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Rubenskasteel, door Toerisme Vlaams Brabant 

 

 
 

 
 

Toerisme Oost-Vlaanderen wil met het onderzoek bijdragen aan de creatie van een unieke topbeleving in 

Vlaanderen door het ontwikkelen van (inter)nationale kernattracties. In het onderzoek is gekeken naar de 

mogelijkheden van toeristische ontwikkeling van erfgoedsites in de ruime Scheldevallei en er zijn erfgoedsites 

meegenomen van verschillende Vlaamse provincies. In perceel één vormen kastelen en hun domeinen het 

primaire onderzoeksonderwerp. Het onderzoek kent drie doelen:  

▪ De studie schetst een beeld van de mogelijkheden tot toeristische ontwikkeling voor de binnen- en 

buitenlandse toeristische markt; 

▪ De studie vormt de basis voor verdere toeristische productontwikkeling en marketingacties; 

▪ De studie maakt het mogelijk om concrete erfgoedsites te betrekken en partnerschappen op te zetten. 
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Hierbij geldt vooral dat Toerisme Oost-Vlaanderen inzicht wil in de mogelijkheden tot toeristische ontwikkeling 

en een advies vraagt over wat er nodig is aan zowel de kant van productontwikkeling als de marketing, zowel 

op individueel niveau (per site) als in de gezamenlijkheid. 

 

 
 

Het onderzoek naar het toeristische potentieel bestaat uit vier bouwstenen, hieronder beschreven. Als 

startpunt van het onderzoek is eerst via een bronnenstudie onderzocht welke achtergronden en kaders 

relevant zijn voor dit onderzoek. Denk aan bestaande beleidskaders en projecten, gedrag van (Vlaamse) 

toeristen of recreanten en bestaande, beschikbare kennis over erfgoedbeleving, zie bijlagerapport 1. 

 

1. Bouwsteen 1: Benchmark ‘succesfactoren toeristische openstelling van kastelen’ (hoofdstuk 2) 

In een benchmarkstudie van elf kastelen in Nederland, België, Engeland en Frankrijk is gevraagd naar de 

ervaringen van de kastelen op het gebied van toeristische ontwikkeling om te leren: Wat lukt de één wel en 

de ander niet en waarom? Centraal stonden de twee vragen: (1) wat zijn de succesfactoren voor 

toeristische ontwikkeling en (2) welke aspecten bepalen het toeristisch potentieel van een kasteel?  

 

2. Bouwsteen 2: Toetsingskader (hoofdstuk 3) 

Op basis van de leerervaringen en succesfactoren van de kastelen uit de benchmark is een  

‘toetsingskader’ ontwikkelt. Dit toetsingskader (met de titel ‘erfgoedscan’) helpt bij het herkennen van 

toeristisch potentieel van erfgoedsites en het identificeren van de kansen voor toeristische ontwikkeling. 

Het toetsingskader is daarom gebruikt om een selectie te maken van potentieel kansrijke kastelen uit een 

longlist van zeventig kastelen. 

 

3. Bouwsteen 3: Analyse van individuele kastelen (hoofdstuk 4) 

Om concrete erfgoedsites te betrekken en partnerschappen te sluiten, zijn binnen het onderzoek dertien 

individuele kastelen bezocht. Op basis van het toetsingskader is bij elk kasteel gekeken naar het 

toeristisch potentieel en de kansen en uitdagingen voor toeristische ontwikkeling.  

 

4. Bouwsteen 4: Benchmark ‘gezamenlijke marketing en promotie’ (hoofdstuk 5) 

In deze tweede benchmark is gekeken welke kansen er liggen voor gezamenlijke marketing en promotie 

van de geselecteerde kastelen. In de benchmark is naar verschillende initiatieven gekeken en de 

leerervaringen zijn samengevat en beoordeelt op toepasselijkheid voor de Vlaamse situatie.  

 

Bovenstaande bouwstenen vormen de basis voor het advies aan Toerisme Oost-Vlaanderen, waarbij ook 

wordt ingegaan op de potentie van individuele kastelen als internationale kernattractie (hoofdstuk 6).  
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Kinderspeurtocht ‘Schatten van Vlieg’ in Kasteel Beauvoorde ©Herita / Jan Crab 

 

 
 

De benchmarkstudie omvatte een vergelijkend onderzoek van de prestaties van kastelen op het gebied van 

toeristische ontwikkeling om te leren: Wat lukt de één wel en de ander niet en waarom? De eerste stap binnen 

de benchmarkstudie was het opstellen van een longlist van ongeveer vijftig kastelen, waarbij elk kasteel is 

geselecteerd op basis van een aantal selectiecriteria die waren vastgesteld door Toerisme Oost-Vlaanderen. De 

tweede stap was het opstellen van een shortlist. Toerisme Oost-Vlaanderen heeft op basis van de longlist een 

selectie gemaakt van tien buitenlandse kastelen, die vanuit het perspectief van de opdracht interessante 

informatie konden opleveren. Naderhand is besloten om ook één Vlaams kasteel te benaderen, zodat het 

totaal aantal kastelen dat is benaderd voor het onderzoek op elf uitkwam.  

 

De elf kastelen die voor de benchmarkstudie zijn benaderd zijn: 

Naam Land Website Gesproken met 

 1 Kasteel Ammersoyen Nederland ammersoyen.glk.nl Annette Zeelenberg, 

kasteelmanager 

https://ammersoyen.glk.nl/
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Naam Land Website Gesproken met 

 2 Kasteel Heeswijk Nederland www.kasteelheeswijk.com Luc Eekhout, directeur 

 3 Slot Loevestein Nederland  www.slotloevestein.nl Renso Legius, commercieel 

manager 

 4 Kasteel Middachten Nederland  www.middachten.nl Age Fennema, rentmeester 

 5 Kasteel Cannenburgh Nederland cannenburch.glk.nl Rian Haarhuis, 

kasteelmanager 

 6 Kasteel de Keverberg Nederland kasteeldekeverberg.nl Marcel van Bergen, 

directeur 

 7 Chateau Azay-le-Férron  Frankrijk www.chateau-azay-le-ferron.com Christine Pastor, 

communicatie medewerker 

 8 Clos Lucé Frankrijk www.vinci-closluce.com Gaël Ibramsah, marketing 

manager 

 9 Marble Hill House Verenigd 

Koninkrijk 

www.english-

heritage.org.uk/visit/places/marble-hill-

house 

Alex Sydney, manager 

capital investment 

programme 

10 Cliveden House Verenigd 

Koninkrijk 

www.nationaltrust.org.uk/cliveden Mark Bradshaw, General 

Manager 

11 Kasteel Beauvoorde België www.kasteelbeauvoorde.be Stijn Jodts, site-manager 

 

 

Bovenstaande elf kastelen zijn benaderd voor een telefonisch interview van ongeveer 45 minuten, waarin de 

twee hoofdvragen van de benchmark zijn voorgelegd. De twee vragen waren:  

1. Wat zijn de succesfactoren voor toeristische ontwikkeling? Wat werkt, wat niet en waarom?  

2. Welke aspecten zijn van belang om te bepalen of een site toeristisch potentieel heeft? 

 

De gesprekken met de eigenaar of beheerder van de kastelen waren stuk voor stuk vol energie en informatie. 

De geïnterviewde personen waren allen zeer bereid om hun kennis en ervaringen te delen. Er is met veel 

enthousiasme vertelt over de rijke geschiedenis die het erfgoed heeft, en over het vallen en opstaan rondom 

toeristische ontwikkeling en welke lessen ze willen meegeven. Van elk interview is een verslag gemaakt. De 

leerervaringen zijn in de volgende paragraaf terug te vinden.  

 

 
 

2.2.1 Je hebt vrijwilligers nodig, maar je moet het wel goed coördineren 

Bijna alle kastelen in de benchmarkstudie zijn een groot deel afhankelijk van vrijwilligers. Het ene kasteel heeft 

meer vrijwilligers aan zich verbonden dan andere, maar in het algemeen is de conclusie: je hebt vrijwilligers 

nodig! Wel is als aandachtspunt meegegeven om oog te hebben voor het vrijwilligersbeleid. Een aantal zaken 

zijn van belang:  

▪ Interne capaciteit: vrijwilligers hebben aansturing en structuur nodig. Een aantal tips: 

▪ Zorg dat één van de medewerkers verantwoordelijk is voor het vrijwilligersbeleid en als 

aanspreekpunt dient; 

http://www.kasteelheeswijk.com/
http://www.slotloevestein.nl/
http://www.middachten.nl/
https://cannenburch.glk.nl/
https://kasteeldekeverberg.nl/
http://www.chateau-azay-le-ferron.com/
http://www.vinci-closluce.com/
http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/marble-hill-house/
http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/marble-hill-house/
http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/marble-hill-house/
http://www.nationaltrust.org.uk/cliveden
http://www.kasteelbeauvoorde.be/
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▪ Zorg bij een grote groep vrijwilligers voor zelfsturende teams. Dat wil zeggen, de vrijwilligers 

wijzen zelf een (geschikte) teamcaptain aan die de aansturing en planning organiseert. 

 

▪ Werving: hoeveel en wat voor ‘soort’ vrijwilligers heb je nodig? Denk aan het type activiteiten waar je 

vrijwilligers voor wilt inzetten en of ze passen bij de visie en doelen van het kasteel. Een aantal tips: 

▪ Werk met een (sollicitatie) procedure om vrijwilligers te werven; 

▪ Zorg voor een inwerkprogramma en een ‘maatje’ om nieuwe vrijwilligers wegwijs te maken; 

 

▪ Tevredenheid: hoe ga je ervoor zorgen dat je vrijwilligers betrokken en tevreden blijven? Een aantal tips: 

▪ Wees transparant over de bedrijfsvoering en leg uit waarom bepaalde keuzes worden gemaakt;  

▪ Betrek ze bij belangrijke beslissingen en laat ze (deels) meebeslissen of adviseren; 

▪ Organiseer cursussen zodat de vrijwilligers de juiste kennis en vaardigheden hebben. 

 

Tot slot: Durf afscheid te nemen van vrijwilligers. Dat is moeilijk, maar hoort erbij. 

 

2.2.2 Zorg dat de financiën op orde zijn 

Het is uiteraard een open deur, maar het is essentieel dat de financiën op orde zijn. Daarvoor kan men aan 

twee ‘knoppen’ draaien: de inkomsten en de uitgaven.  

 

Inkomsten 

Bij de meeste kastelen uit de benchmarkstudie blijkt dat het lastig is om voldoende inkomsten te generen uit 

openstelling om de uitgaven te kunnen dragen. De meeste kastelen hebben daarom een breed palet aan 

inkomstenbronnen. Ook bij de twee kastelen met meer dan 300.000 bezoekers per jaar, die dus veel opbrengst 

uit openstelling halen, zijn er meerdere inkomstenbronnen aanwezig (nodig). Verschillende soorten inkomsten 

die in de benchmarkstudie zijn genoemd: 

▪ Verkoop van entreekaarten en tickets voor evenementen of activiteiten; 

▪ Horeca en verkoop van producten uit de winkel; 

▪ Zaalverhuur voor MICE (zakelijke markt) en/of privé doeleinden; 

▪ Verblijf zoals hotel of B&B; 

▪ Verhuur van landgoed en kasteel voor foto- en filmshoots; 

▪ Pacht of lange-termijn verhuur van delen van het landgoed (gebouwen of grond); 

▪ Verkoop / opbrengsten vanuit bos of landbouw.  

 

Horeca en evenementen worden wel gezien als het type inkomsten waar het meeste verdient kan worden.  

 

Per kasteel verschilt de mix van inkomstenbronnen. Kasteel Heeswijk geeft bijvoorbeeld aan dat de inkomsten 

vanuit pacht en opbrengsten vanuit bosbouw het belangrijkste zijn. Clos Lucé krijgt 80% van haar inkomsten 

uit verkoop van entreekaarten en tickets voor evenementen. En voor Kasteel de Keverberg zijn vooral de 

inkomsten vanuit zaalverhuur voor MICE (zakelijke markt) en privé-feesten belangrijk. De belangrijkste les: zorg 

voor meerdere inkomstenbronnen, dat is minder kwetsbaar. 

 

Een belangrijke tip van National Trust (Cliveden House) is om ervoor te zorgen dat een bezoek aan jouw 

kasteel minimaal vier uur duurt. Als mensen vier uur of langer ‘vermaakt’ kunnen worden, is de kans groter dat 

ze ook bij jou komen eten en drinken en nog een souvenir of iets dergelijks kopen. Dit genereert extra 

inkomsten boven op de entreekaart.  

 

Uitgaven 

In de benchmarkstudie is door de meeste kastelen genoemd dat de personeelskosten de grootste uitgaven 

zijn voor de exploitatie, zelfs als er een grote groep vrijwilligers is. Veel van de kastelen draait op een klein team 

van twee tot vijf fte. De kastelen met meer bezoekers hebben meer medewerkers. Clos Lucé heeft bijvoorbeeld 
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25 medewerkers in dienst. Het grootste nadeel van een klein team is dat je regelmatig wordt opgeslokt door de 

‘waan van de dag’, en dat er te weinig tijd is om voldoende aandacht te hebben voor zaken als marketing, 

promotie en productontwikkeling. Sommige kastelen gaven aan dat het om die reden zinvol kan zijn om 

onderdeel uit te maken van een grotere organisatie of netwerk, zodat een aantal werkzaamheden door de 

centrale organisatie opgepakt kunnen worden, zoals vrijwilligersmanagement of promotie.  

 

Veel kastelen gaven verder aan dat de inkomsten meestal wel voldoende zijn om de exploitatie dekkend te 

krijgen, maar dat er geen financiën zijn voor grootschalig onderhoud, restauratiewerkzaamheden of grote 

projecten voor vernieuwing van het aanbod. Hiervoor zijn aparte subsidies of donaties nodig. Eén van de 

weinige kastelen die geen subsidie nodig heeft is het Clos Lucé. Zij investeren structureel 20% van de 

inkomsten in productontwikkeling en vernieuwing van het programma. De belangrijkste les: probeer elk jaar 

een vast bedrag te reserveren voor marketing en productontwikkeling. 

 

2.2.3 Denk goed na over hoe je de horeca wilt organiseren 

Over de horeca is door de kastelen in de studie veel gezegd. De één vindt: doe wél het zelf, dat levert meer 

inkomsten op en je hebt invloed op de kwaliteit en de sfeer van de horecavoorziening. De ander vindt: doe het 

níet zelf want je hebt niet de juiste expertise om het goed te doen en het kost te veel tijd en aandacht. Er is 

geen goed of fout, maar de horeca is voor veel kastelen wel een hoofdpijndossier. Horeca kan een belangrijke 

bijdrage leveren aan de inkomsten, vooral als het in eigen beheer wordt gedaan. Echter, bij de meeste kastelen 

ontbreekt de expertise en mankracht om het zelf te doen. Bij een externe horecaondernemer blijkt echter vaak 

dat die een andere visie heeft op kwaliteit en sfeer, waardoor er geen eenheid is met het kasteel. Kasteel 

Ammersoyen vertelde dat ze wel negen maanden gezocht hebben naar een geschikte ondernemer. De 

belangrijkste les: neem écht de tijd om een geschikte horecaondernemer te vinden of doe het eigen beheer als 

dat kan.   

 

2.2.4 Evenementen zijn goed voor promotie en verlengen je seizoen 

Net als de horeca worden evenementen gezien als een belangrijke inkomstenbron. Bij veel kastelen blijkt een 

bepaald evenement ook uitgegroeid tot een bekend fenomeen, wat goed is voor de bekendheid en profilering 

door het jaar heen. Bij kasteel Middachten is dat het kerstevenement, wat ze al veertig jaar organiseren en bij 

kasteel Ammersoyen het Middeleeuws evenement wat ze rond Pinksteren organiseren. Clos Lucé geeft aan dat 

ze evenementen ook gebruiken om het seizoen te verlengen en bij Kasteel Beauvoorde organiseren ze steeds 

vaker evenementen om de bekendheid te vergroten.  

 

Zijn er alleen voordelen? Nee, dat niet. Bij Kasteel Middachten hebben ze ervaren dat je moet leren selecteren, 

om twee redenen. De eerste: niet alle evenementen passen goed bij het profiel van je kasteel, dus die 

evenementen helpen niet met het vergroten van je bekendheid of het verbeteren van je profiel. De tweede 

reden: veel evenementen zijn niet goed georganiseerd waardoor er heel veel werk bij je eigen personeel en 

vrijwilligers komt te liggen. Als je dat heel vaak toelaat, kom je niet of te weinig toe aan de zaken die je zelf wilt. 

Het is een kwestie van nee durven zeggen. 

 

Samengevat: evenementen dragen bij aan je bekendheid, verlengen je seizoen en generen inkomsten. Het is 

echter wel belangrijk om een lange termijn visie te hebben op je programmering. 

 

2.2.5 Meer succes als de omgeving ook toeristisch ontwikkeld is, alhoewel dat succes niet aan komt waaien 

De meeste kastelen geven aan dat je meer succes kunt hebben als de omgeving óók toeristisch ontwikkeld is 

en dus toeristisch-recreatief aanbod heeft. Dat betekent dat je minimaal aangetakt bent op bestaande 

fietsroutes en fietsroutenetwerken, maar meer aanbod is beter. Bij Château Azay-le-Férron, Kasteel 

Cannenburg en Kasteel Ammersoyen heeft het domein de functie van ‘poort’ naar omliggende natuurgebieden 

/ natuurparken. Clos Lucé legt de verbinding met twee andere kastelen, waarvan één op fietsafstand, in wat ze 
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zelf de ‘gouden driehoek’ noemen. Slot Loevestein heeft in de rol van samenwerkingspartner kunnen 

realiseren dat er een veerverbinding ‘Hollandse Waterlinie’ tot stand is gekomen.  

 

Echter, een toeristisch ontwikkelde omgeving betekent niet dat je automatisch meer succes hebt. Je moet er 

wél wat voor doen. Namelijk: actief verbinding leggen met die omgeving. Dus het organiseren van 

arrangementen, samenwerkingen met horeca, verblijf en touroperators, verkoop van combinatietickets, etc.  

 

Belangrijkste les: een omgeving met veel toeristisch-recreatief aanbod kan meer succes betekenen, mits je 

jezelf actief als samenwerkingspartner opstelt.  

 

2.2.6 Een goede ligging biedt voordelen zoals goede bereikbaarheid en groot marktpotentieel 

Bereikbaarheid wordt door veel kastelen uit de studie wel als een voordeel genoemd. Bereikbaarheid wordt 

gezien als het gemak waarmee een bezoeker van zijn/haar startpunt bij het kasteel kan komen. Het belang van 

de bereikbaarheid hangt echter wel af van hoe bijzonder het kasteel het is. Een heel aantrekkelijk kasteel met 

bijzondere verhalen, animatie en evenementen zal sowieso (meer) bezoekers aantrekken, ook als de 

bereikbaarheid wellicht niet optimaal is. De bereikbaarheid voor autoverkeer en fietsverkeer zijn voor de 

kastelen uit de studie het belangrijkste. Een aantal kastelen heeft geïnvesteerd in een route via het water. Als 

de bereikbaarheid slecht of laag is, kan dit wel tot onvrede leiden of een reden om niet (vaker) terug te komen. 

Conclusie: als mogelijk, probeer de bereikbaarheid van je kasteel te vergroten voor auto’s en fietsers.  

 

De twee Engelse kastelen, Cliveden House en Marble Hill House, geven aan dat je grootste doelgroep op een 

afstand van maximaal 40-60 minuten rijden zit. Hoe meer mensen er binnen die straal wonen, hoe meer 

(herhaal)bezoekers je in potentie hebt. Voor kastelen die wat geïsoleerder liggen, dus verder af gelegen van de 

bebouwde omgeving zullen wellicht iets harder moeten werken om meer bezoekers te krijgen.  

 

2.2.7 Je hebt een professioneel en ondernemend managementteam nodig 

Het succes van de toeristische ontwikkeling hangt voor een heel groot deel af van hoe professioneel het 

managementteam is. Professioneel is een breed begrip, maar voor het openstellen van erfgoed noemden de 

kastelen in de benchmark in ieder geval deze zaken: 

▪ Er ligt een grote focus op het hebben van een gezonde financiële situatie; 

▪ Er wordt op een commerciële manier over de openstelling nagedacht, zonder daarbij het 

maatschappelijke doel of de kwetsbaarheid van het erfgoed uit het oog te verliezen;  

▪ Men durft (financiële) risico’s te nemen in het kader van marketing en productontwikkeling; 

▪ Er is een lange termijn visie en planning; 

▪ Er wordt ‘nee’ gezegd tegen initiatieven die niet passen bij de visie; 

▪ Er wordt gedacht vanuit de wensen van de ‘gemiddelde bezoeker’, die in het algemeen niet een echte 

geschiedenis- of cultuurliefhebber is maar het kasteel als een decor ziet voor een gezellig dagje uit; 

▪ Er is veel aandacht voor marketing en promotie. 

 

2.2.8 Er is een masterplan met een duidelijke lange termijn visie 

Alhoewel lang niet alle kastelen een lange termijn visie (op papier) hebben, geven de meeste kastelen uit de 

studie wel aan dat het belangrijk is. National Trust vertelde bijvoorbeeld dat ze werken met 3-jaren, 10-jaren en 

zelfs 100-jaren plannen. Bij Kasteel Beauvoorde helpt het om te bepalen wat er elk jaar gedaan moet worden 

om stapsgewijs de doelen te behalen. Zo werk je langzaam naar het einddoel toe. Er is geen standaard format 

voor het masterplan, het moet vooral het managementteam helpen om de juiste keuzes te maken op de korte 

termijn met het oog op de lange termijn. Mogelijk onderdelen: 

▪ Visie, missie en doel. Voor geen één van de kastelen uit de benchmarkstudie is toerisme het doel. 

Toerisme is in alle gevallen een middel om een maatschappelijk doel te behalen. Het helpt om dit helder 

op papier te zetten. 
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▪ Financiën: Wat is het businessmodel? Wat zijn de potentiële inkomstenbronnen? Hoe groot zijn de 

uitgaven? Welke grote investeringen zijn er de komende tien tot twintig jaar nodig?  

▪ Marketing: Wat is je profiel, merk? Hoe wil je dat merk opbouwen? Wat is de product-marketing mix? Wat is 

de marketingstrategie? Hoe zorg je voor een succesvolle beleving? Wie is je bezoeker? 

▪ Beheer en onderhoud: Wat is de huidige staat van het erfgoed? Wat moet er gebeuren? 

▪ Management van bezoekersstromen: Hoeveel bezoekers verwacht je op korte termijn en wat is de 

maximale capaciteit qua bezoekersintensiteit? Hoe kan je die bezoekers accommoderen en leiden tijdens 

het bezoek? Welke infrastructuur is nu (en later in de toekomst bij eventuele groei) nodig? Denk aan 

parkeren, sanitair, kaartverkoop, horeca en verkooppunten.  

▪ Productontwikkeling, verhalen en beleving: Wat is het aanbod voor bezoekers? Welke verhalen ga je 

vertellen? Hoe ga je de beleving optimaliseren? Hoe zit jouw ‘storytelling’ in elkaar? 

▪ Promotie: Hoe bereik je het publiek en met welke kanalen? Wat is je boodschap? Met wie kan je 

samenwerken om je promotie te doen? 

▪ Sterkte en zwakte analyse: Waar liggen kansen en waar moet je aan werken? Welke risico’s zijn er? En wat 

je doen bij groei van je bezoekersstromen? 

 

2.2.9 Besteed veel aandacht aan marketing en promotie 

Uiteraard is deze leerervaring een open deur, immers zonder promotie heb je aanzienlijk minder bezoekers. 

Toch blijkt de praktijk weerbarstig. Door drukte of focus op andere, even belangrijke, werkzaamheden is er bij 

een groot deel van de kastelen in de benchmark te weinig (of in ieder geval minder dan gewenst) aandacht 

voor marketing en promotie. Het gevoel bestaat bij een aantal kastelen dat er kansen worden gemist. Dit geldt 

vooral voor de kastelen waar er maar twee á drie betaalde medewerkers zijn. Dan is marketing en promotie 

één van de vele verantwoordelijkheden die iemand heeft. Idealiter is er iemand die al zijn tijd aan marketing en 

promotie besteed. Als dat niet mogelijk is helpt het wel om een marketingplan te ontwikkelen. Dit geeft focus 

en houvast. Twee tips voor de promotie: organiseer goede en leuke evenementen én zorg dat je in het nieuws 

komt. Kasteel Beauvoorde heeft bijvoorbeeld zijn eigen bier gebrouwen en kwam hierdoor in het nieuws. Het 

biertje wordt ook goed verkocht! Belangrijkste les: zorg dat marketing en promotie prioritiet heeft. 

 

2.2.10 Elk kasteel heeft potentieel, als je maar goede verhalen hebt 

De meeste kastelen hebben gezegd: ‘In principe heeft elk kasteel potentieel, als je maar verhalen hebt en deze 

op een interessante manier tot leven brengt’. Dat betekent dat je op zoek moet naar de interessante 

eigenschappen, gebeurtenissen, en personages die te maken hebben met jouw kasteel. Een kritische noot 

hierbij van het Clos Lucé: De ‘gewone’ toerist is volgens Dhr. Ibramsah namelijk niet geïnteresseerd in 

algemene geschiedenis en cultuur en onbekende inwoners van het kasteel. Ze willen écht iets bijzonders (zie 

leerervaring nummer elf, hieronder). 

 

Slot Loevestein geeft echter wel aan, dat als zij op de lange termijn willen groeien naar een verdubbeling van 

het aantal bezoekers, er een echte ‘gamechanger’ moet komen. Hiermee bedoelen ze een grote aankoop van 

een bijzonder stuk voor in de collectie, een ingrijpende tentoonstelling, of een beeldbepalend evenement. Of 

zoals bij het Clos Lucé, een beeldbepalend en wereldberoemd persoon. Kasteel de Keverberg bewijst dat de 

aantrekkingskracht niet alleen op de historie van de site drijft. Juist de toevoeging van een nieuw verhaal 

(nieuwbouw en huidige verankering in lokale samenleving) maakt dat het kasteel succesvol is. 

 

2.2.11 Je moet je kunnen onderscheiden van andere kastelen 

Bij kasteel de Keverberg ontstond, bij het maken van de plannen voor de grootschalige restauratie van de 

(toentertijd nog) kasteelruïne, het idee dat de Keverberg niet onderscheidend genoeg zou zijn. Immers, er 

waren al honderden min of meer gelijke kastelen qua buitenaanzicht. Bij de Keverberg is toen besloten om een 

ontwerpwedstrijd uit te schrijven en nu kunnen ze zich het modernste kasteel van Nederland noemen. Alle 

kastelen in de benchmarkstudie proberen zich te onderscheiden van de andere kastelen. De belangrijkste les is 

dus: zorg dat je uniek bent! Dat unieke kan verschillende vormen hebben. Bij Clos Lucé is dat een bewoner van 
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het kasteel (Da Vinci), bij Cliveden House gaat het om de tuinen (het kasteel zelf is zeer beperkt open), bij 

Kasteel Middachten de compleetheid van het landgoed, bij de Keverberg de moderne architectuur, bij Slot 

Loevestein de ontsnapping van de (in Nederland) bekende Hugo de Groot, etc. Wat maakt jouw kasteel uniek?  

 

2.2.12 Creëer een optimale beleving 

Eén van de succesfactoren in het vergroten van het aantal bezoekers bij kasteel Heeswijk was de focus op 

‘sensatie’. Bezoekers willen namelijk iets bijzonders beleven! Dat bereik je niet met aanbod dat is gericht op 

kijken, lezen en leren. Bezoekers willen dingen zien, horen, aanraken, ruiken en proeven. Ze willen mee doen 

(actief zijn), iets ervaren (leren) en iets voelen (emoties hebben). Valkuil kan zijn om er ‘plat vermaak’ van te 

maken. Bezoekers zijn echter wel op zoek naar iets wat authentiek is. Belangrijkste les is daarom: zorg voor 

kwaliteit in de beleving. 

 

Maar niet alleen kwaliteit is van belang. Als je wilt dat bezoekers vaker terugkomen, dat moet je zorgen voor 

een dynamisch programma. Vernieuwing! Zorg dat je aanbod en je programma regelmatig iets anders heeft. 

Dat kan door een evenementenprogramma, maar ook door het vaste aanbod te innoveren. 

 

Twee aandachtspunten bij het bieden van een optimale beleving. Ten eerste is het goed om rekening te 

houden met de bezoekmotieven van je bezoekers. Wie zijn je bezoekers? Wat willen ze? Welke soort beleving 

zoeken ze? Het kan helpen om te denken in demografische kenmerken én motivationele of leefstijlkenmerken. 

Een tweede aandachtspunt is dat de infrastructuur op orde moet zijn, zie leerervaring dertien hieronder. 

 

2.2.13 Je infrastructuur houdt rekening met de fysieke ‘visitor journey’ 

Om een optimale beleving te creëren is het óók belangrijk dat de infrastructuur op orde is. Met infrastructuur 

bedoelen we alle voorzieningen die nodig zijn om het een bezoeker comfortabel te maken: parkeren, sanitaire 

voorzieningen, fiets- en wandelpaden, de veiligheid, de entree, verkoop van kaarten, de aan- en wegrijd route, 

horeca, winkel, etc. Als deze infrastructuur niet op orde is, dan doet dit afbreuk aan de ervaring die mensen 

hebben.  

 

English Heritage en Natural Trust benadrukten dat je bij het aanleggen en organiseren van je infrastructuur 

rekening moet houden met de ‘visitor journey’ ter plaatse. Hiermee bedoelen ze: bedenkt waar begint de ‘reis’ 

van mijn bezoeker? Op de parkeerplaats? Of al eerder, bij de afslag eerder op de autoweg? Wat is de eerste 

behoefte als een bezoeker aankomt? Naar het toilet of een kaartje kopen? Wanneer heeft de bezoeker zin o iets 

te eten of pauze te nemen? Tip: visualiseer de fysieke visitor journey van begin tot eind voor jouw locatie, en 

pas waar mogelijk de infrastructuur aan op de behoefte van je bezoekers. Valkuil is om het andersom te doen, 

dus de bezoeker zich te laten aanpassen aan de manier waarop de infrastructuur is aangelegd.  

 

2.2.14 Zorg voor maatschappelijk draagvlak 

Met maatschappelijk draagvlak bedoelen we het draagvlak onder inwoners, ondernemers en de (lokale) 

overheden. Als deze partijen positief zijn ten opzichte van toeristische openstelling, ook op piekmomenten 

zoals een evenement, dan kun je het één en ander makkelijker organiseren en je ervaart geen weerstand. Het 

helpt bijvoorbeeld om regelmatig een burendag te organiseren, of de inkoop, inhuur en catering bij lokale 

ondernemers en bedrijven te doen of het kasteel beschikbaar te stellen voor nevengebruik van derden (lokale 

verenigingen en dergelijke). Een overheid die mee wil betalen of meedenkt over vergunningen en 

mogelijkheden is ook wenselijk. Het kost tijd en middelen om draagvlak en langdurige partnerschappen te 

organiseren, maar het levert (op de lange termijn) ook veel op.  
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Kasteel Wissekerke, Toerisme Vlaanderen via flickr.com (CC BY 2.0) 

 

 

 
 

Op basis van de leerervaringen en de succesfactoren van de kastelen in de benchmarkstudie, kunnen we 

twaalf factoren onderscheiden, die helpen bij het bepalen van het toeristisch potentieel en waar de 

aandachtspunten voor toeristische ontwikkeling liggen. De erfgoedscan kan dus helpen om te bepalen wat er 

moet gebeuren om een erfgoedsite succesvol open te stellen voor het publiek.  

 

Het is wel belangrijk om het kader als één geheel te zien, en de samenhang tussen de verschillende factoren in 

acht te nemen. Een lage wow-factor kan met kapitaal of met het ontwikkelen van interessante beleving qua 

aanbod en programmering gecreëerd of gecompenseerd worden. Als er bijvoorbeeld weinig authentieke 

details bewaard zijn gebleven kan dat wellicht juist interessante storytelling opleveren. Het kader als geheel 

geeft dus aan wat de ‘zwaktes’ en ‘sterktes’ zijn, en geeft aan waar tijd, middelen en energie het beste ingezet 

kunnen worden.  
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Factor Beschrijving 

 

Factor 1: Eigendomssituatie 

In hoeverre is de eigenaar (en eventuele bewoners) van het erfgoed geïnteresseerd en financieel en 

juridisch in staat om het erfgoed (verder) open te stellen? Zijn er dilemma’s en op welke termijn en 

op welke wijze kunnen die mogelijk worden opgelost? 

 

Factor 2: Huidige staat van het erfgoed 

Wat is de huidige staat van het erfgoed? Gelet op de conditie, intactheid, eenheid, authenticiteit en 

compleetheid. Wat betekent de huidige staat voor het (verder) ontwikkelen en openstellen van het 

erfgoed? Zorgt de huidige staat voor belemmeringen of creëert het kansen? 

 

Factor 3: Wow-factor 

In welke mate genereert het erfgoed een wow-factor bij het publiek? Dat effect kan gebaseerd zijn 

op de architectuur, de tuinen, de inboedel, collecties, de wijze waarop beleving wordt aangeboden 

(bijzondere technieken of werken met acteurs) of evenementen. 

 

Factor 4: Ondersteunende infrastructuur 

In welke mate is er ondersteunende infrastructuur aanwezig en is deze aangepast op de ‘tourist 

journey’ van een bezoeker? Wat zijn de mogelijkheden om de infrastructuur verder te ontwikkelen? 

Denk aan zaken als ticketverkoop, parkeren auto’s / touringcars, locatie horeca en winkel, toiletten 

en evenemententerrein. 

 

Factor 5: Bereikbaarheid 

Is het erfgoed goed bereikbaar? Met welk gemak kunnen bezoekers de site bereiken met 

verschillende modaliteiten: wandelen, fietsen, auto en openbaar vervoer? Zijn er barrières en 

kunnen die aangepakt worden? 

 

Factor 6: Storytelling 

Zijn er, voor het publiek, interessante en bijzondere verhalen te vertellen? Denk aan personages en 

gebeurtenissen die te maken hebben met de geschiedenis, architectuur, en omgeving van het 

erfgoed. Zijn deze verhalen ook interessant voor internationale bezoekers? 

 

Factor 7: Professioneel management 

In hoeverre is het huidige management professioneel en commercieel genoeg ingesteld voor het 

toeristisch ontwikkelen van het erfgoed of staat het open voor het aantrekken van goed personeel? 

Denk aan zaken als ondernemerschap, lange termijn visie, en oog voor marketing. 

 

Factor 8: Marketing en promotie 

Op welke manier is de marketing en promotie georganiseerd en welke middelen, dit betreft ook 

kaartverkoop, worden ingezet? Is er voldoende aandacht en mankracht voor? De aanwezigheid van 

een lange termijn marketing- en/of promotieplan helpt om focus aan te brengen. 
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Factor Beschrijving 

 

Factor 9: Financiën 

Wat is de huidige financiële situatie? In hoeverre zijn er al voldoende duurzame en diverse 

inkomstenbronnen of mogelijkheden om die te ontwikkelen? Denk aan inkomsten uit land- en 

bosbouw, pacht en vastgoed, evenementen, MICE (zakelijke markt), horeca, en zaalverhuur. 

 

Factor 10: Maatschappelijk draagvlak 

Hoe groot is het maatschappelijk draagvlak voor de (verdere) toeristische ontwikkeling van het 

erfgoed? Denk aan draagvlak onder inwoners, ondernemers en overheid op het vlak van 

investeringen, wet- en regelgeving, vrijwilligerswerk en samenwerking. 

 

Factor 11: Beleving 

Wat is het huidige aanbod? Is het sensationeel – worden alle vijf de zintuigen geprikkeld? Is het 

dynamisch – bij herhaalbezoek wat anders te beleven? Is de bezoekduur gemiddeld langer dan vier 

uur ? Is het uniek? Spreekt het verschillende demografische en motivationele doelgroepen aan?  

 

Factor 12: Omgeving 

In welke mate is de omgeving rondom het erfgoed toeristisch ontwikkeld met aansprekend aanbod? 

Denk aan zaken zoals routenetwerken, verblijfsrecreatie, natuur(parken), horeca, andere erfgoed, 

etc. Zijn er aanknopingspunten om samen te werken / arrangementen te ontwikkelen? 

Iconen via flaticon.com, bewerkt door Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd 

 

 
 

De erfgoedscan is gebruikt om de volgende vraag te beantwoorden: “Welke kastelen in de ruime Scheldevallei 

hebben toeristisch potentieel en waarom?”. Toerisme Oost-Vlaanderen heeft op basis van een aantal bronnen 

een long-list gemaakt van ongeveer zeventig kastelen. Deze long-list is aan verschillende experts voorgelegd. 

Met behulp van de erfgoedscan is met deze experts een short-list opgesteld. Deze kastelen hadden volgens de 

experts de toeristische potentie om zich te ontwikkelen tot een kernattractie. Bij de selectie van de kastelen 

om tot een short-list van ongeveer twaalf kastelen te komen, bleek het volgende:  

▪ Vanuit de erfgoedscan waren intrinsieke waarde en eigendomssituatie de belangrijkste criteria;  

▪ Aanvullend is gelet op kwaliteit / potentie om een ‘kernattractie’ te worden; 

▪ Het gaat om kastelen die op dit moment al wel of in ieder geval minimaal zijn opengesteld;  

▪ Toegankelijkheid moet verenigbaar zijn met de huidige bestemming.  

 

Van de zestien kastelen op de short-list wilde ruim de helft niet meewerken aan het onderzoek. Daarom is 

besloten om ook kastelen buiten de provincie Oost-Vlaanderen te betrekken en kastelen die niet op de short-

list stonden. Uiteindelijk hebben dertien kastelen meegedaan aan de individuele bezoeken. Zie hoofdstuk 4.  
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Kasteel Ooidonk,©Kasteel Ooidonk (via ooidonk.be) 

 

 
 

Er hebben dertien kastelen meegedaan aan het onderzoek. Elk van de kastelen is bezocht door één of 

meerdere leden van het projectteam en een onderzoeker van het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd. Het bezoek, 

inclusief een gesprek met de eigenaar en/of beheerder, duurde ongeveer twee uur en vormde de basis voor 

een advies per kasteel, om te bekijken waar de kansen voor toeristische ontwikkeling liggen en te beoordelen 

in hoeverre een kasteel potentie heeft om een internationale kernattractie te worden. Van elk bezoek is een 

verslag gemaakt aan de hand van de twaalf factoren van de erfgoedscan met daarbij een advies over de 

potentie en kansen voor toeristische ontwikkeling. De eigenaren / beheerders van de kasteeldomeinen hebben 

dit verslag ontvangen.  

 

We beschrijven in deze paragraaf kort alle dertien kastelen, op willekeurige volgorde. 

In de kaart hieronder is weergegeven wat de geografische ligging van de deelnemende kastelen is.  
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Overzicht deelnemende kastelen aan onderzoek ‘toeristisch potentieel ruime Scheldevallei’ 

 
 

 

4.1.1 Hof ter Laken 

Hof ter Laken was tot voor kort in handen van de adellijke familie De Gruben. In juli 2018 heeft de gemeente 

Heist op den Berg het domein gekocht en het Kempens Landschap nam het domein in erfpacht. Het domein is 

sinds vorig jaar opengesteld voor wandelaars. Het domein is historisch gezien nog compleet. Alle originele 

gebouwen staan er nog, alhoewel een deel er van tijdens het laatste decennium niet meer structureel 

onderhouden is en dus in een slechte staat verkeert. In het kasteel zijn drie ruimtes met een monumentale en 

museale waarde. Het park is goed onderhouden. De wow-factor van Hof ter Laken is gering. Het kasteel is mooi 

en de rode accenten bijzonder. De drie ontvangstruimtes (bibliotheek, eetzaal en kapel) zijn indrukwekkend, 

maar de andere ruimtes in het kasteel hebben – ondanks dat ze nog wel authentiek zijn –relatief weinig 

bijzondere uitstraling. Het gebouw is relatief klein. Op dit moment draagt de remise niet meer substantieel bij 

aan het gehele plaatje. Dat kan/zal in de toekomst – door restauratie en de opwaardering van de zone rond de 

gebouwen - echter veranderen. Het domein is mooi en de aanwezigheid van de Grote Nete biedt wel extra 

beleving. Op dit moment is er geen ondersteunende infrastructuur. Er lijken voor Hof ter Laken geen 

aansprekende verhalen te zijn, of ze zijn nog onbekend. 

 

Hof ter Laken heeft in onze ogen een beperkt potentieel om een toeristische kernattractie te worden voor 

(inter)nationale toeristen. Dit komt vooral omdat een grote wow-factor ontbreekt van de gebouwen en het 

interieur, en er geen opvallende verhalen verteld kunnen worden. Hof ter Laken heeft wél toeristische potentie, 

maar vooral lokaal-regionaal gezien. De charme en toeristische aantrekkingskracht zit vooral in zijn relatieve 

kleinschaligheid en de rust die er daardoor heerst. Daar zijn zeker mensen naar op zoek. De functie als 

natuurpoort zien wij als een hele kansrijke ontwikkeling. Hof ter Laken is dan een mooie plek waar bewoners, 

wandelaars en fietsers kunnen genieten van erfgoed, natuur en een gezellig moment in de horeca. 

 

4.1.2 Kasteel Blauwendael 

Het kasteel werd oorspronkelijk gebouwd in 1607 en heropgericht in 1889. De gemeente kocht het park in 

1980. Het kasteel huisvest het Heemkundig Museum. Het museum is ongeveer 14x per jaar geopend. De 

begane grond kan gehuurd worden voor trouwerijen en kleine recepties. Ook zijn er speciale evenementen 

zoals ‘upstairs, downstairs’, met acteurs die vroegere tijden laten herleven. Het park is gratis toegankelijk. Er 

woont een conciërge voor de bewaking. De 2e en 3e verdieping en de zolder zijn sinds deze zomer gesloten 

voor het publiek. Er zal een grondige renovatie nodig zijn om het kasteel brandveilig te maken en de 

toegankelijkheid voor minder-validen te vergroten. De gemeente weet nog niet welke bestemming het kasteel 

na de renovatie krijgt. De huidige staat van onderhoud is redelijk. Er ligt een restauratieplan. Blauwendael is 

Kasteel van Bellem 

Kasteel van Poeke 

Kasteel van Ooidonk 

Lozerkasteel 

Park van Beervelde 

Kasteel Blauwendael 
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een mooi kasteel waar bezoekers van genieten, maar het grote wow-gevoel ontbreekt. De gemeente en het 

museum geven aan dat het kasteel geen eigen verhaal heeft. De nadruk wordt nu gelegd op algemene 

verhalen over het leven van vroeger. 

 

Op basis van het bezoek zien wij voor kasteel Blauwendael in de huidige vorm een beperkte toeristische 

potentie om zich te ontwikkelen tot een kernattractie voor internationale bezoekers. Afhankelijk van de 

ambities en bijbehorende keuzes die de gemeente met haar partners gaat maken, zou het kasteel zich wel tot 

een interessante plek kunnen ontwikkelen. Wellicht zelfs op internationaal vlak als er een koppeling komt met 

Abdij Roosenberg. Ondanks die potentie zien wij Blauwendael toch vooral als een regionale trekpleister. 

 

4.1.3 Kasteel Beauvoorde 

Kasteel Beauvoorde is een beschermd waterkasteel in het dorp Wulveringem, vlakbij Veurne. Het kasteel is 

waarschijnlijk gedeeltelijk gebouwd in de 12e eeuw. Het werd rond 1600 door de hoogbaljuw Jacob de Bryarde 

verbouwd. Het is dankzij de excentrieke edelman Arthur Merghelynck dat het kasteel in de huidige staat 

verkeert; hij verbouwde het in de 19e eeuw naar 17e eeuwse stijl en richtte het kasteel in met pronk en 

gebruiksvoorwerpen en vele schilderingen. Een bezoek aan het kasteel met de min of meer originele inrichting 

van Merghelynck geeft de indruk dat Mergelynck op elk moment weer binnen kan lopen. Via familietours, een 

audiotour, gegidste rondleidingen en picknickarrangementen die in de tuin gebruikt worden, is het kasteel en 

het omliggende park beleefbaar. Het kasteel is zeven dagen per week geopend op reservatie. Daarnaast zijn er 

ruime openstellingstijden. In het kasteelpark worden evenementen, zoals een literair festival, georganiseerd. 

 

Op dit moment is Kasteel Beauvoorde al een toeristische kernattractie, met 15.000 bezoekers die ongetwijfeld 

een mooie dag uit ervaren. De mooie en authentieke inventaris die aanvoelt of de eigenaar zo kan 

binnenlopen, de ligging van het kasteel in het park, de staat van het erfgoed, maar vooral de inspanningen op 

beleving van het team rondom Beauvoorde dragen hieraan bij. De grootste opgave voor Beauvoorde ligt, naar 

onze mening, vooral in het bestendigen en voorzichtig uitbouwen van de verworven positie met als doel meer 

(maatschappelijk) draagvlak te realiseren. 

 

4.1.4 Park van Beervelde 

Het kasteeldomein van Beervelde ligt in Lochristi, Provincie Oost-Vlaanderen. Het park is 25 ha groot, dateert 

uit 1873 en sinds 1995 beschermd als monument. Het domein is voor het ogenblik tussen zonsopgang en 

zonsopgang gratis toegankelijk voor wandelaars, mits zij zich aanmelden. Voor groepen vanaf 15 personen kan 

een rondleiding worden georganiseerd. Twee keer per jaar worden de driedaagse Tuindagen van Beervelde 

georganiseerd, een evenement dat jaarlijks 40.000 bezoekers trekt. Verder worden er per jaar meer dan 150 

zakelijke of privé evenementen georganiseerd. Sinds 1988 is het domein beheerd door graaf Renaud de 

Kerchove de Denterghem (71). Hij woont op het domein. 

 

Op basis van het bezoek en de huidige invulling van de toeristische openstelling zien wij voor Park van 

Beervelde een beperkte toeristische potentie om zich te ontwikkelen tot een kernattractie voor internationale 

bezoekers. Dat heeft vooral te maken met het ontbreken van een fysieke wow-factor van het kasteel (immers, 

niet meer aanwezig) en de huidige focus op het organiseren van privé-evenementen en de Tuindagen. We zien 

kansen voor Beervelde om zich te richten op het verder ontwikkelen van het domein tot een centrum van de 

sierteelt. Door bijvoorbeeld vaker evenementen te organiseren die relatie hebben met sierteelt, een 

samenwerking aan te gaan met het sierteeltmuseum of ‘sierteelt’ gerelateerde verenigingen of zelfs het 

museum te huisvesten op het domein of een eigen informatiecentrum te ontwikkelen. De beheerder geeft aan 

hiervoor open te staan. 

 

4.1.5 Kasteel van Bellem 

Het kasteel van Bellem ligt in het gelijknamige plaatsje, in de provincie Oost-Vlaanderen, zo’n 20 kilometer ten 

westen van Gent. Het domein is onlangs van het bisdom aangekocht door de adellijke familie die het domein 
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daarvoor al enkele generaties lang in bezit had. De familie heeft het kasteel aangekocht, met de bedoeling er 

zelf te gaan wonen. Momenteel zijn zij bezig met een grootschalige renovatie. De familie geeft aan een grote 

verantwoordelijkheid te voelen om het domein in ere te herstellen en te behouden voor toekomstige 

generaties. Toeristische ontwikkeling van het domein is zeker geen hoofddoel van de familie, maar de familie 

staat wel open voor mogelijkheden die samen zouden kunnen gaan met de primaire functie als 

woonomgeving. 

 

Het Kasteel van Bellem zal door de familie primair als woning worden gebruikt. De familie staat zeker open 

voor toeristische ontwikkeling, maar als nevenfunctie, en zolang het niet botst met het gebruik als 

privéwoning. Vanuit dat oogpunt lijkt het ontwikkelen van het kasteel tot een kernattractie voor 

(inter)nationale bezoekers niet wenselijk en ook niet haalbaar. Wel zien we kansen om vanuit recreatie en 

toerisme aanvullende inkomsten te genereren voor het domein, die we, zoals de familie zelf ook al 

constateerde, vooral zoeken in de sfeer van evenementen en de zakelijke markt, met als hoofdzakelijke reden 

dat hierbij het meest te sturen is op het moment dat bezoekers het domein aandoen. 

 

4.1.6 Kasteel Cortewalle 

Kasteel Cortewalle in Beveren is een waterburcht gelegen in een uitgestrekt park van 10 ha. Het oudste 

gedeelte dateert uit het begin van de 15e eeuw. Het kasteel werd tot 1960 bewoond. Omdat tot 1966 het 

kasteel in particuliere handen was en niet toegankelijk was voor de gewone burger, is direct in het beleid 

opgenomen dat het een kasteel van en voor inwoners van Beveren is. Deze keuze is nog steeds merkbaar; het 

kasteel wordt ter beschikking gesteld aan inwoners van de gemeente. Het kasteel is het officiële visitekaartje 

van de gemeente en dient vooral als ontvangstlocatie van de gemeente zelf. Deze functie is tot nog toe ook 

altijd bepalend geweest bij toetsing van extra functies voor het kasteel.  

 

Het kasteel is in goede staat. Er is niet of nauwelijks achterstallig onderhoud en er zijn moderne 

toegangsmogelijkheden, zoals een lift en een goede ontvangsthal. De begane grond en eerste verdieping zijn 

tamelijk authentiek. Kasteel Cortewalle maakt een mooie en verzorgde indruk dankzij de ligging in het park, de 

prachtige gracht en het gebouw zelf. Het is echter geen kasteel met een wow-factor waar er maar enkele van 

zijn en waar je echt voor om wilt rijden. Er is een veelheid aan verhalen voorhanden voor storytelling op 

Kasteel Cortewalle. Ondanks al deze pluspunten schatten we in dat Kasteel Cortewalle beperkt toeristisch 

potentieel heeft. Het is nodig om op diverse punten te investeren om een groei van het aantal toeristische 

bezoekers te bewerkstelligen. Deze ambitie is er op dit moment niet. 

 

4.1.7 Kasteel van Leeuwergem 

Het kasteel van Leeuwergem ligt in Zottegem, Provincie Oost-Vlaanderen. Bezoeken van het domein is alleen 

mogelijk op aanvraag en in een groep. Dan geeft de baron een rondleiding in kasteel en domein. Nadruk van 

de openstelling ligt op het mogelijk maken van activiteiten als teambuilding, seminars, congressen, 

vergaderingen en privé feesten (trouwen, verjaardag, etc.). Voor trouwgasten is er een B&B beschikbaar. In de 

18e eeuw was het domein van Leeuwergem het zomerverblijf van de familie d'Hane, één van de invloedrijkste 

families in Gent. Het kasteel en alle tuinen behoren nog altijd toe aan de afstammelingen van de familie 

d'Hane, op dit moment de Baron en Barones Baudouin della Faille d’Huysse. 

 

Kasteel van Leeuwergem heeft een wow-factor en er zijn verschillende interessante verhalen te vertellen. De 

huidige staat van onderhoud is goed en ook is er voldoende ondersteunende infrastructuur aanwezig. Toch 

zien we Leeuwergem nu niet als kansrijk om zich te ontwikkelen tot een internationale kernattractie, dat heeft 

te maken met het huidige gebruik: het kasteel wordt momenteel nog het hele jaar door bewoond en is dus niet 

toegankelijk voor het publiek en er is nog geen duidelijkheid over de opvolging. Hierdoor kan op dit moment 

het domein slechts beperkt beleefd worden. Op termijn kunnen deze twee punten uiteraard veranderen.  
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4.1.8 Kasteel van Loppem 

Het kasteel van Loppem ligt in het gelijknamige plaatsje, in de provincie West-Vlaanderen, zo’n 8 kilometer ten 

zuiden van Brugge. Het kasteel wordt beheerd door een stichting die ook het toeristisch onthaal verzorgt. Het 

domein (parkterrein buiten de vijvers gelegen) wordt beheerd door de gemeente en is vrij toegankelijk voor 

publiek. Eén van de bijgebouwen kan worden gehuurd voor feesten (bijv. trouwerijen). Het kasteel zelf is 

opengesteld voor bezoek op dinsdag tot en met zaterdag in de middag en voor groepen ook op andere tijden. 

De adellijke familie zelf beheert nog het landgoed. Zo is Baron Jean de Caloen de Basseghem voorzitter van de 

stichting en neemt zijn nicht, Isabelle van Caloen, het dagelijks beheer op zich. De stichting beheert behalve 

het kasteel meerdere erfgoedsites, waaronder een klooster. 

 

Het Kasteel van Loppem heeft duidelijk toeristisch potentieel. Het kasteel ontvangt al 18.000 bezoekers per 

jaar (een sterke groei ten opzichte van 1.500 per jaar enkele jaren geleden). In onze ogen is de potentie nog 

veel groter. Het kasteel is prachtig onderhouden, kent echt een wow-factor en heeft veel bijzondere en unieke 

verhalen te vertellen, samenhangend met een aantal belangrijke perioden in de geschiedenis van België. 

Tegelijkertijd beschikt de stichting over financiële middelen om het erfgoed te behouden en mogelijk verder 

toeristisch te ontwikkelen. De nabijheid tot Brugge, met een hoge toeristische druk, biedt daarbij kansen. Het 

kasteel is in onze ogen zeker interessant voor binnenlandse toeristen, maar mits goed uitgewerkt zéker ook 

voor buitenlandse gasten.  

 

4.1.9 Lozerkasteel 

Het Lozerkasteel, ook wel het Kasteel van Lozer genoemd, dateert van de 12e eeuw. In de 17e eeuw kwam het 

in handen van de familie della Faille d'Huysse. Momenteel wordt het bewoond door de 10e generatie. In het 

koetshuis bij het kasteel is een B&B gevestigd met acht slaapkamers. Het kasteel zelf wordt bewoond door de 

familie en is niet opengesteld. De B&B in het koetshuis is in 2008 opgeleverd en is in perfecte staat. Het kasteel 

zelf is goed onderhouden, maar niet erg modern wat mede te wijten is aan de erfgoedvoorschriften. De 

pachtboerderij is in zeer slechte staat maar heeft een leuk en historisch interessante aanblik. Om de boerderij 

op te knappen zijn grote investeringen nodig. Lozerkasteel herbergt vele authentieke en mooie plekken, maar 

de echte wow-factor ontbreekt. 

 

Het kasteel van Lozer heeft in onze ogen geen potentie om zich te ontwikkelen tot toeristische kernattractie, 

maar wel voor ondersteunende toeristische activiteiten (zoals de B&B op dit moment al is). De B&B is van 

toegevoegde waarde voor het gebied en is vooral in combinatie met het driesterrenrestaurant een mooi 

visitekaartje voor de regio. Echter, de voormalige pachtboerderij zou zich eventueel wél tot een internationale 

kernattractie kunnen ontwikkelen, maar dat is bijna volledig afhankelijk van de exploitatie en staat nagenoeg 

los van de intrinsieke waarden van het landgoed zelf. 

 

4.1.10 Kasteel van Ooidonk 

Kasteel Ooidonk is een monumentale waterburcht, nabij Deinze, in de provincie Oost-Vlaanderen, zo’n vijftien 

kilometer ten zuiden van Gent. Graaf Henry t’Kint de Roodenbeke en zijn gezin wonen een groot deel van het 

jaar in Brussel, maar verblijven ook met grote regelmaat op het domein Kasteel Ooidonk. Het kasteel wordt 

door de familie ook gebruikt voor ontvangsten in de privésfeer. Het domein is op drie manieren opengesteld 

voor publiek: 1) de tuinen zijn zo goed als jaarrond geopend voor publiek voor een kleine toegangsprijs; 2) het 

kasteel zelf is op zondagen in de ruime zomermaanden te bezichtigen via een rondleiding; groepen kunnen 

ook op andere momenten terecht; 3) met enige regelmaat vinden (soms grootschalige) evenementen op het 

domein plaats. 

 

Op dit moment is Kasteel Ooidonk al een toeristische kernattractie, met aantrekkingskracht op toeristen uit 

binnen- en buitenland. De staat waarin het erfgoed verkeert, de prachtige ligging, de historische waarde en de 

beleving ter plekke (nog steeds zichtbaar in gebruik door de familie) dragen hieraan bij. Daarom trekt het 

kasteel nu al 20.000 tot 30.000 bezoekers per jaar, los van de bezoekers die één van de evenementen bezoeken 
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of voor een zakelijke bijeenkomst komen. In principe heeft het kasteel in onze ogen de potentie om nog meer 

bezoekers te trekken. De grote opgave ligt dan vooral op het gebied van marketing. Het gaat in alle gevallen 

om een optimalisatieslag. In vergelijking met veel andere kastelen in Vlaanderen is Kasteel Ooidonk al 

toeristisch zeer professioneel ontwikkeld. 

 

4.1.11 Kasteel van Poeke 

Het Kasteel van Poeke is een kasteel dat uit de 18e eeuw stamt. Het is gelegen in de plattelandsgemeente 

Aalter in de provincie Oost-Vlaanderen, ongeveer tussen Brugge en Gent. Het kasteel is gebouwd als hof van 

plaisanterie. Het kasteel werd tot 1957 bewoond door een nazaat van de meest spraakmakende bewoner: 

Victor Pycke de Peteghem, die het kasteel in 1872 kocht. Hij verbouwde het kasteel grondig en voorzag het op 

vele plekken van zijn initialen. Momenteel wordt het kasteel vooral als evenementenlocatie gebruikt voor 

veelal kleinschalige evenementen. Er vinden 300 evenementen per jaar plaats. Dit zijn fotoshoots, 

vergaderingen, feesten etc. Het geschatte totale bezoekersaantal is 4.000 personen per jaar. Ook kan het 

kasteel op reservering met een gids bezichtigd worden. Per jaar vinden ongeveer 50 gegidste rondleidingen 

plaats. Het kasteelpark van 56 hectare is vrij toegankelijk en wordt veel als wandel- en fietsgebied gebruikt. 

 

Op dit moment zien wij in het Kasteel van Poeke geen toeristische kernattractie met aantrekkingskracht op 

internationaal toerisme. Momenteel heeft het kasteel té grote achterstanden op enkele belangrijke punten om 

op korte termijn aantrekkingskracht uit te oefenen op (internationale) toeristen. Wel zien we mogelijkheden 

om te groeien in het aantal bezoekers. 

 

4.1.12 Rubenskasteel 

Het Rubenskasteel, ook bekend als ‘Het Steen’ ligt in de plaats Elewijt, in de Provincie Vlaams-Brabant. Het 

Steen is ontstaan in de 11e eeuw uit een motte burcht en kende in de eeuwen daarna verschillende eigenaren 

en functies, zoals staatsgevangenis. De bekende Vlaamse Meester Peter Paul Rubens kocht het kasteel in 

1631 en liet het kasteel grondig opknappen. Hij woonde er zelf vijf jaar, tussen 1635 en 1640, en schilderde er 

verschillende meesterwerken. Toerisme Vlaanderen heeft het kasteel in juli 2019 gekocht, met als doel 

toeristische openstelling. De aankoop was gemotiveerd vanuit drie (beleids)doelen: uitbreiding van de 

‘heritage venues’, uitbreiding van het MICE netwerk en het versterken van het thema ‘Vlaamse Meesters’. 

 

Het Rubenskasteel heeft in onze ogen potentieel om een toeristische kernattractie te worden voor 

(inter)nationale toeristen. Het is echter zeker nog geen gelopen race. Het verhaal, dat Rubens één van de 

bewoners van het kasteel was, is érg bijzonder en uniek ten opzichte van andere kasteeldomeinen. Echter, het 

domein zelf heeft qua architectuur en omvang een geringe wow-factor en daarbij is er van het leven van 

Rubens nagenoeg niets (authentieks) terug te vinden in het interieur. Dit maakt het bieden van een unieke 

beleving rondom het verhaal van Rubens / Vlaamse Meesters een grote uitdaging. Daarbij komt de wens van 

Toerisme Vlaanderen om de investeringen (aankoop en renovatie) op termijn terug te verdienen. Dit gegeven 

zal voor een groot deel ook de invulling van het kasteel bepalen, omdat er met bepaalde functies immers meer 

inkomsten gegeneerd kunnen worden dan met andere. 

 

4.1.13 Château de Bossuit 

Château de Bossuit ligt in Bossuit , Provincie West-Vlaanderen. Het domein is elk weekend geopend voor het 

publiek. Bezoeken van het kasteel zelf is alleen mogelijk op aanvraag en in een groep. Dan geeft de graaf een 

rondleiding. Nadruk van de huidige openstelling ligt op het mogelijk maken van activiteiten zoals seminars, 

conferentie, concerten, festivals en privé feesten (trouwen, verjaardag, etc.). Elk jaar vinden er verschillende 

evenementen plaats, zoals Rumbl en SunTribe festival en het domein fungeert ook als startpunt voor tours van 

autoklassiekers. Het kasteel bestaat al sinds 1629. Het kasteel is al generaties lang in dezelfde familie. De 

huidige eigenaar is Graaf Charles de Talhouet. Hij woont echter niet op het domein. De plannen voor het 

kasteel zijn divers en ambitieus. Er bestaan meerdere ideeën en die worden allen al in meer of mindere mate 

uitgevoerd, afhankelijk van beschikbaar budget (subsidies).  
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Château de Bossuit heeft qua grootte en uitstraling van het domein en kasteel een grote wow-factor. Ook is in 

potentie de ontwikkeling van de Belgische ‘Keukenhof’ (met dahlia’s) op Kasteel van Bossuit een attractie om 

naar uit te kijken. Er zijn grote ambities en er is veel enthousiasme, maar het ontbreken van een strategisch 

(business)plan en de financiële middelen om alle plannen, investeringen en achterstallig (groot) onderhoud te 

realiseren is op dit moment een zeer belangrijk aandachtspunt. 

 

 
 

In deze paragraaf beschrijven we wat ons is opgevallen naar aanleiding van de kasteelbezoeken. Wat zijn de 

overeenkomsten en verschillen tussen de kasteeldomeinen? Waar lopen eigenaar / beheren tegen aan als het 

gaat om toeristische openstelling? Welke factoren uit de erfgoedscan zijn het belangrijkst om de toeristische 

potentie te bepalen en om de kansrijk te beoordelen om een kernattractie te worden? We geven hieronder 

onze belangrijkste bevindingen weer. 

 

4.2.1 Professionaliteit van het management (op het gebied van toeristische openstelling) ontbreekt 

Om een kasteel op een succesvolle manier toeristisch open te stellen is professioneel management nodig. Bij 

de onderzochte kastelen was de aanwezigheid hiervan erg wisselend. Op de meeste kastelen die zijn bezocht 

ontbreekt meestal ofwel de capaciteit ofwel de expertise voor toeristische openstelling. Bij sommige kastelen 

zelfs beide. Vooral het hebben van de juiste expertise is iets dat vaak ontbreekt. Er wordt te weinig 

commercieel nagedacht over de exploitatie: er is geen strategie, geen businessplan en geen of weinig 

aandacht voor marketing en promotie. Ook wordt nauwelijks vanuit het perspectief van de toerist zelf gedacht: 

de wensen van de huidige en toekomstige toerist staan in de openstelling niet centraal, maar het erfgoed zelf.  

 

4.2.2 Uitdaging om een gezonde financiële exploitatie te realiseren 

In veel gevallen blijken de toeristische activiteiten (en eventuele andere activiteiten) net voldoende inkomsten 

te generen om de exploitatiekosten en het dagelijks beheer en onderhoud te financieren. Budget voor 

grootschalig onderhoud en renovaties is niet aanwezig en kan ook niet vanuit de exploitatie worden 

gegenereerd. Dit is voor veel kastelen uit de studie dus een enorme uitdaging. In sommige gevallen zagen we 

ook dat er te optimistisch wordt gedacht over de hoogte van de inkomsten die gegenereerd kunnen worden 

met toeristische openstelling. 

 

Bovenstaand beeld wordt bevestigd door Europees onderzoek naar ‘Heritage Houses’1, waarbij ruim duizend 

privé eigenaren een online survey hebben ingevuld. Uit die studie blijkt namelijk dat 45% van de ‘historische 

huizen’ verlies maken (de kosten en inkomsten van het domein zijn niet in balans), en dat er vaak eigen 

vermogen van de familie in het erfgoed gestoken moet worden. 

 

4.2.3 Zakelijke en privé evenementen zijn de belangrijkste vorm van toeristische openstelling  

Bijna alle kastelen in het onderzoek doen iets met zakelijke of privé evenementen en feesten. Het lijkt daarmee 

de belangrijkste vorm van toeristische openstelling te zijn. Een aantal heeft daarbij iets van een voorziening 

voor verblijf, zoals een B&B, en een aantal biedt ook rondleidingen en groepsbezoeken van het erfgoed aan. 

Openstelling via rondleidingen of individuele bezoekers kan wel een belangrijke financiële poot vormen en 

bovendien een mogelijkheid voor bezoekers om kennis te maken met het kasteel.  

 

  

 

 
1 Bron: Executive summary of the study ‘Heritage Houses for Europe’. European Historic Houses, ELO, IDEA consult, in opdracht van 

de Europese Commissie. 2018.  
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4.2.4 Bereikbaarheid voor automobilisten en fietsers is goed 

Bij alle dertien bezochte kastelen blijkt de bereikbaarheid voor auto’s goed te zijn. Veel kastelen liggen op 

minder dan 30 minuten rijden vanaf een snelweg. De bereikbaarheid met openbaar vervoer laat echter wel nog 

te wensen over. Dit heeft in veel gevallen te maken met het feit dat een domein vaak ‘in het landschap’ ligt, dus 

verder weg van de kernen. Bereikbaarheid per fiets is wel goed op orde. Op een enkel kasteel na, liggen ze allen 

aan het fietsknooppunten netwerk.  

 

4.2.5 Beleving sluit niet aan bij wensen van de huidige toerist 

De toerist van vandaag is op zoek naar vermaak, dat tegelijk authentiek is. Als het naast de zakelijke en privé 

evenementen mogelijk is om het kasteel (van binnen) te bekijken, dan is het aanbod veelal statisch en de 

beleving erg passief. Dat komt mede doordat veel kastelen nog niet of nauwelijks zijn opengesteld en nog geen 

toeristische beleving hebben ontwikkeld. Bij kasteel Blauwendael is het Heemkunde Museum bijvoorbeeld erg 

traditioneel ingericht met veel attributen, maar weinig beleving. Ook zijn er weinig kastelen met 

horecagelegenheid, waardoor de belevingswaarde in veel gevallen laag en niet past bij de huidige trends 

onder toeristen.  

 

4.2.6 Weinig synergie met de omgeving 

De meeste kastelen hebben weinig synergie met hun omgeving. Daarmee bedoelen we structurele of 

projectmatige samenwerkingen op het gebied van promotie of productontwikkeling. Vooral de link met de 

kunststeden hebben we gemist, alhoewel uit een aantal gesprekken blijkt dat dit wellicht ook door de 

kunststeden zelf komt (die hun blik naar binnen hebben gericht). Het biedt kansen om samen te werken op 

thema of doelgroep. Het ontbreken van synergie met de omgeving hangt mogelijk samen met het aspect 

‘professioneel management’. 

 

4.2.7 Onduidelijkheid over opvolging is een belemmering voor (langdurige) toeristische openstelling 

Bij kastelen die in privé eigendom zijn lijkt de opvolging in een aantal gevallen een belemmerende factor te 

zijn. De huidige generatie lijkt veel minder of zelfs geen interesse te hebben om het kasteeldomein te beheren. 

Dit heeft te maken met de hoge kosten van beheer en de uitdaging om daar voldoende inkomsten tegenover 

te zetten en de hoeveel tijd dat het kost. In het geval van Hof ter Laken heeft dat ertoe geleid dat het kasteel 

aan de gemeente en het Kempens Landschap is verkocht. En bij een aantal domeinen is de opvolging onzeker, 

zoals bij Leeuwergem en Lozer. Dit kan er mogelijk toe leiden dat kasteeldomeinen in de toekomst vaker in de 

verkoop zullen komen.  

 

Bovenstaand beeld wordt bevestigd door Europees onderzoek naar ‘Heritage Houses’1, waarbij ruim duizend 

privé eigenaren een online survey hebben ingevuld. Uit die studie blijkt dat opvolging de grootste 

belemmerende factor is voor kastelen in privé eigendom.  

 

4.2.8 Eigenaars / beheerders van kasteeldomein hebben erg veel verantwoordelijkheden 

Eigenaars / beheerders van kasteeldomeinen hebben veel verschillende taken en verantwoordelijkheden. 

Toeristische openstelling is slechts een (klein) onderdeel van het hele pakket. Denk bijvoorbeeld aan natuur- 

en landschapsbeheer, erfgoedbeheer, en land- en/of bosbouw. Een aantal eigenaars / beheerders geeft aan 

dat zij dit ‘integrale beheer’ een uitdaging vinden.  

 

4.2.9 Wet- en regelgeving staat in de weg 

Uit sommige gesprekken bleek dat wet- en regelgeving als een belemmerende factor wordt gezien. Er is tijdens 

de gesprekken niet specifiek op het onderwerp ingegaan, maar twee zaken kwamen naar voren. Ten eerste dat 

de dossiers die moeten worden aangeleverd voor aanvragen van subsidies of voor toestemming voor 

ontwikkelingen op het domein omvangrijk en complex zijn. Ten tweede is genoemd dat bepaalde wet- en 

regelgeving ter bescherming van het erfgoed, het privé regelen van de financiële en juridische zaken in de weg 

staat.   
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Tuindagen Park van Beervelden, ©groenvandaag.nl 

 

 

 
 

Om inzicht te krijgen in de ‘do’s en dont’s’ van gezamenlijke marketing zijn vijf partijen telefonisch 

geïnterviewd en is een zesde middels een bureauonderzoek in kaart gebracht. Centraal staat de vraag hoe zij 

hun marketing organiseren om te komen tot aanbevelingen voor Toerisme Oost-Vlaanderen ten aanzien van 

organisatie van de marketing en een succesvolle campagne. Er is gesproken met: 

 

Organisatie Gesprekspartner 

Stichting Liniebreed Ondernemen Juke M. van Niekerk 

Visit Zuid-Limburg Sven Kools 

NBTC – Verhaallijn Kastelen en Buitenplaatsen Arno Ruis 

Geldersch Landschap & Kasteelen Nicole Goossen 

RBT Heuvelrug & Vallei Michiel van der Schaaf 

The Historic Houses Association Deskresearch (niet bereid om in gesprek te gaan) 

Centre Val de Loire  Isabelle Scipion 
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5.2.1 Stichting Liniebreed Ondernemen  

Nadat diverse partijen (drie ministeries, 24 gemeenten en drie waterschappen), binnen het nationaal project 

Nieuwe Hollandse Waterlinie, grote investeringen gedaan hadden in het renoveren van de erfgoedsites aan de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie, zocht men exploitatiemogelijkheden van de forten. Stichting Liniebreed 

Ondernemen (SLO) werd in 2011 opgericht vanuit de behoefte om ondernemerschap op de forten aan de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie te ondersteunen en de waterlinie te promoten als geheel. Later kwamen daar 

andere waterlinies bij en inmiddels werkt SLO voor nagenoeg alle forten in Nederland.  

 

De aanwezige forten  

Stichting Liniebreed Ondernemen werkt voor, naar schatting, zo’n 110 forten in heel Nederland. Een overzicht 

van de forten waarmee samengewerkt wordt staat op forten.nl. Enkele forten zijn niet (betaald) aangesloten 

bij het netwerk. De forten zijn meestal onderdeel van verdedigingslinies waar dus meerdere forten onder 

vallen. SLO werkt voor de forten afzonderlijk maar ook voor de verdedigingslinies waaronder de Nieuwe 

Hollandse waterlinie.  

 

Er zit veel verschil in de activiteiten die worden aangeboden op de forten: het ene fort betreft een fundering 

waarbij een informatiepaneel geplaatst is, andere forten zijn ware trekpleisters voor toeristen en recreanten, 

zoals Slot Loevestein, Geofort, Fort eiland Pampus of het Muiderslot. 

 

Organisatie van de marketing  

Overheden geven SLO marketingopdrachten voor specifieke waterlinies. Per waterlinie ontwikkelt SLO 

plannen. Voor de forten zelf is deze gezamenlijke promotie soms te weinig concreet en vooral in een 

beginstadium is de meerwaarde van het gezamenlijk vermarkten lastig over te brengen en ontbreekt het aan 

betrokkenheid. Om individuele forten te verbinden, en dus individueel directe meerwaarde te bieden, heeft 

SLO een servicepakket per fort ontwikkeld op gebied van marketing en promotie.  Zo is er bijvoorbeeld de 

website forten.nl, wordt een glosse uitgebracht en worden activiteiten doorgeplaatst in online media.  

 

SLO heeft binnen de marketing van de individuele forten geen specifieke verhaallijn gekozen. Binnen de 

waterlinies, die ook allen een aparte website hebben die door SLO onderhouden wordt, wordt uiteraard de 

verhaallijn van de verdedigingslinie gedeeld.  

 

Ten aanzien van de promotie van de forten wordt geen specifieke doelgroep gekozen. Wel is duidelijk 

zichtbaar dat met name het bezoeken en beleven van de forten voorop staat in de promotie. Het historisch 

perspectief wordt in een ‘lightversie’ gedeeld via de communicatiekanalen. De ervaring van SLO, samen met de 

forten, is dat mensen pas echt geïnteresseerd zijn in het verhaal van een specifieke locatie als ze op die plek 

zelf zijn. Veel bezoeken komen tot stand doordat mensen langs een fort komen. Het fort is vaak niet de 

bestemming zelf, maar onderdeel van een geheel aan activiteiten. De combinatie met andere dagrecreatie is 

daarom erg belangrijk. SLO speelt hierop in door bijvoorbeeld routes op te nemen in de glossy of een door een 

hoofdstuk ‘dineren op een fort’ op te nemen in de glossy.  

 

Andere taken die de organisatie op zich neemt 

Inkomsten genereert SLO uit de opdrachten die uitgevoerd worden voor overheden en bijdragen van zo’n 250 

deelnemers. De deelnemers zijn allerlei belanghebbende partijen in de erfgoedbranche die zowel kennis 

brengen als halen binnen het levendige netwerk. Het netwerk wordt gevoed en onderhouden door periodieke 

inspiratievolle bijeenkomsten over actuele thema’s, een nieuwjaarsbijeenkomst, nieuwsbrieven, een 

fortenacademie en persoonlijk contact. De deelnemers zijn overheden, toeleveranciers, ondernemers op 

forten, eigenaren maar ook vrijwilligers zijn zeer welkom op de bijeenkomsten. Er is vanuit SLO oog voor alle 

‘ondernemenden’ die de forten verder kunnen helpen. Er is een database van wel 4000 contacten.  
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Toen SLO ongeveer 100 deelnemers had, ervoer SLO dat het netwerk een mooie omvang had voor de 

deelnemers en dermate relevant werd voor partijen dat men zich als vanzelfsprekend aan wilde melden. Het is 

daarom van belang om als organisatie voldoende tijd te krijgen om die meerwaarde te kunnen ontwikkelen en 

kunnen uitdragen richting (potentiële) deelnemers.  

 

Het resultaat van de inspanningen 

Dankzij het netwerk ervaren deelnemers dat ze gemakkelijker aan relevante kennis kunnen komen waardoor 

het gemakkelijker is om een fort te beheren en exploiteren en gemakkelijker samenwerking opgezocht wordt. 

Daarnaast profiteren de deelnemers van de promotiekracht van SLO. De website Forten.nl trekt veel organisch 

bezoek. Daarnaast dragen de inspanningen van SLO bij aan het verder versterken van het DNA van Nederland 

als voorloper op het gebied van watermanagement wat zowel een historisch als hedendaags perspectief heeft.    

 

De belangrijkste leerpunten 

▪ Het creëren van meerwaarde kost tijd; het uitgangspunt voor een marketingplan voor gezamenlijke 

vermarkting moet een duurzaam samenwerkingsverband zijn om echt tot wasdom te komen.  

▪ Zorg dat de vraag ‘what’s in it for me’ eerst helder beantwoord kan worden door de afzonderlijke kastelen 

alvorens de verwachting te hebben dat men in gezamenlijke promotie investeert. 

▪ Zorg voor een divers netwerk dat voldoende groot is zodat er kruisbestuiving ontstaat met meerwaarde 

voor de individuen in het netwerk. Wees dus ook niet te star in wie wel/niet deel mag nemen in het 

netwerk.  

▪ Voor de gezamenlijke promotie is het van belang dat de forten individueel succesvol zijn. Zet hier dus aan 

de voorkant op in. Met andere woorden: het is belangrijk om eerst de winkel op orde te maken alvorens de 

etalage in te richten.   

▪ Het kunnen beleven van forten/kastelen zou voorop moeten staat, een diepgaand historisch perspectief 

volgt zodra mensen op locatie zijn.  

 

5.2.2 Visit Zuid-Limburg 

Deze organisatie in Zuid-Limburg (Nederland) bestaat al 134 jaar en was de eerste VVV/verkeersbureau van 

Nederland. Visit Zuid-Limburg heeft een hoofdkantoor en 5 VVV-winkels (waarvan 1 een Limburg Experience), 

20 servicepunten en 4 folderposten in Zuid-Limburg. Er zijn ongeveer 75 medewerkers, waaronder ongeveer 50 

vrijwilligers die de VVV-kantoren bemannen. Zij werken met en voor ondernemers en overheid en worden ook 

door ondernemers en overheid betaald. Het doel van Visit Zuid-Limburg is om het aanbod op gebied van 

recreatie en toerisme zichtbaar te maken. Er worden geen eigen producten ontwikkeld, op het samenstellen 

van enkele gidsen en brochures na. Wel wordt productontwikkeling gestimuleerd door overheden en 

ondernemers te adviseren en eventueel faciliteren.  

 

De aanwezige kastelen  

Zuid-Limburg herbergt veel kastelen; op de website van Visit Zuid-Limburg staan er 46. Een klein deel daarvan 

is opengesteld voor publiek. Het gaat meestal om wat kleinere kastelen en sommige ruïnes. Veruit de meeste 

kastelen zijn in gebruik als horecagelegenheid of logiesaccommodatie. Enkele kastelen hebben een museale 

functie en een tamelijk grote aantrekkingskracht, zoals Kasteel Hoensbroek.  

 

Organisatie van de marketing 

Alle ondernemers in recreatie en toerisme in Zuid-Limburg kunnen contribuant worden van Visit Zuid-Limburg 

en betalen, afhankelijk van de branche en bedrijfsomvang, een jaarlijks bedrag. In ruil hiervoor worden zij 

opgenomen in een veelheid van uitingen, online en offline. Kastelen die commercieel geëxploiteerd worden 

(bijvoorbeeld als horeca- of logiesaccommodatie) kunnen ook contribuant worden en krijgen, net als de 

andere bedrijven, diverse mogelijkheden om zichzelf te profileren binnen de uitingen. Daarnaast worden de 

gebouwen zelf als bezienswaardigheid getoond binnen de kanalen van Visit Zuid-Limburg. 
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Visit Zuid-Limburg voert geen specifieke campagnes rondom erfgoed, of in het bijzonder kastelen. Erfgoed is 

wel een belangrijk onderdeel van het aanbod in Zuid-Limburg en wordt gebruikt om de regio te profileren als 

aantrekkelijke en interessante omgeving om een dagje of meerdere dagen in het gebied te verblijven. Het 

aanbod wordt gebundeld op: https://www.visitzuidlimburg.nl/te-doen-in-zuid-limburg/historisch-

erfgoed/kastelen-in-zuid-limburg/.  

 

De kastelen worden met name aangehaakt op routes. Zij vormen dan de stepping stones van een themaroute. 

Daarnaast worden kastelen, zij het in mindere mate, gebruikt om verhalen te vertellen. Alhoewel elk kasteel 

een eigen historisch verhaal kent, vertellen gezamenlijke kastelen over de bijzondere historie van Limburg. In 

een virtual reality voorstelling in een experience center van Visit Limburg (in Valkenburg), wordt aan de hand 

van de vele kastelen verteld over de veroveringen op en verdedigingen van Limburg.  

 

Met betrekking tot het vermarkten van de kastelen kiest Visit Zuid-Limburg niet voor een specifieke doelgroep. 

Wel wordt ervoor gekozen om in alle communicatievormen te tutoyeren. Reden hiervoor is dat mensen vrije 

tijd spenderen en willen ontspannen en een meer informele aanspreekvorm hierbij passend is volgens de 

organisatie.  

 

Andere taken die de organisatie op zich neemt 

De exploitanten van de kastelen (als deze er zijn) worden middels het reguliere netwerk van Visit Zuid-Limburg 

in contact gebracht met andere ondernemenden in de toerisme en recreatiebranche. Er is geen apart netwerk 

beschikbaar voor kasteeleigenaren/kasteelexploitanten. Kastelen die niet commercieel geëxploiteerd worden 

of niet aangesloten zijn bij Visit Zuid-Limburg, participeren niet automatisch in dit netwerk.   

 

Het resultaat van de inspanningen 

De kastelenroutes op de website zijn erg in trek bij bezoekers. Met name de wat kortere rondjes waarbij langs 

kastelen gefietst of gewandeld wordt, worden veel bekeken.   

 

De belangrijkste leerpunten 

▪ Gebruik kastelen als stepping stone in een groter geheel, zoals routes. 

▪ Benut de aanwezigheid van kastelen om een overkoepelend verhaal te vertellen.  

 

5.2.3 NBTC-verhaallijn Kastelen en Buitenplaatsen 

Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) heeft in 2017 enkele verhaallijnen gelanceerd ter 

bevordering van internationale toerisme, met name met het oog op herhalingsbezoek. Een van de 

verhaallijnen is Kastelen en Buitenplaatsen. Deze richtte zich in eerste instantie op de Duitse en Belgische 

markt en sinds 2019 ook op de markt in de UK. Een eerste projecttermijn is inmiddels bijna verstreken (eind 

2019) en wegens succes worden er plannen gesmeed om de verhaallijn door te zetten waarmee een 

doorontwikkelde werkwijze en financieringstermijn gepaard gaat. Arno Ruis is verantwoordelijk binnen NBTC 

voor deze verhaallijn.  

 

De kastelen en buitenplaatsen 

NBTC heeft samenwerking gezocht en gevonden met 29 museale kastelen en buitenplaatsen in vijf provincies 

in Nederland. Het gedeelde DNA zit in de afmeting van de plekken en de sfeer; de kastelen en buitenplaatsen 

zijn, in lijn met andere kastelen in Nederland, relatief kleinschalig en zijn echte statussymbolen met veel pracht 

en praal. Zij zijn vaak gelegen aan het water. De kastelen en buitenplaatsen hebben meestal een bijzondere 

architectuur en zijn van hoge kwaliteit. 

 

Selectiecriteria voor NBTC waren destijds: een minimale verblijfsduur van twee uur, aanwezigheid van 

kasteelmuseum en horeca, bereidheid om drietalige informatie te bieden aan bezoekers en de bereidheid om 

https://www.visitzuidlimburg.nl/te-doen-in-zuid-limburg/historisch-erfgoed/kastelen-in-zuid-limburg/
https://www.visitzuidlimburg.nl/te-doen-in-zuid-limburg/historisch-erfgoed/kastelen-in-zuid-limburg/
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tijd te investeren in de samenwerking. De 29 deelnemers betalen een kleine ‘commitment fee’, afhankelijk van 

de draagkracht.  

 

Organisatie van de marketing 

De marketing is gericht op het gezamenlijk creëren van (online) content, het periodiek voeden van de social 

mediakanalen van NBTC (Visit Holland) met honderdduizenden volgers, het voeren van campagnes op 

bijvoorbeeld de radio en persbewerking welke erg succesvol is. Het totale budget voor de verhaallijn bedraagt 

€300.000 per jaar in 2019. Slechts 20% van het budget is noodzakelijk voor het dekken van de overhead.  

 

De kastelen worden vooral gestimuleerd om aanbod te communiceren met NBTC zodat deze ingezet kan 

worden in de campagnes. Daarbij wordt gestuurd op het ontwikkelen van onderscheidend aanbod dat 

internationale bezoekers trekt. Het aanbod wordt gegroepeerd aangeboden aan de hand van de volgende 

thema’s. 

▪ Beroemde bewoners en gasten 

▪ Indrukwekkende kunstcollecties 

▪ Prachtige kasteeltuinen 

 

De inspanningen van NBTC hebben ertoe geleid dat twee regionale verkeersbureaus, Toerisme VAN (Veluwe, 

Arnhem, Nijmegen en RBT Heuvelrug & Vallei, eigen aanvullende kastelencampagnes hebben opgezet en 

uitgevoerd met gefinancierd. Beide verkeersbureaus hebben hierbij de kernwaarden pracht en praal 

overgenomen en door vertaald. Daarnaast hebben ze de bovenstaande drie thema’s overgenomen in hun 

campagnes. 

 

NBTC maakt gebruik van de segmentatiemethode van Motivaction. Gericht wordt op Mary en Paul2. Bijna altijd 

worden kastelen en buitenplaatsen gecombineerd aangeboden met wandelen/fietsen en eten/drinken. Het 

gaat de bezoeker namelijk om de totaalbeleving en alleen een museale tentoonstelling is meestal niet ‘reason 

to visit’. Mary wordt gevoed met informatie over de wat kleinschaligere kastelen in combinatie met het 

buitengebied en culinair genieten. Bovendien wordt Mary steeds geattendeerd op de nieuwe 

kastelenfietsrondjes (en enkele kasteelwandelingen) die op initiatief van NBTC zijn ontwikkeld. Bij Paul is de 

toon wat formeler en worden de wat grotere en statigere plekken uitgelicht. Meestal in combinatie met culinair 

genieten. De tone of voice ligt ook in lijn met de persona’s. Succes van de marketing zit vooral in de herhaling.  

 

Andere taken die de organisatie op zich neemt 

Het werken aan duurzame relaties (deelnemers, pers, overheid, regionale verkeersbureaus) is een belangrijke 

voorwaarde voor succes en hier is dan ook flink op ingezet. Momenteel wordt er een plan geschreven voor de 

projectperiode 2020-2022. De focus voor deze periode gaat iets verlegd worden; NBTC wil dan nog meer 

inzetten op meer onderlinge samenwerking, meer onderling leren van elkaar, het vormen van een community 

met als doel aanbodinnovatie.  

 

Het resultaat van de inspanningen 

Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (SKBL)heeft onderzocht dat de kasteelmusea 

in 2018 zo’n 100.000 buitenlandse bezoekers hebben getrokken en de directeuren van de kasteelmusea geven 

hierbij als reden de NBTC-inspanningen3. Met name de persbewerking is zeer succesvol vanwege de lange 

adem van het project, hierdoor kunnen duurzame relaties opgebouwd worden, en het telkens bieden van 

nieuws. 

 

 

 
2 Voor informatie over de persona’s: https://inkomendtoerisme.nbtc.nl/nl/magazine/9416/779084/8_1_persona_s.html 
3 Zie ook: https://www.monumentaal.com/steeds-meer-buitenlanders-bezoeken-kastelen-en-historische-buitenplaatsen/ 

https://inkomendtoerisme.nbtc.nl/nl/magazine/9416/779084/8_1_persona_s.html
https://www.monumentaal.com/steeds-meer-buitenlanders-bezoeken-kastelen-en-historische-buitenplaatsen/
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Daarnaast heeft de samenwerking tot diverse onverwachte positieve neveneffecten geleid: kastelen hebben 

hun websites Duits- of Engelstalig gemaakt, hun Duitse of Engelse informatie bij de collectie verder ontwikkeld, 

openingstijden verruimd. Ook zijn de rechtenvrije beelden, die NBTC ter beschikking stelde aan de 

deelnemers, breed toegepast op bijvoorbeeld eigen sites en zelf in commercials. 

 

Belangrijkste leerpunten: 

▪ Een kasteel is zelden een ‘reason to travel’. Gebruik daarom de omgeving en combineer activiteiten 

(museum, eten, drinken, fietsen, wandelen, overnachten bij kastelen en buitenplaatsen) om gasten aan te 

trekken.  

▪ Zorg dat het project voldoende duurzaam is zodat gebouwd kan worden aan relaties. Denk dan aan het 

versterken van de samenwerking met de kastelen, de kastelen onderling en dat er gewerkt kan worden 

aan een vruchtbare relatie met de communicatiekanalen (zoals de pers) met voldoende herhaling.  

▪ De gezamenlijke marketing draagt bij aan de individuele groei van kastelen. Zij krijgen bijvoorbeeld 

promotiemateriaal aangeboden waardoor zij zichzelf professioneler kunnen profileren. Daarnaast worden 

de kastelen gestimuleerd om aanbod te verbeteren en te ontwikkelen want daarmee worden zij beter 

zichtbaar in de campagne.  

 

 
 

  

Reflectie op de samenwerking met NBTC - Geldersch Landschap en Kasteelen 

 

“Dankzij de samenwerking in de marketingcampagne ‘Kastelen en Buitenplaatsen’ van NBTC vergroten wij 

de zichtbaarheid van onze kastelen. Het bundelen van krachten leidt gewoon tot méér. Onze kastelen zijn 

zichtbaar in de campagne in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Wij weten niet precies hoeveel 

extra buitenlandse gasten wij de laatste jaren ontvingen; we zijn dit seizoen gestart met het beter in kaart 

brengen hiervan. Wel hebben wij het idee dat met name het aantal Belgische en Duitse gasten is 

toegenomen. 

 

De regionale RBT’s haken goed in op de campagne van NBTC door ‘hun’ kastelen regionaal, landelijk en 

soms kleinschaliger over de grens te promoten op een vergelijkbare manier als NBTC. Hierdoor worden de 

campagnes nóg sterker.  

 

Een mooie ontwikkeling is dat wij vanwege de samenwerking met NBTC onze toegankelijkheid en 

attractiviteit vergroten voor internationale gasten. Zo hebben wij bijvoorbeeld een Duitstalige audiotour 

ontwikkeld en hebben we onze informatie vertaald in het Duits en Engels.  

 

Behalve marketingkracht biedt de samenwerking ook kennisuitwisseling; als wij ergens tegenaan lopen 

informeren we bij NBTC of collega’s.  Anderen steken ook hun licht op bij ons. Dankzij de samenwerking zijn 

de lijnen kort. Overigens zijn wij aangesloten bij meerdere samenwerkingsverbanden zoals Topkastelen, 

Platform Cultuur Locaties en anderen, ook daar delen wij kennis met het netwerk.  

 

Ik kan Toerisme Oost-Vlaanderen van harte aanbevelen duidelijk en transparant te zijn over wie wat doet 

en waarom omdat dit bijdraagt aan het draagvlak. Daarnaast is het goed om je successen te delen met je 

deelnemers, om te waarborgen dat ze enthousiast blijven. – Nicole Goossen 
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5.2.4 RBT4 Heuvelrug & Vallei 

In 2017 lanceerde RBT Heuvelrug & Vallei, tegelijk met NBTC, de regionale campagne Kastelen en 

Buitenplaatsen in de provincie Utrecht. De campagne heeft tot doel het beter onderling organiseren van de 

kastelen en buitenplaatsen en om ze aan te laten haken bij het toeristisch aanbod om uiteindelijk het 

verdienvermogen van de erfgoedlocaties te vergroten. Daarnaast geven de kastelen en buitenplaatsen kleur 

aan de het gebied en in het bijzonder aan de het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, waar veruit de meeste 

kastelen binnen de provincie Utrecht gevestigd zijn.  

 

Omdat het RBT gespecialiseerd is in toerisme en recreatie, kunnen de Utrechtse Kastelen en Buitenplaatsen 

gemakkelijker aansluiting vinden tot de toeristisch-recreatieve markt, waar een grote potentie ligt. Vooral de 

kleine kastelen hebben hier veel voordeel van. De grotere kastelen, denk aan Paleis Soestdijk en Huis Doorn, 

weten zelf al decennialang de toeristen en recreanten te bereiken.   

 

De kastelen en buitenplaatsen 

Het RBT werkt inmiddels samen met 25 van de 30 aanwezige kastelen in de provincie. Bij de start waren het er 

slechts 13 of 14. Vijf van de kastelen waarmee samengewerkt wordt, liggen buiten het gebied van RBT 

Heuvelrug & Vallei. Er is voor gekozen om álle kastelen en buitenplaatsen van Provincie Utrecht op te nemen in 

de campagnes. Een groot deel van de kastelen en buitenplaatsen ligt op de Utrechtse Heuvelrug zelf; een 

prachtig natuurgebied. 

  

De kastelen werden geselecteerd op basis van openstelling/het hebben van een publieke functie. Deze functie 

kan ook een hotelfunctie of restaurantfunctie zijn.  

 

Organisatie van de marketing 

Het RBT is gestart met het inventariseren van de verhalen van de afzonderlijke kastelen. Hieruit bleek dat er 

kleine en grote verhaallijnen zijn. Deze zijn vervolgens gethematiseerd aan de hand van de thema’s die NBTC 

ook hanteert: 

▪ Beroemde bewoners en gasten 

▪ Indrukwekkende kunstcollecties 

▪ Prachtige kasteeltuinen 

 

Er is vervolgens een platform gebouwd, online en offline, om zichtbaarheid te creëren. Er is een website en er 

zijn levendige social mediakanalen. Het zgn. Paspoort naar de Utrechtse Kastelen en Buitenplaatsen; een 

reisgids en stempelkaart ineen waarmee het bezoeken van meerdere kastelen en buitenplaatsen gestimuleerd 

wordt, is uiterst succesvol. Het paspoort dient als gids en geeft weer hoe toegankelijk het erfgoed is. Ook is de 

persbewerking erg succesvol.  

 

Er is een jaarlijks budget beschikbaar van ongeveer 25K, dat bijeengebracht wordt door de provincie Utrecht 

en de bijdrages van de kastelen zelf. Daarnaast zijn er inkomsten uit de verkoop van het zgn. Paspoort naar de 

Utrechtse Kastelen en Buitenplaatsen; een reisgids en stempelkaart ineen waarmee het bezoeken van 

meerdere kastelen en buitenplaatsen gestimuleerd wordt. Hiermee is het budget beperkt, maar toereikend, 

aldus de directeur van RBT Heuvelrug & Vallei. Dankzij het maken van slimme combinaties met andere 

campagnes kan het beschikbare budget efficiënt en uiterst effectief ingezet worden. Bijvoorbeeld door de 

kastelenlijn tijdens de Meimaand Fietsmaand (een grote nationale campagne die fietsen promoot) onder de 

aandacht te brengen of door in bestaand offline materiaal speciaal aandacht te vragen voor de kastelen en 

buitenplaatsen.  

 

 
4 De afkorting RBT staat voor Regionaal Bureau voor Toerisme. Zij werken ongeveer hetzelfde als een verkeersbureau; voor een 

bepaalde regio bieden zij ondersteuning aan overheid en ondernemers om toeristisch recreatief aanbod te 

vergroten/verbeteren/vermarkten. Elk RBT heeft een eigen opgave en zij hebben meestal geen officiële relatie met andere RBT’s.  
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RBT Heuvelrug & Vallei kiest ervoor om specifiek de breed georiënteerde toerist en recreant aan te spreken in 

de marketing. Dit omdat de kastelen zelf al goed de weg weten naar de specifieke erfgoedliefhebber. RBT 

Heuvelrug & Vallei kiest in het algemeen voor de doelgroepen stijlzoeker, inzichtzoeker en plezierzoeker uit de 

Leefstijlvinder5. De kastelen en buitenplaatsen maken integraal deel uit van de algehele campagne. Specifieke 

acties voor kastelen en buitenplaatsen richten zich meer op de stijlzoeker en inzichtzoeker. In de lijn van deze 

doelgroepen wordt de tone of voice gekozen die de Leefstijlvinder adviseert.  

 

Andere taken die de organisatie op zich neemt 

Inmiddels zijn de eerste stappen gezet naar het ondersteunen van de kastelen in plaats van het (vaak) 

praktisch uitvoeren van werkzaamheden. Zo worden medewerkers (soms vrijwilligers) geholpen bij het 

schrijven van een goed persbericht en wordt uitgelegd hoe vervolgens omgegaan moet worden met opvolging 

van het persbericht. Daarnaast biedt RBT Heuvelrug & Vallei aan om een ‘businessplan in één dag’ te 

ontwikkelen samen met de kastelen/buitenplaatsen.  

 

De exploitanten van de kastelen en buitenplaatsen werden daarnaast aangehaakt op het netwerk van 

ondernemers en andere partijen in recreatie en toerisme. Doordat de kastelen deel uit gingen maken van dat 

reguliere netwerk van RBT, ontstaat een mooie kruisbestuiving tussen cultuur/erfgoed en toerisme/recreatie. 

Er ontstaat erkenning van elkaars bestaan, de toegevoegde waarde van elkaars terrein en samenwerkingen 

tussen bijvoorbeeld logiesbedrijven en kastelen. Speciaal voor de kastelen en buitenplaatsen organiseert RBT 

één bijeenkomst per jaar. Tijdens die bijeenkomst mogen de aanwezigen de agenda voor het komende jaar 

bepalen. Dit waarborgt de betrokkenheid; door het volgen van de agenda’s van de kastelen en buitenplaatsen 

is er voldoende voordeel voor de kastelen om aangehaakt te blijven. Daarnaast is het erg waardevol voor de 

exploitanten om elkaar te ontmoeten, dat is namelijk niet vanzelfsprekend. Men spreekt elkaar graag om 

ervaringen uit te wisselen op technisch gebied (hoe renoveer/onderhoud je een kasteel) alsook om zaken 

rondom exploitatie te bespreken.  

 

Het resultaat van de inspanningen 

De kastelen boeken records op gebied van bezoekers. Het succes zal een optelsom zijn van de activiteiten van 

RBT Heuvelrug & Vallei, NBTC en macro-economische factoren.  

 

Tips die RBT Heuvelrug & Vallei mee wil geven aan Toerisme Oost-Vlaanderen 

▪ Biedt ondersteuning aan kastelen; als ze het zelf gekund hadden, hadden ze het al lang gedaan. 

▪ Kastelen bewegen niet snel maar als ze in beweging komen kun je een duurzame samenwerking 

verwachten. Heb dus geduld en voldoende middelen om te blijven werken aan de doelen. 

▪ Je hebt geen grote bedragen nodig om grote gebaren te maken. Wat wel belangrijk is, is om de kastelen te 

integreren in je campagnes en de belangen van de kasteelexploitanten in acht te blijven nemen.  

 

Belangrijkste leerpunten  

▪ De kastelen profiteren het meest van het aanhaken op het toeristisch netwerk; dit is voor hen (vaak) 

onontgonnen terrein.  

▪ Zorg dat kastelen aanhaken op het toeristisch aanbod; hier is veel winst te behalen.  

▪ Zorg voor een duurzaam plan dat ruimte geeft om enkele jaren te bouwen.  

▪ Ondersteun de kastelen met raad en daad. 

▪ RBT Heuvelrug & Vallei koos ervoor om de marketing gewoon te starten en door goede resultaten te 

boeken, de kastelen te motiveren actiever te worden.  

 

 

 
5 https://leefstijlvinder.nl/ 

 

https://leefstijlvinder.nl/
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5.2.5  The Historic Houses Association (UK) 

The Historic Houses Association was niet bereid om een interview te geven. Geraadpleegde bronnen zijn:  

▪ Website Historic Houses: www.historichouses.org  

▪ Website uitgever van het magazine Historic Houses: www.hall-mccartney.co.uk/publication/historic-

house/  

 

Deze organisatie in het Verenigd Koninkrijk werd in 1973 opgericht als antwoord op de verwaarlozing van 

erfgoedsites die ontstond vanwege de Tweede Wereldoorlog, veranderende economieën en veranderende 

sociale omstandigheden. Het doel van The Historic Houses Association (hierna Historic Houses) was destijds 

om eigenaren van erfgoedlocaties een basis te bieden om samen te werken en om gezamenlijk kennis te 

ontwikkelen en delen. De organisatie is opgericht door een toeristische dienst en heeft 54.000 leden; 

consumenten die het erfgoed willen ondersteunen en ervan willen genieten.  Er zijn momenteel ongeveer 400 

zakelijke sponsoren.  

 

De aanwezige kastelen  

Anno 2019 zijn meer dan 1650 belangrijke ‘historische huizen en tuinen’ onderdeel van het netwerk. Zij zijn 

geen van allen in eigendom van Historic Houses en veel van de huizen worden bewoond. Ongeveer 320 

locaties zijn opengesteld voor publiek. Leden van Historic Houses hebben gratis toegang, niet-leden betalen in 

de meeste gevallen entree. Jaarlijks worden ongeveer 26 miljoen bezoekers verwelkomd.  

 

Marketing 

Historic Houses heeft een aantrekkelijke website voor bezoekers. Hier kunnen mensen zich oriënteren op een 

bezoek van een locatie met korte weergave van de locaties waarna doorgeklikt kan worden naar de website 

van de locatie zelf. De website biedt leden de mogelijkheid om in te loggen waarna op maat gesneden 

informatie geboden wordt. 

 

Historic Houses geeft 4x per jaar het ‘Historic House magazine’ uit met hoogwaardige content die inspiratie 

biedt voor volgende bezoeken, achtergrondverhalen van bewoners van de huizen, recepten, stylingtips en 

meer. Het magazine heeft een oplage van 30.000 stuks. 

 

Een gedeelte van de content is op de website te lezen in blog-vorm. Een deel is afgeschermd en exclusief voor 

leden. Ook is Historic Houses actief op social media; Instagram (40,5K volgers), Facebook (14K volgers) en 

Twitter (8,2K volgers).  

 

De 54.000 leden (verdeeld over 29.000 huishoudens) ontvangen het magazine gratis, krijgen een 

gepersonaliseerde website, mogen de opengestelde huizen gratis bezoeken en ontvangen de nieuwsbrief 

automatisch. Het lidmaatschap kost 54 pond per jaar. 

 

Qua storytelling lijkt er geen specifieke lijn te zitten in de huizen en tuinen die door Historic Houses 

gerepresenteerd worden in de marketing. Wel wordt op de website gesteld dat iedere locatie een eigen uniek 

verhaal vertelt dat bijdraagt aan besef en begrip van de historie van het land. Op de website worden de huizen 

niet gethematiseerd aangeboden. Wel op basis van faciliteiten; met hond te bezoeken, bereikbaar met 

openbaar vervoer, geschikt voor kinderen etc. Daarnaast zijn er specifieke doelgroepen waarop gericht wordt 

buiten de dagrecreant: er is een sectie voor film- en fotografielocaties, (zakelijke) events, bruiloften en 

overnachten. 

 

Andere taken die de organisatie op zich neemt 

Aan de hand van de huizen en tuinen kan de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk levend gehouden 

worden, aldus Historic Houses. Terreinen waarop Historic Houses actief is, zijn: 

▪ Het geven van technisch advies aan eigenaren; 

http://www.historichouses.org/
http://www.hall-mccartney.co.uk/publication/historic-house/
http://www.hall-mccartney.co.uk/publication/historic-house/
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▪ Het geven van advies en ondersteuning aan eigenaren met betrekking tot de exploitatie (waar marketing 

onderdeel van uitmaakt); 

▪ Politieke lobby (o.a. fondsenwerving en verlagen van druk op eigenaren zodat zij hun huizen kunnen 

bewaren voor de toekomst). NB op de website van Historic Houses, onder facts & figures, wordt via 

factsheets de maatschappelijke en economische relevantie van de historic houses aantrekkelijk in beeld 

gebracht. Hier wordt bijvoorbeeld gesteld dat er voor 1,5 miljard pond achterstallig onderhoud is op de 

huizen van aangesloten eigenaren. Daarvan is 1/3 urgent.  

 

5.2.6 Centre-Val de Loire (FR) 

De organisatie die de regio Centre-Val De Loire toeristisch promoot werd 12 jaar geleden opgericht als 

samenwerkingsverband. Omdat de regio geen specifiek gemeenschappelijk kenmerk heeft, werd ervoor 

gekozen om 6 afzonderlijke thema’s te vermarkten: Val De Loire, La Loire à Velo, Les Châteaux de la Loire, Berry 

Province, Touraine en Les Châteaux de la Loire. 

 

In het samenwerkingsverband Regio Centre-Val de Loire werden 22 kastelen verenigd, met als doel om de 

kastelen zichtbaar te maken bij bezoekers. Om tot het samenwerkingsverband toe te kunnen treden moeten 

de sites aan specifieke kwaliteitsvereisten voldoen. Namelijk aan de voorwaarden van het keurmerk 

‘Démarche d’excellence de Grands sites du Val de Loire’. Deelnemende kastelen moeten het gehele jaar 

geopend zijn en zij moeten een bepaalde schaalgrootte hebben met een minimum aantal bezoekers. Voor 

‘grande sites’ was dit aanvankelijk 80.000 bezoekers per jaar, maar dit werd verlaagd naar 50.000 bezoekers per 

jaar. Daarnaast moeten zij een bijzondere beleving bieden aan het Franse en buitenlandse publiek.  

 

Centre-Val de Loire beheert en organiseert het samenwerkingsverband. De deelnemende site betalen jaarlijks 

een bijdrage van €2.000. Overheden voegen het equivalent van wat de sites bijdragen toe. Het totale budget 

bedraagt ongeveer €88.000 per jaar.  

 

Marketing  

De laatste jaren is vooral ingezet is op bestendigen en verhogen van de bezoekersaantallen. Men ziet, dankzij 

nieuwe media, mogelijkheden om nieuwe doelgroepen aan te spreken. Histopads bijvoorbeeld, maken 

kastelen en hun beleving interessanter voor verschillende doelgroepen.  

 

Er zijn grotere sites die beschouwd kunnen als locomotieven van een dynamiek waar kleinere sites van kunnen 

profiteren. De samenwerking wordt uitgebreid met enkele andere erfgoedsites), maar bijvoorbeeld. ook met 

Cadre Noir de Saumure (de nationale paardenrijschool van Frankrijk). Centre-Val de Loire blijft met oog op de 

behoefte van de toerist kastelen selecteren zodat er ook een kwalitatief goede promotie ontstaat. Er zijn ook 

kastelen die zich graag zouden aansluiten maar niet toegelaten worden op basis van de kwaliteit, 

openingsuren en kwalitatieve beleving.  

 

Het samenwerkingsverband draagt gezamenlijk het verhaal van de 16e eeuw en de renaissance uit. De 

marketing wordt opgedeeld in thema’s zodat de verschillende aspecten van het aanbod belicht worden. De 

thema’s zijn: tuinen, erfgoed van wijn, hedendaagse kunst, belangrijke personen, renaissance architectuur en 

ontstaan van tuinen en huizen van plezier. Voor sommige campagnes, bijvoorbeeld renaissance en 

architectuur, werd samengewerkt met andere branches waardoor het DNA van de regio versterkt wordt.  

 

Er is bewust gekozen voor enkele doelmarkten voor het samenwerkingsverband. Hierdoor kon ook specifiek 

gekozen worden voor vertaling van alle informatie in een beperkt aantal talen. Ook de tone of voice en 

beeldentaal (foto’s vaak met water) wordt aangepast op die doelmarkten. Er wordt stevig ingezet op 

persberwerking door Centre-Val de Loire. Communicatie richting consumenten vindt vooral online plaats en is 

erg succesvol, mede doorbannering en het kiezen van goede partners. Ook wordt gebruik gemaakt (ook 

betaald) van sociale media zoals Facebook en Instagram.  
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Andere taken die de organisatie op zich neemt 

Promotie van kastelen is de belangrijkste taak van Centre-Val de Loire. Daarnaast, maar in mindere mate, ook 

op de uitbouw van de toeristische kwaliteit (bv. toegankelijkheid) van sites en het met elkaar in contact 

brengen van kastelen door het organiseren van inspiratiedagen. Het doel van het netwerk is 

kennisuitwisseling.   

   

Belangrijkste leerpunten 

▪ Grote sites trekken kleinere sites mee in hun succes.  

▪ De sites kunnen ondersteund worden maar een samenwerkingsverband zou zich niet moeten richten op 

het overnemen van taken die eigenlijk het management van de site toebehoren; men moet zelf het 

product kunnen ontwikkelen.   

▪ Koester de overeenkomsten en respecteer de verschillen tussen de sites; er is dermate veel verschil in 

kwaliteit, de doelen van de sites en bijvoorbeeld prijsstelling.. Uiteindelijk moeten de sites zélf stappen 

ondernemen om hun product te ontwikkelen.  

▪ Gezamenlijke acties werken goed. Een gezamenlijk persconferentie maakte het bijvoorbeeld mogelijk om 

het netwerk te versterken. Onderlinge concurrentie is er, maar toch in te zetten op samenwerking tussen 

sites werd een zekere dynamiek op gang gebracht en men zoekt elkaar nu meer op.  

▪ Kastelen kunnen complementair zijn aan het verhaal dat een regio uitdraagt.  

 

 
 

Het vermarkten van een geheel aan erfgoedlocaties begint bij een sterk aanbod; individueel aantrekkelijke 

erfgoedsites die al dan niet verbonden worden door een gezamenlijk verhaal. Het gezamenlijke verhaal dat 

erfgoedsites verbindt, blijkt in de praktijk moeilijk te vinden te zijn. Alleen in het geval van de waterlinies 

overstijgt het gezamenlijke verhaal de individuele forten en is het gezamenlijke verhaal van grote toegevoegde 

waarde. Organisaties kiezen er wel voor om aanbod gerubriceerd aan te bieden (zoals NBTC met de drie 

thema’s, Val de Loire met de thema’s, SLO met thema’s zoals dineren op een fort en Historic Houses door 

faciliteiten leidend te laten zijn) om mensen houvast te bieden in hun keuzes. In dat geval dragen de verhalen 

wel bij maar zijn ze niet leidend in de marketinguitingen.  

 

Het is van belang om individueel aantrekkelijke erfgoedlocaties te hebben om een succesvolle gezamenlijke 

marketing op te tuigen. Om over die individueel aantrekkelijke erfgoedsites te kunnen beschikken voor de 

marketing, zetten bijna alle samenwerkingsverbanden in deze benchmark in op netwerk- en kennisdeling. 

Mede omdat het behouden en exploiteren van erfgoed specifieke kennis behoeft wordt hier dankbaar gebruik 

van gemaakt. Historic Houses is zelfs actief op politiek gebied.  

 

In het geval van met name kleinere erfgoedlocaties en locaties, die qua storytelling wat minder houvast bieden 

of beperkt of niet opgesteld zijn, kiest men voor inzet van de locaties als stepping stone in een groter geheel; 

door het erfgoed in te zetten bij de storytelling van een gebied, om mensen door een gebied te leiden middels 

een route of om mensen te laten genieten van erfgoed in combinatie met eten en drinken of overnachten. 
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Steppings stones, via Pixabay 

 

 

 

 

 

 
 

Er liggen veel kastelen in de ruime Scheldevallei. Dat het er veel zijn, wil nog niet zeggen dat ze allemaal even 

toeristisch interessant zijn. Als we kijken naar de factoren die binnen dit onderzoek hebben bepaald in 

hoeverre een kasteeldomein toeristische potentie heeft, dan ging het om de volgende zaken: 

 

Ambitie voor toeristische openstelling is een voorwaarde 

Vanuit de eigenaar / beheerder moet een wens of ambitie aanwezig zijn voor toeristische ontwikkeling. Het is 

zelfs een voorwaarde. Als een eigenaar / beheerder geen wens heeft om bezoekers te ontvangen, dan is de 

toeristische potentie daarmee nihil. De ambitie is uiteraard een factor die in de loop der tijd kan veranderen.  

 

Onderscheidend vermogen op basis van de intrinsieke (toeristische) waarde 

De tweede factor die in grote mate bepalend is voor de toeristische potentie, is de mate waarin een kasteel 

zich kan onderscheiden van andere kastelen (en eventueel ook van andere toeristische attracties). Het zich 

kunnen onderscheiden heeft te maken met de intrinsieke (toeristische) waarde van een kasteel, en die wordt 

door drie dingen bepaald:  
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▪ Wow-factor: Kastelen met een wow-factor vallen op, en dat is nodig om aantrekkelijk voor het publiek te 

zijn. De wow-factor kan worden bepaald door de buiten- en binnenzijde van een kasteel (de stenen en/of 

het interieur) en hangt vaak samen met de omvang en de twee volgende punten: 

▪ Authenticiteit: De intrinsieke waarde van een kasteeldomein is groter naarmate de authenticiteit hoger is. 

Authenticiteit hangt samen met de compleetheid van gebouwen en inventaris (zijn alle gebouwen / is alle 

inventaris aanwezig?), de eenheid (vormen gebouw en inventaris één samenhangend geheel?) en 

originaliteit (is alles nog origineel of daterend uit dezelfde tijd?).  

▪ Storytelling: Om onderscheidend te kunnen zijn moeten er interessante verhalen aanwezig zijn: over de 

geschiedenis van het kasteel, de inwoners, de omgeving etc. De meeste kastelen uit het onderzoek blijken 

over een groot palet aan verhalen te beschikken. Deze komen vooral tot leven doordat de eigenaar 

(meestal ook de bewoner) of een gids (meestal een vrijwilliger) er op een bevlogen manier over vertelt. 

 

Huidige staat van onderhoud  

De derde factor die bepalend is voor het toeristische potentieel is de huidige staat van het onderhoud. 

Alhoewel eventueel achterstallig onderhoud met voldoende financiële middelen kan worden opgelost, kan bij 

groot achterstallig onderhoud niet snel worden gestart met toeristische openstelling of de ontwikkeling tot een 

kernattractie. Daarbij doet een slechte staat van onderhoud afbreuk aan de wow-factor. Als er veel 

achterstallig onderhoud is, en er onvoldoende zicht is op budget voor beheer en renovatie, dan is de 

toeristische potentie (op de korte) termijn laag.  

 

De toeristische potentie lijkt in algemene zin daarom laag. Dat komt enerzijds doordat veel kastelen nog 

bewoond worden (en daarmee vaak niet opengesteld). De wens of ambitie voor openstelling ontbreekt. 

Anderzijds omdat het onderscheidend vermogen en de omvang van een grote groep kastelen ook niet 

voldoende is. In een aantal gevallen vormt het onderhoud zo’n grote opgave dat de toeristische potentie 

daarmee veel lager is.  

 

 

 

De belangrijkste vraag voor Toerisme Oost-Vlaanderen is of er door middel van kastelen in de ruime 

Scheldevallei unieke topbelevingen gecreëerd kunnen worden, voor het (inter)nationale publiek. Het antwoord 

is ‘ja’, maar het gaat wel om een zeer beperkt aantal kastelen. Van een longlist van zeventig kastelen zijn er 

slechts drie kastelen kansrijk bevonden om zich te ontwikkelen tot een kernattractie. Let op! De kastelen die 

deelnemen aan het hefboomproject ‘Van Steen tot Steen langs de Schelde zijn in dit onderzoek niet 

meegenomen.  

 

De drie kansrijke kastelen, die in onze ogen een unieke topbeleving kunnen creëren, zijn Kasteel Ooidonk, 

Kasteel van Loppem en Kasteel Beauvoorde. Deze drie kastelen scoren op de meeste factoren uit de 

erfgoedscan goed tot zeer goed: 

▪ Zo is er bij alle drie een duidelijke ambitie en wens om toeristisch opengesteld te zijn;  

▪ De intrinsieke waarde van de drie kastelen is hoog: er is sprake van een wow-factor en er zijn meerdere, 

boeiende verhalen die verteld (kunnen worden);  

▪ De huidige staat van onderhoud is bij alle drie goed tot uitstekend te noemen; 

▪ Marketing en promotie wordt al (deels) professioneel aangepakt.  

 

Deze drie kastelen zijn vooral gebaat bij het verder professionaliseren van het management en door aandacht 

te hebben voor de quick wins zoals we die beschrijven in paragraaf 6.3. 
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Daarnaast zijn er nog drie kastelen die mogelijk wel in de toekomst een kernattractie kunnen worden, maar 

daar zal eerst nog het één en ander moeten gebeuren: 

▪ Het Rubenskasteel heeft vooral een troef in handen als het gaat om story-telling. De meester-schilder 

Rubens heeft in het kasteel gewoond. Alhoewel de bouwkundige staat van het domein goed is, moet er 

wel veel gedaan worden om een wow-gevoel te creëren in de verschillende gebouwen. Ook ontbreekt het 

aan ondersteunende infrastructuur. Enorm pluspunt is dat er financiële middelen zijn om te renoveren en 

het kasteel geschikt te maken voor toeristische openstelling. Het ontbreekt op dit moment vooral aan een 

strategisch plan en samenwerkingspartners.  

▪ Kasteel van Bossuit heeft qua grootte van het domein en kasteel een grote wow-factor. Ook is in potentie 

de ontwikkeling van de Belgische ‘Keukenhof’ (met dahlia’s) op Kasteel van Bossuit een attractie om naar 

uit te kijken. Er zijn grote ambities en er is veel enthousiasme, maar het ontbreken van een strategisch 

(business)plan en de financiële middelen om alle plannen te realiseren en het achterstallige groot 

onderhoud en renovatie te financieren is een groot minpunt.  

▪ Kasteel van Leeuwergem heeft een goede wow-factor en er zijn verschillende interessante verhalen te 

vertellen. De huidige staat van onderhoud is goed en ook is er voldoende ondersteunende infrastructuur 

aanwezig. De reden dat Leeuwergem nu niet als kansrijke wordt gezien, heeft te maken met de 

eigendomssituatie: het kasteel wordt momenteel nog het hele jaar door bewoond en is dus niet 

toegankelijk voor het publiek en de opvolging is onzeker. Hierdoor kan op dit moment het domein slechts 

beperkt beleefd worden. Op termijn kan dit veranderen. 

 

Deze drie kastelen zijn vooral gebaat bij het professionaliseren van het management en door aandacht te 

hebben voor de quick wins, maar vooral de ‘langere termijn’ adviezen zoals we die beschrijven in paragraaf 6.3. 

 

Samengevat kunnen we concluderen dat er drie kastelen kansrijk zijn als kernattractie, drie kastelen kunnen 

zich op termijn tot een kernattractie ontwikkelen en de overige zeven onderzochte kastelen beschouwen we 

als niet kansrijk als kernattractie, zie tabel: 

 

Tabel 6.1 Overzicht kansrijkheid als kernattractie van de dertien onderzochte kastelen 

Kansrijke kernattracties Potentiële kernattracties Geen potentiële kernattracties 

1 Kasteel van Ooidonk 1 Rubenskasteel 1 Kasteel van Beervelde 

2 Kasteel van Loppem 2 Kasteel van Bossuit 2 Kasteel van Bellem 

3 Kasteel Beauvoorde 3 Kasteel van Leeuwergem 3 Hof ter Laken 

  4 Kasteel Blauwendael 

  5 Kasteel Cortewalle 

  6 Lozerkasteel 

  7 Kasteel van Poeke 

 

Legenda bij de tabel 

▪ Kansrijke kernattractie: Scoort goed op veel factoren uit de erfgoedscan, en kan op korte termijn door 

Toerisme Oost-Vlaanderen in de kijker worden gezet als toeristische kernattractie. 
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▪ Potentiële kernattractie: Scoort goed op veel factoren uit de erfgoedscan, maar er zijn nog wel een aantal 

(grote) vraagstukken die opgelost en uitgewerkt moeten worden voordat het kasteel als een toeristische 

kernattractie kan worden beschouwd. 

▪ Geen potentiële kernattractie: Het kasteel is niet kansrijk als toeristische kernattractie voor een ‘unieke 

topbeleving’. Een kasteel kan uiteraard wel toeristische potentie hebben op ander vlak, zoals Beervelde 

(evenement) of Hof ter Laken (natuurpoort).  

 

 
 

We maken in deze paragraaf onderscheid tussen de adviezen die gericht zijn op de eigenaars / beheerders van 

de kasteeldomeinen (6.3.1) en de adviezen voor Toerisme Oost-Vlaanderen (6.3.2).  

 

6.3.1 Aanbevelingen voor kasteeldomeinen 

Hieronder geven we aan op welke manier het toeristische potentieel van de onderzochte kastelen kan worden 

vergroot. Deze adviezen gelden uiteraard niet alleen voor alle onderzochte kastelen in deze studie, maar zijn 

ook van belang voor de ontwikkeling van kastelen buiten deze studie en andere type erfgoedsites.  

 

Quick wins 

Alhoewel de situatie per kasteel verschilt, zien we onderstaande adviezen als quick wins, die relatief 

‘gemakkelijk’ de toeristische potentie van veel kastelen zal kunnen versterken: 

 

▪ Durf één of twee verhaallijnen te kiezen  

We zien bij sommige kastelen dat er veel verhalen worden verteld: het lijkt een opsomming van veel 

historische of technische details, maar de samenhang ontbreekt daardoor. Wat is de rode draad die de 

bezoeker na een bezoek aan het kasteel moet bijblijven? Een duidelijke keuze voor één of twee 

verhaallijnen kan een kapstok bieden voor beleving, productontwikkeling en marketing. Heldere 

storytelling is een basisvoorwaarde voor succes.   

 

▪ Denk niet vanuit het erfgoed, maar vanuit de (potentiële) beleving door de toerist 

Nu is bij veel kastelen het erfgoed(verhaal) leidend, wat niet altijd interessant is voor de bezoeker. 

Historische details kunnen voor een echte erfgoedliefhebber heel interessant zijn, maar voor een groter 

publiek veelal niet. We zien dat de beleving vaak ontwikkeld wordt vanuit de liefde voor het erfgoed, maar 

dat kan voor toeristische ontsluiting belemmerend werken. Het belangrijk om zich te verplaatsen in een 

potentiële bezoeker, want daar ligt een belangrijke sleutel voor succes.   

 

▪ Zorg voor professionelere marketing  

Marketing is voor veel kastelen een sluitpost. De online vindbaarheid van de website is beperkt, de 

beleving ontbreekt vaak, gebruik van social media is uitermate beperkt, review sites worden niet actief 

ingezet en de online boekbaarheid ontbreekt via de eigen website of via de website van specifieke 

aanbieders (van MICE-locaties, trouwlocaties, etc.). Succesvolle toeristische ontwikkeling kan niet zonder 

professionele marketing. 

 

▪ Kijk buiten de deur 

Veel kastelen lijken het wiel opnieuw te willen uitvinden als het gaat om toeristische ontwikkeling. Het 

bezoeken van andere opengestelde kastelen en gesprekken met de eigenaar / beheerder (een 

inspiratietour) kan de ogen ‘openen’.  

 

Langere termijn 

Op de langere termijn is het goed om aandacht te hebben voor het volgende:  

 



BUREAU VOOR RUIMTE & VRIJE TIJD  ADVIESRAPPORTAGE TOERISTISCH POTENTIEEL DECEMBER 2019 39 

▪ Zorg voor een ‘masterplan’  

Er is veel enthousiasme en inzet bij de meeste kastelen, maar geen samenhangende visie (wat willen we 

bereiken, voor wie?) en bijbehorende strategie (waar gaan we dan op inzetten en hoe organiseren we dat 

op een professionele wijze?). Het ontwikkelen van een masterplan zal veel kasteeldomeinen helpen bij de 

toeristische ontwikkeling van het domein. Het kan wellicht helpen als er een aantal interessante en goede 

voorbeelden beschikbaar zijn.  

 

▪ Werk toe naar een gezonde financiële exploitatie 

Veel domeinen hebben moeite met het realiseren van een gezonde financiële exploitatie. Dit geldt voor 

kastelen in privé-eigendom, maar ook die in beheer zijn van overheden of andere organisaties. Het is 

daarom belangrijk om op de volgende zaken te letten:  

▪ Koppel investeringen, renovaties en groot onderhoud van het erfgoed los van de exploitatie van 

het kasteel. Het terugverdienen van de investeringen, renovaties en groot onderhoud is in de 

meeste gevallen namelijk niet rendabel te krijgen. Daar moet een aparte financieringsstrategie 

voor ontwikkeld worden, waarbij subsidies, eigen vermogen, leningen e.d. een rol kunnen spelen. 

▪ Het is kwetsbaar om afhankelijk te zijn van één of een minimaal aantal inkomstenbronnen. Het is 

belangrijk om aan te sturen op meerdere verdienmodellen, met een mix van toeristische en 

andere type inkomsten. Op het gebied van toeristische openstelling lijken zakelijke (MICE) en 

privé evenementen (feesten) het meest kansrijk. 

 

▪ Onderzoek in hoeverre bewoning / privé gebruik samengaat met openstelling 

Bij een aantal kastelen in privé-eigendom zagen we de eigenaren worstelen met de balans tussen privacy 

en woongenot enerzijds en de openstelling en genereren van inkomsten anderzijds. Openstelling is dan 

wel een wens, maar alleen als het niet ten koste gaat van de persoonlijke wensen. Er zijn echter vanuit de 

benchmark succesfactoren toeristische openstelling en de bezochte kastelen in deze studie een aantal 

goede voorbeelden waar het wél goed samengaat. Het kan helpen om deze goede voorbeelden in de 

kijker te zetten, zodat meer mooie kasteeldomeinen door het publiek bezocht kunnen worden. 

Interessante voorbeelden zijn kasteel Ooidonk en kasteel Middachten (Nederland). 

 

▪ Zorg voor synergie met de omgeving 

Tijdens het onderzoek is opgevallen dat de meeste kastelen weinig synergie hebben met hun omgeving. 

Daarmee bedoelen we structurele of projectmatige samenwerkingen op het gebied van promotie of 

productontwikkeling. Vooral de link met de kunststeden hebben we gemist, alhoewel uit een aantal 

gesprekken blijkt dat dit wellicht ook door de kunststeden zelf komt (die hun blik naar binnen hebben 

gericht). Het biedt kansen om samen te werken op thema of doelgroep. 

 

▪ Zoek de koppeling met het onderwijs 

Uit de Nederlandse en Franse voorbeelden uit de benchmark naar succesfactoren van toeristische 

openstelling blijkt dat er een duidelijke koppeling met het onderwijs is gemaakt. Er wordt actief ingezet op 

het uitnodigen van schoolklassen in het kader van educatie. Dit zou een extra verdienmodel kunnen zijn 

voor de kastelen, als dit mogelijk is binnen het Vlaamse onderwijssysteem. Een aantal kastelen uit de 

studie zijn zeer interessante, educatieve plekken, want een aantal heeft een cruciale rol gespeeld in de 

Belgische geschiedenis.  

 

▪ Aanhaken bij thematische fietsroutes  

Uit de marketing benchmark blijkt dat kastelenroutes populair zijn bij fietsers en dat kastelen veelal 

worden ingezet als ‘stepping stone’ van een themaroute. Dit zou ook heel goed passen bij het aanbod van 

kastelen in de ruime Scheldevallei. Veruit de meeste kastelen zijn niet kansrijk als unieke topbeleving, 

maar kunnen wél als een mooie en bijzondere plek gezien worden als onderdeel van een (kastelen)route. 
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6.3.2 Adviezen voor Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen 

Het lijkt logisch, maar het is toch goed om te herhalen: het heeft geen zin om kastelen in de ‘kijker’ te zetten, 

als het toeristische product niet op orde is. We maken daarom in onze advies onderscheid tussen 

productontwikkeling en marketing. In dit hoofdstuk richten we ons advies aan zowel Toerisme Oost-

Vlaanderen als aan Toerisme Vlaanderen. Enerzijds wil Toerisme Oost-Vlaanderen met dit dossier aan de slag, 

anderzijds is er ook een rol voor Toerisme Vlaanderen, omdat twee van de drie kansrijke kastelen in West-

Vlaanderen liggen, en omdat Toerisme Vlaanderen een rol heeft bij het ontwikkelen van unieke 

erfgoedbelevingen en verantwoordelijk is voor de marketing.  

 

Productontwikkeling 

De belangrijkste aanbeveling die we Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen willen geven is om de 

kasteeldomeinen te ondersteunen met de quick wins en de lange termijn adviezen uit paragraaf 6.3.1. Op 

welke manieren zou dat kunnen?  

 

▪ Zorgen voor kennisontwikkeling 

Uit het onderzoek blijkt dat er op verschillende dossiers belemmeringen zijn voor toeristische openstelling 

en het vergroten van de toeristische potentie. Op deze dossiers kunnen Toerisme Oost-Vlaanderen en 

Toerisme Vlaanderen, in samenwerking met relevante (Vlaamse en Nederlandse) partners, zorgen voor 

kennisontwikkeling. Het gaat om deze dossiers (maar uiteraard kan ook aan de kasteeleigenaren en 

beheerders gevraagd worden waar behoefte aan is): 

▪ Storytelling: Keuzes maken en uitwerken van verhaallijnen. 

▪ Doelgroepenbenadering: Denken vanuit de toerist en niet vanuit het erfgoed. 

▪ Marketing: Voor grotere domeinen kan een marketingplan behulpzaam zijn, voor kleinere 

domeinen gerichte workshops op het gebied van profilering en (online) promotie. 

▪ Inspiratietours: Organiseren van interessante (en relevante) inspiratietours in eigen land en 

buitenland, bijvoorbeeld op het gebied van de balans tussen privé gebruik en openstelling. 

▪ Masterplan: Verzamelen van goede voorbeelden van een masterplan voor toeristische 

openstelling van kasteeldomeinen en ondersteuning bieden voor het ontwikkelen van een eigen 

masterplan.  

▪ Financiën: Do’s en dont’s van een gezonde financiële exploitatie en financieringsstrategie. 

 

Het vergroten van de kennis van eigenaren en beheerders kan op verschillende manieren. Denk aan 

publicaties, online toolkits, (netwerk) bijeenkomsten, en workshops. Twee interessante voorbeelden van 

organisaties die dit doen zijn Stichting Liniebreed Ondernemen en the Historic Houses Association.  

 

▪ Begeleiding van kasteeleigenaren en beheerders 

In aanvulling op kennisontwikkeling is het voor de meeste kastelen aan te raden om gerichte en 

individuele begeleiding aan te bieden aan de kasteeleigenaren en beheerders. Uit het hefboomproject 

‘Van Steen tot Steen’ blijkt het belang van individuele ondersteuning en het ‘ontzorgen’. Een interessant 

Nederlands voorbeeld in deze context is het Linie Expert Team zoals dat in de provincie Utrecht in 

Nederland bestaat, waarbij een team van verschillende experts zich buigt over de (toeristische) potentie 

van een erfgoedsite.  

 

▪ Financiële middelen beschikbaar stellen 

Uit deze studie blijkt dat veel domeinen moeite hebben met het realiseren van een gezonde financiële 

exploitatie. Vooral het terugverdienen van investeringen, renovaties en groot onderhoud is in de meeste 

gevallen niet rendabel te krijgen. Daar is een aparte financieringsstrategie voor nodig. Het lijkt erop dat er 

in Vlaanderen relatief weinig subsidies of fondsen beschikbaar zijn voor erfgoed. Ook gaven een aantal 

eigenaars / beheerders aan dat subsidieaanvragen complex zijn. Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme 

Vlaanderen kunnen hier mogelijk op twee manieren iets betekenen voor de kasteeldomeinen: 

https://www.liniebreed.nl/
https://www.historichouses.org/
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▪ Organiseren van fondsen en subsidies die aangewend kunnen worden voor investeringen, 

renovaties en groot onderhoud.  

▪ Ondersteuning bieden bij subsidie aanvragen (gezamenlijke aanvragen coördineren of 

individuele kastelen helpen met raad en daad).  

 

▪ Link met de kunststeden leggen 

Tijdens het onderzoek is opgevallen dat de meeste kastelen geen structurele of projectmatige 

samenwerking hebben met de kunststeden, waar toch al een hoge toeristische druk bestaat of in de 

toekomst zal ontstaan. Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen kunnen hier een actieve rol in 

nemen, zowel op het gebied van productontwikkeling (arrangementen en samenwerking) als op het 

gebied van gedeelde promotie. Dit past in het beleid om toeristen naar de kunststeden beter te spreiden. 

Interessant voorbeeld hiervan is het Muiderslot, dat zich als Amsterdam Castle in de markt zet, al ligt het 

relatief wat verder buiten de stad. 

 

▪ Kijk verder dan alleen naar kastelen 

Dit onderzoek heeft zich gericht op het toeristische potentieel van kastelen. Uiteraard liggen er in de ruime 

Scheldevallei nog andere typen erfgoed, zoals forten, molens en boerderijen. Het kan interessant zijn, om 

met behulp van de ervaringen uit dit onderzoek en die van het Van Steen tot Steen hefboomproject te 

kijken of er nog andere erfgoedsites zijn, met potentie om een unieke topbeleving te kunnen creëren, 

zowel als stepping stone of als reason to travel.  

 

Marketing 

▪ Ontwikkel een groeimodel voor marketing en de kastelen zelf  

Uit de inventarisatie van kastelen in de ruime Scheldevallei, bleken drie kastelen6, zonder twijfel, 

voldoende toeristische waarde te bezitten om een kernattractie met internationale aantrekkingskracht te 

vormen. Drie andere kastelen bezitten deze potentie ook maar hebben nog (veel) werk te verzetten.  

 

Het lijkt ons kansrijk om te starten met vermarkten van de drie kernattractie als zijnde de kern van de 

marketing; de trekkers voor Vlaanderen. Dit zijn Kasteel Ooidonk, Kasteel Loppem en Kasteel Beauvoorde. 

Aanvullend daarop kan aandacht gevraagd worden voor de drie kastelen waar de toeristische waarde nog 

verder ontwikkeld dient te worden. Bijvoorbeeld door ze als tussenstops in een route op te nemen en ze te 

verbinden met de kernattracties. Zij zijn de ‘groeibriljanten’ voor Vlaanderen en kunnen gaandeweg het 

proces een steeds meer bepalende plek in de marketing krijgen, welke evenredig groeit met hun 

aantrekkingskracht. Volwaardig deelnemen in de gezamenlijke marketing (en het bijbehorende profijt 

hiervan) vormt daarmee een lonkend perspectief en de juiste ondersteuning moet ervoor zorgen dat het 

kasteel de groei kan doormaken. Suggesties voor deze ondersteuning doen wij in de volgende 

aanbevelingen.  

 

▪ Zorg voor voldoende meerwaarde voor individuele erfgoedlocaties  

De bereidheid om samen te werken groeit als individuele erfgoedsites voldoende hun eigen belang 

terugzien in de gezamenlijkheid. Men gaat zich doorgaans pas committeren aan het gezamenlijke doel als 

de vraag ‘what is in it for them’ zo concreet en bevredigend mogelijk beantwoord wordt. Het is aan te 

bevelen om een pakket aan voordelen in te richten voor de individuele deelnemers aan de gezamenlijke 

marketing. Denk hierbij aan het deelnemen aan kennisworkshops, het aanhaken bij een breed en 

interessant (toeristisch) netwerk, gezamenlijk inkopen van producten en diensten, ondersteuning bij 

productontwikkeling, gezamenlijke productontwikkeling, lobby ten behoeve van fondsen etc. 

 

 

 
6 Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd heeft geen uitputtende inventarisatie verricht; bij verdere inventarisatie kan blijken dat de aantallen 

anders/hoger liggen. 

https://www.napnieuws.nl/2017/02/11/welcome-to-amsterdam-castle/
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Zorg vervolgens dat de meerwaarde ook continue en duidelijk gecommuniceerd wordt zodat het 

draagvlak voor de gezamenlijke inspanningen behouden blijft.  

 

Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen kunnen ervoor kiezen om de meerwaarde vooraf 

zichtbaar te maken zodat de erfgoedsites direct enthousiast participeren in de campagnes. Er kan ook 

voor gekozen worden om een goede campagne neer te zetten met enkele voorlopers waardoor andere 

kastelen als vanzelf volgden; die keuze maakte RBT Heuvelrug & Vallei. 

 

▪ Houdt niet krampachtig vast aan een gezamenlijk verhaal en gezamenlijke doelgroep 

Uit de benchmark blijkt dat het niet persé noodzakelijk is om één overkoepelend gezamenlijk verhaal te 

vertellen (voor de gezamenlijke marketing van de kastelen), maar àls dat verhaal wel voorhanden is, kan 

het goed gebruikt worden. Wel is het van belang dat iedere individuele deelnemer een goede eigen 

storytelling heeft om het geheel voldoende aantrekkelijk te laten zijn.  

 

Daarnaast is het verstandig om binnen de samenwerking te thematiseren/te rubriceren zoals bijvoorbeeld 

NBTC dat doet. Deze thematisering helpt om de verhalen meer tot leven te wekken en dus meer beleving 

toe te voegen aan de campagne. Daarnaast kan dankzij deze thematisering gemakkelijker aangehaakt 

worden op relevante campagnes van de eigen organisaties of anderen.  

 

Laat in de communicatie zien dat er verschillende niveaus van diepgang te vinden zijn op de locatie maar 

houdt vast aan één consistent verhaal/storytelling. Daarmee bereik je een brede doelgroep: de doelgroep 

die meer op zoek is naar beleving en de doelgroep die intrinsiek geïnteresseerd is in de historie en 

achtergronden van bijvoorbeeld de bewoners.   

 

▪ Breng de campagne en het netwerk onder in de toeristische organisatie 

Om ervoor te zorgen dat er echt een nieuw potentieel aangeboord wordt, is het van belang om de 

erfgoedlocaties structureel te verbinden aan het toeristische aanbod. De typische erfgoedliefhebber die 

intrinsiek geïnteresseerd is in verdieping weet de locaties waarschijnlijk wel te vinden, juist de toerist die 

op zoek is naar een leuke dag uit is voor veel kastelen een nieuwe en interessante doelgroep. Zorg er 

daarom voor dat de campagne en het eventueel bijbehorend netwerk, ondergebracht wordt in de 

toeristische organisatie zodat op een organische manier verbindingen met de toeristische markt en 

ondernemers in die markt ontstaan. Juist het bereiken van een brede groep toeristen met uiteenlopende 

profielen heeft succes opgeleverd voor de partijen die in de benchmark opgenomen zijn.  

 

▪ Heb een voldoende lange adem 

Voordat een gezamenlijke marketing succesvol zal zijn dienen de juiste voorwaarden geschapen te zijn; 

individueel sterke erfgoedlocaties, gecommitteerde deelnemers en uiteraard de juiste marketingstrategie. 

Het in gang zetten van een beweging kost veel energie en tijd. Het is aan te bevelen om een goed plan te 

ontwikkelen dat rekening houdt met een aanlooptijd en dus voldoende duurzaam is. Om een voorzet 

hierin te geven: NBTC werkt met plannen voor 3 jaar en is voornemens een tweede projecttermijn in te 

gaan, Stichting Liniebreed Ondernemen ondervond vele positieve effecten vanaf het moment dat het 

netwerk uit meer dan 100 partijen ging bestaan en Historic Houses bestaat al meer dan 40 jaar.  

 

Aanbeveling ten aanzien van de organisatie 

Ondanks dat we beperkt onderzoek gedaan hebben naar vormen van organiseren, kunnen we aan de hand 

van de benchmark wel enkele uitspraken doen. Het lijkt ons, op basis van het beperkte onderzoek, logisch om 

de verhaallijn als volgt te organiseren. 

▪ Toerisme Vlaanderen / Toerisme Oost-Vlaanderen kan naar voorbeeld van NBTC een verhaallijn 

neerzetten voor de buitenlandse markt.  
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▪ Toerisme Oost-Vlaanderen kan de Oost-Vlaamse kastelen specifiek profileren in de eigen regio, waarbij 

een doorvertaling gemaakt wordt vanuit de Toerisme-Vlaanderen campagne. Naar voorbeeld van RBT 

Heuvelrug & Vallei. 

▪ Additioneel zou het organiseren van netwerk, dat diverse keren naar voren kwam als zeer waardevol, als 

taak ondergebracht kunnen worden bij Toerisme Vlaanderen, zie ook de aanbevelingen onder het kopje 

‘productontwikkeling’.  

 

 


