
Nederlandse kastelen,
historische buitenplaatsen en 
landgoederen
Bij mooie kastelen en uitgestrekte landgoederen denken 
velen eerder aan onze buurlanden dan aan Nederland 
terwijl ons land honderden bijzondere kastelen, historische 
buitenplaatsen en landgoederen (KBL) telt. Van de borgen 
en states in het Noorden, de vele fraaie havezaten in Oost-
Nederland, via de oude Hollandse buitens langs rivieren 
en achter de duinen tot de oude kastelen en landgoederen 
in Limburg; heel ons land is nog altijd bezaaid met dit 
monumentale erfgoed. De rijke en diverse monumenten liggen 
vaak te midden van landschappelijke parken of uitgestrekte 
bossen en zijn altijd indrukwekkend om te zien.  
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Ons unieke 
verhaal 
Onze geschiedenis en ontwikkeling van deze 
monumentale erfgoederen is binnen Europa een 
tamelijk uniek verhaal. Anders dan in andere landen, 
waar de adel over het algemeen grootgrondbezitters 
was en hun kastelen bewoonde, was grondbezit in 
Holland iets dat rijke burgers toebehoorde. Naast de 
paleizen van de Oranjes en de kastelen van de meestal 
in Oost-Nederland wonende adel, gaven kooplieden 
en regenten in de kustprovincies en in Utrecht 
een enorme impuls aan de opkomst van een ware 
buitenplaatscultuur. 



Buitenplaatsen 
te kust en te keur
De meeste buitenplaatsen werden tussen 1650 en 1900 
aangelegd en ook daarna nog werden ze wel gerealiseerd. 
Aanvankelijk bevonden zij zich in de directe nabijheid van 
de Hollandse steden zodat ze via het vele water per boot 
makkelijk bereisbaar waren. Later, door betere wegen en 
vervoer, werd die reisafstand vanzelf groter. Vanaf het 
voorjaar tot diep in het najaar genoten zij op hun buitens 
van het buitenleven, ver weg van de stank en overlast in 
de benauwende steden en hun handelsbezigheden. Ze 
ontvingen er hun familie en vrienden, maakten muziek 
of hielden zich met botanie bezig. Veel buitenplaatsen 
werden nieuw aangelegd of men kocht een bestaande 
boerderij om te worden omgezet in een lusthof met een 
fraai park. Verder waren er vaak een sier- en moestuin 
met fruitmuren en boomgaard, waterpartijen, volières, 
visvijvers, tuinbeelden, een koetshuis en oranjerie te 
vinden op de buitenplaatsen. De meeste zijn soms 
honderden jaren oud en sommige gaan zelfs terug naar 
de 14de of 15de eeuw.  



sKBL
Stichting kastelen, historische buitenplaatsen 
en landgoederen (sKBL) spant zich in om de 
zichtbaarheid van al deze prachtige KBL 
te vergroten en bevordert de onderlinge 
samenwerking tussen alle verschillende 
belangengroepen rond dit monumentale 
erfgoed. Wij onderzoeken de gevolgen van  
de klimaatwijzigingen op KBL, maar spannen 
ons ook in om veel meer mensen in ons land  
en daarbuiten te enthousiasmeren voor dit 
mooie erfgoed. 

Buitenplaatsen 
anno nu
Van de vele duizenden historische buitenplaatsen 
resteren nu nog slechts honderden. Zij zijn in heel 
Nederland te vinden al tellen de provincies Utrecht, 
Gelderland, Overijssel en Noord- en Zuid-Holland er nog 
altijd veel. Ze worden soms particulier bewoond, dan 
weer benut als horeca, hebben geregeld een museale 
functie of zijn toevertrouwd aan de zorg van een 
natuurorganisatie. Wist u dat ons land meer dan  
75 museaal benutte kastelen en buitenplaatsen telt? 
Ook maakt de Natuurschoonwet (NSW) dat heel veel 
KBL publiekstoegankelijk zijn. De instandhouding 
van deze monumentale gebouwen en parken vergen 
veel zorg. Niet alleen financieel en bouwkundig, door 
toenemende wijzigingen van het klimaat vragen de 
tuinen en bosparken meer en meer aandacht en zorg.    



Meer  
weten? 
Op onze website www.skbl.nl zijn alle Nederlandse 
kastelen en historische buitenplaatsen te vinden. Daar 
treft u ook nieuws aan over KBL en allerlei andere 
informatie. Zo is er een actueel overzicht van de vele 
evenementen die er door het jaar heen op KBL te 
beleven zijn. Verder is sKBL zeer actief op Facebook, 
Instagram, Twitter en LinkedIn. U vindt ons onder de 
naam sKBL. Via onze website kunt u zich aanmelden 
voor de gratis digitale kwartaalnieuwsbrief. Wilt u 
als vrijwilliger actief worden voor sKBL, of wilt u zich 
vrijwillig gaan inzetten voor een buitenplaats of kasteel 
bij u in de buurt, kijk dan op onze website www.skbl.nl 

http://www.skbl.nl


Nog even 
over sKBL
Kastelen en historische buitenplaatsen spreken 
algemeen tot de verbeelding van jong en oud. Als 
nationaal podium ijvert sKBL sinds 2014 ervoor, dat 
dit waardevolle landschap en monumentale erfgoed 
bewaard blijft. Mensen hierover enthousiast maken, 
dat is een belangrijk doel van sKBL. Wij geven actuele 
informatie over het historisch erfgoed in Nederland 
en organiseren lezingen en studiedagen. Zo leren 
mensen dit erfgoed beter kennen en ervan te gaan 
houden. Jaarlijks reikt sKBL de Ithakaprijs en het 
Ithakastipendium uit. Dit betreft interdisciplinair 
(wetenschappelijk) onderzoek rond kastelen, 
historische buitenplaatsen en landgoederen. Naast ons 
bestuur en medewerkers, zijn ook veel enthousiaste 
vrijwilligers actief voor onze stichting, die vanaf haar 
oprichting is gewaarmerkt door de overheid als een 
Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).  
Voor meer informatie: www.skbl.nl

http://www.skbl.nl
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Uw steun 
is zeer welkom 
Helpt u mee ons werk goed te kunnen uitvoeren?  
Wij stellen het bijzonder op prijs u als onze particuliere 
donateur te mogen verwelkomen. Indien u € 50,-  
(of wat meer) aan ons overmaakt, helpt u ons met ons 
belangrijke werk voor Nederlandse kastelen, historische 
buitenplaatsen en landgoederen. 

Als dank voor uw bijdrage, zenden wij u graag een 
informatief welkomstgeschenk. Ook werken wij aan 
de organisatie van een jaarevenement voor onze 
particuliere donateurs. Vanzelfsprekend zenden wij 
u onze nieuwsbrieven toe en alle informatie die u 
mogelijk kan aanspreken. U kunt zich als particulier 
donateur aanmelden door het donatieformulier op  
onze website in te vullen. 

 

Heeft u nog een vraag? Neem dan gerust 
contact op met Jennemie Stoelhorst.  
Zij is directeur van sKBL en bereikbaar via 
info@skbl.nl of mobiel 06 234 11 655.

https://www.skbl.nl/word-particulier-donateur/
mailto:info%40skbl.nl?subject=
https://www.facebook.com/skblnederland
https://www.instagram.com/skbl_nederland/
https://www.linkedin.com/company/skbl/about/


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

www.skbl.nl
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