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Hét landelijk podium voor informatie over  

kastelen, buitenplaatsen en landgoederen (KBL)  

in Nederland.

Blijf op de hoogte
Onze correspondenten verzorgen zes digitale nieuwsbrieven 
per jaar. Deze bevatten nieuws over evenementen, exposities, 
publicaties maar geven ook actueel nieuws over wat er in de 
verschillende provincies op KBL’s gebeurt. U kunt zich op  
www.skbl.nl kosteloos aanmelden voor deze service. Verder 
vindt u ons op Twitter, Facebook en LinkedIn. 

Kan ik sKBL (financieel) helpen?
sKBL is een culturele ANBI waardoor giften fiscaal 
aftrekbaar zijn. Zo helpt u mee om de activiteiten van 
de stichting te realiseren en dit waardevolle, oude en 

kwetsbare cultuurgroen voor de toekomst te bewaren. Uiteraard 
kunt u ook als vrij williger een intellectuele of fysieke bijdrage 
leveren door u als vrijwilliger bij ons of bij een KBL in uw buurt 
aan te melden. 

Hoe word ik Vriend?
De Vriendschap van de sKBL is voorbehouden aan direct belang-
hebbenden. Wilt u in aanmerking komen? Stuur een bericht aan 
René Dessing, directeur sKBL, via rdessing@skbl.nl  
Aan de Vriendschap zijn kosten verbonden. 

Het platform: kennis en contacten
Met het oog op de algemene belangen van dit cultuur-
groene erfgoed creëert sKBL een ontmoetingsplek waar 
eigenaren, bestuurders, directies en beheerders van KBL’s 
kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Door partijen 
te verbinden die KBL’s op uiteenlopende wijze benutten 
(horeca, particulier, natuurorganisatie, bedrijf of kasteel-
museum) ontstaan nieuwe inzichten, werk verbanden en 
mogelijk nieuwe verdienmodellen. 

sKBL richt zich daarnaast actief op de media zodat 
kastelen, buitenplaatsen en landgoederen vaker positief 
in het nieuws zijn. De stichting stimuleert verder 
evenementen managers en toeristische organisaties in 
binnen- en buitenland om meer cultuurgroen erfgoed 
in hun reis- of relatieprogramma’s op te nemen. Voorts 
bemiddelt zij voor KBL’s in vraag en aanbod rond vrij-
willigers (bestuurders, bos- en/of tuinmedewerkers), in 
het zoeken naar nieuwe bewoners of medewerkers, bij de 
verkoop van of het gaan bewonen van een buitenplaats of 
landgoed of bij schenking van objecten, om maar enkele 
voorbeelden te noemen. 

Met de Ithakaprijs en het Ithaka-stipendium, mogelijk 
gemaakt door een particuliere schenking, 
stimuleert sKBL het syntheti serend (multi-
disciplinair) wetenschappelijk onderzoek  
naar de geschiedenis van dit erfgoed en de 
realisatie van journalistieke producties. 

De overheid doet mee
In ons land is de zorg voor het landschap en het cultuur-
groen aan de provincies toevertrouwd. Daarom onder-
steunen meerdere provincies de doelstellingen van sKBL. 
Jaarlijks is er overleg tussen de Vrienden van sKBL en de 
aangesloten provincies. Ook gemeentes zijn Vriend van 
sKBL. Wie ons steunen vindt u op www.skbl.nl 
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Landelijk kennisnetwerk, digitaal portaal
sKBL ontwikkelt zich tot het landelijke netwerk dat cultuur-
toeristische informatie over dit erfgoed ontsluit. Op het 
digitale portaal is veel praktische informatie te vinden over 
de Nederlandse KBL’s. Daarmee is het Nederlandse cultuur-
groene erfgoed nu beter en makkelijker te vinden en te 
gebruiken. 

Voor direct betrokkenen (Vrienden van sKBL) biedt de  
stichting een platform dat de algemene belangen van 
dit mooie erfgoed dient. Hier kunnen zij kennis, kunde, 
nieuws, initiatieven en contacten opdoen. In divers overleg 
ontmoeten eigenaren, bestuurders en directies van KBL’s 
elkaar om te leren en om inzichten en ervaringen te delen. 

Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen 
Nederland telt gelukkig nog veel cultuurgroen erfgoed.  
Tal van middeleeuwse kastelen, meestal in het bezit van 
adellijke families, verloren hun militaire verdedigings functie 
na de introductie van het buskruit. Ze werden daarna vaak 
als buitenverblijf benut. Soms bezat een kasteel zoveel land 
dat er sprake is van een landgoed, al heeft niet elk landgoed 
een kasteel op zijn grondgebied staan. En soms is de kern 
van een landgoed een buitenplaats, en geen kasteel. 
Landgoederen, bestaan meestal uit natuur- en agrarisch 
gebied. De eigenaar leefde van de pachtopbrengsten en 
vermaakte zich tijdens de jacht in zijn bossen of op zijn 
landerijen. Vanaf 1600 tot in de 20ste eeuw legden koop-
lieden en industriëlen nieuwe buitenplaatsen aan. Op een 
buitenplaats zijn het huis en het omringende, aangelegde 
groen een artistiek geheel. De plaats diende de eigenaar en 
zijn gezin vooral tot zomerse ontspanning. In de stad werd 
het geld verdiend. 

Om dit fraaie maar onbekende cultuurgroene erfgoed meer 
maatschappelijk draagvlak te geven, is in 2014 de Stichting 
digitaal portaal voor Nederlandse Kastelen, histo rische  
Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) opgericht. 

De website: uitgebreide publieksinformatie 

Tot voor kort was digitale informatie over Nederlandse 
KBL’s niet centraal voorhanden. Daar brengt sKBL ver-
andering in. Zo is op www.skbl.nl publieksinformatie  
over honderden KBL’s voor iedereen beschikbaar.  
Via handige zoeksleutels vindt u per object een korte 
geschiedenis en (praktische) bezoekersinformatie. Boven-
dien bevat de site landelijke- en regionale overzichts-
kaarten zodat u gemakkelijk kunt vinden waar dit erfgoed 
zich bevindt. Op deze wijze brengt sKBL samenhang in 
het versnipperde digitale aanbod. Eindelijk kunt u nu 
eenvoudig vinden welke KBL’s er zijn, waar u (met de 
hond) kunt wandelen, eten, overnachten, feestvieren of 
trouwen. De site houdt u met actueel nieuws op de hoogte 
en biedt tevens een landelijke activiteitenagenda. 

KASTEEL HEESWIJK, HEESWIJK-DINTHER BEEcKESTIJN, VELSEN-ZUID

KLEIN LEEUWENHORST, NOORDWIJKERHOUT

Betrokkenen
Het bestuur van sKBL telt vijf leden, 

die allen een direct betrokkenheid 

bij Nederlandse KBL’s hebben. 

Ook de jury van de Ithakaprijs 

is geformeerd uit experts en 

kenners van dit erfgoed. Naast 

een stichtingsdirecteur zijn talloze 

vrijwilligers actief om van de 

sKBL een functionerend landelijk netwerk en een informatief 

digitaal portaal te maken. De stichting handelt onafhankelijk 

en vertegenwoordigt geen andere instellingen en zetelt in 

Heemstede.
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Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen
De sKBL spant zich in voor Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Er 
zijn voor deze begrippen meerdere definities mogelijk.  Zonder dat de sKBL een uitspraak doet wat de 
juiste definitie is, treft u onderstaand een begripsomschrijving  aan van een kasteel, een historische 
buitenplaats en landgoed.

Het woord kasteel is afgeleid van het Latijnse castellum, dat 
fort of toevluchtsoord betekent. Soms verrezen kastelen op de 
plek van een castellum. Een kasteel is een zelfstandig versterkt 
bouwwerk dat tot de late Middeleeuwen verdedigbaar was. 
Het kasteel verenigde in oorsprong zowel bewoonbaarheid als 
de mogelijkheid om het bouwwerk te kunnen verdedigen. De 
bewoonbaarheid gold een beperkte groep mensen; variërend 
van een adellijke familie tot een militair garnizoen. Voorts wordt 
gesteld dat het als een militaire structuur groter moest zijn 
dan een verdedigbare toren (donjon) maar kleiner was dan een 
versterkte stad. Een kasteel kan een

  

ANBI-status voor de stichting KBL
02/05/2014 | door: Admin

Op 17 juli 2014 verleende de Belastingdienst Den Bosch aan de stichting Digitaal  
Portaal voor Nederlandse Kastelen, hitorische Buitenplaatsen en Landgoederen de  
ANBI -status voor onbeperkte tijd.
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achtergrondinformatie
voor diverse doel-
groepen:
- bezoekers
- belanghebbenden
- eigenaren/gebruikers


