij-kbl/
https://www.skbl.nl/klimaatverandering-grote-zorgen-bij-kbl/
https://www.skbl.nl/wp-content/uploads/2019/02/Studiedag-Tuinbaas-en-vrijwilligers-19-feb-2019-verslag.pdf
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2. Dinsdag 2 april 2019 vond de jaarlijkse 

bijeenkomst voor kasteel- en 

buitenplaatsmusea plaats op kasteel 

Wijchen te Wijchen. 35 deelnemers.  

Lees hier het verslag.  

3. Donderdag 13 juni 2019 op kasteel 

Groeneveld te Baarn. Thema: Daar heb je 

vrienden voor – Vrienden en KBL   

55 deelnemers. Lees hier het verslag.  

4. Maandag 26 augustus 2019 op Huis 

Bergh te ’s-Heerenberg over 

klimaatadaptatie bijzondere tuinen. In 

samenwerking met de Nederlandse 

Tuinenstichting. 85 deelnemers.  

Lees hier het verslag.  

5. Vrijdag 27 september 2019 op landgoed Elswout te Overveen over het verantwoord 

besparen op energiekosten van kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. 

60 deelnemers. Lees hier het verslag. 

 

Samenwerkingsprojecten 

Provincies en het project De Hollandse Buitenplaatsen 

In 2018 is sKBL een samenwerking aangegaan met de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-

Holland. Die samenwerking kreeg de titel: Hollandse buitenplaatsen. Doel van dit project is 

het vergroten van de zichtbaarheid van de Hollandse buitenplaatsen  vanuit een landelijke 

en/of interregionale benadering. Deze samenwerking is in 2019 voortgezet. Een van de 

resultaten is een duidelijkere duiding van de verschillen in regionale ontstaans- en 

ontwikkelingsgeschiedenis van KBL, door de toevoeging van het onderdeel ‘regioverhalen’ 

op het herziene digitale portaal van sKBL.  

In het kader van het vergaren van regioverhalen is in 2019 een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten met de provincie Gelderland. Binnen deze 

samenwerking wordt de unieke ontstaans- en ontwikkelingsgeschiedenis van de Gelders 

kastelen en historische buitenplaatsen in kaart gebracht. De verhalen worden op het digitale 

portaal van onze stichting geplaatst en worden verder intensief benut voor verdere 

ontwikkeling van recreatie en toerisme op en rond dit monumentale erfgoed in Gelderland.  

Internationale samenwerking 

In 2019 zijn contacten gelegd met gastvrijheidsorganisaties op kastelen in Frankrijk en 

Ierland. In beide landen zijn kringen van particuliere eigenaren actief met B&B’s op kastelen 

en buitenplaatsen. Tijdens besprekingen zijn mogelijkheden verkend om tot samenwerking 

met Nederlandse B&B’s op KBL te komen. Daarvoor wordt in  februari 2020 een bijeenkomst 

georganiseerd met Nederlandse eigenaren.  

 

Bijeenkomst klimaatadaptatie bijzondere tuinen i.s.m. NTs 
(foto: René Dessing) 

https://www.skbl.nl/wp-content/uploads/2019/08/Verslag-bijeenkomst-Kasteelmusea-2-april-2019-Wijchen.pdf
https://www.skbl.nl/wp-content/uploads/2019/06/Verslag-sKBL-studiedag-Daar-heb-je-Vrienden-voor-13-juni-2019.docx.pdf
https://www.skbl.nl/wp-content/uploads/2019/09/Verslag-studiedag-Klimaatadaptatie-bijzondere-tuinen-26-augustus-2019.pdf
https://www.skbl.nl/wp-content/uploads/2019/12/Artikel-verslag-Duurzame-KBL-red-SO.pdf
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Lidmaatschappen, participaties, bijdragen en verbintenissen 

sKBL heeft in 2019 samenwerking tot stand gebracht of gecontinueerd met verschillende 

partijen en geparticipeerd in diverse overlegorganen te weten:  

Erfgoedtafel Landgoederenzone Zuid-Holland 

sKBL participeert, samen met een grote groep andere organisaties (van landgoedeigenaren, 

gemeenten, landschapsorganisaties tot kennisinstellingen) in de Erfgoedtafel 

Landgoederenzone Zuid-Holland. Deze tafel is bedoeld om allerlei ontwikkelingen, visies en 

restauratieprojecten gezamenlijk op te pakken, uit te werken en te faciliteren.  

Platform Kastelen & Buitenplaatsen 

sKBL participeert met de NKS en de Rijksuniversiteit Groningen in een stuurgroep bij het 

door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geïnitieerde Platform Kastelen & 

Buitenplaatsen. In januari 2019 nam Fred Vogelzang (NKS) de rol van voorzitter over van 

Yme Kuiper. In 2019 zijn twee bijeenkomsten georganiseerd in Amersfoort. Een bijeenkomst 

op donderdag 4 april 2019 met als onderwerp archeologische vondsten. De tweede 

bijeenkomst vond plaats op vrijdag 15 november en had als thema: Kastelen en 

buitenplaatsen: begrip en begripsverwarring  

NBTC en regionale toeristische organisaties 

sKBL heeft de samenwerking voortgezet met het NBTC inzake hun activiteiten om 

Nederlandse kastelen en buitenplaatsen onder de aandacht te brengen van een Duits en 

Vlaams publiek. Voorts ondersteunde sKBL het NBTC inhoudelijk bij de ontvangst van 

talrijke journalisten uit Duitsland, Engeland en België.  

TVAN 

sKBL gaf het bureau Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN) inhoudelijke ondersteuning 

bij de organisatie van twee netwerkbijeenkomsten in het kader van het Gelderse programma 

Macht en Pracht in Gelderse Streken. Hierin participeert  een groot aantal Gelderse KBL. Op 

15 april vond een bijeenkomst met het thema ‘storytelling’ plaats op Kasteel Ruurlo.  

Op 14 november werd een verkenning georganiseerd over de toekomst van de campagne  

Macht & Pracht op Slot Loevestein.  

NTs 

In samenwerking met de Nederlandse Tuinenstichting werd een succesvolle studiedag 

georganiseerd over klimaatadaptatie bijzondere Tuinen 

Gilde van TuinbazenErfgoedtafel Landgoederenzone Zuid-Holland 

In samenwerking met de het Gilde van Tuinbazen werd een drukbezochte studiedag 

georganiseerd over de Tuinbaas en vrijwilligers 

Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) en Kunsten ’92  
sKBL is lid van de FIM en het Erfgoedplatform binnen Kunsten ’92 en vertegenwoordigt daar 

het erfgoed KBL alsmede de belangen van onze donateurs.  
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Moestuindag op Twickel 

Op zaterdag 14 september 2019 was 

sKBL met een stand aanwezig op de 

zeer druk bezochte (zonnige) 

Moestuindag op Landgoed Twickel. 

Tuinbeurs Het Loo  

Op 28 en 29 september 2019 bemenste 

sKBL een stand op de Tuinbeurs van Paleis 

Het Loo.  

Platform Utrechtse Buitenplaatsen 

Op 28 november 2019 vond het jaarlijkse 

PUB-symposium plaats op Kasteel 

Groeneveld. Tijdens het symposium was er aandacht voor actuele thema’s die invloed 

hebben op de hedendaagse buitenplaats. sKBL verzorgde samen met Nationaal Park 

Utrechtse Heuvelrug een interactieve workshop over klimaatadaptatie. 

Studiereis Wenen 

Samen met talrijke Nederlandse experts op KBL gebied nam René Dessing deel aan een 

studiereis langs Oostenrijkse kastelen en buiten in en rond Salzburg en Wenen. 

Lezingen 

René Dessing gaf talrijke lezingen over Nederlandse kastelen en historische buitenplaatsen. 

In het Airborne Museum te Oosterbeek gaf hij wegens hoge opkomst twee lezingen over 

kastelen en historische buitenplaatsen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze voordrachten 

dragen telkens bij aan de toenemende belangstelling voor 

 

 

  

Moestuindag op Twickel (foto: René Dessing) 
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In 2019 heeft sKBL het gebruik van verschillende kanalen intensief voortgezet: website, 

nieuwsbrieven, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en een vriendenforum. 

 

Online kanalen 

Website 

In augustus 2019 is een geheel vernieuwde website in gebruik genomen die de vindbaarheid 

en zichtbaarheid heeft vergroot. Er is een duidelijk onderscheid tussen verschillende 

doelgroepen. In 2019 waren er 50.000 bezoekers met geregelde pieken na de verschijning 

van een sKBL nieuwsbrief.  

Nieuwsbrieven 

In 2019 heeft sKBL vier nieuwsbrieven uitgegeven. Bij de start van 2019 stonden er 7770 

abonnees geregistreerd. In december 2019 was het aantal abonnees 7623. Er zijn geregeld 

(betaalde) advertenties en oproepen in onze nieuwsbrieven geplaatst.  

Social media 

Het aantal volgers van sKBL op Facebook is inmiddels circa 2300   

 

 

De sKBL-LinkedIn groep telt nu ca 980 leden. Het aantal volgers op Twitter is 838. Het 

Instagram account, gestart in augustus 2018, trekt 905 volgers.  

Vriendenforum 

Het sKBL-Vriendenforum is geregeld benut voor vragen van forumleden over uiteenlopende 

zaken betreffende beheer van buitenplaatsen. Na de ingebruikname van de nieuwe sKBL-

website wordt nog gewerkt aan een nieuwe vorm van het Vriendenforum.  

 

Offline kanalen 

Bladen en andere mediale presentaties 

In het magazine Schenken & nalaten aan Goede Doelen verscheen in de eerste editie van 

2019 een artikel over de activiteiten van sKBL. Lees hier het artikel (pag. 86-87). Zie ook de 

pagina over sKBL op dit platform.  

https://www.donerenaangoededoelen.nl/magazines/7/
https://www.donerenaangoededoelen.nl/samen-voor-ons-historische-en-groene-erfgoed/?fbclid=IwAR3G8ob-vCf-DeCyZdgFf0zw7NSiKfPtb1dcOUyIXWWUtpBDakmBNPGpu1k
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Een interview met René Dessing op 27 juni 

2019 voor de lokale omroep B-FM (Zutphen 

en omgeving).  

 

Een artikel in de Telegraaf op 5 juli 2019, 

naar aanleiding van het jaarlijkse onderzoek 

van sKBL naar bezoekersaantallen bij 

kasteel- en buitenplaatsmusea.  

 

Een persbericht van sKBL, begin september 

2019, over haar onderzoek naar gevolgen 

van klimaatverandering op KBL trok landelijk 

veel aandacht. Onder meer bij het NOS 

Radio 1 Journaal. 

 

Dagblad Trouw bracht in oktober een artikel over Buitenplaatsen in het Westland, naar 

aanleiding van de uitreiking van de Ithakaprijs aan de makers van deze publicatie.  

Lees hier het artikel 

  

Artikel in het magazine Schenken & nalaten aan  
Goede Doelen 

https://www.facebook.com/bfmstudio/videos/2998416410183404/UzpfSTE0NzYxNTI1ODI2MzI4NjI6MjMwMjAxMDAyMzM4MDQ0Mw/
https://www.telegraaf.nl/lifestyle/637782839/toerist-gek-op-kastelen
https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/512266-klimaatverandering-kastelen?fbclid=IwAR1rFFextZjWbbnpYLAoQ6rwyZzZvjGbgvD1H19UfRTSYX62pkhufcKJJ8M
https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/512266-klimaatverandering-kastelen?fbclid=IwAR1rFFextZjWbbnpYLAoQ6rwyZzZvjGbgvD1H19UfRTSYX62pkhufcKJJ8M
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/de-lustoorden-van-het-westland-zijn-vergeten~bfb29867/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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