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Inhoudsopgave
We zijn het begin van het verhaal  
In navolging van de Romeinen  
Uitkijkend over velden, bossen kreken en wegen  
Nabij rivieren en heide Ligt de oorsprong van 
ons bestaan  
We ademen meer dan alleen historie  
ondanks Oorlog, Twist en littekens van Tijd  
Fier en Onverschrokken, hebben we  
bestaansrecht door Passie en Strijd 
Al 800 jaar een broedplaats voor ambacht en 
kunst  
Zien we toekomst en inspiratie  
In torens en lusthoven  
Waar mensen elkaar ontmoeten  
en het leven wordt gevierd 
We heten je welkom  
op onze landgoederen  
Kastelen en Buitenplaatsen  
Omringd door groen en water  
nemen we je mee door de tijd  
Van vroeger tot de verre toekomst. 
Van verbeelding tot daadkracht,  
schrijven we verder aan de verhalen  
De start van oneindig dwalen  
een bloemlezing, een sprookje, een gedicht 
Wordt onderdeel van onze vertelling 
En leef jouw mooiste verhaal in Gelderland
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N ederland is ongekend mooi. Overal zijn plekken waar je onder de 
indruk komt van landelijke en landschappelijke schoonheid. Niet 
zelden zijn dit plekken met een kasteel, historische buitenplaats of 

landgoed (in deze visie afgekort tot KBL). Dit monumentale erfgoed spreekt tot 
de verbeelding en levert een grote bijdrage aan de schoonheid en uniciteit van 
ons landschap. 
Als prachtige ensembles – van gebouwen, parken en tuinen, interieurs, 
collecties en verhalen – dragen ze bijzondere waarden in zich die ook nu en in 
voor de toekomst van belang en betekenis zijn. Ze bieden houvast en inspiratie 
voor onderwerpen als sociale cohesie, landschaps- en gebiedsontwikkeling, 
klimaatadaptatie, energietransitie, destinatiemanagement. En vertegenwoor-
digen daarmee grote maatschappelijke relevantie. 

Deze toegevoegde waarden van erfgoed in brede zin, en KBL in enge zin, 
onderkent de Provincie Gelderland. Zo worden cultuurhistorie en natuur in de 
Omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ benoemd als kernkwaliteiten die bijdragen 
aan een prettige woon- en leefomgeving. En in de koersnotitie ‘Beleef het in 
Gelderland’ worden de Gelderse KBL zelfs benoemd als één van de drie 
verhaallijnen die cultuurhistorisch en toeristisch van belang zijn voor 
Gelderland. Het voorliggende document ‘Visie Gelderse verhaallijn Kastelen, 
buitenplaatsen en landgoederen’ zet een koers uit hoe we de komende jaren dit 
unieke karakter willen benutten ten behoeve van het toeristisch en recreatief 
potentieel in de provincie.

Inleiding

Inleiding

a. Wat is een kasteel?
Doorgaans definieren we een kasteel als 
een laat (middeleeuws) bouwwerk dat 
gebouwd is om oorlogen en onlusten te 
kunnen doorstaan, overeenkomstig het 
Latijnste woord castellum, dat ‘legerplaats’ 
betekent. Een extra verstevigd complex 
noemen we een ‘burcht’ of een ‘slot’. Het 
werd ook als woonhuis benut, vaak door 
een betrekkelijk kleine groep mensen. Dit 
konden edelen zijn met hun families of 
bijvoorbeeld een militair garnizoen. Een 
kasteel was groter dan een verdedigbare 
woontoren of donjon, maar niet zo groot 
als een vesting met stedelijke inwoners. 
Een kasteel kon vroeger wel onderdeel 
uitmaken van een vesting. Het was 
daarbinnen dan een zelfstandig bouwwerk 
en kon van de rest van de vesting worden 
afgesneden door hekken op de ophaal-
bruggen. Dit maakte het makkelijker te 
verdedigen. Een extra versterkt kasteel 
noemen we een burcht of een slot.

Huis van een edelman
In onze tijd heeft ‘kasteel’ een algemenere 
betekenis. We duiden er meestal een huis 
van een edelman mee aan. De adel woonde 

De begrippen kastelen, buitenplaatsen en landgoederen 
worden vaak door elkaar gebruikt. Dit is verwarrend en 
onjuist omdat er tussen de begrippen essentiële en wezen-
lijke verschillen bestaan.

doorgaans niet in een fort of paleis, wel in 
een kasteel. Met ‘paleis’ duiden we de 
verblijfplek aan van een regerend vorst. Na 
de middeleeuwen, toen door verbeterd 
buskruit de gebouwen toch al moeilijker 
waren te verdedigen, werden veel kastelen 
verbouwd tot adellijke residenties. Die 
kregen daarbij allerlei toevoegingen, zoals 
grachten met ophaalbruggen, kantelen en 
hekken.

Kastelen, borgen, staten of havezaten
In Nederland bestaan meerdere bena-
mingen voor kastelen. Zo heet een kasteel 
in Groningen een borg, in Friesland een 
state of stins en in het Oosten van Neder-
land een havezate. Het waren oorspronke-
lijk meestal steenhuizen. Aan een borg, 
state of havezate waren vaak bestuurlijke 
voorrechten verbonden. De eigenaar 
verkreeg dan toegang tot regionale 
riddermatige organisaties en gedeeltelijke 
belastingvrijstelling.  

b. Wat is een landgoed?
Het fenomeen landgoed wortelt historisch 
gezien in de tijd waarin adel dienstbaar 
was aan de grafelijkheid en van leengoed 

1.1 AANLEIDING

1 

1.2 DEFINITIES 

Carine van Ketwich Verschuur, 
kasteelmanager 
Kasteel Doorwerth

Centraal staat het kasteel “in bedrijf” en de 
verbinding met de omgeving, vroeger en 
nu. Ook de geschiedenis van de bosbouw 
en jacht worden in het kasteel gepresen-
teerd. De moestuin wordt beheerd alsof de 
kasteelheer nog steeds van groenten en 
bloemen wordt voorzien en op de lindelaan 
kan men nog adellijk flaneren.

Paleis het Loo
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en grondbezit leefde. Een landgoed bestaat 
uit een combinatie van vormgegeven en 
natuurlijke onderdelen. Naast een monu-
mentaal huis en een tuin, park en/of 
parkbos, behoren ook allerlei agrarische 
gebieden, al dan niet met pachtboerderijen, 
maar eventuuel ook natuurlijke bossen, 
meren, duin-of heidegebieden tot een 
landgoed. Dit bezit leverde niet alleen 
pachtgelden op, maar ook opbrengsten uit 
houtverkoop, tol-, jacht- en visrechten en 
vroeger ook belastinggeld op onder meer 
wind, wegen en onroerende goederen. Met 
de opbrengsten was (en is) de eigenaar in 
staat om het landgoed als geheel in stand 
te houden of zelfs uit te breiden. 

Moderne landgoederen, andere eisen
Ook nu worden er nieuwe landgoederen 

aangelegd. Wel stelt de overheid daar nu 
eisen aan. Zo moet een landgoed tenminste 
vijf of tien hectare groot zijn en hoog-
waardig groen omvatten. Een minder 
strenge eis is dat het landgoed deels 
toegankelijk is voor het publiek en dat het 
een vorm van bebouwing heeft. Er zijn ook 
nieuwe landgoederen zonder opvallende 
bebouwing.

Wie zijn eigenaar?
Tegenwoordig zijn talrijke historische 
landgoederen in het bezit van particuliere 
eigenaren of van organisaties zoals 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de 
provinciale landschappen, zoals Geldersch 
Landschap & Kasteelen. Begin vorige eeuw 
dreigden nogal wat historische landgoe-
deren uiteen te vallen. Bijvoorbeeld doordat 
de eigenaren percelen land verkochten. Of 
doordat de erfgenamen van een landgoedei-
genaar de successierechten niet konden 
betalen. Zij zagen zich hierdoor genood-
zaakt landerijen geheel of gedeeltelijk te 
verkopen. Om dit verlies van karakteristieke 
landgoederen tegen te gaan werd in 1928 de 
Natuurschoonwet aangenomen. De wet 
biedt bijvoorbeeld landgoedeigenaren een 
aantal fiscale voordelen. Het doel is om 
landgoederen met alle bebouwing en 
natuurlijk groen in stand te houden.

c. Wat is een historische buitenplaats?
Buitenplaatsen zijn doorgaans het resultaat 
van een tekentafelontwerp en missen de 

Marjolein Sanderman, 
beleidsambtenaar cultuur 
Gemeente Rheden

Kastelen, historische buitenplaatsen en 
landgoederen zitten in het toeristisch dna 
van Gelderland. Alleen al de gemeente 
Rheden had er ooit 36. Zij hebben grote 
betekenis (gehad) voor het landschap en de 
cultuur anno nu. Daar zijn we, en met ons 
onze inwoners en bezoekers, trots op. 
Mede dankzij dit dna kiezen veel gasten 
voor een verblijf in onze provincie.

economisch-agrarische faciliteiten 
waarmee zij zich in stand kunnen houden. 
Natuurlijk stond er soms een boerderij bij 
een buitenplaats en zijn veel buitenplaatsen 
voortgekomen uit een boerderij, maar vaak 
faciliteerde dat bedrijf enkel de keuken van 
de eigenaar. Een historische buitenplaats 
is een monumentaal huis dat met een of 
meer bijgebouwen een bewust gecreeerd 
harmonieus geheel vormt met een omlig-
gende tuin of park.

Weg van de vervuilde stad
De meeste buitenplaatsen zijn gebouwd 
tussen 1620 en de 20ste eeuw, veelal in 
opdracht van rijke stedelingen. Zij lieten 
hun buitenplaats aanleggen in het landelijke 
gebied van Midden- en West-Nederland. 
Vooral in de zomermaanden konden zij 
daar afstand nemen van de lawaaierige, 
ongezonde stad. Ver weg van de vervuilde 
stinkende grachten en de vele soms 
dodelijke epidemieën. Met een buitenplaats 
werd een particulier paradijs of oase 
gecreëerd. De bewoners konden er 
genieten van de landelijke omgeving. Ze 
brachten de dagen door met lezen en 
muziek, met het kweken van bloemen en 
planten en het verzorgen van dieren.

Buitenplaats of kasteel?
Sommige buitenplaatsen lijken veel op een 
kasteel. Maar er zijn verschillen. Zo waren 
buitenplaatsen meestal in het bezit van 
rijke burgers; kastelen daarentegen waren 
vanouds eigendom van edellieden. Bij 

kastelen speelt het park of de tuin een 
andere rol en de meeste zijn veel ouder 
dan buitenplaatsen. Wel zijn in de loop van 
de tijd verschillende kastelen omgebouwd 
tot buitenplaats.

Wonen, recreëren en werken
Een aantal buitenplaatsen komt voort uit 
pachtboerderijen. De grondeigenaar, die in 
de stad woonde, kon van een pachtboer-
derij een kamer opeisen waar hij exclusief 
gebruik van mocht maken. Zulke kamers 
noemen we ‘herenkamers’.  De stedelijke 
landeigenaar verbleef daar met zijn familie 
tijdens de zomer. Het kon dan gebeuren dat 
de eigenaar de hele boerderij onder handen 
nam. De pachter kreeg elders onderdak en 
de boerderij werd omgebouwd tot buiten-
verblijf. Vaak voorzien van een plezier- en 
moestuin, waterpartijen, beeldhouwwerken 
en bijgebouwen voor koets en paarden.

1.3 MACHT & PRACHT 2017 – 2020
 
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen en 
Achterhoek Toerisme hebben in 2017 
voorbereidingen getroffen voor een 
marketingcampagne voor het toeristisch 
product van kastelen, historische buiten-
plaatsen en landgoederen op de Neder-
landse markt. Dit leidde tot een samenwer-
kings-verband ‘Macht en pracht in de 
Gelderse streken’, dat niet alleen activi-
teiten op gebied van productontwikkeling 
en marketingcommunicatie uitvoert, maar 

Age Fennema, 
rentmeester Kasteel Middachten

 
Middachten is een bewoonde buitenplaats 
met omliggend landgoed, dat nog altijd in 
bedrijf is. Er wordt gewerkt en geleefd. Het 
huis wordt bij gelegenheden gebruikt door 
de familie, maar samen met de tuin ook 
getoond aan het publiek. De verschillende 
aspecten van werken, wonen, beschermen 
en openstellen moeten in elke tijd zorg-
vuldig tegen elkaar worden afgewogen.

Kasteel Ammersoyen
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ook investeert in de bouw van een 
netwerk. Er zijn 32 KBL aangesloten, 
verdeeld over de vier Gelderse regio’s. Met 
sKBL is overeenstemming omtrent het 
waarborgen van de inhoudelijke content. 

‘Macht en pracht in de Gelderse streken’ 
sluit aan op de thematische marketin-
gaanpak van NBTC Holland Marketing 
waarin het product ‘Castles and coun-
tryhouses’ in de jaren 2017 – 2019 interna-
tionaal onder de aandacht van de consu-
ment is gebracht. De samenwerkings- 
afspraken van ‘Macht en pracht’ zijn 
gemaakt voor de jaren 2018, 2019 en 2020. 

1.4 MACHT & PRACHT 2021 – 2023 
 
De Provincie Gelderland bracht in 2018 zijn 
koersnotitie ‘Beleef het in Gelderland’ uit. 
Deze koersnotitie stelt de toeristisch en 
recreatieve kwaliteiten van Gelderland 
centraal. Dit betekent, dat er niet meer 
alleen gewerkt wordt aan het bereiken van 
meer bezoekers, maar juist aan het bereiken 
van de juiste (aangetrokken dankzij commu-
nicatieactiviteiten en horende bij gekozen 
doelgroepen) bezoekers en deze bezoekers 
een kwalitatief goed bezoek te laten beleven 
aan de Provincie Gelderland. Onderlegger 
voor het beleid is de ‘Visie en strategie 
Gelderland/Gelderse streken 2019 – 2023’. 
Voorliggende visie voor KBL sluit daarop 
aan. In deze koersnotitie werken we aan het 
beter bekend maken van Gelderland, het 
verbeteren van het aanbod en werken we 
samen aan thematische verhaallijnen 
(waarvan de Gelders KBL er een zijn). Om 
invulling te geven aan de koersnotitie wordt 
jaarlijks een uitvoeringsprogramma 
opgesteld. 

In de uitvoeringsagenda van 2020 staat 
opgenomen, dat de huidige samenwerking 
Macht en Pracht met name gericht is op 
marketing. Zoals veel organisaties in de 
toeristische sector benoemen wil de 
Provincie Gelderland – samen met de 
partners binnen Macht en Pracht – bestem-
mingsmanagement en -ontwikkeling 

stimuleren. Dit vraagt om een koerswijziging 
van het samenwerkingsverband die, naast 
marketing, ook aandacht besteedt aan het 
bevorderen van bestemmingsmanagement 
en ontwikkeling zal bevorderen. Ook vanuit 
landelijke optiek is de inzet dat de samen-
werking tussen NBTC, ministerie van EZK, 
sKBL, kasteelmusea en meerdere provincies 
in 2021, 2022 en 2023 vervolg krijgt.

1.5 TOTSTANDKOMING
 
Het visiedocument ‘Destinatiemanagement 
en – marketing van Gelderse kastelen en 
buitenplaatsen 2021 – 2023’ is op interac-
tieve wijze samengesteld. Door middel van 
uitgebreide interviews heeft human 
designer Renee Scheepers een 20-tal 
belanghebbenden en betrokkenen binnen en 
buiten de provincie bevraagd (zie bijlage 2). 
Dit heeft geresulteerd tot een gezamenlijke 
zoektocht naar kansen en uitdagingen voor 
Gelderse KBL, maar ook naar samenwerking 
en maatschappelijk draagvlak voor de 
duurzame instandhouding van dit voor 
Gelderland bijzondere erfgoed. 

Een visie impliceert een blik op de toekomst 
van de continu veranderende context waarin 
Gelderse KBL zich bewegen. Een context 
waar deze historische locaties zich aan 
zullen aanpassen, maar ook een context die 
zich aan hen zal aanpassen. Het geeft een 
beschrijving van een omgevingsgericht en 
lange termijn perspectief waar we met 
Macht en Pracht naartoe willen de komende 
jaren. De Gelderse KBL vormen, samen met 
de vele daaraan verbonden verhalen, het 
verhalende fundament of de kernwaarden. 
Om invulling en uitvoering te geven aan de 
visie is een aantal speerpunten geformu-
leerd, die vervolgens nader uitgewerkt 
worden in een uitvoeringsprogramma. 
Tegelijkertijd is een visie niet in beton 
gegoten en is het van belang om oog te 
blijven houden voor ontwikkelingen en 
veranderingen die van invloed zijn op de 
visie. Deze benodigde flexibiliteit willen we 
bereiken door jaarlijks een uitvoeringspro-
gramma vast te stellen. 

Kasteel Rosendael
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G elderland is de provincie waar de meeste van rijkswege beschermde historische 
buitenplaatsen voorkomen, zo’n 120 complexen. Daarnaast zijn er zeer veel 
(voormalige) gemeentelijke beschermde en onbeschermde buitenplaatsen en landgoe-

deren. Naar schatting zijn dit zo’n 800 tot 1.000 complexen. Reden genoeg voor de provincie 
Gelderland om de Gelderse KBL tot een thematische verhaallijn te benoemen in de toeristische 
koersnotitie ‘Beleef het in Gelderland’. Ten behoeve van dit visiedocument is deze verhaallijn in 
opdracht van de provincie nader uitgewerkt in een Verhalenboek. Voor al deze huizen geldt dat 
ze alleen maar hebben kunnen overleven – en zullen overleven – door niet aflatende inspan-
ningen en offers van de eigenaren die ze gekend hebben. Gedreven vanuit plichtsbesef, 
verantwoordelijkheidsgevoel en passie hebben de vele verschillende eigenaren deze bijzondere 
locaties gekoesterd en overeind weten te houden. Deze eeuwenlange zorgvuldige en gedreven 
instandhouding/cultivering, tezamen met de rijkdom van aan KBL verbonden immaterieel 
erfgoed (als bedrijvigheid, tradities, sociaal verkeer en gebruiken), is de verbindende ketting in 
de verhaallijn. Binnen dit verbindende narratief hebben de afzonderlijke Gelderse KBL 
natuurlijk ook hun eigen verhalen te vertellen. Deze hebben we geprobeerd te vangen in de 
rijkdom aan verhalenparels. Deze verbinding in uniciteit vertegenwoordigt de grote zeggings- 
en verbeeldingskracht van de Gelderse KBL.

René Dessing, 
voorzitter sKBL

 
Gelderland en Utrecht zijn historisch 
gezien de plekken met de meeste kastelen, 
oude adellijke bezittingen. Vaak oude 
gebouwen die in hun geschiedenis meer-
malen zijn verbouwd en aangepast aan de 
eisen van de tijd. Gelderland heeft ook een 
eigen, rijke ‘buitenplaatstraditie’. Met name 
de Veluwezoom waar de rijke, stedelijke 
burgerij prachtige buitenplaatsen liet 
bouwen.

2.1 VERHALENPARELS
 
Voornoemde ketting rijgt vervolgens een 
rijkdom aan thematische verhalenparels 
aaneen. Het Macht & Pracht Verhalenboek 
Gelderse Kastelen, historische Buiten-
plaatsen en Landgoederen biedt een eerste 
uitgebreide selectie aan verhalen. Het is 

controleren verrezen er kastelen op 
strategische plaatsen. Dit gaf inkomsten. 
Het water hield vijanden op afstand en 
maakte transport mogelijk zolang de wegen 
onverhard en dus vaak moeilijk begaanbaar 
waren. Er ontstond industrie door water-
kracht aangedreven, van watermolens tot 
wasserijen. Het water was ook nog heel 
schoon en helder. Met water kon het land 
bebouwd en de natuur beteugeld worden. 
Het landschap met al zijn hoogteverschillen 
werd omgetoverd in weelderige natuur om 
van te genieten en om in te jagen. Met het 
water konden de mensen spelen.

Bezit als bedrijf
De kastelen van de hertog van Gelre, die op 
strategische plekken verschenen, waren in 
de eerste plaats gebouwd ter bescherming 
van mensen en van bezit. De hertogen 
bezaten diverse kastelen, aanvankelijk op 
zo’n vijfentwintig kilometer van elkaar 
verwijderd. In elk kasteel verbleven ze 
kortere of langere tijd. Zo konden ze de 
boel controleren én ze konden opeten wat 
de onderhorigen van de bij het bezit 
horende land in natura betaalden. Ook 

Betekenis van Kastelen, 
buitenplaatsen en landgoederen 
in Gelderland vroeger en nu

Betekenis van Kastelen, buitenplaatsen
 nu2  

een boek met een open einde, want er zijn 
nog zoveel meer verhalen te verzamelen en 
te vertellen. 

Ligging, Water en Landschap
Gelderland heeft aan zijn ligging aan de 
grote rivieren een bijzondere positie te 
danken. Om de passage op die rivieren te 
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Stadskasteel Zaltbommel

bezitters van heerlijkheden en leenmannen 
bezaten kastelen met bijbehorende land-
goederen, die van belang waren voor het 
levensonderhoud. Wie dit bezit goed kon 
managen, kon het behouden en verder 
uitbreiden. De veranderende tijden vroegen 
om steeds opnieuw aanpassen.

Oorlog
De ligging bracht Gelre goede inkomsten, 
maar maakte het ook kwetsbaar voor 
aanvallen. Het water was bij de verdediging 
meestal een vriend, hield de vijand op een 
afstand door slotgrachten en ondoorwaad-
bare rivieren. Toen de Hanzesteden hun 
positie verloren aan het westen van het 
land, bleek bij oorlogen de passage via 
Gelderland een goede manier om naar het 
westen te trekken, tot groot verdriet van 
alle inwoners. Wat de gewone mensen 
kwijtraakten, werd zelden genoteerd. 
Verwoestingen en herbouw van kastelen 
werden vaak wel vastgelegd. Lotgevallen 
van bewoners kunnen zo min of meer 
gereconstrueerd worden. 
De Tweede Wereldoorlog is een ingrijpende 
periode geweest voor de Gelderse kastelen 
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Kasteel WijchenKasteel Ammersoyen

en buitenplaatsen. Duitse of geallieerde 
troepen confisqueerden een groot aantal 
kastelen en landhuizen met hun bijhorende 
boerderijen en gronden. De huizen werden 
gebruikt als militaire hoofdkwartieren, 
scholen, ziekenhuizen en barakken. De 
landerijen werden benut voor houtpro-
ductie, jacht en als militaire slagvelden. 
Ook werden militaire structuren en 
gebouwen op landgoederen aangebracht 
waarvoor soms kastelen en buitenplaatsen 
moesten wijken. Tenslotte hebben de 
verwoestingen van WOII, met name in 
1944-1945, onuitwisbare sporen nagelaten. 
Vooral bij kastelen en buitenplaatsen die in 
oorlogsgebied, en daarmee in de vuurlinie, 
kwamen te liggen.

Ontwikkeling van het erfgoed
In 1400 was bij elk huis of kasteel een dorp 
of stadje ontstaan. Ook al was het leven in 
een stenen huis in het begin eenvoudig, het 
onderscheidde zich en de bewoners van de 
omgeving. Naarmate de kastelen groter en 
luxer werden en de bewoners rijker, gingen 
ze hun hoge status benadrukken, hun ‘eer’ 
ging een rol spelen. Ze breidden hun 
machtspositie in de samenleving verder uit. 
Ze drukten vaak hun stempel op de (lokale) 
politiek. Ze hadden aandacht voor geloof, 
geld voor kunst, verfijnde woon- en 
eetcultuur, voor hobby’s als botanie en 
tuinkunst en de jacht was een belangrijk 
privilege. Dit laatste gold met name voor de 
Oranjes, die vanaf de zeventiende eeuw 
steeds meer belangstelling kregen voor 

Gelderland en speciaal voor de Veluwe. 
Koning-stadhouder Willem III legde de lat 
hoog als het ging om het vertoon van 
rijkdom. De omgang met de Oranjes leverde 
de adel in dit gebied veel voordelen. Ze 
werden in toenemende mate opgenomen in 
de hofhouding, hadden toegang tot de 
lucratieve posities en gingen steeds vaker  
‘s winters in Den Haag wonen, afgewisseld 
met een verblijf op hun buitenhuizen hier. 
En de dorpelingen en het personeel stonden 
erbij, keken ernaar en kregen veel Haags 
zilver te poetsen. Het verschil in status, 
rijkdom, omgangsvormen en mogelijkheden 
kregen de dorpelingen en het personeel als 
vanzelfsprekend mee.  Deze verhalenparel 
heeft een onderverdeling in subthema’s als 
De Oranjes, Het Geloof, Noblesse en 
Eeuwige schoonheid.
Voornoemd Verhalenboek is het resultaat 
van het in de uitvoeringsagenda 2019 van de 
koersnotitie ‘Beleef het in Gelderland’ 
opgenomen voornemen om te komen tot een 
verbindend verhaal aan de hand van de 
methode ‘storytelling’. In dit verhaal is het 
belangrijk dat historische feiten vertaald 
worden naar waarachtige verhalen, zodat 
bezoekers deze verhalen door middel van 
producten kunnen gaan beleven. Het verhaal 
dient als onderlegger bij verdere ontwikke-
ling van producten, zodat er een verbin-
dende beleving voor de toerist ontstaat.  
Deze thematiek sluit aan op het landelijk 
Perspectief 2030 met de daaraan verbonden 
Actieagenda.
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Toekomst Macht & Pracht 
Toekomst Macht & Pracht 

G elderse kastelen en buitenplaatsen vormen een belangrijke kernkwaliteit van Gelderland. 
Cultuurhistorische (zowel materieel als immaterieel) ensembles die betekenisvolle 
bijdragen leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving en een inspiratiebron zijn voor de 

aanpak van maatschappelijke opgaven. Recreatie en toerisme maken het mogelijk om draagvlak 
te creëren voor en samenwerking te bewerkstelligen in maatschappelijke opgaven – door het nu 
te spiegelen aan het verleden. Dit doen we door de Gelderse KBL als totaalproduct de komende 
jaren steviger op de kaart te zetten, de KBL door verhalen met elkaar te verbinden, maar ook de 
verbinden te maken tussen verleden, heden en de toekomst. Op het gebied van destinatiema-
nagement – en marketing hechten we grote waarde aan kwaliteit, ensemble cultuur/natuur, 
samenwerking, verbinding door verhalen en maatschappelijk draagvlak. Dit willen we bereiken 
door productontwikkeling en innovatie, maar ook de gezamenlijke nationale en internationale 
marktbewerking is en blijft belangrijk.

1  Lusten lasten in balans 
De aantrekkingskracht van Gelderse KBL wordt in zeer grote mate bepaald door de 
collectieve waarden die deze KBL representeren, als schoonheid van cultuur en 
natuur, maar ook door de rust en ruimte die ervaren worden op deze plekken. Voor 
de publiekstoegankelijke KBL geldt, dat iedereen hiervan kan genieten. Verstedelij-
king, verschraling van het landschap, maar ook grote bezoekersdruk zetten deze 
kernkwaliteiten onder druk. De lasten voor de instandhouding komen voor rekening 
van de eigenaren, terwijl de lusten merendeels bij anderen liggen. Landelijk is er de 
ambitie de lusten van bezoek voor alle Nederlanders te vergroten en ons daarvan 
bewust te laten worden. Tegelijkertijd is het van belang de lasten die met dat bezoek 
gepaard gaan tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Het in evenwicht houden 
en afstemmen van de verschillende belangen en beleidsterreinen is daarom cruciaal. 
Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van natuur- en cultuurorganisaties, 
overheid, burgers en bedrijfsleven. En vraagt onder andere om het faciliteren en 
ondersteunen van de eigenaren bij de instandhouding, een beheerste toeristische 
ontwikkeling en juiste spreiding van toeristen, het op peil houden van een prettig 
woon- en leefklimaat (duurzame leefomgeving) van de lokale bewoners en het in 
stand houden van de economische impact en werkgelegenheid. Hoe meer betrokken-
heid van lokale partijen bij bestemmingsontwikkeling en -benutting hoe aantrekke-
lijker de locatie wordt voor lokaal leefklimaat, beleving en werkgelegenheid. Het kan 
ertoe leiden dat ‘het kasteel’ op steeds meer plekken in en rond het dorp zichtbaar 
wordt. De voornoemde toerismespreiding biedt kansen voor de Gelderse KBL.   

2  Gelderland overal aantrekkelijk
 Idee is andere bezoekers naar andere plekken in Nederland trekken, waar mogelijk 

op andere momenten. Om dat te bereiken is het nodig het huidige aanbod te 
verbeteren en nieuw aanbod te ontwikkelen en onbekende gebieden meer in de 
spotlight te plaatsen. Zo worden toekomstige bezoekers beter verdeeld over 
Nederland en profiteren meer regio’s, en bewoners, van de waarde van dat bezoek. 
 
De rijkdom aan Gelderse KBL is een reason to travel. Een rijkdom die enerzijds 
gekenmerkt wordt door een onderscheidend, verbindend verhaal, maar anderzijds 

een diversiteit aan afzonderlijke verhalen. Focus de komende periode op een totaal-
beleving van de Gelderse KBL. Zo ontstaat er verbinding tussen (bekende en 
minder bekende) locaties, maar wordt ook de diversiteit van de afzonderlijke 
locaties bewaakt. Maak per locatie duidelijke keuzes in het onderscheidende 
karakter, hoe dit karakter aansluit op het verbindende verhaal, welke doelgroep/
leefstijl hierbij past en welke producten en activiteiten daarbij passen. Niet 
iedereen hoeft op elk KBL bediend te worden. Positioneer een kasteel samen met 
zijn omgeving en ontwikkel de locatie tot een totaal-hotspot (dus niet alleen 
museumbezoek in kasteel maar ook lunchen in omgeving, ebike huren, een 
boswandeling, bezoek aan de speeltuin en een gezellige winkel). Zo wordt het 
kasteel ‘reason tot travel’. 

3  Duurzame leefomgeving
 Als dichtbevolkt land is de druk op onze leefomgeving groot. Het vraagt om inzet 

van iedereen en samenwerking van maatschappelijke partijen om onze leefomge-
ving leefbaar en gezond te houden. De Provincie Gelderland streeft naar een 
gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland – kortom een ‘Gaaf Gelderland’ 
(Omgevingsvisie). Een leefomgeving waar het goed wonen, werken en recreëren is. 
In dit kader willen we ook in destinatiemanagement en -marketing inzetten op 
verduurzaming. De Gelderse KBL zijn belangrijke inspiratiebronnen voor het 
duurzaam omgaan met de leefomgeving in relatie tot de grote opgaven waar we nu 
voor staan als energietransitie, klimaatverandering of transitie landbouw. Ook 
kunnen Gelders KBL zelf naar hun stappen zetten in bijvoorbeeld hoe om te gaan 
met afvalscheiding, verlichting, hergebruik van materialen, energieverbruik, 
landschapsinrichting, streekproducten, andere vervoersvormen, etc. Maar ook door 
bij productontwikkeling rekening te houden met belangrijke cultuur- en natuur-
waarden. Bijvoorbeeld door het compenseren van CO2 door bezoekers. Ook voor 

3  
Landgoed Rhederoord
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toeristen wordt duurzaamheid steeds belangrijker – dus breng deze duurzaamheids-
focus ook onder de aandacht bij de bezoeker.

4  Gastvrije sector
 Gastvrijheid is het fundament van een aantrekkelijke bestemming. Om bezoekers 

daadwerkelijk gastvrij te kunnen ontvangen, is het nodig te investeren het imago, 
professionaliteit en aantrekkelijkheid van de sector als werkgever. Dit kan worden 
bereikt door introductie van nieuwe vormen van opleiden c.q. ontwikkelen, het 
aanspreken van nieuwe werknemers en het bieden van perspectief. Een update van de 
e-learning van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen kan een rol in dit proces spelen.

 Gastvrijheid hebben we dan ook hoog in het vaandel staan. Bij gastvrijheid draait het 
onder andere om accurate en volledige informatievoorziening en iets extra’s bieden.  
KBL zijn een prominent unique selling point in het toeristisch DNA van Gelderland. 
Bewustwording van en kennis over dat unieke DNA is belangrijk voor de  gastheren/
gastvrouwen in de regio. Zij vervullen immers cruciale ambassadeurs- en informa-
tiefunctie richting toeristen. Des te meer kennis zij in huis hebben, des te gastvrijer 
is de ontvangst en des te hoger is de waardering van de bezoeker. Vandaar dat we 
willen blijven investeren in de kennisbevordering van gastheren/gastvrouwen. 
Positioneer de KBL daarnaast niet als zelfstandige bezoeklocaties, maar juist als 
toegangspoort van de wijde wereld van Gelderland. Die ontdekt kan worden door 
fiets- en wandelroutes, maar waar ook verwijzingen zijn naar andere KBL of andere 
toeristisch interessante locaties. 

5  Bereikbaar en toegankelijk
 Zoals uit het Verhalenboek blijkt, werden KBL vroeger op strategische plekken 

gesitueerd. Strategisch qua verdediging, maar ook qua natuurlijk potentieel. Deze 
groenrijke en ruimtelijke ligging bepaalt in grote mate hun aantrekkingskracht. Het is 
de ideale omgeving om tot rust te komen, te wandelen en te fietsen. Het betekent voor 
sommige locaties in de huidige tijd echter, dat de bereikbaarheid niet optimaal is. Ze 
zijn afhankelijk van een wegennet met een beperkte druk en openbaar vervoer is 
lastig. Het zou goed zijn om hier een integrale benadering van bezoekersstromen en 
mobiliteit op los te laten. Wel zullen we ook moeten erkennen, dat de toegankelijkheid 
op sommige plekken nauwelijks tot niet te verbeteren zal zijn. De vraag is echter ook 
in hoeverre dit overal zou moeten. De ‘ontoegankelijkheid’ van bepaalde locaties is 
soms juist ook een unique selling point. Neem in deze benadering ook de routing en 

bebording langs doorgaande wegen en autosnelwegen mee. Dit bevordert niet alleen 
de bereikbaarheid, maar heeft ook een positief effect op de naamsbekendheid en 
herkenbaarheid van Gelderse KBL. 

 Door de vergrote actieradius van e-bikes komen bovendien steeds meer mensen met 
de fiets. Dit vraagt om aanpassingen op locatie, denk aan fietsenstallingen en 
oplaadpunten, maar ook in fietspaden en –routes. 

 KBL zijn door hun historische karakter slecht of niet toegankelijk voor mindervaliden. 
Dat kan in deze tijd eigenlijk niet meer. Het is een uitdaging om dusdanige voorzie-
ningen te creëren, die passend zijn bij en respect hebben voor het monumentale 
karakter, maar ook de toegankelijkheid voor mindervaliden verbetert. En maak 
inzichtelijk wat waar wel kan. Daarnaast is het van belang om de toegankelijkheid 
van informatiestromen weldoordacht en gestructureerd op te zetten. 

6  Seizoenspreiding
 De ligging van de Gelderse KBL zorgt voor een goede geografische spreiding. 

Gelegen in de groenrijke landschappen is de aantrekkelijkheid met name tussen april 
en september groot. Onderzoek daarnaast de mogelijkheden van opstelling in de 
herfst en de winter. Meer bezoekers in het zomerseizoen is in verschillende gebieden 
niet wenselijk.

7  Kennisdeling
 Een krachtig resultaat van Macht en Pracht van de afgelopen jaren is het netwerk 

van 32 deelnemende kastelen en andere partners. Het is van belang om dit netwerk 
in stand te houden en uit te breiden. Om zo regelmatig kennis en ervaringen uit te 
wisselen en elkaar op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. 

8  Vraagontwikkeling - onderzoek
 Ten behoeve van de positionering van (Gelderse) KBL op de binnenlandse en 

buitenlandse markt wordt allerlei marktonderzoek verricht. Voor de binnenlandse 
markt wordt gebruik gemaakt van de leefstijlvinder van MarketResponse. Met name 
de inzichtzoeker, verbindingszoeker en stijlzoeker zijn interessant voor de Gelderse 
KBL. Voor de buitenlandse markt past het NBTC het lifestyle-segmentatiemodel van 
Motivaction toe. Voor de markten Duitsland en Vlaanderen zit er nog meer potentie in 
de persona’s Nora en Paul. Zie hoofdstuk 6, blz. 23, voor een toelichting op voor-
noemde persona’s. Daarnaast bestaat een grote behoefte om meer en gestructureerd 

Lammert de Vries, 
directeur Landgoed 
Groot Warnsborn

Ik denk dat we moeten gezamenlijk moeten 
werken aan meer spreiding van toeristen 
over het gehele jaar. Ook herfst en winter 
hebben immers hun charme. Zo neem je 
hoge druk weg in topseizoen. Bovendien, 
wij zijn trots op ons landgoed. Dat is zeker 
ook in november of januari de moeite 
waard.

Toekomst Macht & Pracht 
Manuel Hezeman, 
directeur Achterhoek Toerisme

Het is van belang ons niet alleen te richten 
op marketing en promotie, maar ons juist te 
concentreren op productontwikkeling. 
Zodat we met het mooie thema van kastelen 
en landgoederen ook gereed zijn voor een 
toekomstige situatie. Met nieuwe producten 
die aansluiten op de kansen van duurzaam-
heid, leefbaarheid en ontwikkeld vanuit een 
hechte samenwerking tussen overheid en 
bedrijfsleven.



18 192021 – 2023 | Visie Gelderse verhaallijn Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen

onderzoek te doen naar de vragen, behoeften en ervaringen van de verschillende 
potentiële doelgroepen. De gegenereerde data zijn een belangrijke voedingsbodem 
voor het kwalitatief verbeteren van het aanbod, het verbeteren en het bedenken van 
producten en het gerichter opzetten van marketing. In dit kader is het ook van belang 
om de gevolgen van corona op het soort bezoek te monitoren. Door corona zien we 
een zeer grote afname in het buitenlandse bezoek en een toename op de binnen-
landse markt. Het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren en vraagt dus een 
aanpassing in voorgaande en bestaande positioneringsstrategieën. En dus meer 
(blijvende?) aandacht voor de Nederlandse bezoeker.

9  Productontwikkeling
 Zoals de afgelopen periode binnen Macht en Pracht de focus met name lag op het 

vergroten van de bekendheid van KBL bij een breed publiek en het stimuleren van 
bezoek; zo is het nu van belang om het aanbod KBL te verstevigen en uit te bouwen 
door onder andere kwalitatieve productontwikkeling. Durf hierbij keuzes te maken 
in doelgroep, diversiteit aan locaties, verhaallijn, mate van publiekstoegankelijkheid 
(niet alle locaties kunnen evenveel bezoekers huisvesten en niet alle doelgroepen 
hoeven op elke locatie bediend te worden). Maak de kracht van de Gelderse KBL 
zelf niet ondergeschikt aan de exploitatie. Aandacht voor een totaalbeleving, ook in 
de communicatie naar buiten, is hierbij van belang:

a Een totaalbeleving van alle Gelderse KBL in het geheel. Het in hoofdstuk 2 geci-
teerde Verhalenboek, met verbindend verhaal en thematische verhaallijnen, biedt 
hierbij aanknopingspunten. 

b Een totaalbeleving van de afzonderlijke KBL met de eigen verhalen van late 
middeleeuwen tot en met nu en als ensemble van cultuur en natuur.

c Een totaalbeleving van de KBL qua toeristisch en recreatieve mogelijkheden, zoals 
bezoek aan huis en tuin, horeca, overnachting, privé en zakelijke verhuur, mogelijk-
heden in directe omgeving (als waterrecreatie), etc. 

d Vergroot de kasteelbeleving ter plekke door toepassing van innovatieve technieken, 
verbinding van omgeving en gevarieerde rondleidingen

10  Inbedding
 Voor de markpositionering van de Veluwe heeft de Veluwe Alliantie gekozen om dat 

te doen aan de hand van belevingsgebieden. Voor dat doel is de Veluwe verdeeld in 
14 specifieke delen met ieder zijn eigen karakter, gebaseerd op de beleving van een 

Michiel van der Schaaf, 
directeur RBT Utrechtse 
Heuvelrug

De consument weet niks van provincie-
grenzen, zijn ook niet interessant. Hij is 
geïnteresseerd in een thema, een product, 
een gevoel. Het kastelenproduct van de 
Utrechtse Heuvelrug sluit landschappelijk 
en historisch naadloos aan op dat van 
Gelderland. Vanuit slimme samenwerking 
kunnen beiden profiteren.

gebied bijvoorbeeld de ambachtelijke Veluwe. Voor die belevingsgebieden worden 
nieuwe producten en diensten ontwikkeld (aanbodontwikkeling). Uitgangspunt erbij 
is dat ieder stukje Veluwe zijn eigen accenten heeft om als bezoeker te beleven. 
Twee van die belevingsgebieden, de Veluwezoom (de landgoederenzone aan de 
zuidzijde van de Veluwe tussen Wageningen, Arnhem en Rheden) en de Koninklijke 
Veluwe (rond Apeldoorn – Epe) hebben sterke raakvlakken met het doel de KBL in 
de komende jaren nog sterker op de kaart te zetten. Het is dan ook van belang die 
aansluiting in het uitvoeringsprogramma te borgen en niet twee separate sporen te 
lopen.  Ook voor de regio Arnhem Nijmegen is anno 2020 een vergelijkbare aanpak 
in de maak. En voor de Achterhoek geldt eveneens dat er speciale focus op delen 
van het toeristisch product wordt gelegd.

11  Samenwerking
 Aangezien de Gelderse KBL een sterk, gezamenlijk product vormen, is samenwer-

king bij de uitvoering van destinatiemanagement en -marketing vanzelfsprekend. 
We willen graag voortborduren op de goede samenwerking die de afgelopen jaren 
is ontstaan tussen kasteelmusea, kasteelhotels/restaurants, overheden en kennis-
partners. Kasteelmusea hebben met name behoefte aan netwerkvorming en 
productontwikkeling, kasteelhotels zijn voornamelijk geïnteresseerd in marketing 
en promotie en overheden scheppen de voorwaarden voor samenwerking en 
brengen de partijen bijeen. 

 Samenwerking is bijvoorbeeld gewenst op het gebied van persactiviteiten, marke-
tingaanpak, ticketing, meertaligheid, websites, routing/signing, onderlinge verwij-
zing. Aangezien de toerist anno 2021 geen grenzen kent en regio’s cultureel en 
historisch in elkaar overlopen (het oude Gelre strekte zich bijvoorbeeld uit tot in 
Duitsland en Noord-Limburg), is het ook interessant om een samenwerking met 
KBL in de provincie Utrecht en in Duitsland te onderzoeken. Los hiervan zijn er ook 
Gelderland-brede ontwikkelingen, waarvan kan worden geprofiteerd. Innocastle is 
een EU-Interreg-Project waaraan overheden en kennisinstituten uit vijf landen 
deelnemen. In dit programma wordt onderzocht hoe de rol van de overheid bij 
instandhouding en ontwikkeling van Kastelen, Landgoederen en Buitenplaatsen kan 
worden verbeterd.

12  Organisatiestructuur
 Nationaal
 Het erfgoedveld in Nederland, zo ook het KBL-veld, is versnipperd. Er is behoefte 

aan een koepelorganisatie die KBL vertegenwoordigt, fungeert als landelijke 
spreekbuis en landelijk platform en die kennis aanbiedt. Zes jaar geleden is sKBL 
met het oog op voornoemde behoeften opgericht met als doel het waardevolle land-
schap met haar kastelen & historische buitenplaatsen voor het nageslacht te 
behouden. In overleg met de partners binnen Macht & Pracht, de Provincie Gelder-
land, alsook onze landelijke partners onderzoekt sKBL graag hoe deze 
koepelfunctie nader uit te bouwen en inhoud te geven. 

 Provinciaal
 Voornoemde versnippering speelt ook op provinciaal niveau – verschillende 

gemeenten en drie RBT’s binnen Gelderland. Voor organisaties die op de scheiding 
van werkgebieden of gemeenten gevestigd zijn, is het lastig in te schatten hoe zo 
optimaal mogelijk van te profiteren van de mogelijkheden. Bij wie moeten ze zich 
aansluiten? Wie is waar aanspreekpunt voor? Een duidelijke afstemming over 
verantwoordelijkheden, taken en activiteiten tussen overheden en RBT’s is gewenst.



20 212021 – 2023 | Visie Gelderse verhaallijn Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen

N aast de aandachtspunten op het gebied van destinatiemanagement en -marketing is er 
met de geïnterviewden ook veel gesproken over de ruimtelijke en maatschappelijke 
context waarin de Gelderse KBL zich tegenwoordig bevinden. Een context waarin 

allerlei actuele ontwikkelingen plaatsvinden die een belangrijke rol spelen bij de duurzame 
instandhouding van KBL. Want zoals vroegere eigenaren, ondanks uiteenlopende bedreigingen 
en uitdagingen, de kastelen en buitenplaatsen overeind wisten te houden, zien huidige 
eigenaren het ook als hun voornaamste (maatschappelijke) taak om ze duurzaam te behouden 
voor nu en de toekomst. Of zoals Marijke Brouwer, directeur Huis Bergh, het verwoordt: ‘Het 
is mijn droom om het kasteel en zijn omgeving nog mooier en beter bewaard over te leveren 
dan ik het aantrof en daar doe ik enorm mijn best voor’. 

Dit Visiedocument voor destinatiemanagement- en marketing voor Gelderse KBL staat niet op 
zich, maar is ingebed en sluit aan op andere beleidsterreinen en maatschappelijke ontwikke-
lingen. Door toeristische producten is het mogelijk om draagvlak te creëren voor en samen-
werking te bewerkstelligen in maatschappelijke opgaven – door het nu te spiegelen aan het 
verleden door middel van het vertellen en beleefbaar maken van verhalen. Het is daarom van 
belang om de bredere maatschappelijke context van dit visiedocument te duiden.

1  Maatschappelijke relevantie

 Veel van de geïnterviewden voelen een verantwoordelijkheid om de intrinsieke 
waarden die KBL vertegenwoordigen, betekenisvol te gebruiken in de huidige tijd. 
Om de KBL met andere woorden maatschappelijk relevant te laten zijn. Dat vertaalt 
zich onder andere door te kijken naar en te leren van KBL hoe om te gaan met 
opgaven als energietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit (zie hieronder). 
Maar ook onderwerpen als bijvoorbeeld tolerantie, solidariteit en inclusiviteit. Ed 
Dumrese, directeur Slot Loevestein, acht die maatschappelijke relevantie als zeer 
belangrijk: ‘Missie van ons museum is, dat het mensen aanzet tot nadenken over 
waarom het leven nu is zoals het is. Het verleden zoekt daarbij aansluiting bij het 
heden en de toekomst. Dan denk ik onder andere aan vrijheid, vrijheid van menings-
uiting, vrijheid van geloof, veiligheid, maar ook onderwerpen als bescherming van 
erfgoed in oorlogstijd. Allemaal thema’s waar we het verleden en het gedachtengoed 
van Slot Loevestein aan kunnen verbinden’.  

2  Energietransitie

 Om een vitale leefomgeving voor iedere Nederlander te bewaken is er een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid om te verduurzamen, circulair om te gaan met 
grondstoffen, vervuiling en verspilling te voorkomen en CO2 uitstoot te minimali-
seren. Welke kansen liggen hier voor het onderscheidend vermogen van onze regio 
en wat betekent deze ambitie voor de cultuurhistorische ensembles van KBL? Dit 
bijzondere erfgoed biedt juist ook aanknopingspunten voor oplossingen. Want zoals 
Theo Meeuwissen (Hoofd Landschap en Kastelen, bij Geldersch Landschap & 
Kasteelen) aangeeft ‘KBL kunnen ons veel leren als je kijkt naar de opgaven en 
vragen die we op dit moment hebben. KBL zijn van nature al duurzaam. Maar ook 

duurzaam gebruik van het landschap. De keuze voor het vestigen van KBL was 
immers ingegeven door een gunstige natuurlijke omgeving met bossen, landbouwmo-
gelijkheden, water etc. Er was een duidelijke relatie tussen omgeving en de mens. We 
kunnen leren van de keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Waarom werden die 
keuzes gemaakt en wat kunnen we in de context van nu daarmee doen?’ 

3  Klimaatadaptatie
 Uiteenlopend onderzoek toont aan dat ons klimaat verandert, waarbij weersex-

tremen vaker voorkomen. Zulke weersextremen leiden meer en meer tot problemen 
in de vaak eeuwenoude tuinen en parken van kastelen, historische buitenplaatsen 
en landgoederen (KBL). Problemen voor jonge aanplant, struiken, gazons, afne-
mende vitaliteit van bomen (vooral beuken, eiken en naaldbomen) met toenemende 
risico’s rondom stabiliteit en dus veiligheid. Maar ook watertekorten door blijvend 
lage waterstanden en wateroverlast door hevige regenval. De roep om kennis van 
een klimaatbestendige aanpak voor het monumentale erfgoed dat samenhangt met 
KBL is groot. 

4  Biodiversiteit

 Gelderland heeft een rijke natuur met bossen, heide, stuifzand en specifieke dier- 
en plantensoorten. Om de biodiversiteit te bevorderen wil de provincie veehouderij, 
land- en tuinbouw en natuur slimmer verbinden. Ook hier kan teruggegrepen 
worden op het gedachtengoed achter KBL dat draait om respect voor en samen-
werken met de natuur bij duurzaam grondgebruik. Landgoed Huis Sevenaer is een 
prachtig voorbeeld van de toepassing van deze filosofie in de huidige tijd. Anja van 
Norel, directeur Landgoed Huis Sevenaer: ‘Als biologisch gemengd landbouwbedrijf 
versterken alle onderdelen op ons landgoed elkaar. Daarom vind je hier al zo’n 60 
jaar een ecologisch evenwicht tussen gewassen, natuur, gebouwen en flora en fauna. 
Op het landgoed vertellen we het gehele verhaal van gezond, eerlijk en natuur-in-
clusief geproduceerd voedsel. We voelen een verantwoordelijkheid voor de aarde om 
deze boodschap aan de mensen over te brengen.’

5  Corona

 De gevolgen van de coronacrisis laten ook hun sporen na bij Nederlandse KBL. 
Door het mislopen van entreegelden en de annulering van alle evenementen komt 
veel minder tot nauwelijks geld binnen terwijl de instandhoudingskosten gewoon 
doorlopen. Na wekenlange sluiting zijn huizen, tuinen/parken en horeca weer open, 
waarbij hard wordt gewerkt aan de noodzakelijke aanpassingen om bezoekers 
veilig en verantwoord welkom te kunnen heten. In de afgelopen tijd zijn echter 
talloze educatieve activiteiten (rondleidingen, exposities, lezingen, schooleducatie, 
concerten, etc.) afgelast en van de ruim 10.000 vrijwilligers zat en zit het grootste 
deel noodgedwongen thuis. 

 Bernard Baan , eigenaar Kasteel Vanenburg – Putten: ‘Het concept van een 
17e-eeuws landhuis, een park met monumentale bomen, een klasse-restaurant, 
uitgebreide vergadermogelijkheden, gastvrij personeel vraagt om een persoonlijke 
benadering van je gasten. Door de coronaregels opgelegde afstandelijkheid past daar 
niet bij. Dat geeft ons conflicten in onze bedrijfsvoering.’

4  Gelderse kastelen, buitenplaatsen en 
landgoederen in bredere context

Gelderse kastelen, buitenplaatsen en 
landgoederen in bredere context
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5  Resultaten Macht en Pracht 
2018-2020

Resultaten Macht en Pracht 2018-2020

A lvorens de koers voor de komende jaren uiteen te zetten, is het goed om kort terug te 
blikken op Macht & Pracht 2018-2020. De focus lag in deze periode met name op het 
vergroten van de bekendheid van KBL bij een breed publiek en dit publiek te stimuleren 

een bezoek te brengen aan KBL. Vandaar dat vooral is ingezet op marketing, op de binnenlandse 
markt onder leiding van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen en Achterhoek Toerisme – op de 
buitenlandse markt door NBTC. Stichting Kastelen Buitenplaatsen Landgoederen (SKBL) zorgde 
voor het inhoudelijke kader. Via netwerkbijeenkomsten werd draagvlak bij deelnemers bereikt.

a. Marktonderzoek
Voorafgaand aan de marketingactiviteiten 
werd (najaar 2017) een nulmeting gehouden. 
De KBL in Gelderland werden bevraagd naar 
bestaande activiteiten en de verwachtingen 
van de samenwerking. Ook werden toon-
aangevende landelijke en provinciale 
onderzoeksgegevens geanalyseerd. De 
uitkomsten van dit onderzoek bleken 
kansrijk en de ervaringen zijn verwerkt in 
de marketingcampagne. In 2019 heeft sKBL 
op zijn beurt ook zijn aangesloten leden 
bevraagd in hoeverre zij een toename zien 
van buitenlandse bezoekers in het algemeen 

en bezoekers uit Vlaanderen en Duitsland in 
het bijzonder. Dat onderzoek signaleert een 
forse groei van 50% meer buitenlandse 
bezoekers in een jaar tijd. De bevraagde 
museumdirecteuren verklaren de groei 
mede door het succes van de internationale 
marketingactiviteiten. 
De uitgebreidere analyse van de nulmeting 
en het sKBL-onderzoek staan in bijlage 1 
van deze visie. 
Ellen van Slagmaat: ‘Kasteel Ruurlo is nu vijf 
jaar open als dependance van ons museum in 
Gorssel en bevat de werken van Carel 
Willink, fraai tentoongesteld en passend 

binnen de ruimtes van het historische 
gebouw. We merken dat bezoekersaantallen 
hier dalen. Herinrichting dan wel plaatsing 
van een nieuwe collectie kan die aantallen 
weer doen opleven.’ 
 
b. Positionering op de binnenlandse 
markt – Macht en pracht in de Gelderse 
streken
‘Macht en pracht in de Gelderse streken’ 
bracht in de jaren 2018 tot en met 2020 de 
kastelen, buitenplaatsen en landgoederen 
in Gelderland onder de aandacht van het 
Nederlands publiek. De campagne kent 32 
deelnemende kastelen, afkomstig uit de 
vier Gelderse regio’s. Er zijn kasteelmusea, 
kasteelhotels, kasteelrestaurants en 
kasteeltuinen bij het samenwerkingsver-
band aangesloten. Drie thema’s waren de 
leidraad: beroemde gasten & bewoners, 
bijzondere interieurs & kunstcollecties en 
parken, tuinen en landgoederen. Interes-
sante combinaties van logies, eten & 
drinken en bezoek staan centraal in de 
communicatie. Denk aan overnachten in 
een kasteelhotel, fietsen door een histo-
risch landgoed met uitzicht op het bijbeho-
rende huis, bezoek aan een kasteelmuseum 
en een diner in een kasteelrestaurant. Of 
variaties daarvan. 
 
Marketingcommunicatie
Activiteiten zijn gericht op de volgende 
doelgroepen uit de Leefstijlvinder: ‘Verbin-
dingszoekers’,  ‘Stijlzoekers’ en ‘Inzicht-
zoekers’. Voor iedere doelgroep zijn 
geselecteerde activiteiten uitgevoerd 
waarbij passende accommodaties worden 
bezocht. De marketingcommunicatiecam-
pagne kent inzet van activiteiten op de 
volgende terreinen:
●  online via geldersestreken.nl
●  online via dasandereholland.de
●  online via websites deelnemende 

locaties
●  online via regiowebsites van VisitVe-

luwe,  VisitArnhem, VisitNijmegen en 
 Achterhoek.nl
●  inzet van social media (facebook, 

youtube, instagram)
●  organisatie van blogtrips om aandacht via 

geselecteerde influencers te realiseren
●  offline is er een mini-map met presenta-

ties van alle kastelen
●  de toeristische regiomagazines Achter-

hoek, Veluwe, Arnhem regio en Rijk van 
Nijmegen bieden een presentatie van het 
product

●  in een select aantal media van derden 
verschijnen presentaties

●  in radiocommercials van Gelderse 
streken is er aandacht voor dit thema 

Netwerkbijeenkomsten
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen en 
Achterhoek Toerisme zorgden voor 
netwerkbijeenkomsten, telkens bij een 
andere locatie. Kennisuitwisseling, inspiratie 
voor nieuwe vormen van samenwerken en 
kansen te zoeken voor nieuwe productont-
wikkeling. De bijeenkomsten worden 
geografisch verdeeld over de provincie: 
Kasteel Middachten, Kasteel Cannenburch, 
Kasteel Ruurlo en Slot Loevestein.  

c. Positionering op de internationale 
markt
Tussen 2017 en 2020 jaar heeft NBTC zijn 
landelijke verhaallijn Kastelen en Buiten-
plaatsen ontwikkeld en uitgevoerd: een 
marketingprogramma waarin 29 kasteel- en 
buitenplaatsmusea, aangevuld met tientallen 
horecakastelen, samenwerken met NBTC, 
erfgoedbranchepartners, RBT’s en de 
provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, 
Utrecht, Gelderland en Overijssel. Centraal 
stond het uitdragen van het typisch Neder-
landse verhaal van de pracht en praal van de 
kastelen en buitenplaatsen. Vanaf de 17e 
eeuw benadrukten de allerrijksten, vaak ook 
gegoede burgers naast adel, hun status en 
macht met het aanleggen van eigen 
lustoorden, vaak op de mooiste plekken in 
de natuur. De achterliggende HollandCi-
ty-strategie is een spreidingsaanpak om 
buitenlands bezoek aan het compacte 
Nederland (Holland as a City), met name de 
herhaalbezoekers, te verleiden tot het 
ontdekken van andere onbekendere thema’s 
zoals kastelen en buitenplaatsen. Van de 29 
deelnemende kastelen liggen er 13 in 
Gelderland (en 7 in de provincie Utrecht).

Kasteel Ruurlo
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6  Vooruitblik Macht & Pracht 
2021-2023

 
6.2 DOELGROEPEN

Binnenlandse markt
De leefstijlen die het meest door het product  
van KBL worden aangesproken zijn Verbin-
dingszoekers, Stijlzoekers en Inzichtzoekers, 
gedefinieerd in de Leefstijlvinder™. Iedere 
leefstijl kent zijn eigen benaderingswijze, met 
producten en een mediakeuze die aansluit bij 
de leefwereld van die doelgroep. 
 

Inzichtzoekers zijn bedachtzame, serieuze 
en intelligente mensen. Evenwichtig en 
zakelijk. Belangrijke waarden voor Inzicht-
zoekers zijn rationaliteit, daadkracht, 
privacy/rust en ‘doe maar gewoon’. Maar 
ook vrijheid om te doen wat ze willen is 
erg belangrijk voor ze. Vrije tijd is geen tijd 
om stil te zitten. Het is tijd voor zelfontwik-
keling, tijd die je bewust moet besteden. In 
deze tijd kun je doen en laten wat je zelf 
wilt, in vrijheid. Nuttige dingen doen, 
dingen leren. Ook op vakantie genieten 
Inzichtzoekers van de natuur, en trekken ze 
graag rond. Daarnaast besteden ze op 
vakantie graag tijd aan kunst en cultuur.

Stijlzoekers zijn intelligent, zelfverzekerd 
en doelgericht. Ze hebben een sterk 
karakter, en omschrijven zichzelf ook wel 
als zakelijk, ondernemend en leidingge-
vend. Stijlzoekers zijn graag onder gelijk-
gestemden, die waarden als ambitie, 
uitdaging en daadkracht met hen delen. De 
actieve en strevende levensstijl van 
Stijlzoekers komt ook duidelijk naar voren 
in hun vrije tijd en vakantie. ‘Work hard, 
play hard’ is het adagium van deze groep. 
Ze staan eigenlijk overal wel voor open, 
zolang het ze maar op een bepaalde manier 
prikkelt.

Buitenlandse markt
NBTC gebruikt voor zijn internationale 
marktbewerking de doelgroepen van 
Motivaction. Twee doelgroepen passen het 
best bij KBL: Nora (postmodern) en Paul 
(upperclass). 
 
Nora is postmodernist, vrouw van 43, 
individualist en relatief van single. Ze is wat 
hoger opgeleid en heeft een (boven)modaal 
inkomen. Ze heeft een brede interesse, 
onder andere ten aanzien van andere 
culturen. Nora is op zoek naar beleving en 
hecht veel waarde aan immateriële zaken. 
Ze onderneemt veel stedenreizen en is 
geïnteresseerd in cultuur. 

Paul is de persona van de Upper Class 
doelgroep. Een wat meer conservatief 
persoon, bij wie zaken als kwaliteit en 
etiquette hoog in het vaandel staan. Paul is 
gemiddeld 49 jaar oud en heeft bovengemid-
deld vaak een gezin met oudere kinderen die al 
het huis uit zijn. Hij is hoger opgeleid en heeft 
een bovenmodaal inkomen. Paul geniet status 
door zijn werk en vindt hiërarchie belangrijk. 
Naast zijn zakenreizen onderneemt hij ook 
meerdere (korte) vakanties in het jaar. Een 
korte vakantie is in veel gevallen een steden-
trip waarbij hij in wat luxere accommodaties 
verblijft. Hij gaat graag uit eten in goede 
restaurants en is geïnteresseerd in kunst en 
cultuur.

6.1 DOELSTELLING 

Het aanspreken en trekken van de juiste 
doelgroepen op de juiste Gelderse KBL door de 
rijkdom aan een onderscheidend en verbin-
dend verhaal te vertellen, maar ook de diversi-
teit van afzonderlijke verhalen te delen. 

●  Een groot en breed publiek interesseren 
voor een toeristisch bezoek aan de 
Gelderse streken – marketing

●  Middels netwerken verkrijging van meer 
samenwerking tussen locaties – netwerken

●  Verbinding en afstemming van het aanbod 
– verhalen

●  Ontwikkeling van nieuwe producten 
– verhalen

●  Dataverzameling – onderzoek 

Verbindingszoekers zijn, bovenal, geïnte-
resseerd in anderen. Het zijn behulpzame, 
evenwichtige mensen die zichzelf 
omschrijven als ‘gewoon’ en hartelijk. Voor 
Verbindingszoekers zijn gastvrijheid, 
sociale verbondenheid en ‘doe maar 
gewoon’ belangrijke waarden.  Verbin-
dingszoekers zijn graag in beweging: 
wandelen en fietsen in de natuur vinden ze 
heerlijk. Ze hebben ook een duidelijke 
culturele interesse.

Evert Leusink, 
strateeg VeluweTeam

 
Met de belangrijkste stakeholders op de 
Veluwe hebben we een Uitvoeringsagenda 
opgesteld. Daarin is aangegeven, dat de 
biodiversiteit van de Veluwse natuur onze 
drijfveer moet zijn. Binnen dat kader willen 
we ons cultuurhistorisch erfgoed benutten 
en structureel werken aan een kwalitatieve 
versterking van het Veluws toeristisch 
product. De kastelen, buitenplaatsen en 
landgoederen zijn een mooi voorbeeld van 
dat Veluws erfgoed.

Vooruitblik Macht & Pracht 2021-2023

Nora Paul
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6.3 POSITIONERING OP DE 
 BINNENLANDSE MARKT

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen en 
Achterhoek Toerisme zullen de in de jaren 
2018 – 2020 met de marketingcampagne 
Macht en Pracht in de Gelderse streken 
opgedane ervaring, in de vervolgjaren 2021 
– 2023 benutten voor een verdere verster-
king van de binnenlandse marktbewerking. 
De reeds gebouwde content (fotografie, 
video, teksten) zal op die kanalen worden 
ingezet die het best passen bij de drie 
leefstijlen. Er verschijnt opnieuw een 
mini-map met presentaties van alle KBL in 
een hoge oplage ter verspreiding onder 
bezoekers van de regio’s. De bestaande en 
nieuwe content zal zowel via de eigen 
online en social kanalen bij de leefstijlen 
onder de aandacht worden gebracht, maar 
er wordt ook samenwerking met andere 
partijen beoogd. Bovendien zijn er pers- en 
PR-activiteiten voorzien, waarbij de 
focus-projecten het raamwerk kunnen zijn. 
Vanzelfsprekend zal ongewijzigd worden 
voortgewerkt aan het onderhoud van het 
netwerk middels informatie- en netwerk-
bijeenkomsten.

Focus
●  spreiding van toeristen over de gehele 

provincie. Houd hierbij rekening met 

initiatieven als recreatiezonering op de 

Veluwe;

●  uitzetten van die combinaties waarin het 
totaal-product van cultuur en omrin-
gende natuur optimaal kan worden 
beleefd (bijvoorbeeld door bestaande 
fietsroutes eerst uit te breiden of aan te 
passen aan het thema KBL en indien 
noodzakelijk aanvullend nieuwe fiets-
routes te ontwikkelen);

●  de in 2020 opgedane ervaringen met de 
druktemeter die de toeristenbewegingen 
op toeristische topdagen inbeeld brengt, 
zal worden benut voor inzet in deze 
campagne;

●  verdere uitwerking van themalijnen 
binnen de marketingcampagne en 
koppeling van verschillende KBL aan een 
van die lijnen;

●  uitwerking van een toeristisch concept 
voor CO2-compensatie bij KBL-locaties;

●  extra aandacht voor periodes buiten het 
hoogseizoen, met name herfst en winter;

●  analyse van de (on)mogelijkheden voor 
positionering op de zakelijke congres- 
en vergadermarkt als ook de verdere 
concretisering ervan.

Anja van Norel, 
directeur Landgoed Huis 
Sevenaer

Wij werken vanuit de gedachte van een 
korte en duurzame voedselketen: op ons 
landgoed produceren wij voedsel op 
biologische wijze dat we rechtstreeks vanuit 
onze historische moestuin Deelhoven 
verkopen aan de klant. Bovendien leveren 
we onze landgoedproducten aan het 
restaurant op het landgoed. Bezoekers 
kunnen het verhaal van het landgoed 
beleven door middel van een Historische 
Eco excursie, zodat ze begrijpen waar de 
producten vandaan komen en waarom het 
landgoed zich juist hier, in hartje Zevenaar, 
bevindt.

Arno Ruis, 
projectmanager NBTC

Ik denk dat de Gelderse kasteelmusea een 
goede slag kunnen maken op gebied van 
aanbodinnovatie en meertaligheid. Denk 
aan digitale beleving, meertalige audiot-
ours, podcasts, maar ook breder bijvoor-
beeld met de verbetering van bewegwijze-
ring vanaf de snelwegen. 

Vooruitblik Macht & Pracht 2021-2023
6.4 POSITIONERING OP DE  
 INTERNATIONALE MARKT

NBTC beoogt met zijn programma 2020-
2022 een bijdrage te leveren aan gastvrije 
kasteel- en buitenplaatsenmusea als 
aantrekkelijke publiekslocaties voor 
buitenlandse bezoekers, zowel in het 
hoogseizoen als hierbuiten. NBTC beoogt 
een groei van 20% meer bezoekers aan 
kasteelmusea uit buitenland in 2023 ten 
opzichte van 2018 (meetjaar), zowel in 
hoofd- als naseizoen. Bovendien is er inzet 
op een collectieve aanbodinnovatie. 
In de jaren 2017 – 2020 is meertalige 
content ontwikkeld, zoals online artikelen, 
dronefilms, 360°-beelden, programmaboek 
en digitale fiets- en wandelroutes. Deze 
content wordt ook in 2020 – 2022 aange-
boden op het digitale kastelenplatform 
(www.holland.com/kastelen en /castles en 
/schlosser) met hierop in acht talen 
artikelen over de kasteelmusea, tips voor 
overnachtingen en restaurants. Aantrekke-
lijke films, zoals met dronebeelden en korte 
30 seconden-opnamen, staan centraal. De 
films zijn rechtenvrij en de kasteelmusea 
gebruiken de beelden ook zelf weer. 
Bovendien zal nauwkeurig worden bekeken 
of en zo ja in hoeverre er aansluiting kan 
worden bereikt met activiteiten van de 
NBTC-verhaallijn Koninklijk. Er zijn immers 
overlappingen, met name waar het gaat om 
Paleis Het Loo.

Focus
●  Persreizen, zowel in groepen als 

individueel, ook uitnodiging van bloggers 
en vloggers. 

●  Verbinding leggen met andere NBTC-cam-
pagneactiviteiten in Duitsland en Vlaan-
deren.

●  Aanhaken op de ‘Hier moet je zijn’-activi-
teiten.

●  Uitbreiding van het aantal kasteelfiets-
rondjes (met drie waaronder een 
Gelderse).

●  Adviseren over een landelijke LF-icoon-
route voor kastelen, op initiatief van 
Landelijk Fietsplatform.

●  Meer aandacht voor culinair en 
bijzonder overnachten.

Kasteel Engelenburg
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Actie- en investeringsagenda 2021-2023

7  Actie- en investeringsagenda 
2021-2023

D e uitwerking van alle in voorgaande hoofdstukken genoemde kansen, is alleen zinvol 
als dit gezamenlijk en provincie-breed wordt gedaan. Die aanpak behoeft een karakter 
van gedegen bestemmingsmanagement, gericht op ontwikkeling en uitvoering, maar 

ook van facilitering. De actie- en investeringsagenda voor 2021 – 2023 is verdeeld over vier 
taakvelden: onderzoek-dataontwikkeling, branding, aanbod/productontwikkeling en vraagont-
wikkeling/marketing. Die taakvelden zijn een samentrekking van de geschetste kansen, 
gebaseerd op de interviews met de achterban, genoemd in hoofdstuk 3.  

7.1 VIER TAAKVELDEN

Onderzoek en dataontwikkeling. Binnen 
dit taakveld worden de kansen in de 
thema’s lusten en lasten in balans, Nederland 
overal aantrekkelijk, duurzame leefomgeving 
nader uitgewerkt. Vanuit een gezamenlijke 
regie zal een scala aan activiteiten worden 
uitgevoerd dat ten goede komt aan de 

concrete positionering van Kastelen als 
‘reason to travel’. Van belang is een juiste 
weg te kiezen om de kwaliteit van het 
product op hoog niveau te krijgen/houden 
en de belangen van het omliggende gebied 
te respecteren. Behoud van natuur-
waarden, bewaking van duurzaamheid en 
een goede spreiding over de provincie zijn 
essentieel.  

Actie: analyse van het aanbod van 
kastelen, historische buitenplaatsen en 
landgoederen; welke eisen stellen de 
opgaven van leefbaarheid en duurzaamheid 
aan het bestaande product; op welke wijze 
kunnen perifere locaties in Gelderland 
meer profiteren van de interesses van de 
doelgroep; hoe kunnen thematische 
verbindingen als een net over de provincie 
heen gelegd worden. 
Benodigd budget: ¤ 50.000 
 
Branding geeft meer basis voor het 
merkkader en schept de basis voor 
productontwikkeling en marketing. Dit 
taakveld heeft een relatie met de 
geschetste kansen uit het veld, genoemd 
onder Toegankelijk en bereikbaar, gastvrije 
sector, vraagontwikkeling/onderzoek. 
Kenmerk hierbij is om onderscheidende, 
unieke associaties te creëren bij de 
beoogde doelgroepen. Denk ook aan 
fysieke producten als betere ontsluiting/
parkeren, bebording, voorzieningen minder 
validen, verbeteren en eigentijds maken 
horeca/tentoonstellingen e.d 

Herre Dijksma, 
directeur Toerisme Veluwe Arnhem 
Nijmegen

 
De focus van de samenwerking verschuift van 
traditionele bestemmingsmarketing naar 
netwerkvorming en bestemmingsmanagement: 
we willen de komende jaren de match tussen de 
vraag van bezoekers met het aanbod aan 
kastelen, buitenplaatsen en landgoederen verder 
versterken. Dat betekent dat we starten met het 
in kaart brengen en verfijnen van de verschil-
lende doelgroepen consumenten aan de hand van 
leefstijlen. Iedere leefstijl kent immers zijn eigen 
behoeften en zijn eigen aanpak. Vervolgens gaan 
kijken hoe we samen met onze partners nieuwe 
producten kunnen ontwikkelen die beter passen 
bij de behoeften van die specifieke leefstijlen. Tot 
slot kunnen we met deze kennis onze marketing-
communicatie ook beter afstemmen op de 
verschillende leefstijlen.

Actie: Wat willen we communiceren, welk 
beeld willen we presenteren bij onze 
bezoekers. Passen alle locaties in dat 
concept, zijn er aanpassingen nodig, hoe 
zorgen we voor een provincie-brede 
aanpak, zijn er combinaties met andere 
producten of regio’s in Nederland, welke 
innovatieve producten passen het best bij 
de gekozen doelgroepen/leefstijlen. 
Benodigd budget: ¤ 100.000 
 
Aanbod/productontwikkeling maakt het 
product van KBL interessant voor nieuwe 
en bestaande doelgroepen. Met dit 
taakveld zijn niet alleen de thema’s 
Productontwikkeling en seizoensspreiding 
verbonden, maar ook kennisdeling, 
organisatiestructuur en samenwerking. Het 
verhalenboek geeft er verschillende 
thematische invalshoeken voor:
●  Ligging, water en landschap
●  Bezit als bedrijf
●  Oorlog en strijd
●  Ontwikkeling van het erfgoed (de 

Oranjes, het geloof, noblesse en 
eeuwige schoonheid)

Kasteel Middachten



30 31

Actie- en investeringsagenda 2021-2023

2021 – 2023 | Visie Gelderse verhaallijn Kastelen, buitenplaatsen en landgoederen

Actie: concrete ontwikkeling van nieuwe 
producten, in nauw overleg met kastelen, 
landgoederen en historische buitenplaatsen 
Benodigd budget: ¤ 100.000 per jaar 

Vraagontwikkeling/marketing. In dit 
taakveld is de voortzetting van de natio-
nale marketingcampagne Macht en Pracht 
in de Gelderse streken in de jaren 2021 
– 2023 begrepen als ook het aandeel van 
Gelderland in de internationale campagne 
onder leiding van NBTC.  

Actie nationaal:  
voortzetting van de marketingcampagne 

Toelichting:
*)1 In de jaren 2018 – 2020 hebben die gemeenten 
die een aan de Macht-en-Prachtcampagne 
deelnemend kasteel binnen de gemeentegrenzen 
hebben, elk een financiële bijdrage aan die 
samenwerking voldaan. Voor de jaren 2021 – 2023 
is een bedrag van ¤ 55.000 gecalculeerd, 
uitgangspunt is deelname van 20 à 30 gemeenten.
*)2 Vanuit regionale overheidssamenwerking in de 
Achterhoek en op de Veluwe is er in 2018 – 2020 
een bijdrage aan de kastelen-samenwerking 
verleend. Voor 2021 – 2023 is gerekend met een 
gezamenlijke bijdrage van de Gelderse regionale 

Onderzoek en dataontwikkeling   ¤   50.000 
Branding     ¤  100.000 
Aanbod/productontwikkeling   ¤ 300.000 
Vraagontwikkeling/marketing nationaal  ¤ 180.000 
Vraagontwikkeling/marketing internationaal  ¤ 120.000

 
TOTAAL      ¤ 750.000

Gemeenten     ¤ 165.000 *)1 
Regio’s       ¤   80.000 *)2 
Kastelen      ¤   80.000 *)3 
NBTC/Ministerie EZ    ¤   50.000 *)4 
Provincie Gelderland    ¤ 375.000 *)5

TOTAAL      ¤ 750.000

7.4 GOVERNANCE

Een nieuwe koers vraagt om een goed beheer, een hechte formele 
constructie waarin de belangen van partijen zijn verankerd. Deze gover-
nance krijgt de volgende structuur:

Stuurgroep (5 pers)
1 bestuurder namens Provincie Gelderland 
1 bestuurder namens deelnemende gemeenten 
1 bestuurder namens deelnemende kastelen 
1 bestuurder namens SKBL 
1 bestuurder namens RBT’s/NBTC

Werkgroep (9 pers)
1 projectmanager Provincie Gelderland 
2 ambtenaren deelnemende gemeenten 
2 kasteelmanagers namens deelnemende kastelen 
1 directie namens SKBL 
1 projectmanager NBTC  
1 projectmanager Achterhoek Toerisme 
1 projectmanager Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen

7.2 SAMENGEVAT, BENODIGD 
 BUDGET

Uitvoering van de visie in de jaren 
2021 tot en met 2023 betekent de 
volgende investeringen: 

7.3 FINANCIERING

Samenwerking is de basis van deze 
visie. Samenwerken van partijen met 
verschillende achtergronden en 
doelstellingen. Uitvoering van het 
beoogde programma is dan ook een 
zaak van alle betrokken partijen, 
financiering gebeurt naar draagkracht. 
Onderstaand model is de leidraad:

overheden van ruim ¤ 25.000 per jaar.
*)3 De financiële draagkracht van de kastelen zelf 
is laag. Voor 2021 – 2023 is uitgegaan van een 
bijdrage van ruim ¤ 25.000 per jaar, opgebracht 
door 30 à 40 kastelen.
*)4 Ministerie van EZ legt via NBTC een jaarlijks 
bedrag in voor uitvoering van de internationale 
campagne.
*)5 Deze visie met het bijbehorende uitvoerings-
plan zal ter besluitvorming aan Gedeputeerde 
Staten en Provinciale Staten worden voorgelegd in 
2021.

Slot Loevestein

Macht en Pracht in de Gelderse streken. 
Het concrete plan van aanpak daarvoor 
wordt per jaar uitgewerkt door Toerisme 
Veluwe Arnhem Nijmegen, in afstemming 
met Achterhoek Toerisme
 
Actie internationaal:  
continuering van de Holland-city-strategie 
door NBTC met de verhaallijn ‘castles and 
countryhouses’. 
Budget nationaal: ¤ 60.000 per jaar 
(gelijk aan de periode 2018 – 2020)  
Budget internationaal: ¤ 40.000 per jaar 
(betreft het Gelderse aandeel in de 
NBTC-campagne)
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Onderzoek vanuit ‘Macht en pracht’, 
nulmeting 2017
De nulmeting onder alle deelnemende 
kastelen van ‘Macht en pracht’ geeft inzicht 
in de stand van zaken voor aanvang van het 
project (2017). Bij het onderzoek hoort ook 
een eindmeting. Die wordt in het najaar van 
2020 gehouden en gaat over de bereikte 
resultaten in de periode 2018-2020. Zowel 
de nul- als de eindmeting bevat een online 
onderzoek onder de deelnemende kastelen, 
buitenplaatsen en landgoederen en een 
onderzoek (deskresearch) naar de ontwik-
keling van het aantal bezoekers, gasten en 
overnachtingen op basis van landelijke 
statistieken.

De nulmeting
De verbinding met de Gelderse Stre-
ken-campagne, het verwachte hogere 
rendement van een gezamenlijke 
campagne en eerdere positieve ervaringen 

met de Gelderse RBT’s zijn voor de 
kastelen de belangrijkste redenen om aan 
Macht en Pracht deel te nemen. Door de 
ontwikkeling bij de deelnemende bedrijven 
te vergelijken met de landelijke ontwikke-
ling, kan een inschatting gemaakt worden 
van het effect van de Macht en 
Pracht-campagne. Deze campagne staat 
uiteraard niet op zichzelf, elke individuele 
deelnemer verricht zelf ook promotie-in-
spanningen. Bij de uitvoering van de 
eindmeting en de interpretatie van de 
(eind)resultaten wordt hier rekening mee 
gehouden.

Aandeel Gelderland binnen Nederland
Uit de landelijke statistieken blijkt dat:
●  17,1% van de binnenlandse toeristische 

vakanties in 2017 in Gelderland is 
doorgebracht;

●  12,0% van de Nederlanders in Gelder-
land1 woont (1-1-2018);

●  11,9% van alle vrijetijdsactiviteiten (>1 
uur incl. reistijd) die Nederlanders vanaf 
het huisadres ondernemen Gelderland 
als bestemming heeft. 

In de landelijke toeristische onderzoeken 
zijn cijfers2 beschikbaar over:
●  tuinen;
●  bezienswaardige gebouwen en plaatsen;
●  musea.

Tuinen
In 2017 werd tijdens 384.000 binnenlandse 
toeristische vakanties minstens een keer 
een bezoek gebracht aan een bloemenpark, 
bloementuin of botanische tuin. Van deze 
vakanties werden er 77.000 in Gelderland 
ondernomen; een marktaandeel van 20,1%. 
Dagbezoekers uit eigen land kiezen ook 
vaker dan gemiddeld voor een bezoek aan 
een siertuin of heemtuin in Gelderland. Van 
alle bezoeken die Nederlanders in 2015 aan 
tuinen in eigen land brachten hadden er 
648.000 (13,6%) Gelderland als bestem-
ming. 

Bezienswaardige gebouwen en plaatsen
Tijdens 546.000 vakanties in Gelderland 
werd een of meerdere bezienswaardige 
gebouwen (zoals monumenten, oude 
steden, kerken, kastelen) bezocht. Van alle 
vakanties waarbij een bezienswaardige 
gebouwen of plaatsen worden bezocht 
heeft 15,6% Gelderland als bestemming. 
Dagbezoekers uit eigen land kiezen relatief 
vaak voor een bezoek aan bezienswaardige 
gebouwen en plaatsen Gelderland. De 
provincie heeft voor wat betreft het 
bezoeken van bezienswaardige gebouwen 
en plaatsen een marktaandeel 13,1% 
(1.204.000 activiteiten). 

Musea
Zeventien procent van de binnenlandse 
toeristische vakanties waarbij een of 

meerdere keren een museum of oudheid-
kamer bezocht wordt had Gelderland als 
bestemming. In Gelderland worden 
20.091.000 bezoeken aan musea, kunst-
hallen of tentoonstellingen gebracht, een 
aandeel van 10,6% binnen Nederland.

Onderzoek sKBL 2019
sKBL publiceerde in april 2019 een 
onderzoek waaruit blijkt dat het bezoek 
door buitenlandse gasten aan de kasteel-
musea vergeleken met 2018 een aanzien-
lijke stijging kent. Voor dit onderzoek zijn 
kasteeldirecteuren bevraagd in hoeverre zij 
een toename zien van buitenlandse 
bezoekers in het algemeen en bezoekers 
uit Vlaanderen en Duitsland in het 
bijzonder. Het onderzoek signaleert een 
forse groei van 50% meer buitenlandse 
bezoekers in een jaar tijd. Naar schatting 
een groei van 200.000 naar 300.000 ofwel 
+100.000 extra in jaar tijd. Van de buiten-
landse bezoekers blijken Duitsers het 
leeuwendeel voor hun rekening te nemen. 
De bevraagde museumdirecteuren 
verklaren de groei mede door het succes 
van de internationale marketingactiviteiten 
verbonden aan de NBTC-verhaallijn (zie 
hoofdstuk 7). Behalve het buitenlandse 
bezoek dat op gang is gekomen, heeft de 
verhalenlijn diverse positieve nevenef-
fecten opgeleverd. Zo’n tien kastelen 
hebben naar aanleiding van de NBTC-inzet 
hun website en collectie-informatie 
Duitstalig of Engelstalig gemaakt of verder 
verbeterd (De Haar, GLK en diverse 
andere), dronefilms hergebruikt (Slot 
Loevestein) en de openingstijden verruimd 
(Middachten). Het uitgebreide rapport is te 
lezen via onderstaande link.  
www.skbl.nl/nederlandse-kastelen-en-his-
torische-buitenplaatsen-in-toenemen-
de-mate-in-trek-bij-buitenlandse-bezoe-
kers/

1  CBS, Bevolkingsontwikkeling per regio per maand, 2018.
2  Let op, deze cijfers hebben betrekking op alle tuinen, bezienswaardige gebouwen en plaatsen en 

 musea, dus niet alleen die in of bij kastelen, landgoederen en buitenplaatsen.

Kasteel Cannenburch - Vaassen

Bijlage 1
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Colofon 

Bijlage 2

Voor de samenstelling van deze visie zijn gesprekken gevoerd met: 

Kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen 
Bernhard Baan, general manager Kasteel Vanenburg, Putten 
Marijke Brouwer, directeur Huis Bergh, ’s-Heerenberg 
Ed Dumrese, directeur Slot Loevestein, Poederoijen 
Age Fennema, rentmeester Kasteel Middachten, De Steeg 
Carine van Ketwich Verschuur, manager Kasteel Doorwerth bij GLK, Doorwerth
Theo Meeuwissen, hoofd landschap en kastelen bij Geldersch Landschap & Kasteelen
Anja van Norel, directeur Huis Sevenaer, Zevenaar 
Rylana Seelen, directeur Kasteel Wijchen, Wijchen 
Ellen van Slagmaat, manager kasteel Ruurlo, Ruurlo 
Lammert de Vries, eigenaar/directeur Landgoed Groot Warnsborn, Arnhem

Overheden en samenwerkingsverbanden  
René Dessing, directeur stichting Erfgoed Landfort, Megchelen 
Nicky Greven, projectleider toerisme Provincie Gelderland, Arnhem 
Ingrid Kerkhoff, beleidsambtenaar toerisme gemeente Rheden, De Steeg 
Evert Leusink, strateeg Veluwe Team, Apeldoorn 
Rob Ribbink, beleidsambtenaar toerisme gemeente Wijchen, Wijchen 
Marjolein Sanderman, beleidsambtenaar cultuur gemeente Rheden, De Steeg 
Jennemie Stoelhorst, directeur SKBL, Megchelen 

Regionale Bureaus voor Toerisme, NBTC
Erwin Akkerman, projectmanager Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, Elst 
Richard de Bruin, directeur RBT Rivierenland, Dodewaard 
Manuel Hezeman, directeur Achterhoek Toerisme, Borculo 
Arno Ruis, projectmanager NBTC, Den Haag 
Michiel van der Schaaf, directeur RBT Utrechtse Heuvelrug, Maarn 

De gesprekken hadden plaats in de periode april tot juni 2020 en zijn gevoerd 
door Renee Scheepers, communicatiestrateeg te Eindhoven.

©Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen, Achterhoek 
Toerisme, SKBL, Provincie Gelderland, augustus 2020. 

Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd of gepubli-
ceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgevers. 
Betrokken partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 
eventuele wijzigingen en of onjuistheden.  

Foto’s  
Jurjen Drenth, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen en 
derden 

Ontwerp en opmaak  
Buro 28, Gabriëlle Thijsen 
 
Samenstelling
Erwin Akkerman Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen,  
Jennemie Stoelhorst, SKBL,  
Manuel Hezeman, Achterhoek Toerisme,  
Nicky Greven Provincie Gelderland 
 
Interviews 
Renee Scheepers, Eindhoven. 

Inhoudelijke expertise kastelen, historische buiten-
plaatsen en landgoederen 
René Dessing




