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Inleiding 

 

 

In 2020 werd de wereld anders en zorgde ervoor dat het voor velen een bewogen en 

uitzonderlijk jaar werd. Dit geldt zondermeer ook voor de erfgoedsector en onze mooie 

kastelen en buitenplaatsen. Door verplichte sluitingen en het daarmee samenhangende 

teruglopend aantal bezoekers zijn voor de horeca en museaal-benutte KBL de zorgen 

bijzonder groot. Ook wij pasten ons activiteitenplan aan. De populaire themabijeenkomsten 

en informele Vriendenbijeenkomst vonden geen doorgang en de uitreiking van de Ithakaprijs 

2020 werd vanaf Kasteel Groeneveld te Baarn digitaal gedaan. Toch heeft sKBL op andere 

manieren hard doorgewerkt aan haar missies. In dit jaaroverzicht zetten we de belangrijkste 

activiteiten voor u op een rij. 

Doelstellingen 

Als nationaal podium ijvert sKBL voor: 

Het bevorderen van de bekendheid van Nederlandse kastelen, historische 

buitenplaatsen en Landgoederen met als bijkomend doel het vergroten van het 

maatschappelijk en politiek draagvlak voor hun instandhouding.   

Het inzetten op zinvolle verbindingen, netwerk en kennisoverdracht door de diverse 

groepen direct bij het behoud en beheer van KBL betrokken partijen.  

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

Het stimuleren van meer internationale aandacht voor het Nederlandse cultuurgroene 

erfgoed.  
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Bestuur en organisatie 

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit René W. Chr. Dessing (voorzitter), Erik Wanrooij (secretaris), Jos 

Vork (penningmeester), Herma de Heer (lid), Oldrik Verloop (lid), Rylana Seelen (lid) en Jan-

Hylke de Jong (lid). Laatstgenoemde trad per 1 december 2020 af als lid. Het bestuur is 

buitengewoon betrokken bij de missies van sKBL. Zo is bijvoorbeeld door Jos Vork een 

geautomatiseerd betaalsysteem geïmplementeerd en heeft Erik Wanrooij zich ingezet voor 

de verdere ontwikkeling van de website. René Dessing zet zich toegewijd in voor de 

belangen van de stichting, haar donateurs en de Nederlandse KBL. Voorts biedt hij 

redactionele ondersteuning bij digitale nieuwsbrieven, de berichtgeving in onze social media 

en het onderhouden van het (Vrienden)netwerk. De bestuursleden zijn onbezoldigd. Enkel 

de voorzitter ontvangt een bescheiden reis- en communicatievergoeding.   

In 2020 kwam het voltallige bestuur met de directeur van sKBL tweemaal fysiek (30 januari 

en 28 september 2020) en viermaal online (26 mei, 17 en 30 november en 9 december 

2020) samen. De gevolgen van de pandemie voor (s)KBL was een geregeld besproken 

onderwerp. Ook werd ruim aandacht besteed aan de toekenning aan sKBL van het Erfgoed 

Dealproject Kennisprogramma Klimaatbestendige KBL. De toekomst van sKBL was een 

ander onderwerp van gesprek. Nu sKBL haar zevende jaar in gaat, zet de stichting in op 

bestendiging, professionalisering en verdere profilering. Daarbij is het vergroten van ons 

netwerk en het uitbreiden van het werkbare team van vrijwilligers een ander speerpunt.   

Directie, professionals en vrijwilligers 

Naast de bezoldigd directeur Jennemie Stoelhorst (3,5 dag), verzorgt Lenneke Berkhout als 

eindredacteur de realisatie van de digitale kwartaalnieuwsbrief van sKBL. Daarnaast zijn er 

binnen de stichting vrijwilligers actief. Zij ondersteunen sKBL bij het technische beheer en 

ontwikkeling van de website, het benutten van de social media (Twitter, LinkedIn, Facebook 

en Instagram), organisatorische en secretariële werkzaamheden, het financiële beheer en bij 

het verzamelen van relevante informatie aangaande KBL. De inspanningen van de 

vrijwilligers zijn van essentieel belang. Zonder hun inbreng is het werk van sKBL onmogelijk. 

Zij verrichtten, evenals in voorgaande jaren, hun bijdragen zonder vergoeding. 

Vrienden/donateurs van sKBL 

In 2020 zijn 14 nieuwe donateurs toegetreden tot de stichting. 

 

Toegetreden kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen 

Gunterstein, Breukelen 

Kasteel De Wittenburg, Wassenaar 

De Vlaminckhorst, Heino 

Huize Bijdorp, Voorschoten 

De Witte Burg, Twello 

Margraff Stichting/Landgoed Zionsburg, Vught 

De Wildenborch, Vorden 

Kasteel De Kelder, Doetinchem 

Postwijck, Baambrugge 
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Toegetreden adviseurs, bedrijven en/of organisaties

Van Hoven & Oomen Rentmeesters & 

Onteigeningsadviseurs 

Noble House Valuation     

Cato Makelaars 

Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek B.V. 

Erfgoed Gelderland

 

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 op 

beleidszaken en aandachtspunten. Momenteel bezint het bestuur van sKBL zich op een 

alternatieve vorm van inspraak en betrokkenheid van de donateurs. Hierbij zal nadruk gelegd 

gaan worden op wisselwerking, het breder ophalen van ideeën en wensen onder de 

donateurs en krijgt de start van thematische werkgroepen de aandacht.    

Digitale sKBL Vriendenbijeenkomsten 

De jaarlijkse exclusieve Vriendenbijeenkomst op een bijzondere locatie kon geen doorgang 

vinden. In plaats daarvan zijn op 4 en 10 december 2020 twee digitale 

Vriendenontmoetingen gehouden. In beperkte kring werden toen ervaringen en onderwerpen 

besproken en uitgewisseld. Deze manier van kleine online ontmoetingen is plezierig en zal in 

2021 zeker worden voortgezet.   

Particuliere donateurs 

Regelmatig ontvangt sKBL de vraag van mensen die ons financieel willen ondersteunen bij 

ons werk. Daarom is het december 2020 voor individuele belangstellenden mogelijk om de 

stichting te steunen met een jaarlijks bedrag van minimaal € 50,-. Inmiddels zijn de eerste 10 

particuliere donateurs toegetreden. Het is de bedoeling deze groep donateurs in 2021 

energiek verder uit te bouwen. Zij krijgen bij aanvang van deze verbintenis een kleine 

attentie en we denken na over een jaarlijks evenement (lezing/excursie) voor na de Covid-

periode. 
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Ithakaprijs- en stipendium 

De uitreiking van de jaarlijkse Ithakaprijs vond op dinsdag 27 

oktober 2020 op Kasteel Groeneveld te Baarn digitaal plaats. 

Hier ontving Lenneke Berkhout de Ithakaprijs 2020 voor haar 

boek Hoveniers van Oranje. Functie, werk en positie 1621-

1732. Het Ithakastipendium 2020 werd toegekend aan Juliëtte 

Jonker-Duynstee voor een te verrichten onderzoek getiteld In 

de voetsporen van Johan Ortt van Nijenrode. Vijf generaties 

kasteelheren aan de Vecht. Aan deze prijs en het stipendium 

zijn een geldbedrag van € 5.000,- verbonden en was een 

initiatief van de in augustus 2020 op 98-jarige leeftijd 

overleden oud-staatssecretaris Mr. Els Veder-Smit. sKBL 

heeft haar overlijden meervoudig gememoreerd en is haar 

erkentelijk voor dit initiatief en warme steun.  

Dankzij een nieuwe particuliere schenker, die vooralsnog anoniem wil blijven, kunnen de 

Ithakaprijs en -stipendium vanaf 2020 nog tien jaar worden uitgereikt. Afspraken hieromtrent 

zijn in december 2020 geformaliseerd. Ook deze schenker is de stichting grote dank 

verschuldigd.  

Met ingang van 1 december 2020 wijzigde de samenstelling van de jury van de Ithakaprijs. 

Mirjam Koedoot is wegens werkdruk afgetreden als jurylid. Wij zijn haar dankbaar voor haar 

inzet en enthousiasme. Momenteel bestaat de jury uit Paul Schnabel (voorzitter), René 

Dessing (secretaris), Yme Kuiper en Marcel van Ool. Als nieuw jurylid voor Mirjam Koedoot 

is de kunsthistoricus Juliette Jonker-Duynstee toegetreden.   

 

Studiedagen en bijeenkomsten 

Op 6 februari 2020 organiseerde sKBL op 

Middachten een bijeenkomst voor eigenaren die 

op hun kasteel of buitenplaats een B&B hebben. 

Toen zijn de mogelijkheden verkend om tot meer 

samenwerking te komen. Tot voorbeeld dienen 

soortgelijke netwerken in Ierland en Frankrijk.   

Jammer genoeg konden er geen studiedagen in 

2020 worden georganiseerd. Bij aanhoudende 

coronaomstandigheden kan een digitale studiedag 

worden opgezet.   

 

Onderzoek 

De stichting verleende aan tal van onderzoeken haar medewerking. Zo waren wij onder 

andere behulpzaam bij het in kaart brengen van de gevolgen van de pandemie voor 

publiekstoegankelijke KBL. Een belangrijk resultaat hierbij is de onmogelijkheid om nuttige 

maatschappelijke en educatieve diensten te kunnen uitvoeren. Ook is men bezorgt over het 

Bijeenkomst B&B op kastelen of buitenplaatsen –  
Kasteel Middachten, 6 februari 2020 
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welzijn van werknemers en vrijwilligers en zijn de financiële gevolgen op veel plekken groot 

tot enorm. De onderzoeksresultaten bracht sKBL in voor een ministeriële lobby gericht op 

steun aan onze erfgoedsector. Ook stuurde sKBL, met medeondertekening door enige 

publiekstoegankelijk KBL, een brandbrief naar minister Ingrid van Engelshoven voor steun 

aan deze sector van monumenten. Dit vormde aanleiding tot een gesprek met haar op  

2 september 2020. 

 

Themafonds Kastelen en historische Buitenplaatsen 

Op 1 juli startten het Prins Bernhard Cultuurfonds en sKBL een Themafonds Kastelen en 

historische Buitenplaatsen. Dit fonds is richt zich op de verwerving van particuliere gelden 

voor vernieuwende publieksgerichte projecten van KBL met het oog om meer bijzondere 

verhalen op uiteenlopende wijzen met een belangstellend publiek te kunnen gaan delen. 

Afgelopen december ontvingen vier beleefprojecten als eerste een toekenning. Geld ging 

naar een beleefwandeling op Dekemastate (Jelsum) en Martenastate (Cornjum), een 

audiotour op Kasteel Middachten (De Steeg), interactieve bezoekerskaarten op Kasteelruïne 

Huys ter Horst (Horst aan de Maas) en een beleefwandeling op Kasteel Duivenvoorde 

(Voorschoten).  

 

Kennisprogramma Klimaatbestendige KBL 

Oktober 2020 werd onze aanvraag bij het Programmabureau 

Erfgoed Deal gehonoreerd voor de uitvoering van het 

Kennisprogramma Klimaatbestendige KBL.  Onze stichting 

bereidde deze aanvraag in nauwe samenwerking met een 

groot aantal partijen voor. Dit zijn (o.a.) de provincies Zuid-

Holland, Utrecht en Gelderland, gemeente Zeist, het Utrechts 

Landschap, Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, 

Utrechts Particulier Grondbezit en het Nationaal Park 

Utrechtse Heuvelrug. Het programma zal ons in staat stellen 

om de gaande klimaatwijzigingen te onderzoeken in relatie 

met KBL en om deze in gezamenlijk (en interprovinciaal) 

verband aan te pakken.  

sKBL heeft hierbij een coördinerende en secretariële rol. Het 

is zonder meer nodig om de klimaatproblemen regionaal vast te leggen, ze effectief te 

monitoren en te onderzoeken welke maatregelen tot oplossingen kunnen leiden. Een digitale 

groen/blauwe erfgoedmonitor gaat op meetpunten relevante data verzamelen om inzicht te 

krijgen in de gevolgen van de klimaatverandering. Er komen provinciale proeftuinen in 

Utrecht en Gelderland. De opgedane kennis en ervaring worden via een leeromgeving 

verzameld en gedeeld. Voorts wil het Kennisprogramma aantonen hoe erfgoed een 

meewegende en inspirerende factor kan zijn in provinciaal en regionaal klimaatbeleid. 
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Start onderzoek betekenis immateriële buitenplaatsencultuur  

De stichting heeft een begin gemaakt met de start van een werkgroep die zich gaat richten 

op de immateriële zaken die samenhangen met de Nederlandse buitenplaatsencultuur. De 

kroket en tal van andere bekende fenomenen zijn op een nationale lijst opgenomen. Op die 

lijst komt geen enkel begrip voor dat samenhangt met de omvangrijke cultuur op en rond 

kastelen en historische buitenplaatsen. Het is de bedoeling inhoud en vorm aan deze 

begrippen te geven en later op Huis Landfort te Megchelen een start te maken met een 

activiteitenprogramma. In deze werkgroep hebben zitting genomen: Yme Kuiper, Johan de 

Haan, Lenneke Berkhout, René Dessing, Jennemie Stoelhorst, Bertram de Rooij, Conrad 

Gietman en Josephine Rombouts.  

 

Samenwerkingsprojecten 

sKBL nam deel aan de werkgroep van brancheorganisaties in de erfgoedsector, die 

verantwoordelijk was voor het opstellen van het protocol tot de heropening van monumenten 

vanaf 1 juni 2020. Verder waren wij betrokken rond levende zorgen met het oog op de 

toekomst van Paleis Soestdijk en werkten wij mee aan de evaluatie van de SIM wetgeving 

 

Lidmaatschappen, participaties, bijdragen en verbintenissen 

sKBL heeft in 2020 samenwerking tot stand gebracht of gecontinueerd met diverse partijen 

en/of heeft geparticipeerd in uiteenlopende overlegorganen te weten:  

Erfgoedtafel Landgoederenzone Zuid-Holland 

sKBL neemt, samen met een grote groep andere organisaties (landgoedeigenaren, 

gemeenten, landschapsorganisaties, kennisinstellingen, etc.) deel aan de zogenaamde 

Erfgoedtafel Landgoederenzone Zuid-Holland. Dit provinciaal initiatief is bedoeld om 

ontwikkelingen, visies en restauratieprojecten gezamenlijk op te pakken, uit te werken en 

(financieel) te faciliteren. Tijdens de septemberbijeenkomst gaf sKBL een toelichting op het 

Kennisprogramma Klimaatbestendige KBL.    

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. Op 3 december 2020 vond een digitaal symposium plaats met als thema 

Huisarchieven. In 2021 gaan de deelnemende partijen met elkaar in gesprek over 

toekomstige invulling van het platform.   

Samenwerking met het NBTC en andere regionale toeristische organisaties 

Net als in voorgaande jaren heeft sKBL ook in 2020 de intensieve samenwerking met 

uiteenlopende toeristische organisaties voortgezet. Samen met het NBTC werden enige 

persgezelschappen inhoudelijk begeleid door René Dessing. Dit waren er helaas wel minder 

dan was voorzien vanwege Covid. De campagnes richten zich hierbij vooral op het 

middenkader woonachtig in Duitsland, Engeland en België. 
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Campagne Macht & Pracht 

In samenwerking met Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen en 

Achterhoek Toerisme heeft sKBL de Visie Gelderse verhaallijn 

Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen 2021-

2023 opgesteld, die op 9 december 2020 is gepresenteerd. 

Een visie die is geschreven met input van een veelheid aan 

stakeholders, afkomstig uit de sector zelf, maar ook van 

gemeenten, regio’s en samenwerkingsverbanden. Ter 

inhoudelijke onderbouwing van de visie schreef Godelieve van 

der Heijden voor sKBL en in opdracht van de provincie 

Gelderland, het Verhalenboek Macht & Pracht Gelderse 

kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen.  

Voorts werkte sKBL mee aan de productie van een animatie 

over dit Verhalenboek. In 2021 start de uitvoering van de visie 

en zal sKBL deelnemen aan zowel de stuurgroep als de projectgroep.  

Platform Utrechtse Buitenplaatsen 

sKBL leverde een inhoudelijke bijdrage over het Kennisprogramma Klimaatbestendige KBL 

aan het digitale PUB-symposium op 17 december 2020 met als thema Buitenplaatsen & 

klimaatverandering. 

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 en ook de belangen van onze donateurs.  

Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV) 

Voor de leden van de KBOV faciliteerde sKBL een actie om in de zomermaanden op eigen 

gelegenheid een aantal KBL te bezoeken die een band met het Huis van Oranje hebben. Op 

deze locaties ontvingen deze leden een bijzondere attentie. De samenwerking was een 

succes en zal in 2021 worden voortgezet.  

Herdenking Rampjaar 1672 - 2022 
In 2022 is het 350 jaar geleden dat ons land bruut overvallen werd door Lodewijk XIV met 

zijn troepen ons land binnenviel. De militaire overval leidde er onder andere toe dat vele 

kastelen en buitenplaatsen werden vernield en hun eigenaren gegijzeld of gechanteerd. 

Naast de beschadiging van dit erfgoed vonden meer oorlogshandelingen en verwoestingen 

plaats. De stichting Rampjaar 1672-2022 zal dit historische gebeuren tijdens een heel jaar 

memoreren met activiteiten, lezingen en tentoonstellingen. Het is de bedoeling dat sKBL 

voor wat betreft het onderdeel kastelen en historische buitenplaatsen een bijdrage gaat 

leveren. 
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In 2020 heeft sKBL het gebruik van verschillende kanalen intensief voortgezet: website, 

nieuwsbrieven, Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. 

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. Tijdens de periode van de eerste sluiting van de horeca en museaal benutte 

KBL is er op de website veel aandacht besteed aan het digitaal bezoeken van de KBL. Ook 

is het eerste half jaar een zogeheten online coronadossier ingericht met daarin nuttige 

informatie omtrent steunmaatregelen, wet- en regelgeving en praktische tips omtrent corona. 

In 2020 waren er 50.000 bezoekers met geregelde pieken na de verschijning van een sKBL 

nieuwsbrief of persbericht.  

Nieuwsbrieven 

In 2020 heeft sKBL vier nieuwsbrieven uitgegeven. Bij de start van 2020 stonden er 7.693 

abonnees geregistreerd. In december 2020 was het aantal abonnees 7.997. Er zijn geregeld 

(betaalde) advertenties en oproepen in onze nieuwsbrieven geplaatst. 

Social media 

Het aantal volgers van sKBL op Facebook is inmiddels 2.505.  

De sKBL-LinkedIn groep telt nu 1.105 leden. Het aantal volgers op Twitter is 891. Het 

Instagram account trekt 1.468 volgers.  

Gedurende het hele jaar zijn berichten gedeeld, informatie gegeven en foto’s gedeeld. 

Daarbij wordt goed gelet op nieuwswaarde, regionale spreiding en een gedifferentieerde 

berichtgeving. Dat wordt gezien de vele likes zeer gewaardeerd.  

Bladen en andere mediale presentaties 

In het jaarboek van de KBOV, dat 15 december 2020 verscheen, werd uitgebreid aandacht 

besteed aan de samenwerking tussen sKBL en KBOV. Lees hier de diverse artikelen (pag. 

10-19).   

Het persbericht (d.d. 24 maart 2020) en de brandbrief van sKBL aan minister Van 

Engelshoven (d.d. 29 april 2020) over de grote zorgen door corona trok landelijk veel 

aandacht. Onder meer op Omroep Gelderland en RTV Utrecht.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oranjebond.nl/wp-content/uploads/2020/12/KBOV-Jaarboek-2020.pdf
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2441885/Kastelen-vrezen-geldproblemen-door-corona
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2029467/wrange-situatie-voor-gesloten-kastelen-landgoederen-en-buitenplaatsen-door-coronacrisis.html
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