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sKBL drie jaar na oprichting volop in beweging

“Een buitenplaats 
heeft patina”

TEKST: SASKIA OUWEHAND

In 2014 is de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen 
en Landgoederen (sKBL) opgericht. Kunsthistoricus René 
Dessing, initiatiefnemer en directeur, heeft  met zijn bestuur 
en tal van vrijwilligers sindsdien allesbehalve stil gezeten.  
Er is opvallend veel beweging. MONUMENTAAL sprak met 
hem over de stand van zaken.

KASTEEL AMERONGEN IN AMERONGEN (FOTO HELENE BLAAK).

RENÉ DESSING OP HUIS TE MANPAD IN HEEMSTEDE 
(FOTO KENNETH STAMP).
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De sKBL stelt zich ten doel de zichtbaarheid van en kennis 
over kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen 
(KBL) in Nederland beschikbaar te maken voor een breed 
publiek. Bovendien spant de stichting zich in als landelijk 
platform voor de direct betrokkenen bij dit erfgoed.
Na oprichting begon de sKBL met digitale ontsluiting van 
informatie over KBL. Naast historische beschrijvingen bevat 
haar website informatie over welke KBL toegankelijk zijn, 
welke kasteel/buitenplaatsmusea er zijn, waar bezoekers 
kunnen wandelen, fietsen, eten, slapen of een (muzikaal) 
evenement meemaken.
Vanaf het eerste jaar zijn digitale nieuwsbrieven verzonden 
met uiteenlopende artikelen, berichten en (boek-)signale-
ringen. René Dessing: “Betere zichtbaarheid en meer kennis 
onder een zo breed mogelijk publiek is nodig om voor dit 
heerlijke maar kwetsbare erfgoed maatschappelijk draagvlak 
te creëren. Iedereen weet wat kerken en molens zijn. Helaas 
hebben te weinig mensen besef van historische buitenplaat-
sen”.
De enthousiaste initiator signaleerde het ontbreken van lan-
delijke samenhang rond dit type erfgoed. Voor het algemeen 
belang werd weinig tot niets gedaan door betrokken partij-
en. Om die reden zetten Dessing en de zijnen zich in meer 
onderlinge verbondenheid tussen eigenaren, beheerders, 
onderzoekers, erfgoedprofessionals, pers en overheden te 
verkrijgen. “Bundeling van krachten en kennisdeling draagt 
bij aan het behoud van dit prachtige erfgoed”.

Werk in uitvoering
De sKBL bestaat nu drie jaar. De toegankelijke website werkt 

goed en blijft in ontwikkeling. De digitale nieuwsbrief 
bereikt ruim 7.500 abonnees en steeds meer mensen volgen 
de stichting op social media. Hierdoor ontvangt zij vaker 
publieksvragen als Weet u een buitenplaats waar ik mijn 
geliefde ten huwelijk kan vragen? of Zijn er kastelen die 
kinderfeestjes organiseren?
In mei 2017 verschijnt de eerste Nationale Buitenplaatsen-
krant die samen met de periodieke landelijke boekenkrant 
wordt verspreid. De speciale editie staat geheel in het teken 
van de Nederlandse KBL. De krant presenteert nieuws, tips, 
achtergrondartikelen, interviews, een activiteiten-kalender 
en recensies over relevante boeken. Daarmee hoopt de 
stichting een breed, nieuw publiek te bereiken.

Vrienden en provincies
Vanaf 2014 hebben ruim 150 KBL en andere betrokken 
organisaties zich als Vriend (donateur) bij de sKBL aange-
meld. Ook de provincies Zuid-Holland en Utrecht steunen de 
stichting en onderstrepen daarmee tegelijk de meerwaarde 
en het belang van landelijke samenwerking.
“Wat de vroegere (veelal burgerlijke) elite met hun buiten-
goederen tot 1920 in Nederland tot stand bracht, is heel 
bijzonder en uniek in Europa. Door samen op te trekken en 
door kennisdeling wordt de zichtbaarheid van dit erfgoed 
vergroot. Zo worden de verbanden tussen deze lustoorden 
en daarmee samenhangende verhalen tegelijk herkenbaar. 
Dat zorgt voor meer betrokkenheid en mensen worden zich 
tevens meer bewust van landschap en natuur”.
De nationale collectie KBL bestaat uit vier groepen: kasteel/
buitenplaatsmusea, horecaondernemingen, particuliere 

LANDGOED TWICKEL TE 
AMBT DELDEN (FOTO HELENE 
BLAAK).
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beleving rond kasteel- en buitenplaatsmusea. In 2016 vond 
ook de allereerste bijeenkomst plaats van KBL die als horeca-
gelegenheid worden benut. Die middag werd duidelijk dat 
erfgoedbeheer en zijn exploitatie niet altijd op elkaar aanslui-
ten. Ook ontbreekt het in dat erfgoedsegment aan samen-
werking. De inspanningen om KBL meer zichtbaar te maken 
bij het Nederlandse publiek gaan onverminderd voort, maar 
de stichting mikt ook op meer internationale belangstelling 
voor dit in het buitenland vrijwel onbekende monumentale 
erfgoed. Zo staat op de sKBL-verlanglijst de lancering van 
een Engels/Duitse website waarop buitenlandse toeristen 
inhoud en samenhang kunnen vinden om een Nederlandse 
kastelenreis samen te stellen. René Dessing heeft contacten 
gelegd met en lezingen gegeven in Duitsland, België, Dene-
marken en Engeland. “De samenwerking op Europees niveau 
zal verder worden uitgebouwd en geïntensiveerd”.

Motivatie
sKBL-directeur Dessing lijkt zich onvermoeibaar in te 
spannen voor behoud van Nederlandse KBL. Daar moet een 
sterke motivatie achter schuilen. “Ik woonde lange tijd op 
Huis te Manpad te Heemstede. Dat heeft me verrijkt en mijn 
kennis van dit erfgoed verdiept. Het maakte mij gevoelig 
voor de enorme historische dimensies van KBL. Daarover 
zijn fascinerende verhalen te vertellen. De stichters en latere 
bewoners gaven daar vorm aan hun dromen, creëerden er 
met groen en steen kunstvormen en zetten hun welstand om 
naar een arcadisch geheel. Een buitenplaats heeft patina. De 
geschiedenis is er direct invoelbaar waardoor ik mij er zeer 
verbonden mee voel. Die energie voedt mijn passie”.

eigenaren en natuurorganisaties. Op regionaal en provinciaal 
niveau wordt wel samengewerkt, maar overstijgende lan-
delijke aanpak ontbreekt, mede als gevolg van het huidige 
decentraliserende landelijke overheidsbeleid.

Bijeenkomsten
Samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds organiseert de 
sKBL kennisbijeenkomsten, bijvoorbeeld over de inzet van 
vrijwilligers. Hun inbreng is vaak nodig om KBL in stand te 
kunnen houden. 
In 2016 vond op Singraven te Denekamp een studiedag 
plaats over de instandhouding van historische interieurs en 
historisch groen. Ook in 2017 staan zulke dagen gepland. 
Zo houdt de sKBL op vrijdag 7 april samen met Groninger 
borgen en provinciale landschaps- en erfgoedorganisaties 
een bijeenkomst rond behoud, beheer en betekenis van de 
Groninger borgen en hun tuinen. In september 2017 zetten 
het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Nederlandse Tuinen-
stichting en de sKBL een studiedag op touw rond het begrip 
rentmeesterschap.
Vorig jaar zijn directeuren/bestuurders van kasteel- en 
buitenplaatsmusea bijeen geweest. Dit om te komen tot 
samenwerking op het gebied van marketing, toerisme en 
representatie in binnen-en buitenland. Voorafgaand aan dat 
samenzijn deed de sKBL landelijk onderzoek naar de wijze 
waarop dit nu gebeurt. In dat kader werkt de stichting samen 
met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen 
in de internationale campagne Dutch Castles and Country 
Houses. Voorts begint de sKBL dit voorjaar met steun van het 
Mondriaanfonds met nationaal onderzoek naar de publieks-

Ithakaprijs en
-stipendium 
De sKBL stimuleert 
verbindend onderzoek 
met de Ithakaprijs en 
-stipendium. Er zijn veel 
boeken gepubliceerd 
over individuele huizen 
en situaties, maar 
onderzoek dat ze met 
elkaar verbindt is te 
weinig verricht. Dankzij 
een particuliere gift 
draagt de sKBL jaarlijks 
bij aan het vergroten 
van de kennis van de 
samenhang tussen 
de Nederlandse KBL. 
Prijs en stipendium, 
beide 5.000 euro groot, 
worden ieder najaar 
uitgereikt.


