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De Nederlandse Kastelenstichting (NKS) is een kleine ideële
kennisgefundeerde en -gedreven non-profit stichting. We zijn een
kenniscentrum en onze kennis is de basis die de NKS al meer dan
70 jaar uniek en relevant maakt. Al onze projecten en activiteiten
worden steeds gedragen vanuit onze kennis.
We produceren, verzamelen en analyseren kennis over kastelen,
buitenplaatsen en hun historische omgeving in verleden, heden
en toekomst. We presenteren dit op een zo divers mogelijke
manier voor een zo breed mogelijk publiek in samenwerking met
erfgoedpartners. We doen dat omdat we er van overtuigd zijn dat
deze kennis het leven verrijkt, de beleving van dit erfgoed verdiept
en het maatschappelijk draagvlak daarvoor versterkt.

We richten ons op de volgende aandachtsgebieden:
n activiteiten voor een breed publiek (o.a. Dag van het Kasteel)
n NKS-bronnen (de NKS-kenniscollectie)
n NKS-academie (o.a. het begeleiden van studenten bij
wetenschappelijk onderzoek)
Hieronder een impressie van ons werk. Meer op onze website.
Binnen het bestuur heeft een wisseling plaatsgevonden.
Rijckert van der Flier heeft na vervulling van zijn bestuursperiode
de secretarispen overgedragen aan Tom Peijster. Ook algemeen
bestuurslid Wendy Landewé heeft na haar bestuursperiode van
vier jaar afscheid genomen.

STEUN ONS WERK, WORD DONATEUR
NKS is een onafhankelijke non-profit stichting met
een ANBI status. U kunt ons helpen bij ons werk door
donateur te worden. Voor een bedrag van 35,- per jaar
ontvangt u een boek uit onze kastelenreeks,

7 x per jaar de digitale nieuwsbrief en 3 x per jaar ons tijdschrift.
U ontvangt 20% korting op de publicaties van de NKS en een
uitnodiging voor lezingen en excursies. Voor meer informatie, kijk op
onze website.

Ons team is uitgebreid met onze nieuwe pr, communicatie en
marketing medewerker Chrissy Flohr. Onze berichten kunnen u
niet ontgaan zijn. Op Twitter en FaceBook hebben we twee nieuwe
rubrieken #kasteelinbeeld en #vrijdagfeitje. Samen met een jonge
filmer produceert zij prachtig materiaal dat te bekijken is op het
YouTube kanaal van de NKS.
De jeugd proberen we te verleiden met ons Instagram account.

Ik wens u veel leesplezier toe.
Heidi van Limburg Stirum | directeur

Daarnaast kunt u ook een specifiek project steunen, aan ons schenken
of ons gedenken in uw testament.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden, belt u dan gerust onze
directeur op 06 3017 2123.

OVER ONS
Al dat werk doen wij met:

7 BETROKKEN BESTUURSLEDEN

3,25 FTE GEPASSIONEERDE MEDEWERKERS

20 VASTE VRIJWILLIGERS

RESULTAAT

Onze inkomsten en bestedingen:
BESTEDINGEN NKS

INKOMSTEN NKS
n Schenkingen
n Donateurs

56%

n Personeel

ONDERVERDELING ACTIVITEITEN NKS
25%

7%

n Activiteiten

61%

n Sponsoring en subsidies

28%

n Algemeen

11%

n Activiteiten en projecten

9%

n Huisvesting

3%

n Activiteiten breed publiek

63%

(DvhK, Lezingen, Excursies, Social Media, Nieuwsbrief, Tijdschrift)

n NKS-Bronnen

10%

(Bibliotheek, Databases, K&B-register, Collecties)

n NKS-Academie
(Onderzoek, Begeleiding, Onderwijs, Studiedagen, Boeken, Rapporten)
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27%

ACTIVITEITEN BREED PUBLIEK
We zetten ons in om zo veel mogelijk mensen te bereiken.
20 LEZINGEN
Door NKS’ers verspreid in Nederland. Diverse lezingen
gehouden in Friesland – Utrecht – Gelderland –
Groningen – Noord-Holland.

DAG VAN HET KASTEEL

121 DEELNEMERS
700 VRIJWILLIGERS
80.000 BEZOEKERS

BEREIK: 900

FACEBOOK
NKS en Dag van het Kasteel

WEBSITE
kastelen.nl
dagvanhetkasteel.nl

BEREIK: 21.000

NIEUWSBRIEF
Verschijnt 7x per jaar.
Bekijk alle nieuwsbrieven

BEREIK: 300.000

DEELNEMERS: 200

TIJDSCHRIFT: KASTEEL & BUITENPLAATS
Verschijnt 4 x per jaar
Bekijk het tijdschrift

BEZOEKERS: 100.000

TWITTER
@NKS_Kastelen en @DagvhKasteel

6 EXCURSIES
Haamstede – Zeeland, Aldenghoor en Nederhoven – Limburg 2x,
Rosendael – Gelderland, Schoonheten – Overijssel, Mensinghe – Drenthe.

BEREIK: 3.000

OPLAGE: 2.000
ARTIKELEN IN TIJDSCHRIFTEN
Monumentaal lees artikel
Inzicht in Natuur lees artikel
Herenhuis lees artikel

BEREIK: 90.000

NKS-BRONNEN

De NKS heeft diverse collecties. Langzaam wordt steeds weer een stukje digitaal toegankelijk. Daarnaast zijn onze bronnen ook altijd te bezoeken en te raadplegen.
BIBLIOTHEEK
Onze collectie boeken, tijdschriften, kaarten
en rapporten is op afspraak te raadplegen.
Neem een kijkje

DOSSIERS
We hebben dossiers met knipsels en informatie
over bestaande en verdwenen kastelen en
buitenplaatsen.
Neem en kijkje\

>10.000 BOEKEN

BEELDMATERIAAL
Onze prenten, gravures, prentbriefkaarten, dia’s en foto’s beslaan een periode van ca. 1650
tot het heden.
Neem een kijkje
70.600 FOTO’S EN DIA’S

1.087 PRENTEN EN GRAVURES
5.000 PRENTBRIEFKAARTEN

5.751 DOSSIER

ARCHIEF
We beheren meters archief. Waaronder onze eigen
ruim 70-jarige geschiedenis en het archief van
prof. Jaap Renaud.

> 100 M1

COLLECTIE ANTIEK
Op Fogelsangh State in Veenklooster is onze
Van Iddekinge Collectie met als topstuk een
250-delig servies van porselein uit 1809, in Nieuw
Amstel beschilderd en geglazuurd.
Neem een kijkje

KASTELENREGISTER
Sinds 1992 heeft de NKS zo’n 3.500 objecten onderzocht om
vast te stellen of zij een kasteel zijn. In het register zijn de
objecten opgenomen die aan de criteria voor kasteel voldoen.
Neem een kijkje

2.457 KASTELEN

NKS-ACADEMIE
HOVO UTRECHT
In 2017 was het mogelijk om via de HOVO Utrecht colleges te
volgen van Fred Vogelzang over kastelen en buitenplaatsen in
Nederland. De titel was “Van Slotgracht tot Grand Canal”.
Het programma bestond uit 3 middagen en een excursie.
Wegens succes herhaald in 2018. Meer informatie

PLATFORM KASTEEL & BUITENPLAATS
Samen met RCE, RUG en sKBL organiseert de NKS een open, voor iedereen
toegankelijk forum om kennis uit te wisselen over kastelen en buitenplaatsen.
Er vonden twee bijeenkomsten plaats over: “De relatie huis en tuin” en
“Tussen praktijk en symboliek”.
Bekijk de site van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

BEREIK: 40
Kernhem
Een adellijk slot aan de rand van de Veluwe

Het landgoed Kernhem, even ten noorden van Ede, komt al
rond 1400 in de historische bronnen voor. Er staat dan een kasteel van een bastaardzoon van de Gelderse hertog. Bij het kasteel hoorden landerijen, bossen en een jachtgebied. Kernhem

De verdwenen lusthof van Peter de Grotes agent
Christoffel
Brants
kreeg regelmatig
te maken met
oorlogshandelingen en het
garnizoen, onder leiding van de kastelein, maakte verschillende keren een belegering mee. De rekeningen van de herbouw
van de torens en de bijbehorende boerderij zijn nog altijd in
de archieven te vinden. In de zestiende eeuw werd het huis
eigendom van de familie Van Arnhem, een adellijk geslacht.
De heren van Kernhem speelden een belangrijke rol in het Gelderse en traden op als jachtmeester voor de hertog. Nadat de
Van Arnhems in directe lijn waren uitgestorven, kwam Kernhem
in handen van de hoog adellijke familie Van Wassenaer, die het
huis slechts af en toe gebruikte voor jachtpartijen. Zij en ook
de latere eigenaren uit het geslacht Van Heeckeren verhuurden hun Edese bezit als zomerhuis. Rond 1800 werd het oude
kasteel afgebroken en vervangen door een modern landhuis.
De in die tijd beroemde kostschoolhoudster Anna Maria Moens
vestigde er een meisjesschool. Later werd het opnieuw als aantrekkelijk gelegen zomerhuis gebruikt. Wel gingen er verhalen
rond over spookverschijningen. Sinds een aantal jaren doet het
huis dienst als cultureel centrum en trouwlocatie en is het omliggende park een geliefd wandelgebied.
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Kernhem – Een adellijk slot aan de rand van de Veluwe

PETERSBURG, RoEm DER HoVEN – De verDwenen lusthof van Peter De Grotes aGent Christoffel Brants

Petersburg, Roem der Hoven

BEREIK: 240

PUBLICATIES
In 2017 verschenen twee publicaties. Over Buitenplaats
Petersburg en Huis Kernhem.
Bekijk onze boeken

NKS

NKS

NKS

KENNISCENTRUM VOOR
K A S T E E L E N B U I T E N P L A AT S

OPLAGE: 1.000

CONGRESSEN EN GASTCOLLEGES
Deutschen Burgervereinigung Brixen Zuid-Tirol,
Encounter Symposium Aarhus, Denemarken.

BEREIK: 200

RAPPORTEN
Student Frieda Kreuer MA UvA deed onderzoek naar: How castles and country houses
are perceived and represented in England, the Netherlands and Germany in terms of
national identity.
Bekijk het rapport

VRIJ TE DOWNLOADEN

ONZE PARTNERS
Wij worden bij ons werk gesteund door:

720 DONATEURS

Dé kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland

Château Gaillard
Stichting Luthers Diakonessenhuis Fonds

Rabobank Vallei en Rijn

