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De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) is hét kenniscentrum op het gebied van kastelen
en buitenplaatsen. De NKS doet onderzoek naar dit erfgoed. Zo houden we de verhalen
levend over deze monumentale gebouwen en hun historische tuinen, parken en landerijen.
Wij bedienen het brede publiek, onderzoekers, kenniszoekers, beleidmakers en eigenaren
van kastelen en buitenplaatsen. Door onze kennis te delen met een zo breed mogelijk
publiek, creëert de NKS draagvlak voor behoud van dit prachtige erfgoed. We blijven ons
daarom inzetten om zoveel mogelijk mensen te bereiken! Zo kunnen we ook in de toekomst
blijven genieten van kastelen en buitenplaatsen.
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Dag van het Kasteel 2018
Opening | Kick-off | Inspiratiebijeenkomst
Thema: Verborgen Verhalen Verteld

158 kastelen opengesteld
85.000 bezoekers
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>150
deelnemers

Archief prof. dr. Jaap
Renaud opengesteld
voor publiek

Online bereik
NKS-Nieuwsbrief naar
17 560 ontvangers

51 546 NKS views
78 887 Dag van het Kasteel
views
NKS 114 503 tweetweergaven
DvhK 142 824 tweetweergaven

NKS en Dag van het
Kasteel 563 350
websitebezoekers

Videoproducties:
3 x NKS academie
6 x Dag van het Kasteel 2018
9 x dronefilms
Filmoptreden het Zeister Historisch
Genootschap over Oostbroek en omgeving
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Kastelen en buitenplaatsen herbestemd
tot onderwijsinstelling, student Harmen
Peet
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Particulier bewoonde kastelen en
buitenplaatsen in Nederland, student
Geertje de Lange

NKS-nieuwsbrief
Onze kennis delen we met
vakgenoten op zowel nationaal- en
internationaal niveau. Met onze
lezingen bereiken we een breed
publiek kenniszoekers.
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De NKS wil graag voorzien in de
kennisbehoefte van ouderen.
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Hoger onderwijs voor
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Utrecht en Brabant

‘Van slotgracht tot Grand Canal. Geschiedenis
van kastelen en buitenplaatsen in Nederland’
‘De Stichtse Lustwarande’
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Schenkingen
66%
Donateurs
8%
Fondsenwerving
22%
Activiteiten en projecten 4%

Personeel 59%
Projecten 29%
Algemeen 13%
Huisvesting 4%
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