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sKBL jaaroverzicht 2017 

Inleiding 

De in februari 2014 opgerichte Stichting digitaal portaal voor Kastelen, historische 

Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) heeft zich ook in 2017 onverminderd ingespannen 

voor consolidering en verdere uitbouw van de doelstellingen van sKBL, te weten: 

1. Het zoeken naar meer maatschappelijk draagvlak en het bevorderen van bekendheid 

van Nederlandse Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen en  

 

2. de inzet op zinvolle verbindingen en kennisoverdracht door de verschillende groepen 

direct bij het behoud en beheer van KBL betrokken partijen.  

Bestuur 

In 2017 vergaderde het voltallige bestuur met de directeur van sKBL een maal in het voor- en 

najaar. Het bestuur bestaat uit Chris Kalden (voorzitter), Erik Wanrooij (secretaris), Luydert 

Smit (penningmeester), Herma de Heer (lid) en Bert Boer (lid). De directie van sKBL wordt 

uitgevoerd door René W.Chr. Dessing. Binnen het bestuur hebben geen wijzigingen 

plaatsgevonden. De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen onkostenvergoeding.  

Adreswijziging 

Met de verhuizing van René Dessing naar Doesburg is het vestigingsadres van sKBL per 1 

maart 2017 gewijzigd in  Veerpoortdijk 105, 6981 LA  DOESBURG.  

Directie, professionals en vrijwilligers 

Naast een bezoldigd directeur, René Dessing die parttime werk verricht voor sKBL, zijn sinds 

1 augustus 2017 Jennemie Stoelhorst en Saskia Ouwehand professioneel bij sKBL betrokken. 

De stichting wordt verder door meerdere vrijwilligers ondersteund.  

Jennemie Stoelhorst ondersteunt de directeur als projectleider bij strategische 

samenwerkingen, vertegenwoordigt sKBL op relevante bijeenkomsten en leidt sommige 

sKBL projecten.  

Saskia Ouwehand verzorgt de in 2017 vijfmaal verschenen digitale nieuwsbrief, de 

webredactie, sociale media en verricht uiteenlopende werkzaamheden m.b.t. communicatie 
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en bijeenkomsten. Daarnaast is zij actief in het toenemende aantal vragen en/of 

schenkingen die sKBL door derden gesteld krijgt of ontvangt. 

De inspanningen van de vrijwilligers zijn, evenals in voorgaande jaren, in 2017 van grote 

waarde. Zonder hen is het werk van sKBL niet mogelijk. Zij verrichtten in 2017 hun bijdrage 

zonder vergoeding.  

Vrienden/donateurs van sKBL 

In 2017 zijn 41 nieuwe donateurs toegetreden tot de stichting. De meeste donateurs 

doneren € 250,- per jaar. Enige donateurs schenken hogere bedragen. In 2017 zijn de 

volgende donateurs toegetreden: 

Bevriende KBL   Bevriende organisaties 

Amstelrrade     St. Staten & Stinzen 
Herinckhave     Hylkema consultants 
Oostermaat     BuitenGewoon Evenementen 
Schoonheeten    Vakgroep Historisch Parket 
De Bult     Intraplus 
Kasteel Helmond    SARL 
Hoevelaken     ZJHT 
Twijnmeer     Haasnoot Bruggen 
Anholt     RAMM equipment 
Kasteel Ruurlo    Van den Hoogen security 
De Oosterhof     Het Rooster 
Borg Rusthoven    Monumentenfotograaf 
Schatzenburg     Witte Rentmeesters en Makelaars 
Landfort     Issabella Interiors 
Park Rusthoff     Op de Heuvelrug 
Kasteel Wijchen    Lalique Museum 
Reuversweerd    Adel in Nederland 
Mariëndaal    FPG 
De Tempelhof 
Oosterwijk 
Oudegein 
De Engelenburg 
Martenastate  
 
Vriendenraad 

De in 2015 opgerichte Vriendenraad kwam tweemaal bijeen: op 4 april 2017 en 21 

november 2017 op Schaep en Burgh in ‘s-Graveland. Deze raad adviseert de directeur van 

sKBL gevraagd en ongevraagd ten aanzien van het te voeren beleid. Op de bijeenkomsten is 

er gesproken over de missie en doelstellingen van sKBL: het verbinden van verschillende 

groepen betrokkenen en het faciliteren van kennisuitwisseling enerzijds, en bewustwording 
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en draagvlak creëren anderzijds. De raad juicht het toe als sKBL in 2018 een onderzoek 

verricht naar de ideeën en behoeften die onder de donateurs leven.   

De Vriendenraad is uitgebreid met een tweetal leden, te weten rentmeester Jos Koopmans 

van Koopmans beheer en Ien Stijns, directeur Slot Loevestein.  

Bijeenkomst Vrienden 

Op 3 november 2017 is een informele vriendenbijeenkomst georganiseerd op Park 

Vijversburg te Tytsjerk. Het verslag is hier te lezen.  

 Vrienden op Vijversburg 

Ithakaprijs en Ithakastipendium 

De Ithakaprijs 2017 is op 11 oktober 2017 op Kasteel de Haar uitgereikt aan Anne Mieke 

Backer voor haar boek Er stond en vrouw in de tuin. Het Ithakastipendium 2017 werd 

toegekend aan Annet Werkhoven voor verder onderzoek naar buitenplaatsen en villa’s op 

de Stichtse Lustwarande. De prijs is in de (digitale) media goed opgepikt waaronder door het 

landelijke dagblad Trouw. Bij de prijsuitreiking waren circa 90 personen aanwezig.  

International Summerschool 

Binnen de sKBL International Summerschool is een curatorium samengesteld. Hierin hebben 

zitten Johan de Haan (Paleis het Loo), Julia Hennig (Rijksvastgoedbedrijf) en René Dessing 

http://www.skbl.nl/wp-content/uploads/Vriendenbijeenkomst-3-november-2017-verslag.pdf
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(sKBL). Er wordt gewerkt aan de opzet van de eerste editie en de samenstelling van de Raad 

van Advies en Raad van Aanbeveling.  

Onderzoek 

In februari 2017 is in opdracht van sKBL en met financiële ondersteuning van het 

Mondriaanfonds, de provincies Groningen en Drenthe en enige kasteelmusea en in 

samenwerking met Bureau Effectmeting een landelijk publieksonderzoek gedaan naar de 

beleving van kasteel- en buitenplaatsmusea. De uitslag van dit onderzoek treft u hier aan.  

 

Studiedagen en bijeenkomsten 

In 2017 heeft sKBL zeven bijeenkomsten georganiseerd met verschillende partners.  

1. 7 april 2017 op de Piloersemaborg te Den Ham i.s.m. het Prins Bernhard 

Cultuurfonds: Groninger borgen en borgtuinen 

2. 10 april 2017 op Loevestein te Poederoijen. Hier vond de presentatie plaats van het 

publieksonderzoek naar de beleving van kasteel- en buitenplaatsmusea 

3. 30 mei op Oostbroek te De Bilt, i.s.m. Landschap Erfgoed Utrecht over marketing 

voor kasteelmusea 

4. 19 juni 2017 op de Fraeylemaborg te Slochteren, i.s.m. het Prins Bernhard 

Cultuurfonds in het kader van de grote besteding van het fonds aan de 

Fraeylemaborg: Ensembles het behouden waard 

5. 7 juli 2017 op Hofwijck te Voorburg. Bijeenkomst rond de boekpresentatie van Vrije 

Wandeling van Wybren Verstegen, over de natuurschoonwet.  

6. 15 september 2017 op Twickel te Ambt-Delden, i.s.m. de Nederlandse 

Tuinenstichting over Rentmeesterschap 

7. 11 oktober 2017 op De Haar, Haarzuilens vond de uitreiking plaats van Ithakaprijs en 

-stipendium 

8. 29 november 2017 op Duivenvoorde te Voorschoten, i.s.m. het Prins Bernhard 

Cultuurfonds in het kader van de samenwerking van het Cultuurfonds met Provincie 

Zuid-Holland: De beleving op de buitenplaats 

http://www.skbl.nl/wp-content/uploads/Haalbaarheids-%20en%20opinieonderzoek%20beleving%20kasteel-%20buitenplaatsmusea.pdf
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De Provincies  

In 2017 verdiepte het contact met sommige provincies zich. sKBL was vaak aanwezig bij 

vergaderingen van de Erfgoedlijn Landgoederen in Zuid-Holland, de bijeenkomsten van het 

Provinciaals Utrechts Buitenplaatsen Overleg (PUB) en onderhield goede contacten met de 

provincies Noord-Holland, Gelderland, Limburg, Drenthe en Groningen. 

Voortvloeiend uit deze contacten start in 2018 een pilotproject De Hollandse buitenplaatsen, 

een interprovinciaal project van sKBL met de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en 

Utrecht. Dit project richt zich op het verbindende verhaal, dat samenhangt met verleden en 

heden van de buitenplaatsen die in deze drie provincies liggen. Ook is er veel aandacht voor 

de verbinding van de buitens en de actuele mogelijkheden van de Hollandse buitens waarbij 

regionale eigenheden herkenbaar en onderscheidend worden getoond.  

Lidmaatschappen, participaties, samenwerkingen, bijdragen en 

verbintenissen 

sKBL heeft in 2017 samenwerking tot stand gebracht of gecontinueerd met verschillende 

partijen en geparticipeerd in diverse overlegorganen te weten:  

Prins Bernhard Cultuurfonds 

De samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds is in 2017 voortgezet met de 

organisatie van drie studiedagen 

Erfgoedtafel Landgoederenzone Zuid-Holland 

sKBL participeert, samen met een grote groep andere organisaties (van landgoedeigenaren, 

gemeenten, landschapsorganisaties tot kennisinstellingen) in de Erfgoedtafel 

Landgoederenzone Zuid-Holland. In 2017 zijn vier bijeenkomsten georganiseerd op diverse 

locaties in Zuid-Holland. Deze tafel is bedoeld om allerlei ontwikkelingen, visies en 

restauratieprojecten gezamenlijk op te pakken, uit te werken en te faciliteren.    
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Platform Kastelen & Buitenplaatsen (RCE) 

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. In 2017 zijn twee bijeenkomsten georganiseerd in Amersfoort. Een 

bijeenkomst op 19 mei 2017 was in samenwerking met het platform Groen erfgoed en een 

tweede bijeenkomst vond plaats op 15 december 2017 en had als onderwerp de 

toegankelijkheid van kastelen en buitenplaatsen.  

NBTC 

sKBL was inhoudelijk partner van 

het NBTC inzake hun activiteiten 

om Nederlandse kastelen en 

buitenplaatsen onder de aandacht 

te brengen van een Duits en 

Vlaams publiek.  Daartoe leverde 

sKBL de inhoud voor 

perscampagnes, was veelvuldig bij 

(regionaal) overleg betrokken en 

begeleidde een persreis van Duitse 

en Vlaamse journalisten en 

Vloggers.  

NTs 

In samenwerking met de Nederlandse Tuinenstichting werd een succesvolle studiedag 

georganiseerd rond rentmeesterschap op Twickel te Ambt Delden. 

Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) 

sKBL is lid van de FIM en vertegenwoordigt daar het erfgoed KBL alsmede de belangen van 

onze donateurs. De directeur nam geregeld deel aan overleg en vergaderingen van de FIM. 

NOVI/Erfgoed telt  

Voor sKBL was vrijwilliger Jérôme van der Maes inhoudelijk en adviserend betrokken bij de 

totstandkoming van de nieuwe omgeving wet terwijl Saskia Ouwehand en René Dessing 

inhoudelijk meepraatten met het Ministerie van OCW inzake hun beleidsprogramma Erfgoed 

Telt.  

Monumentencongres 

Het Monumentencongres had dit jaar het thema Communities en de waarde van 

gemeenschappen in de duurzame instandhouding van ons cultureel erfgoed.  

 sKBL participeerde in een interactieve en goedbezochte deelsessie over 

Erfgoedgemeenschappen. sKBL is immers al jaren een voorbeeld van een gemeenschap 

rondom KBL. 
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Erfgoedfair 

Wonen in een historisch pand is bijzonder en brengt specifieke vragen met zich mee. Op de 

Erfgoedfair vindt de bezoeker informatie en inspiratie van specialisten die thuis zijn in 

historie, inrichting, onderhoud en restauratie. sKBL heeft als exposant deelgenomen aan de 

Erfgoedfair en heeft tevens een programma verzorgd over de instandhouding van groen 

erfgoed.  

 

Binnenstebuiten  

sKBL heeft medewerking verleend aan de buitententoonstelling van Provincie Noord-Holland 

over Noord-Hollandse buitenplaatsen door het geven van advies en ondersteuning.  

Lezingen 

René Dessing gaf diverse lezingen in het land, die in alle gevallen hebben bijgedragen aan de 

groei van belangstellenden voor sKBL-activiteiten.  

Communicatie 

In 2017 heeft sKBL het gebruik van verschillende kanalen voortgezet: website, 

nieuwsbrieven, Facebook, Twitter, LinkedIn en een Vriendenforum.  

Website 

Het bezoek aan de website is toegenomen. Telkens als de digitale nieuwsbrief uitgaat, zorgt 

dit voor pieken op onze website. Ook de samenwerking met Google in het Google Grants 

Add words programma is succesvol en zorgt voor een gestage nieuwe stroom 

belangstellenden op onze website.  
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Er zijn technische aanpassingen gedaan aan de website, waardoor deze beter functioneert 

op tablet en smartphone. Verdere verbetering van de vindbaarheid van sKBL en de 

honderden Nederlandse KBL en zoekfuncties worden begin 2018 afgerond.  

Nieuwsbrieven 

In 2017 heeft sKBL vijf nieuwsbrieven uitgegeven. Bij de start van 2017 stonden er 7200 

abonnees geregistreerd. Het bestand is in het najaar opgeschoond. In december 2017 is het 

aantal abonnees 8100. Er zijn geregeld (betaalde) advertenties en oproepen in onze 

nieuwsbrieven geplaatst.  

Social Media  

De communicatie op Facebook is geanimeerd en neemt gestaag toe.  

 

De sKBL-LinkedIn groep telt nu ca 750 leden. Het aantal volgers op Twitter is nu 648 

Vriendenforum 

Het sKBL-Vriendenforum is geregeld benut voor vragen van forumleden over uiteenlopende 

zaken betreffende beheer van buitenplaatsen. Daarnaast hebben diverse aangeboden 

objecten een nieuwe eigenaar gevonden en hebben KBL kunnen profiteren van het aanbod 

van bevriende organisaties. Ook bracht sKBL de Vrienden op de hoogte van actuele 

ontwikkelingen.  

Bladen en andere mediale presentaties 

 In februari 2017 verscheen in het magazine Monumentaal, een artikel over sKBL, drie 

jaar na oprichting. Lees hier het artikel 

 In oktober 2017 werkte René Dessing, als directeur van sKBL, mee aan een 

programma op RTV-Utrecht. 

 Medio november 2017 verscheen het nieuwste nummer van het magazine Schenken & 

nalaten aan goede doelen met daarin een artikel over sKBL naar aanleiding van een interview 

met René Dessing. Lees hier het artikel 

http://www.skbl.nl/wp-content/uploads/MON1701-68-71.pdf
http://www.skbl.nl/wp-content/uploads/Schenken-en-nalaten-okt-2017.pdf
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 In november schreef René Dessing een artikel voor het ledenblad van de Vereniging 

Rembrandt rond de aankoop van een schilderij van Gerard Hoet van de buitenplaats Vrijburg 

te Voorburg voor het Haags Historisch Museum. Hierin werd verwezen naar sKBL.  

 Regelmatig stond René Dessing journalisten te woord die opiniërend over KBL berichtten of 

artikelen over afzonderlijke KBL publiceerden.  

Buitenplaatsenkrant 

Op 1 mei 2017 verscheen dankzij de financiële steun van de stichting Zabawas, het Elise 

Mathildefonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en met een bijdrage van de NKS, 

kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats, een zeer goed ontvangen Buitenplaatsenkrant. 

Deze krant, in een oplage van 15.000 kwam tot stand in samenwerking met Uphill Battle, de 

uitgever van de Boekenkrant.  

Folder 

De voorbereidingen voor een nieuwe sKBL flyer worden begin 2018 afgerond 

Banners 

Voor representatie doeleinden zijn twee nieuwe banners gemaakt 

 


