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Onder de 62.000 rijksmonumenten zijn er ca. 1.400
met een overwegend groen karakter. Denk hierbij aan
buitenplaatsen, landgoederen, parken, begraafplaatsen,
etc. Dat lijkt wellicht weinig, maar alleen al de ruim 550
van rijkswege beschermde historische buitenplaatsen
beslaan gezamenlijk meer dan 18.000 hectaren.
Samen representeren zij een lange en indrukwekkende
geschiedenis. Zij geven ons landschap een sterk
eigen karakteristiek, een invoelbare verbintenis met
het verleden en vooral een fundament waarop dikwijls
streekeigen elementen rusten.
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van
16 maart 2022 roept stichting Kastelen, historische
Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) – mede
ondersteund door Federatie Particulier Grondbezit
(FPG) en Vereniging Particuliere Historische
Buitenplaatsen (VPHB) – lokale politieke partijen op om
in hun verkiezingsprogramma’s de vitale waarden van
kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen
(KBL) te benoemen en te waarderen.
Deze prachtige en duurzame ensembles zijn ook voor
de huidige maatschappelijke uitdagingen belangrijk
en van nut.
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Opgesomd dragen de vitale
waarden van KBL bij aan:
Duurzame leefomgeving  de groene KBL zijn
belangrijke rustruimten in (verstedelijkte) gebieden.
Ze zijn tot de verbeelding sprekende objecten en
bepalen in hoge mate de schoonheid en uniciteit van
ons landschap. Tevens dragen zij bij aan de ruimtelijke
kwaliteiten van onze leefomgeving.
Economie  onderzoek toont aan dat iedere euro die
in KBL wordt geïnvesteerd, de samenleving gemiddeld
3,50 euro oplevert. Bovendien dragen KBL bij aan de
lokale werkgelegenheid bijvoorbeeld op het gebied van
onderhoud, restauratie en in de toeristische industrie.
Sociaal-maatschappelijke engagement  KBL
verbinden lokale gemeenschappen want meer dan
10.000 Nederlanders zijn vrijwillig actief op een KBL.
Ook voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt
zijn ze van groot belang vanwege de beschikbare
rustige, harmonieuze werkplekken.

Meer weten?
 Onderzoek Economie

Gezondheid  KBL dragen bij aan de algemene
gezondheid van de mens. Het zijn plekken van rust,
ontspanning, zingeving, harmonie en (gezins-)plezier.
In de coronajaren waren KBL voor velen plekken waar
men troost en rust zocht en vond.

 Onderzoek Gezondheid
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Toerisme en recreatie  KBL genieten bij een groot
publiek enorme waardering. Dit blijkt zondermeer uit
campagnes van het Nederlands Bureau voor Toerisme
& Congressen (NBTC) en Regionale Bureaus voor
Toerisme. Ze voorzien in de behoeften van mensen aan
authentieke (natuur-)beleving, rust, geborgenheid en
kleinschaligheid. KBL behoren tot de meest populaire
trouwlocaties van Nederland.
Klimaat  KBL leveren een essentiële bijdrage in
hydrologische en ecologische aanpassingen voor
een meer klimaatbestendige toekomst. Historische
uitgangspunten bieden soms ook nu nog waardevolle
inspiratie voor hedendaagse toepassingen voor
waterberging, verbetering van de waterkwaliteit en
biodiversiteit.
Biodiversiteit  50% van de biodiversiteit hangt
samen met de aanwezigheid van oude bomen. Die zijn
vanouds en volop aanwezig op Nederlandse KBL.

Meer weten?
 Onderzoek Toerisme en Recreatie
 Onderzoek Biodiversiteit
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Over sKBL

Over VPHB

Over FPG

Als nationaal podium ijvert sKBL sinds 2014
ervoor, dat het waardevolle landschap en
monumentale erfgoed van KBL 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).

VPHB bundelt de krachten en kennis van
particuliere eigenaren van historische
buitenplaatsen, zodat ze zich samen sterk
kunnen maken voor behoud en beheer. De
vereniging biedt ondersteuning aan eigenaren.
Ze geeft algemene adviezen, signaleert
belangrijke ontwikkelingen op het gebied van
wet- en regelgeving, deelt en verspreidt kennis
en stimuleert onderlinge contacten. Op deze
manier bevordert de vereniging het duurzame
onderhoud van buitenplaatsen. Daarnaast
vertegenwoordigt VPHG de particuliere
buitenplaatsen bij het publiek en in de politiek.
Voor meer informatie: www.vphb.nl

De Federatie Particulier Grondbezit is de
vereniging voor particuliere eigenaren
van grond in Nederland: landbouwgrond,
bos- en natuurterreinen, oude en nieuwe
landgoederen. De leden zijn verantwoordelijk
voor ca. 200.000 hectare en leveren daarmee
een belangrijke maatschappelijke bijdrage
aan voedselvoorziening, cultuurhistorie,
natuurbeheer en recreatiemogelijkheden.
Voor meer informatie:
www.grondbezit.nl en
www.nederlandselandgoederen.nl

Voor meer informatie: www.skbl.nl
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