Jaaroverzicht 2021
Stichting Kastelen, historische
Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL)

Inleiding

Het jaar 2021 had een nogal uiteenlopend karakter. De coronacrisis ging een weer volgende
fase in; er waren versoepelingen maar ook beperkingen. Die brachten weer vergaande
gevolgen met zich mee voor de erfgoedsector en dus ook voor kastelen en historische
buitenplaatsen. Rond de zomer was het voor de horeca en museaal-benutte KBL mogelijk
om gasten te ontvangen, maar er waren ook noodgedwongen sluitingen. sKBL was ook
gedwongen haar activiteiten aan te passen. Soms kon de stichting iets organiseren, dan
moest alles weer worden geannuleerd.
Succesvol waren wij met de organisatie van een zeer goed bekeken digitaal programma over
stinzenplanten. Later in 2021 waren er twee kleine, maar succesvolle bijeenkomsten op
locatie met onze donateurs. Fijn was ook dat wij in aanwezigheid van vele belangstellenden,
de Ithakaprijs 2021 konden uitreiken. Deze prijs werd dit jaar voor de zevende keer
uitgereikt. Desondanks werkte sKBL op alternatieve wijze voort aan de vervolmaking van
haar missie. In dit jaaroverzicht leest u over de belangrijkste activiteiten.
Doelstellingen
Als nationaal podium ijvert sKBL voor:
•

•
•
•
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Het bevorderen van de bekendheid van Nederlandse kastelen, historische
Buitenplaatsen en Landgoederen (KBL) met als bijkomend doel het vergroten van
maatschappelijk en politiek draagvlak voor hun instandhouding.
Het inzetten op zinvolle verbindingen, netwerk en kennisoverdracht door de diverse
partijen die direct bij het behoud en beheer van KBL betrokken zijn.
Het stimuleren van onderzoek door middel van de Ithakaprijs en -stipendium
Het stimuleren van meer internationale aandacht voor het Nederlandse cultuurgroene
erfgoed.
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Bestuur
Het bestuur bestaat uit René W. Chr. Dessing (voorzitter), Erik Wanrooij (secretaris),
Jos Vork (penningmeester), Oldrik Verloop (lid), Rylana Seelen (lid), Marjolein Sanderman
(lid) en Otto van Boetzelaer (lid). De twee laatstgenoemden traden per 21 februari 2021 toe.
Het bestuur is zeer betrokken bij de missies van sKBL. Zo is Jos Vork als penningmeester
verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de stichting, zet Erik Wanrooij zich in
voor verbeteringen van de website en aanverwante digitale zaken en hebben Oldrik Verloop
en Otto van Boetzelaer zich ingespannen voor de door de RCE gehouden evaluatie van de
SIM. René Dessing zet zich waar mogelijk en met verve in voor de landelijke belangen van
KBL, de stichting en haar vele donateurs. Voorts verleent hij veel redactionele ondersteuning
bij de totstandkoming van onze digitale nieuwsbrieven, de berichtgeving in onze social media
en het onderhouden van het (Vrienden)netwerk. De bestuursleden zijn onbezoldigd. Enkel
de voorzitter ontvangt een reis- en communicatievergoeding.
In 2021 kwam het voltallige bestuur met de directeur van sKBL eenmaal fysiek bijeen. Die
bijeenkomst vond plaats op Huis Breckelenkamp te Lattrop-Brekelenkamp op 2 september
2021. Verder vergaderde het bestuur driemaal online (4 februari, 19 april en 16 november).
De gevolgen van de pandemie voor zowel de aangesloten donateurs als voor de stichting
zelf was een vaak besproken onderwerp. Ook werd aandacht besteed aan de invulling van
het Erfgoed Dealproject Kennisprogramma Klimaatbestendige KBL. Over de toekomst van
sKBL werd tijdens een heisessie op diezelfde bijeenkomst op Huis Breckelenkamp
gesproken. Nu sKBL haar achtste bestaansjaar is ingegaan, zet de stichting volop in op
bestendiging, professionalisering en verdere profilering als Podium van de Nederlandse
Buitenplaatsencultuur. Daarbij is het vergroten van ons netwerk en het uitbreiden van het
werkbare team van vrijwilligers een belangrijk 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. Zij ontvangt
hiervoor een vergoeding. Sinds 1 maart 2021 zet Kimber Miedema zich als bezoldigd
web-redacteur in voor de website van sKBL. Daarnaast zijn er binnen de stichting steeds
meer 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, werving van
particuliere donateurs en bij het verzamelen van relevante nieuwsinformatie aangaande KBL.
De inspanningen van onze 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 2021 bestond het Vriendennetwerk van sKBL in totaal uit 173 Vrienden, waarvan 107 KBL
en 66 bevriende organisaties. 2021 zijn 5 nieuwe donateurs toegetreden tot de stichting.
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Toegetreden kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen
Ewijckshoeve, Den Dolder
Kasteel Heemstede, Houten
Huis Brakel, Brakel

Toegetreden adviseurs, bedrijven en/of organisaties
Venduehuis der Notarissen, Den Haag
Copijn Landschapsarchitecten, Utrecht

sKBL
Vriendenbijeenkomsten
Verheugd waren wij om na
bijna twee jaar u als onze
donateur weer op locatie te
kunnen ontvangen. Vanwege
de coronamaatregelen
organiseerden we twee
Vriendenbijeenkomsten,
waarbij jammer genoeg een
klein aantal personen konden
deelnemen. Deze vonden
plaats op het mooie
Schoonheten te Heeten
sKBL Vriendenbijeenkomsten op Landgoed Schoonheten te Heeten (links) en
Buitenplaats Vreedenhorst (rechts).
(24 september 2021)
en op Buitenplaats Vreedenhorst te Vreeland (1 oktober 2021). Met maximaal 25
deelnemers werden tijdens die ontvangsten telkens ervaringen en onderwerpen besproken
en uitgewisseld. Ook was er natuurlijk aandacht voor de buitenplaatsen die gastvrijheid
verleende tijdens rondleidingen. Deze manier van kleine ontmoetingen is plezierig en wordt
in 2022 voortgezet.
Particuliere donateurs
Regelmatig ontvangt sKBL de vraag van mensen die ons financieel willen ondersteunen bij
ons werk. Om die reden is het vanaf december 2020 voor individuele belangstellenden
mogelijk om ons te steunen met een jaarlijks bedrag van minimaal € 50,-. In 2021 is deze
groep energiek verder uitgebouwd naar ruim 100 donateurs. Zij krijgen bij aanvang van deze
verbintenis een kleine attentie. We organiseerden een speciale donateursavond in het
Venduehuis der Notarissen te Den Haag. Helaas moest deze avond vanwege de algehele
lockdown worden geannuleerd. Dit evenement zal in 2022 nogmaals worden aangeboden.
Veel dank zijn wij hierbij aan onze vrijwilliger Bertien Estie verschuldigd.
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Ithakaprijs- en stipendium
We waren blij, dat de zevende uitreiking van de Ithakaprijs in
aanwezigheid van gasten kon doorgaan. Dit feestelijke
evenement vond plaats op donderdag 14 oktober 2021 in
Theater Concordia te Haastrecht. Hier ontving Robert
Ligthelm de Ithakaprijs 2021 voor zijn boek De Kralingse
buitenplaatsen van de 16e tot de 21e eeuw. Aan deze prijs is
een geldbedrag van € 5.000,- verbonden.
Uit het juryrapport: ‘Onze keuze is dit jaar gevallen op een
boek, dat een bijna onbekend, want ook grotendeels verloren
gegaan ensemble van landschapsparken en buitens weer
zichtbaar maakt. Het boek biedt een mooie balans tussen
familiegeschiedenissen, bouwhistorie en parkaanleg in een
longitudinaal perspectief waarin we ook zien hoe het ondanks
stadsontwikkeling en industrialisering hier en daar toch lukt een moderne versie van Arcadië
in stand te houden of te herontwikkelen.’. Er werden in 2021 geen onderzoeksvoorstellen
ingediend voor het Ithakastipendium. De jury bestaat uit Paul Schnabel (voorzitter),
René Dessing (secretaris), Yme Kuiper, Marcel van Ool en Juliette Jonker-Duynstee.
Dankzij een nieuwe particuliere schenker kunnen de Ithakaprijs en -stipendium vanaf 2020
nog tien jaar worden uitgereikt, waarmee de stichting zeer blij is.

Studiedagen en bijeenkomsten
Corona verhinderde fysieke studiedagen
in 2021. Op donderdag 22 april 2021
organiseerden het Gilde van Tuinbazen,
de Nederlandse Tuinenstichting (NTs), het
Prins Bernhard Cultuurfonds en sKBL wel
een zeer succesvolle digitale
studiemiddag over stinzenplanten op Huis
Landfort te Megchelen.

Digitale studiemiddag over stinzenplanten –
Koetshuis Huis Landfort te Megchelen, 22 april 2021

Honderden deelnemers volgden deze digitale uitzending.Het was een brede inleiding op het
onderwerp, waarbij uiteenlopende sprekers op basis van hun expertise en ervaring hun visie
gaven op wat stinzenplanten zijn en wat ze bijzonder maakt. Verder vertelden deze
deskundigen hoe bestaande en nieuwe collecties van stinzenplanten te onderhouden zijn en
hoe kennisoverdracht te bewerkstelligen is. Om het authentieke en bijzondere karakter van
historische stinzenplanten te blijven waarborgen voor de toekomst geven voornoemde
organisaties in 2022 een vervolg op deze studiedag door middel van een meerjarig
Stimuleringsprogramma.

7

In samenwerking met de Stichting Dekema State bereidde sKBL de organisatie van het
eerste Wiebe Adema Symposium – Van leven op de edele state naar visies op landschap en
erfgoed voor. Ondanks de enorm belangstelling moest het symposium vanwege
coronamaatregelen helaas worden geannuleerd. Het symposium is verplaatst naar vrijdag
11 maart 2022.

Oproep gemeentelijke
verkiezingen
Met het oog op de
gemeenteraadsverkiezingen van
16 maart 2022 riep 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. Deze oproep werd aan alle Nederlandse
gemeenten digitaal verzonden.

Kennisprogramma Klimaatbestendige KBL
Er is een start gemaakt met de uitvoering van het Kennisprogramma Klimaatbestendige
Buitenplaatsen; een programma wat in een samenwerking met de provincies Zuid-Holland,
Utrecht en Gelderland, gemeente Zeist, het Utrechts Landschap en het Utrechts Particulier
Grondbezit en het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Met dit Programma willen wij de
klimaatproblematiek op historische buitenplaatsen en
landgoederen en de urgentie hiervan goed in beeld brengen.
sKBL heeft dit project geïnitieerd en coördineert hierbij. Hierbij
zijn Nanine Koolstra (projectleider) en Laurien Albeda
(ontwerper van de Kennis & Leeromgeving) van het Bureau
Jonge Honden zijn hierbij aangesteld. In 2021 zijn de
nulmetingen van de Groenblauwe Monitor op 31
buitenplaatsen – verdeeld over de deelnemende provincies –
uitgevoerd. De Groenblauwe Monitor is een pilot om
heel specifiek voor groene en blauwe monumentale
elementen op KBL een monitoringssystematiek te
ontwikkelen. De eerste resultaten zijn veelbelovend en laten
de omvang van de klimaatproblematiek zien in solide
cijfermatige onderbouwing.
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Er is in deze eerste pilotfase veel
geleerd over bijvoorbeeld no-flyzones
voor de drone en welke indeling van
monumentale elementen het meest
aansluit op het beheer en onderhoud.
In 2022 gaat de pilot verder met onder
andere een nadere uitwerking van het
verband tussen de data uit de Monitor
en klimaatrisico’s, het
handelingsperspectief en relevante
vergelijkingen (landelijk, provinciaal,
regionaal, grondsoort, etc.). Maar ook
de oplevering van de Kennis &
Leeromgeving met een routekaart
voor eigenaren/beheerders van KBL
hoe met klimaatadaptatie aan de slag te gaan. In de klankbordgroep zijn diverse organisaties
vertegenwoordigd, zoals Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Vereniging Particuliere
Historische Buitenplaatsen (VPHB), Wageningen University, TU Delft, Stichting In Arcadië,
Bosgroepen, Gilde van Tuinbazen. Op LinkedIn is een projectpagina aangemaakt.
In het kader van het Kennisprogramma Klimaatbestendige Buitenplaatsen verzorgden we
diverse presentaties, zoals tijdens de IPO Werkgroep Cultuur en Erfgoed (6 oktober 2021),
de ALV van de FIM (17 november 2021) en INNOCASTLE (17 november 2021).

Start Podium Nederlandse buitenplaatsencultuur
In 2021 heeft sKBL een inhoudelijk begin gemaakt met de oprichting van het Podium voor de
Nederlandse buitenplaatsencultuur, waarmee ook tal van immateriële zaken van de
buitenplaatsen samenhangen. Dit podium zal een activiteitenprogramma aanbieden,
bestaand uit educatieve programma’s voor vrijwilligers die actief zijn op historische
buitenplaatsen en het brede geïnteresseerde publiek. Alsook kennisprogramma’s voor onze
Vrienden. Programma’s die stilstaan bij de unieke intrinsieke en vitale waarden van
buitenplaatsen, zoals tradities, cultuur- en natuurbeleving, sociaal engagement, schoonheid
en veel meer onderwerpen. Om een en ander mogelijk te maken, is een grote particuliere
schenking aan de stichting gedaan. In 2022 krijgt dit podium nader gestalte en zullen we u
daar uiteraard nader over informeren.

Lidmaatschappen, participaties, bijdragen en verbintenissen
sKBL heeft in 2021 de samenwerking met diverse partijen gecontinueerd en/of heeft
geparticipeerd in uiteenlopende overlegorganen te weten:
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Samenwerkingen en verkenningen
De prettige samenwerking met het Gilde van Tuinbazen en de NTs werd gecontinueerd door
gezamenlijk het succesvolle digitale symposium over stinzenplanten te organiseren. Ook
Heilien Tonckens Groenadvies was hierbij betrokken. In een samenwerking met de VPHB en
de FPG werd de oproep voor gemeenteraadsverkiezingen 2022 verzonden (zie pagina 8).
Voort voerde de voorzitter van sKBL achtereenvolgend verkennende gesprekken met de
voorzitters van de Nederlandse Kastelenstichting en later met de VPHB over vormen van
samenwerking.
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. We hadden een initiërende rol bij het digitale symposium van 21 mei 2021
met als thema Omgang met de groene omgeving van kastelen en buitenplaatsen nu en in de
toekomst. Op 1 oktober 2021 vond een tweede digitale symposium plaats met als thema
onderzoek naar kastelen en buitenplaatsen, de veelzijdigheid ervan en de maatschappelijke
relevantie.
Gelderse Verhaallijn Kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen –
uitvoeringsprogramma 2021
sKBL is vertegenwoordigd in de werk- en stuurgroep die is ingesteld voor de uitvoering van
de in 2020 opgestelde Visie Gelderse verhaallijn Kastelen, historische Buitenplaatsen en
Landgoederen 2021-2023. In 2021 is opdracht gegeven aan Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd
om een onderzoek uit te voeren naar de toeristische potentie van Gelderse KBL. Hiervoor
hield het Bureau erfgoedscans bij 22 geselecteerde KBL in Gelderland. Het eindrapport is 21
december 2021 gepresenteerd en vormt de basis voor het op te stellen
uitvoeringsprogramma 2022-2023.
Platform Utrechtse Buitenplaatsen
Vanaf 2021 is sKBL vast vertegenwoordigd in het Platform Utrechtse Buitenplaatsen.
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.
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In 2021 heeft sKBL het gebruik van verschillende kanalen intensief voortgezet:
website, nieuwsbrieven, Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.
Website
Ook in 2021 is de website van sKBL doorontwikkeld. De infrastructuur aan de achterkant is
geheel op orde gebracht en aan de voorkant zijn de nodige verbeteringen doorgevoerd. Voor
2022 staat de doorontwikkeling van de Themadossiers en de Vriendenomgeving op de
planning. In 2021 waren er 75.708 bezoekers (een groei van 51% ten opzichte van 2020)
met geregelde pieken na de verschijning van een sKBL nieuwsbrief of persbericht. Driekwart
van onze bezoekers is 45 jaar en ouder. Onderdelen van de website die goed scoren, zijn de
agenda, locatiegegevens en thema’s als Bed & Breakfast op KBL en kasteelruïnes.
Nieuwsbrieven
In 2021 heeft sKBL vier digitale seizoen nieuwsbrieven uitgegeven. In september verscheen
deze voor het eerst in een geheel nieuwe vormgeving. Bij de start van 2021 stonden er 7.997
abonnees geregistreerd. In december 2021 was het aantal abonnees 8.224. Er zijn geregeld
(betaalde) advertenties en oproepen in onze nieuwsbrieven geplaatst.
Ook startte sKBL met een aparte nieuwsbrief voor zowel de Vrienden als de particuliere
donateurs – nieuwsbrieven die exclusief voor deze beide doelgroepen worden
samengesteld.
Social media
Het aantal volgers van sKBL op Facebook is inmiddels 2.802. De sKBL-LinkedIn groep telt
nu 1.285 leden. Het aantal volgers op Twitter is 927. Het Instagram account trekt 1.874
volgers. Gedurende het hele jaar zijn berichten gedeeld, is informatie verstrekt en zijn 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 een samenwerking met de Koninklijke Bond voor Oranjeverenigingen (KBOV) was sKBL
partner in het programma rondom Koningsdag 2021.
Het juninummer van het tijdschrift DEAL! (een uitgave van het Programmabureau Erfgoed
Deal) besteedde in een artikel aandacht aan het Kennisprogramma Klimaatbestendige
Buitenplaatsen. In dat kader werkten we ook mee aan de podcastserie ‘Verborgen in het
volle licht’. Podcastmaker Simon Heijmans bezoekt in opdracht van de Erfgoed Deal
bijzondere plekken in Nederland. Zo bracht hij in maart 2021 ook een bezoek aan
deelnemende buitenplaatsen in ons Kennisprogramma. Op deze plekken wordt nagedacht
over oplossingen voor een stabiele waterhuishouding om verdroging en aantasting van
groen erfgoed in de toekomst te voorkomen.
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Eind augustus heeft sKBL in samenwerking met Achterhoek Toerisme reisblogger Liv Krake,
in het kader van de NBTC-campagne Ode aan het Landschap uitgenodigd om 24 uur in de
Achterhoek te verblijven. Ze overnachtte in een speciaal ontworpen KIP caravan en stond op
een camping in de buurt van Winterswijk. Ze bezocht daarbij ook Landgoed De Wiersse en
maakte een reisverslag.
In het herfstnummer van het Magazine Hollands Glorie verscheen een heel uitgebreid artikel
(geschreven door Caroline Vlietstra) van tien pagina’s over vier bijzondere B&B’s op
Nederlandse historische buitenplaatsen. Plekken die een voor een door hun eigenaren
worden gekoesterd en in stand gehouden. Het zijn Huize Boschoord aan de rand van Sint
Nicolaasga, Buitenplaats Bemelen net buiten Maastricht, B&B in het koetshuis van Kasteel
Ammersoyen en Kasteel Geulle aan de Maas. Lees hier het artikel.
In het jaarboek van de KBOV, dat 7 december 2021 verscheen, werd uitgebreid aandacht
besteed aan het boek Utrechtse buitenplaatsen, lusthoven van adel, geestelijkheid en
burgers. Lees hier het artikel (pag. 20).
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Colofon

sKBL
Landfortseweg 4
7078 BT MEGCHELEN
info@skbl.nl
www.skbl.nl
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