
 

 

© Kasteel Heeswijk, door Bert Knot (via flickr.com), CC BY-SA 2.0 



BUREAU VOOR RUIMTE & VRIJE TIJD  BENCHMARK RAPPORTAGE DECEMBER  2019 2 

  

© 2019. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 

mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

de auteur. Ondanks alle aan de samenstelling van dit boek bestede zorg kan noch de auteur noch de opdrachtgever 

aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave. 

 

 

 

Auteur: 

Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd 

 

 

In opdracht van: 

Toerisme Oost-Vlaanderen 

Toerisme Waasland 

 

Met financiële steun van: 

Toerisme Vlaanderen 

 

 

In samenwerking met:  

Regionaal Landschap Schelde-Durme  

 

        

  

Colofon 

©Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd, december 2019 

 

Opdrachtgever  Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Waasland 

 Contactpersonen: Boris Dewolf en Els Maes 

 

  

Auteurs  drs. J. J. (Jan Jaap) Thijs  

  J. (Jeske) van Gerven, BSc. 

  A. A. (Albertien) Perdok, MSc.  

 

  Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd  

  Jansbuitensingel 30 

  6811 AE Arnhem 

  T 06-51174193 

  e-mail: thijs@ruimteenvrijetijd.nl 

  www.ruimteenvrijetijd.nl 

 



BUREAU VOOR RUIMTE & VRIJE TIJD  BENCHMARK RAPPORTAGE DECEMBER  2019 3 

 

 

1 Inleiding 4 
1.1 Onderzoek toeristisch potentieel 4 
1.2 Opzet benchmarkstudie 4 
1.3 Leeswijzer 5 

2 De kastelen en hun verhalen 6 
2.1 Kasteel Ammersoyen 7 
2.2 Kasteel Heeswijk 9 
2.3 Slot Loevestein 11 
2.4 Kasteel Middachten 13 
2.5 Kasteel Cannenburch 15 
2.6 Kasteel de Keverberg 17 
2.7 Château Azay-le-Férron 19 
2.8 Clos Lucé 21 
2.9 Marble Hill House 23 
2.10 Cliveden House 25 
2.11 Kasteel Beauvoorde 27 

3 De leerervaringen en succesfactoren 29 
3.1 Je hebt vrijwilligers nodig, maar je moet het wel goed coördineren 29 
3.2 Zorg dat de financiën op orde zijn 30 
3.3 Denk goed na over hoe je de horeca wilt organiseren 31 
3.4 Evenementen zijn goed voor promotie en verlengen je seizoen 31 
3.5 Meer succes als de omgeving ook toeristisch ontwikkeld is, alhoewel dat succes niet aan komt waaien 31 
3.6 Een goede ligging biedt voordelen zoals goede bereikbaarheid en groot markt potentieel 32 
3.7 Je hebt een professioneel en ondernemend managementteam nodig 32 
3.8 Er is een masterplan met een duidelijke lange termijn visie 32 
3.9 Besteed veel aandacht aan marketing en promotie 33 
3.10 Elk kasteel heeft potentieel, als je maar goede verhalen hebt 33 
3.11 Je moet je kunnen onderscheiden van andere kastelen 34 
3.12 Creëer een optimale beleving 34 
3.13 Je infrastructuur houdt rekening met de fysieke ‘visitor journey’ 34 
3.14 Zorg voor maatschappelijk draagvlak 35 

4 Erfgoedscan 36 

5 Bronnen 39 
 

 

 

  

  



BUREAU VOOR RUIMTE & VRIJE TIJD  BENCHMARK RAPPORTAGE DECEMBER  2019 4 

 

Ridder, door chrisko1960, via Pixabay.com, C0 

 
 

 
 

Wat is het toeristisch potentieel van kastelen en andere erfgoedsites in de Scheldevallei en regio Waasland? 

Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Waasland hebben het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd gevraagd om 

deze vraag te onderzoeken. Eén van de onderdelen van het onderzoek is een benchmarkstudie waarbij elf 

kastelen in Nederland, België, Engeland en Frankrijk zijn benaderd. De benchmarkstudie omvatte een 

vergelijking van de prestaties van de kastelen op het gebied van toeristische ontwikkeling om te leren: Wat lukt 

de één wel en de ander niet en waarom? Op basis van de leerervaringen en succesfactoren van de kastelen uit 

de benchmark is vervolgens een erfgoedscan ontwikkeld.  

 
 

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 de opdrachtgever. De tweede 

stap was het opstellen van een shortlist. De opdrachtgever 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.  
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Tot slot zijn de kastelen op de shortlist 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?  

   

 
 

Hoofdstuk 2: De verhalen 

In hoofdstuk twee wordt het verhaal verteld van elk van de kastelen die zijn benaderd in het kader van dit 

onderzoek. Van elk kasteel is er een korte omschrijving van het kasteel, hun leerervaringen en welke lessen ze 

hebben meegegeven.  

 

Hoofdstuk 3: De lessen 

In hoofdstuk drie worden de belangrijkste, gezamenlijke lessen besproken, op basis van de verhalen van de elf 

onderzochte kastelen in de benchmark.  

 

Hoofdstuk 4: De erfgoedscan 

In hoofdstuk vier staat de erfgoedscan, die is ontwikkeld op basis van hoofdstuk drie, de leerervaringen en 

succesfactoren van de kastelen uit de benchmark.   
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Verhalen door Free-Photos, via Pixabay, CO 

 

 

Naam Land Website 

 1 Kasteel Ammersoyen Nederland ammersoyen.glk.nl 

 2 Kasteel Heeswijk Nederland www.kasteelheeswijk.com 

 3 Slot Loevestein Nederland  www.slotloevestein.nl 

 4 Kasteel Middachten Nederland  www.middachten.nl 

 5 Kasteel Cannenburgh Nederland cannenburch.glk.nl 

 6 Kasteel de Keverberg Nederland kasteeldekeverberg.nl 

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

 8 Clos Lucé Frankrijk www.vinci-closluce.com 

 9 Marble Hill House Verenigd Koninkrijk www.english-heritage.org.uk/visit/places/marble-hill-house 

10 Cliveden House Verenigd Koninkrijk www.nationaltrust.org.uk/cliveden 

11 Kasteel Beauvoorde België www.kasteelbeauvoorde.be 

 

https://ammersoyen.glk.nl/
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.nationaltrust.org.uk/cliveden
http://www.kasteelbeauvoorde.be/
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Foto’s via https://ammersoyen.glk.nl/ 

 
 

2.1.1 Historie 

Kasteel Ammersoyen is één van de best bewaarde middeleeuwse kastelen van Nederland. Het is rond 1350 

gebouwd door de familie Van Herlaer als verdedigingswerk. Het kasteel is vierkant, met op iedere hoek een 

ronde uitkijktoren. Door de eeuwen heen is kasteel Ammersoyen verkocht, veroverd en weggegeven. De 

belangrijkste eigenaar is de familie van Arkel geweest. Zij hebben het kasteel bijna twee eeuwen in bezit gehad, 

van 1496 tot 1694. In 1590 werd het kasteel door een felle brand grotendeels verwoest, maar de familie heeft 

van de ruïne weer een bewoonbaar kasteel gemaakt. Het kasteel is daarna een klooster, fabriek en 

gemeentehuis geweest. Nu is het kasteel in bezit van Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK), die het na een 

zestien jaar durende verbouwing weer heeft opengesteld.  

 

2.1.2 Ligging 

Kasteel Ammersoyen, in Ammerzoden (Noord-Brabant), ligt 11 km 

ten zuiden van Zaltbommel en 15 km ten noorden van de stad ’s-

Hertogenbosch. Vooral ’s-Hertogenbosch is een (inter)nationale 

trekpleister voor bezoekers om te winkelen en de historische stad te 

bekijken. Het ligt tevens ingeklemd tussen de rivieren Maas en Waal.  

 

2.1.3 Openstelling 

Het kasteel is geopend van april tot en met oktober, van dinsdag tot 

en met zondag tussen 10.00 en 17.00u. Het kasteel kan op eigen 

gelegenheid bezocht worden of via een rondleiding met gids. Op 

verschillende feestdagen is het kasteel open. Het is mogelijk om 

groepsarrangementen te organiseren met een aparte ontvangst, er 

kan getrouwd worden en voor de zakelijke markt zijn er zalen te huur. 
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Op het buitenterrein kunnen (teambuilding) activiteiten worden georganiseerd. Ammersoyen is ook 

beschikbaar voor kinderfeestjes, schoolreisjes en er worden veel activiteiten georganiseerd zoals concerten, 

speurtochten, middeleeuwse ontmoetingen, festivals en tentoonstellingen. Er is veel aandacht voor kinderen. 

 

2.1.4 Ervaringen 

We hebben op 28 februari 2019 gesproken met Annette Zeelenberg, de kasteelmanager. Zij vertelt ons dat 

Ammersoyen bezig is met het ontwikkelen van een masterplan om de functie van het kasteel als museum en 

toeristische attractie te verstevigen. Authenticiteit (het moet kloppen, de historie zichtbaar maken), 

beleefbaarheid (dat je dingen kan doen, dat het lijkt alsof de kasteelheer net is weggelopen van tafel) en 

verlenging van de bezoekduur zijn daarbij sleutelwoorden.  

 

Ammersoyen is onderdeel van GLK, een stichting die bijna 12.000 hectare natuur en 36 kastelen, landhuizen en 

kasteelruïnes beheert en herstelt. GLK werkt momenteel met het poortenproject. Alle kastelen krijgen een 

poortfunctie naar de omgeving, waarbij Ammersoyen dus verwijst naar andere landgoederen en toeristisch 

aanbod in de omgeving. Er komen onder andere nieuwe borden. Idee is om het gebied rondom het kasteel 

beter te ontsluiten. GLK is als centrale organisatie ook verantwoordelijk voor de marketing van het kasteel. Dat 

is soms lastig, omdat de kerntaak van de centrale organisatie niet de marketing van individuele kastelen is. 

Naast de eigen marketing is Ammersoyen ook vertegenwoordigd in de nationale promotie van kastelen via het 

NBTC (nationale marketing organisatie): de verhaallijn kastelen en buitenplaatsen. Er is het gevoel dat het 

werkt, maar omdat er geen metingen worden gedaan van bezoekers kan ze geen cijfers geven.  

 

Het grootste succes voor Ammersoyen is het middeleeuws evenement rondom Pinksteren. Dat is tevens de 

grootste inkomstenbron. Minder succesvol was de horeca-exploitatie. De voormalige horecauitbater van het 

kasteel verhuurde de horecalocatie ook voor feesten en partijen, maar dat botste met de andere functies van 

het kasteel en bleek schadelijk voor de beeldvorming. Daarom is besloten om de horeca van het kasteel te 

scheiden: de horeca is verhuisd naar het koetshuis. 

 

De vijf belangrijkste lessen van kasteel Ammersoyen 

1. Zorg dat de horeca klopt bij uitstraling en visie van het kasteel. Denk goed na en neem de tijd om een 

goede exploitant te vinden die de visie van het kasteel onderschrijft. Vermijd functies die niet bij elkaar 

passen want het is schadelijk voor de beeldvorming van het kasteel. 

 

2. Focus niet alleen op toeristische ontwikkeling van het kasteel, maar op die van de hele omgeving. 

Bedenk wat nodig is voor een compleet dagje uit voor een recreant. Fietsroutes zijn belangrijk, in 

combinatie met arrangementen met naburige plaatsen en steden, andere kastelen en ander aanbod. 

Vergeet de touroperators niet en besteed aandacht aan een goede relatie met samenwerkingspartners. 

 

3. Zorg voor maatschappelijk draagvlak. Als je wilt dat mensen meegaan in de ontwikkeling van het 

kasteel (meer verkeer, meer drukte, etc.), dan moet je ze erbij betrekken! Organiseer bijvoorbeeld een 

burendag en doe zaken met lokale ondernemers. Het kasteel heeft een maatschappelijke functie.  

 

4. Vrijwilligers zijn noodzakelijk. Het budget is beperkt, dus het is noodzakelijk om met vrijwilligers te 

werken. Ze zijn heel betrokken, maar komen opvallend genoeg niet uit het dorp. Het is wel belangrijk 

om je verhaal met de vrijwilligers te delen, leg uit wat nodig is en waarom.  

 

5. Elk kasteel heeft potentie. Elk kasteel heeft toeristisch potentieel. Het enige wat je nodig hebt is een 

interessant verhaal. Als er geen verhaal voorhanden is, kun je historisch onderzoek doen, want er zijn 

altijd verhalen te vinden! De middeleeuwen spreken heel erg tot de verbeelding, ‘jonger erfgoed’ is 

mogelijk iets lastiger te vermarkten en te ontwikkelen. 
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Foto’s via https://www.kasteelheeswijk.com/ 

 
 

2.2.1 Historie 

Kasteel Heeswijk is ontstaan rond 1080, als bewoners van het Aa-dal besluiten op de plaats waarop nu Kasteel 

Heeswijk staat een versterkte plek te bouwen. Deze versterking ontwikkelde zich tot een kasteel en heeft een 

bestuurlijke functie. De 17de eeuw is misschien wel de meest roemruchte. Het is de eeuw van de 80 jarige 

oorlog, van de Oranjes Maurits en Frederik Hendrik, en Lodewijk de 14de, de Zonnekoning in hoogst eigen 

persoon. Tussen 1897 en 1903 wordt de ‘Collection Van den Bogaerde’, de toenmalige eigenaar, op een aantal 

grote, opzienbarende veilingen verkocht. De talloze pronkstukken van het kasteel raken wereldwijd verspreid. 

In 2000 gaat de hoofdburcht weer open voor publiek en krijgt het zijn museumfunctie terug. De restauratie van 

het Poortgebouw, Koetshuis, IJzertoren en Wapenzaal is in 2005 voltooid. 

 

2.2.2 Ligging 

Kasteel Heeswijk, in Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant) ligt op 13 km 

van ’s-Hertogenbosch en op ongeveer 20 km van Oss. Vooral ’s-

Hertogenbosch is een (inter)nationale trekpleister voor bezoekers om 

te winkelen en de historische stad te bekijken. Het ligt aan de kleine 

rivier de Aa die uitmondt in de Maas.  

 

2.2.3 Openstelling 

Het kasteel is het hele jaar geopend van dinsdag tot en met zondag 

tussen 11.00 en 17.00u. Het kasteel kan op eigen gelegenheid 

bezocht worden of via een rondleiding met gids. Kasteel Heeswijk is 

een officiële trouwlocatie voor de gemeente Bernheze en 

verschillende ruimtes zijn te huur voor huwelijksceremonies, bedrijfs- 

en familiefeesten, recepties en productpresentaties. Het kasteel stelt 
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het terrein beschikbaar voor fotoreportages. Er is een museumwinkel en er kunnen kinderfeestjes en 

schoolreisjes worden georganiseerd. Er zijn door het jaar heen verschillende evenementen zoals concerten, 

speurtochten, middeleeuwse ontmoetingen en lezingen. Er is veel aandacht voor kinderen. 

 

2.2.4 Ervaringen 

We hebben op 28 februari 2019 gesproken met Luc Eekhout, de directeur. Hij vertelt ons dat het kasteel sinds 

1997 in eigendom is van de ‘Stichting Kasteel Heeswijk’. De stichting stelt zich ten doel om kasteel Heeswijk als 

monument en museum te behouden. Naast de stichting, die verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud, is 

er een vrijwilligersorganisatie en een commerciële horeca. Dhr. Eekhout is in 2015 als directeur aangesteld 

door de stichting om al die drie poten samen te brengen.  

 

Er is een groei geweest van 20.000 naar 30.000 bezoekers per jaar. Er zijn drie succesfactoren: 

▪ Kennisvermeerdering: zorg dat je niet uitsluitend een commercieel doel hebt, want als je geen boodschap 

te vertellen hebt dan wordt het plat vermaak. Toerisme is een middel om de authenticiteit te bewaren. 

▪ Sensatie: zorg voor beleving die authentiek en dynamisch is. Een valkuil kan zijn om een statisch verhaal 

te vertellen. Dan hebben mensen het één keer gezien en komen ze niet meer terug.  

▪ Qua financiën er is nu een omzet van €400.000 per jaar, waarvan slechts €7.500 subsidie. Het groot 

onderhoud hoeft niet gedekt te worden uit deze omzet en is €120.000 per jaar. De horeca, als onderdeel 

van de financiën, komt weer in eigen handen, want dat werkte helaas niet optimaal. 

  

Dhr. Eekhout geeft verder aan dat het goed is om te kijken naar commerciële bedrijven. Omarm het toerisme of 

doe het niet. Belangrijk is wel om authentiek te blijven. De ‘code of Cultural Governance’ helpt hierbij.  

 

De vijf belangrijkste lessen van Kasteel Heeswijk 

1. Om vrijwilligers duurzaam te binden moet je transparant zijn over je bedrijfsvoering. Vrijwilligers spelen 

een sleutelrol bij beheer en openstelling van het kasteel, zonder red je het niet. Het managen van de 

vrijwilligers is belangrijk. Ze zijn trots op het kasteel. Die energie kun je gebruiken, tegelijkertijd probeer 

je te voorkomen dat er eigen koninkrijkjes ontstaan. Hoe voorkomen? Wees transparant over je 

bedrijfsvoering en leg altijd het grotere doel uit. Het helpt om vrijwilligers eigen activiteiten te laten 

ontwikkelen en ze te laten meedenken in het management. Accepteer dat er vrijwilligers weggaan.  

 

2. Deel je verhaal en je successen! Zorg dat je jouw verhaal deelt met personeel, vrijwilligers, bezoekers en 

je omgeving. Creëer op deze manier trots en betrokkenheid. 

 

3. Exploiteer de horeca zelf. Horeca is nodig om de openstelling rendabel te krijgen. Voor Kasteel Heeswijk 

was het beter om de horeca zelf te exploiteren, vanuit twee voordelen: (1) Een horecauitbater die enkel 

een commercieel  belang dient, botst met het belang van het kasteel. Dat wil je voorkomen. (2) Als de 

horeca in andere handen is, dan komen mensen mogelijk ook al het terrein op voor alleen de horeca en 

dan mis je als kasteel betalende bezoekers. Als het bij elkaar hoort, heb je dit probleem niet.  

 

4. Zorg dat je commerciële adviseurs hebt en leer van commerciële organisaties. Kasteel Heeswijk heeft 

veel geleerd van het crowdmanagement van de Efteling en ze zorgen ervoor dat er een Leisure bedrijf in 

de Raad van Advies ziet. Hier heb je een ondernemende mentaliteit van het management voor nodig: 

open staan voor nieuwe dingen, kansen zien. Blijf wel authentiek. 

 

5. In de omgeving moet er óók ander toeristisch aanbod aanwezig zijn, zodat bezoekers kunnen 

combineren. Werk samen met aanbieders in de omgeving om een ‘dagje uit’ te bieden. Eventueel 

inclusief overnachting. Denk aan een grote plaats zoals ’s-Hertogenbosch, maar ook dorpjes, horeca, 

fietsroutes, e.d. Recreanten kunnen dan combineren.  
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Foto linksboven via www.bommelerwaardgids.nl; overige foto’s via www.slotloevestein.nl 

 
 

2.3.1 Historie 

In 1361 laat ridder Dirc Loef van Horne een blokhuis bouwen op de strategische plaats waar Maas en Waal 

samenkomen. Dirc Loef begint met een simpele toren (het blokhuis), maar al snel – binnen 10 jaar – bouwt hij 

Loevestein uit tot een heus kasteel. Slot Loevestein raakt in de 16e eeuw bij de Nederlandse Opstand betrokken 

en is het afwisselend in handen van de Spanjaarden en de watergeuzen. In 1572 weten de geuzen Loevestein 

definitief in te nemen, waarna het als staatsgevangenis gebruikt wordt. De bekendste gevangene is Hugo de 

Groot, die Loevestein beroemd maakt door zijn spectaculaire ontsnapping in een boekenkist. Vanaf 1575 

wordt Loevestein steeds gemoderniseerd als verdedigingswerk en opgenomen in de Waterlinie. Na de Tweede 

Wereldoorlog blijkt de Waterlinie haar waarde verloren te hebben en verliest Loevestein zijn militaire functie.  

 

2.3.2 Ligging  

Kasteel Loevestein, in Poederoijen (Gelderland) ligt aan de Waal. Er 

zijn geen (grotere) toeristische steden in de nabije omgeving. De stad 

’s-Hertogenbosch, een (inter)nationale trekpleister, ligt op 33 km 

afstand. Nationaal Park de Biesbosch ligt op 23 km afstand. 

 

2.3.3 Openstelling 

Het kasteel is het hele jaar geopend. Van mei tot en met september 

van dinsdag tot en met zondag tussen 11.00 en 17.00u en van 

oktober tot en met april alleen in het weekend. Het kasteel kan op 

eigen gelegenheid bezocht worden of via een rondleiding met gids. 

Slot Loevestein is beschikbaar voor trouwerijen, feesten, zakelijke 

bijeenkomsten, schoolreisjes, kinderfeestjes. Er is ruimte voor 350 

mensen en er zijn 250 parkeerplaatsen. Er worden veel activiteiten 
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georganiseerd zoals speurtochten, middeleeuwse ontmoetingen en festivals. Er is aandacht voor kinderen. Er 

is een museumwinkel en een escape room met als titel ‘De Groote ontsnapping’. 

 

2.3.4 Ervaringen 

We hebben op 21 februari 2019 gesproken met Renso Legius, commercieel manager. Hij vertelt dat Slot 

Loevestein één van de meest succesvolle kastelen in Nederland is als het gaat om bezoekersaantallen. Met 

125.000 bezoekers staat het slot op de 4e plek in Nederland. Dit succes is te danken aan een combinatie van 

het management dat inzet op profilering, de mix van bezoekdoelen en het optimaliseren van de beleving.   

 

Slot Loevestein is in eigendom van de Nederlandse staat. Stichting Slot Loevestein, die het kasteel beheert en 

exploiteert, heeft een huurovereenkomst voor een periode van 30 jaar (1997-2027). Loevestein ontvangt 

verschillende subsidies ten behoeve van de instandhouding en openstelling van het slot en de collectie, maar 

deze zijn niet toereikend. De exploitatie vult dit aan.  

 

Stichting Slot Loevestein heeft ongeveer 90 vrijwilligers. Zij zijn actief bij bijvoorbeeld kaartcontrole, in de 

museumwinkel, in het onderhoud en als EHBO’er. Daarnaast zijn er zo’n 20 vaste medewerkers; in totaal 10 

FTE. Het managementteam is fulltime aanwezig, ondersteund door diverse krachten die minder uren werken. 

Erg belangrijk is de aanwezigheid van de beheerder. De beheerder bewoont de site permanent en ziet toe op 

veiligheid, mogelijke ongewenste bezoekers etc.  

 

Loevestein zou willen doorgroeien naar meer betalende museumbezoekers, van 70.000 naar 110.000. Dat zal, 

bij heel veel inspanningen, haalbaar moeten zijn en wordt als stip op de horizon geplaatst. Indien echter een 

bezoekersgroei van meer dan 100% gerealiseerd moet worden, naar 150.000 of 200.000 bezoekers per jaar; 

moet er echt een ‘gamechanger’ komen. Een grote aankoop van een bijzonder stuk voor in de collectie, een 

ingrijpende tentoonstelling, of een beeldbepalend evenement etc.  

 

De vijf belangrijkste lessen van Slot Loevestein 

1. Wees actief in het profileren van het erfgoed en je organisatie. Doordat het management veel aandacht 

heeft voor de profilering intern en extern, staat Slot Loevestein nu op het netvlies van partijen die 

onmisbaar zijn, zoals financiers en beleidsmakers.  

 

2. Stel je op als samenwerkingspartner. Loevestein heeft zich bij verschillende initiatieven opgesteld als 

samenwerkingspartner. Zo is bijvoorbeeld de veerverbinding ‘Hollandse Waterlinie’ tot stand gekomen.  

 

3. Zorg dat je aanbod hebt dat past bij verschillende bezoekmotieven. Slot Loevestein trekt diverse 

groepen mensen aan. De museum / cultuur bezoeker die komt voor het kasteel. Gasten die een mooi 

decor zoeken voor feesten en zakelijke bijeenkomsten. Tot slot vinden ook passanten hun weg naar 

Loevestein, die de horeca aandoen voor een kopje koffie. De mix aan verschillende bezoekmotieven 

maakt dat het slot een hele grote doelgroep heeft die zorgt voor intensief gebruik van de site.   

 

4. Het is commercieel interessant om óók een horecabestemming te zijn, vanwege de inkomsten en het 

aantrekken van bezoekers die niet persé of alleen maar voor het erfgoed komen (zie les #3). 

 

5. Zet continue in op het vernieuwen van de beleving. Slot Loevestein heeft, anders dan veel sites, een 

beperkte historische collectie waarover historische feiten verteld kunnen worden. Loevestein heeft dit 

als kans aangegrepen om vooral verhalen te vertellen. De gidsen zijn dan ook vooral verhalenvertellers. 

Daarnaast wordt er enorm geïnvesteerd in beleving van het kasteel door het toevoegen van activiteiten 

zoals een escape room, digitale speurtochten, organiseren van kinderfeestjes etc. Musea moeten wel 

met hun tijd mee gaan om succesvol te worden en te blijven, want de manier waarop bezoekers 

geschiedenis willen beleven verandert in de tijd.  
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Foto’s via www.middachten.nl 

 
 

2.4.1 Historie 

Kasteel Middachten is rond 1190 gebouwd op een uitstekende locatie voor een verdedigingswerk, strategisch 

gelegen tussen de hoge Veluwezoom en het lage moerassige land in een lus van de rivier de IJssel. Het kasteel 

met zijn voorburcht was van oorsprong een versterkt huis met grachten en dikke muren. Everardus van 

Middachten, eigenaar van Middachten begin 14e eeuw, is de stamvader van alle latere Heren en Vrouwen van 

Middachten. Bijzonder is dat Middachten nooit is verkocht. Het is vererfd in zowel mannelijke als vrouwelijke 

lijn. Naast het kasteel met zijn voorburcht en tuinen omvat het landgoed ook bossen en boerderijen. In 1673 

werd het kasteel (gedeeltelijk) verwoest en tussen 1694-1697 herbouwt, waarbij Paleis het Loo de 

inspiratiebron vormde. Het kasteel is na deze verbouwing niet meer wezenlijk veranderd.  

 

2.4.2 Ligging 

Kasteel Middachten, in De Steeg (Gelderland) ligt aan de rivier de 

IJssel en grenst aan de oostzijde van Nationaal Park Veluwezoom. 

Het ligt op 16 km van Arnhem en op 20 km van zowel Zutphen en 

Doetinchem.  

 

2.4.3 Openstelling 

De tuinen zijn van mei tot en met september geopend van vrijdag tot 

en met zondag tussen 10.30 en 16.30u en tuinen kunnen op eigen 

gelegenheid bezocht worden of via een rondleiding met gids. De 

Oranjerie, die in het zomerseizoen dienst doet als theeschenkerij, is 

open van juni tot en met september en kan zonder entreekaartje 

worden bezocht. Het kasteel is alleen op zondag in de maanden juli 

en augustus te bezoeken door middel van een rondleiding, twee per 
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dag. Tuin en kasteel zijn het hele jaar op afspraak voor groepen te bezichtigen. Er kan overnacht worden in de 

B&B van kasteel Middachten. Verder worden er verschillende evenementen georganiseerd zoals boeken- en 

kunstmarkt, openluchtconcerten, tuin-themadagen, brocantefair, etc. Het kasteel en de stallen kunnen 

gehuurd worden voor diner, lunch of receptie en het is mogelijk om er te trouwen en te vergaderen.  

 

2.4.4 Ervaringen 

We hebben op 15 februari 2019 gesproken met Age Fennema, rentmeester. Hij vertelt dat Middachten drie 

bijzondere aspecten heeft. Ten eerste is Middachten in particulier eigendom en wordt het al 800 jaar door 

dezelfde familie bewoond. De bewoning maken het uniek. Ten tweede is het kasteel compleet: qua interieur 

(servies en inboedel) en qua landgoed (functionele gronden en bossen). Ten derde staat Middachten bekend 

om haar mooie tuinen.  

 

Exploitatie van Kasteel Middachten wordt ondersteund door twee stichtingen. De stichtingen kunnen 

makkelijker fondsen werven en zijn belangrijk voor draagvlak. Dhr. Fennema geeft aan dat de voornaamste 

inkomsten komen van de exploitatie van de landerijen, pacht landbouwgronden, inkomsten bosbouw, en 

verhuur van vastgoed. Zijn opdracht is om te zorgen dat het landgoed in stand blijft en nog mooier wordt 

overgedragen aan de volgende generatie. Zorgen voor een rendabele exploitatie staat in het teken van die 

opdracht. Bezoekers willen het kasteel kunnen beleven, maar openstelling van het kasteel blijft ondergeschikt 

en dienend aan die van de buitenplaats. Hij ervaart dat het vergroten van de openstelling een risico is voor de 

kwetsbaarheid van het interieur, de bewoning en het in bedrijf zijnde buitenplaats. Volledige openstelling is 

niet verenigbaar met die functies. Middachten legt daarom de nadruk op evenementen in de openlucht / tuin.  

 

De vijf belangrijkste lessen van Kasteel Middachten 

1. De familie moet 100% achter openstelling staan, en dan is er nog af en toe sprake van spanning tussen 

bewoning en openstelling. Het is belangrijk om duidelijke afspraken rondom gebruik te maken en met 

de eigenaar in gesprek te blijven. Het is continue een afweging tussen het erfgoed willen delen met het 

publiek, en de kwetsbaarheid van de inboedel en de privacy van de bewoners. Het kasteel is geen 

museum, maar het is wel nodig om duidelijke voorwaarden aan gebruik te stellen. Besef dat 

openstelling geen doel op zich moet zijn, maar dat het een breder maatschappelijk doel dient.  

 

2. Je moet weten wat jouw plek uniek maakt om dat vervolgens te ontwikkelen en erover te vertellen. 

 

3. PR en marketing zijn belangrijk voor voldoende bezoekers. Het is belangrijk om genoeg tijd te maken 

voor PR en marketing van evenementen. Ver vooruit plannen is dan wenselijk, maar ook lastig met 

vrijwilligers. Een publiekstrekker is de kerst-openstelling, die al 31 edities kent. 

 

4. Durf nee te zeggen. Iedereen wil wel wat met of op een kasteel organiseren, maar stel eisen en zeg ook 

nee. Zo houd je het rendabel en behapbaar voor je personeel en vrijwilligers. Het helpt om een plan te 

hebben waarin je duidelijk maakt wat wel en niet wenselijk is. Dit helpt met keuzes maken. Middachten 

hanteert een checklist met punten waar een externe partij aan moet voldoen bij het organiseren van 

een evenement. Punten als planning, vergunningen, parkeren, promotie, voldoende medewerkers en 

vrijwilligers, budget, wat wordt gedaan om het landgoed te ‘ontzien’, etc.  

 

5. Zorg voor een breed palet aan inkomsten. Het is een grote uitdaging (onmogelijkheid?) om financieel 

rendabel te zijn op alleen toerisme. Zorg daarom voor diverse inkomstenbronnen; dit zorgt ook voor 

risicospreiding. Denk aan een slechte zomer waarbij bezoekersaantallen tegenvallen. Dat is kwetsbaar. 

Een belangrijke vorm van ‘inkomsten’ zijn vrijwilligers. Je moet de betrokkenheid van je vrijwilligers wel 

verdienen door als eigenaar transparant te zijn en iets over jezelf vertellen. 
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Foto linksboven ©Albert Speelman via www.kasteleninnederland.nl; overige foto’s via cannenburch.glk.nl 

 
 

2.5.1 Historie 

De vroegste vermelding van de Cannenburch dateert uit 1365. In 1543 kocht de legendarische veldheer Marten 

van Rossem de restanten van het middeleeuwse kasteel. Hij bouwde een statig slot van drie verdiepingen. 

Hiermee kwam de renaissancestijl voor het eerst in Gelderland. De nazaten van Van Rossem bewoonden het 

kasteel 300 jaar lang. Rond 1750 werd het complex gemoderniseerd. Na de Tweede Wereldoorlog kwam 

Cannenburch in bezit van de Staat der Nederlanden en is in 1951 overgedragen aan Stichting GLK. Nog 

hetzelfde jaar werd kasteel Cannenburch als eerste kasteel van de stichting opengesteld voor het publiek. In de 

jaren 1975-1981 vond een grote restauratie plaats. 

 

2.5.2 Ligging 

Kasteel Cannenburch, in Vaassen (Gelderland), ligt op 10 km van Apeldoorn, 20 km van Deventer en 30 km van 

Zwolle. Het grenst aan de Veluwe en ligt op fietsafstand van het 

Paleis het Loo. Het kasteel is goed bereikbaar per auto.  

 

2.5.3 Openstelling 

Het kasteel is geopend van april tot en met oktober, van dinsdag tot 

en met zondag tussen 12.00 en 17.00u. Het kasteel kan op eigen 

gelegenheid bezocht worden. Rondleiding met gids, voor groepen en 

scholen via reservering. Het is mogelijk om te trouwen in de 

ontvangsthal of de huiskapel. Ook is Cannenburch te huren voor 

zakelijke activiteiten en het is mogelijk om een kinderfeestje te 

organiseren. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, 

zoals Middeleeuws festijn, speciale kinderspeurtochten, Pinksterfair, 

Montmartre markt, en minibus parkrondleiding. 
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2.5.4 Ervaringen 

We hebben op 4 maart 2019 gesproken met Rian Haarhuis, de kasteelmanager. Cannenburch is eigendom van 

de stichting Gelderlsch Landschap & Kasteelen (GLK) en het is een typisch Middeleeuws kasteel met 

bijbehorende ‘wow-factor’. Er komen jaarlijks ongeveer 60.000 bezoekers, waarvan één derde recreanten 

(museumbezoekers), één derde evenementbezoekers en de rest zakelijk (recepties, bruiloften e.d.) Horeca 

bezoek telt hierin niet mee, omdat deze in beheer is van een horeca-exploitant.  

 

GLK streeft ernaar om de exploitatie van het kasteel kostendekkend te laten zijn, maar dat is het nog niet. Voor 

groot onderhoud wordt een beroep gedaan op fondsen of subsidies. Belangrijke inkomsten zijn de 

evenementen. De horeca is een belangrijk onderdeel van de beleving, maar soms ook lastig. De huidige 

horecaondernemer heeft een eigen visie op kwaliteit en sfeer, waardoor er op dit moment niet hetzelfde beeld 

uitdragen wordt. De horeca in eigen beheer doen is niet mogelijk omdat het specifiek expertise vraagt.  

 

Er werken vier personen (2,3 FTE) voor het kasteel en er zijn 85 vrijwilligers. Het team van medewerkers is 

echter te klein om alle ideeën uit te voeren, waardoor er alleen tijdens de wintersluiting aandacht kan zijn voor 

groei/verbetering. De ambities reiken verder dan de middelen, waardoor een aantal kansen blijven liggen op 

zakelijk vlak (groei zakelijke segment: feesten en vergaderingen) en op het gebied van positionering (meer 

profileren als familiekasteel dichtbij, in een waterrijk landschap - ofwel ‘een verantwoord dagje uit’.) 

 

Het succes van het kasteel kent verschillende aspecten. Denk aan de wow-factor van het kasteel en de goede 

locatie qua bereikbaarheid en aantrekkelijkheid (zichtlocatie). Ook zijn er genoeg verhalen die zich lenen voor 

het ontwikkelen van interessant aanbod (over enkele jaren een nieuwe vaste expositie over het Nederlands 

watermanagement). Doordat Cannenburch zich maatschappelijke betrokken opstelt ‘kan er veel’. Er komen 

bijvoorbeeld nooit klachten over parkeeroverlast binnen terwijl met evenementen het hele dorp vol staat met 

auto’s. Cannenburch heeft een grote gunfactor; bij bewoners, vrijwilligers, politiek en ambtenaren.  

 

Voor de toekomst wordt er gepraat over de ontwikkeling van een gezamenlijk multifunctionele 

evenementenlocatie met ondernemers uit het dorp en de gemeente. Dit perceel zou bijvoorbeeld gebruikt 

kunnen worden als extra evenemententerrein of parkeerplaats.  

 

De vijf belangrijkste lessen van Kasteel Cannenburch 

1. Horeca is noodzakelijk bij het bieden van een complete ervaring, Het is daarbij belangrijk dat de 

horeca-exploitant dezelfde visie op kwaliteit en sfeer nastreeft om een eenduidig aanbod te hebben. 

 

2. Evenementen zijn belangrijk voor het vergroten van de bekendheid en als inkomstenbron. En voor het 

bevorderen van terugkombezoek, want de vaste collectie verandert niet zo snel.  

 

3. Een overkoepelende, centrale organisatie biedt voordelen. Het succes van de kostendekkende 

exploitatie zit hem onder andere in de lage overhead van het kasteel, want diverse zaken worden door 

de centrale organisatie geregeld zoals contracten van medewerkers/vrijwilligers. Daarnaast beschikt de 

centrale organisatie over experts zoals curators en bouw en restauratie specialisten waardoor minder 

expertise ingekocht hoeft te worden en er meer kennis aanwezig is. De zeven kastelen van GLK delen 

daarnaast ook nog eens hun kennis en maken een gezamenlijke visie op de toekomst. 

 

4. Wees betrokken met je naaste omgeving. Hierdoor creëer je trots en goodwill bij lokale inwoners, 

ondernemers en beleidsmakers. Dit resulteert in veel draagvlak voor de activiteiten, denk aan 

gemakkelijke procedures bij vergunningen en een groot vrijwilligersbestand.  

 

5. Je hebt vrijwilligers nodig. Het streven van de stichting is niet om winstgevend te zijn, maar met de inzet 

van vrijwilligers kan het tenminste (bijna) kostendekkend zijn. 
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Foto’s via kasteeldekeverberg.nl 

 
 

2.6.1 Historie 

Vanaf 950 zetelden de Graven van Kessel in de burcht die later Kasteel de Keverberg zou gaan heten. Kessel lag 

op een belangrijk kruispunt van de handelsweg over water (de Maas) èn over land (van Antwerpen naar 

Keulen). In 1541 neemt de familie Van Merwijck haar intrek in het kasteel. In de zeven generaties die volgen 

heeft het kasteel veel te lijden. Zowel de Staatsen als Willem van Oranje verwoesten meerdere keren het 

kasteel, maar de Van Merwijcks bleven het steeds weer herbouwen. In het jaar 1798 komt het kasteel in bezit 

van de familie Van Keverberg. Na het overlijden van de laatste adellijke bewoner,  Baron Frits van Keverberg, 

stond het kasteel leeg. Het wordt van 1888 tot 1954 gebruikt als klooster, en aan het einde van de tweede 

Wereldoorlog volledig verwoest en in brand gestoken door terugtrekkende Duitsers. In 1952 koopt de 

voormalige gemeente Kessel de kasteelruïne met tuin en bijgebouwen. Na tientallen jaren van onderzoek 

wordt op 26 september 2015 het kasteel weer geopend, naar eigen zeggen het modernste van Nederland. 

 

2.6.2 Ligging 

Kasteel de Keverberg, in Kessel (Noord-Limburg), ligt op 20 km van 

de stad Roermond en ligt direct aan de Maas. De regio is redelijk 

toeristisch: er liggen veel grote vakantieparken en campings in de 

nabijheid. Het kasteel is goed bereikbaar. 

 

2.6.3 Openstelling 

Het kasteel is het hele jaar geopend woensdag tot en met maandag 

tussen 11.00 en 17.00u. Het kasteel kan op eigen gelegenheid 

bezocht worden of via een rondleiding met gids. Het is mogelijk om 

een groepsreservering te maken. Er zijn zeven (moderne) ruimtes 

beschikbaar voor trouwen, feesten en zakelijk (20 tot 200 personen). 
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Er worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals Schotse Dagen, middeleeuwse feest, boekenmarkt, 

concerten en speurtochten. De Keverberg heeft een eigen terras met eenvoudige, lokale dranken en gerechten.  

 

2.6.4 Ervaringen 

We hebben op 11 maart 2019 gesproken met Marcel van Bergen, directeur. Hij vertelt dat ze de Keverberg het 

modernste kasteel van Nederland noemen. Het kasteel is bij de renovatie drie jaar geleden op de ruïne van 

Kasteel de Keverberg gebouwd, waardoor het huidige aanzien een samenspel is van oude onderdelen (de 

ruïne) en nieuwe elementen; veelal glas en staal. Dankzij de moderne bouw is het gebouw voorzien van allerlei 

technische snufjes en daardoor erg comfortabel. Het maakt dat de ruimtes functioneel zijn. 

  

Het kasteel is juridisch in eigendom van de gemeente en economisch in eigendom van de stichting waarin de 

vrijwilligers ondergebracht zijn. De stichting stuurt ook de onderneming, een B.V. aan, waar alle commerciële 

activiteiten in ondergebracht zijn. De exploitatie van het kasteel is kostendekkend, maar de investering om het 

kasteel functioneel te maken waren in totaal 5,2 miljoen euro. Een groot deel was geld van gemeente en 

provincie. Voor de exploitatie ontvangt de stichting geen subsidie.  

 

De Keverberg trekt sinds haar opening drie jaar geleden gemiddeld 25.000 bezoekers per jaar. Een kwart is 

afkomstig van de verblijfsaccommodaties in de omgeving, vooral gezinnen met kinderen. De overige bezoekers 

zijn de actieve senioren. Rondom het kasteel is gratis parkeergelegenheid maar die is beperkt. Dit is tot nog toe 

niet echt een hekel punt, want dorpsbewoners zijn trots en zeer betrokken. Er wordt met Rijkswaterstaat 

overlegd of er een passantenhaventje kan komen bij het oude poortje die vanaf de Maas naar het kasteel voert. 

 

Behalve een commerciële functie heeft het kasteel ook een maatschappelijke functie. Verenigingen en andere 

maatschappelijke organisaties mogen gebruik maken van het kasteel voor eigen evenementen en activiteiten.  

 

De vijf belangrijkste lessen van Kasteel de Keverberg 

1. Zorg dat je uniek bent. De projectgroep, verantwoordelijk voor de planvorming van het kasteel, was bij 

het eerste plan bang dat de Keverberg niet onderscheidend genoeg zou zijn. Er is toen besloten om een 

ontwerpwedstrijd uit te schrijven. Het beste ontwerp is gekozen en uitgevoerd. De architectuur heeft nu 

dan ook een grote aantrekkingskracht. De combinatie van oud en nieuw is verrassend: 5% van de 

bezoekers ervaart het als negatief, voor de overige 95% is het een wow-factor.  

 

2. Zoek de verhalen en vertel ze. Bezoekers komen niet alleen voor de architectuur, maar ook voor de 

verhalen naar de Keverberg. Het is een historisch verhaal, doorspekt met anekdotes en bijzonderheden. 

Voor groepen en families zijn er twee leuke speurtochten die bijzondere elementen bevatten zoals 

spoorzoeken via een metaaldetector en het ontrafelen van muziekraadsels. 

 

3. Sterk projectteam nodig. Het succes van een (herbouw)project is afhankelijk van een aantal factoren 

zoals economische getij, houding politiek, draagvlak regio etc. Maar ook de samenstelling van het 

projectteam is van belang: je hebt de juiste mensen op de juiste plek nodig en op het juiste moment. 

 

4. Denk goed na over (groeiende) bezoekersstromen. De Keverberg loopt tegen beperkingen aan, omdat 

het kasteel de bezoekersstromen niet op een optimale manier kan reguleren. Als er verschillende 

groepen in het kasteel zijn voor bijeenkomsten heeft men last van elkaar. Daarnaast matchen 

toeristische bezoekers niet zo goed met zakelijke bezoekers. Neem dit vanaf het begin mee.  

 

5. Je hebt bevlogen vrijwilligers nodig.  Kasteel de Keverberg heeft 50 vrijwilligers aan zich weten te 

binden; 25 mensen voor de receptie, 10 gidsen en de rest zijn mensen die binnen en buiten onderhoud 

uitvoeren, tafels en stoelen versjouwen, etc. Zonder deze mensen is het niet haalbaar.  
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Foto’s via www.chateau-azay-le-ferron.com 

 
 

2.7.1 Historie 

Het kasteel van Azay-le-Férron is een typisch voorbeeld van de prachtige kastelen in de Loire-vallei. Het kasteel 

bestaat uit vier delen die op verschillende tijdstippen zijn gebouwd: de toren Frotier (laat 15e eeuw), het 

paviljoen François 1e (16e eeuw), de vleugel Humières (midden 17e eeuw) en het paviljoen Breteuil (18e eeuw). 

De vleugel Cingé (17e eeuw) is in 1926 gekoppeld aan het kasteel door een galerij. Veel geweldige families 

bezaten Azay-le-Férron, in het bijzonder Grégoire Michel, bankier in Parijs en leverancier aan de legers van 

Napoléon. Het kasteel werd in 1833 verkocht in ruil voor een lijfrente aan de familie Luzarche, ijzerfabrikant. In 

1951 liet juffrouw Hersent, de dochter van Luzarche, het kasteel en het domein na aan de stad Tours. 

 

2.7.2 Ligging 

Azay-le-Férron ligt in de plaats met dezelfde naam (departement Indre). De dichtstbijzijnde grote plaatsen zijn 

Tours, op 90 km afstand, Poitiers op 70 km en Châteauroux op 52 km. Het is gesitueerd in het Parc Naturel 

Régional de la Brenne. Binnen een straal van 30 minuten liggen negen andere kastelen.  

 

2.7.3 Openstelling 

Het kasteel is dagelijks geopend van maart tot en met november 

tussen 10.00 en 17.30/18.00u. Het kasteel kan niet op eigen 

gelegenheid bezocht worden, wel via een rondleiding met gids. De 

tuinen kunnen wel op eigen gelegenheid worden bezocht. Voor 

groepen is het mogelijk een ruimte te reserveren. Voor kinderen en 

families zijn er verschillende speurtochten en routes in het park. Er is 

een winkel met souvenirs en lokale producten. Azay-le-Férron heeft 

geen horeca, alleen picknick voorzieningen. Gedurende het jaar zijn 

er verschillende evenementen, zoals thema rondleidingen, festival 
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met lokale artiesten en producenten, lezingen, Halloween en Pasen en erfgoed-dagen, in combinatie met 

proeverijen. Verhuur van zalen tot en met 50 personen is mogelijk, en locatie is beschikbaar voor trouwfoto’s.  

 

2.7.4 Ervaringen 

We hebben op 19 februari 2019 gesproken met Christine Pastor, communicatie medewerker. Zij vertelt dat 

Azay-le-Férron jaarlijks 20.000 bezoekers trekt. De tuinen (ontworpen door gerenommeerde 

landschapsarchitecten uit de 19de eeuw) en de nalatenschap van de laatste privé eigenaars (Hersent-

Luzarche) vormen de basis van het bezoek qua storytelling en beleving. Naast traditionele rondleidingen wordt 

er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van uitzonderlijke themabezoeken van kasteel en tuin. In het 

voor- en najaar richten ze zich voornamelijk op senioren en in de zomer en schoolvakanties op gezinnen. 

 

Het kasteel ligt in een aantrekkelijke omgeving, namelijk in het Parc Naturel Régional de la Brenne (PNRB) en is 

aangetakt op verschillende wandel- en fietsroutes. Vlakbij bevindt zich ook het dierenpark Réserve Zoologique 

de la Haute-Touche (wordt vaak als arrangement geboekt). Parkeren is mogelijk op wandelafstand van het 

kasteel, bij het gemeentehuis.  

 

Het kasteel is in eigendom van de stad Tours, maar het beheer en openstelling is een gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid van de stad Tours, de PNRB en de Office National des Forêts. Er wordt steeds voor drie 

jaar een samenwerkingsovereenkomst tussen de drie partijen gemaakt en dit is een solide basis voor 

onderhoud van gebouwen en domein. Echter, voor een volwaardige openstelling die het de bezoeker toelaat 

om ook  individueel het kasteel te bezoeken, moeten investeringen gedaan worden. Dit geldt ook voor een 

uitbreiding van de museumboetiek met een cafetaria/bistro en de verdere ontwikkeling van het kasteel als 

MICE-locatie. De partners / stad Tours maken die stap niet vanwege weinig budgettaire ruimte.  

 

De vijf belangrijkste lessen van Château Azay-le-Férron 

1. Het erfgoed moet wel iets hebben wat zich leent voor ‘storytelling’. Voor Azay-le-Férron zijn dat de 

tuinen en de bijzondere verhalen die te maken hebben met de nalatenschap van de laatste familie, 

zoals een Nijlkrokodil en andere jachttrofeeën en het verhaal van ‘Cacao’, een opgezette wolf die de 

lieveling van de kasteeldame was.  

 

2. Besteed aandacht aan de ‘randanimatie’, en niet alleen vaste beleving. De themabezoeken in 

traditionele en lokale klederdracht, met proeverij, slaan het meeste aan. Met name in schoolvakanties 

(wanneer veel Parijzenaren het hinterland aandoen) raken deze bezoeken snel volgeboekt.  

 

3. Een overheid als eigenaar biedt voor- en nadelen. Voordeel is dat het jaarlijks beheer en onderhoud 

gewaarborgd is en dat er een solide basis is. Nadeel is dat er nagenoeg geen budgettaire ruimte is om 

te investeren en de beleving verder te ontwikkelen (kasteel op eigen gelegenheid bezoeken 

bijvoorbeeld). Groei op het gebied van bezoekersaantallen en productontwikkeling is daarom lastig. 

 

4. Zorg voor fysieke ruimte voor ondersteunende diensten als parkeren. Het is niet praktisch als mensen 

ver moeten lopen of dat het ‘vol’ is.  

 

5. Zorg voor synergie met de omgeving en gebruik die aspecten voor marketing en promotie. Het is 

belangrijk om aan te haken en verbonden te zijn met attracties in de omgeving: het Parc Natural, de 

fietsroutes, het dierenpark, andere kastelen in de Loire, etc. Ook helpt het om deze aspecten te 

gebruiken voor de marketing en promotie. Azay-le-Férron profiteert mee van de aantrekkingskracht van 

de kastelen van de Loire. En als onthaalpoort van het PNRB trekt het kasteel ook veel bezoekers aan die 

het natuurpark als bestemming kiezen.  
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Foto’s via www.vinci-closluce.com 

 
 

2.8.1 Historie 

Clos Lucé was onderdeel (leengoed) van het kasteeldomein ‘Amboise’, welke als zomerverblijf is gebruikt door 

de Franse Koningen. Clos Lucé kwam, na vele wisselingen van eigenaar, in 1515 in handen van de moeder van 

koning Frans I. Zij nodigden tussen 1516 en 1519 Leonardo da Vinci uit om op het Clos Lucé te verblijven. Zij 

geven Da Vinci de titels ‘Eerste schilder, ingenieur en architect van de Koning’. Leonardo da Vinci stierf op het 

landgoed op 2 mei 1519. Hij liet er drie meesterwerken achter: De Mona Lisa, Sint-Anna-in-drieën, en Johannes 

de Doper. Vanaf 1636 wordt Clos Lucé via een huwelijk weer onderdeel van het kasteeldomein en de familie 

Amboise, die het in 1832 verkopen aan de familie Saint Bris. Deze familie besluit Clos Lucé open te stellen voor 

het publiek in 1954, als museum over het leven, werk en uitvindingen van Leonardo da Vinci. 

 

2.8.2 Ligging 

Clos Lucé is een kasteel gesitueerd in de Franse gemeente Amboise in het departement Indre-et-Loire in 

Frankrijk aan de oevers van de Loire. Het ligt op 25 km van de stad Tours, 104 km van de stad Orléans en 220 

km van Parijs. Binnen een straal van 30 minuten liggen nog tien andere kastelen. 

 

2.8.3 Openstelling 

Het kasteel is het hele jaar geopend, elke dag tussen 9.00 en 19.00u. 

Het kasteel kan op eigen gelegenheid bezocht worden of via een 

rondleiding met gids. Het is mogelijk om een groepsreservering te 

maken en ze hebben faciliteiten en programma’s voor scholen. Er 

zijn verschillende (speur)tochten voor families en kinderen. Er zijn 

drie horeca gelegenheden. Het is mogelijk om zalen te huren voor 

zakelijke en persoonlijke evenementen. Ook zijn er verschillende 
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activiteiten, van festivals tot avondshows met muziek en licht, concerten en exposities.   

 

2.8.4 Ervaringen 

We hebben op 4 april 2019 gesproken met Gaël Ibramsah, marketing manager. Hij vertelt dat 8 ha open is voor 

het publiek en dat ze daarmee in 2018 300.000 tot 4000.000 bezoekers ontvingen. Na de aanslagen in Parijs 

was er een enorme dip, maar de laatste vier jaar is er nu een groei van 3-5% bezoekers per jaar. Clos Lucé ligt 

op een perfecte plek. Het is goed bereikbaar met auto én trein (twee uur vanaf Parijs). Ook voordelig zijn de 300 

kastelen in een straal van 200 km en een aantal kastelen nog veel dichterbij: Chenonceau en Chambord. 

 

Ze trekken veel internationale toeristen aan. Die komen voor het verhaal van Da Vinci, die enkele jaren op Clos 

Lucé woonde. De ‘gewone’ toerist is volgens Dhr. Ibramsah niet geïnteresseerd in algemene Franse 

geschiedenis en cultuur en onbekende Franse koningen en edelmannen. Internationale toeristen komen 

alleen als je iets iconisch hebt, wat een wereldwijd en algemeen publiek aanspreekt. Da Vinci is zo’n figuur.  

 

De voornaamste inkomsten, 80%, komen van bezoekers en schoolgroepen. Overige inkomsten zijn onder 

andere MICE (zakelijke markt) en verhuur van gebouwen (restaurant). Het seizoen loopt van juni tot september, 

maar ze proberen het seizoen te verlengen door middel van evenementen. Vooral rond kerst.  

 

De familie Saint Bris, de eigenaar, woont niet meer op het domein, maar zijn zeer actief onderdeel van het 

management team. Ze hebben twee doelen met het domein: het verhaal van Da Vinci vertellen aan het grote 

publiek en het landgoed behouden voor de familie, echter niet als curator (behouden) maar door middel van 

toerisme (ontwikkelen). Om het goed te doen, heb je wel professionele marketing en management nodig!  

 

Onderdeel van het professionele management (20-30 fte) is het continue innoveren en investeren in beleving. 

Voor 2019 hebben ze een wereldberoemd wandtapijt vanuit het Vaticaan naar het Clos Lucé laten komen. De 

komende vijf jaren zijn ze bezig met het ontwikkelen van een hotel, een planetarium en een film over Da Vinci. 

Naast de innovaties moet ook je ‘standaard’ aanbod op niveau zijn wat divers is, een full package voor ieder 

wat te kiezen.  

 

De vijf belangrijkste lessen van Clos Lucé 

1. Zorg voor samenwerking en verbinding met andere ‘hotspots’ in de omgeving, liefst op fietsafstand. 

Clos Lucé ligt op 40 km van kasteel Chambord, een 1e klas kasteel, en op 12 km van Chenonceau en 400 

m van Ambroise. Samen vormen de kastelen ‘de gouden driehoek’, dat is goed voor de (gezamenlijke) 

promotie en maakt verkoop van gecombineerde tickets mogelijk. 

 

2. Het helpt als je kasteeldomein op een mooie en goed te bereiken locatie ligt, en goede parking heeft. 

 

3. Zoek het verhaal van jouw kasteeldomein dat iconisch is en een internationaal publiek trekt. De 

gemiddelde toerist heeft geen interesse in algemene geschiedenis en cultuur en onbekende bewoners 

van het kasteel. Gebruik de écht bijzondere personages, België heeft er genoeg! Dit icoon is ook 

aantrekkelijk voor MICE. Ter plekke kun je altijd nog iets van algemene geschiedenis vertellen.  

 

4. Ontwikkelen betekent innoveren en investeren, elk jaar opnieuw. Je moet commercieel durven zijn. Elk 

jaar investeert Clos Lucé 20 tot 30% van de inkomsten in (product)ontwikkeling. Het is net als een 

attractiepark: elk jaar iets nieuws hebben om het publiek te laten komen. 

 

5. Zorg voor professionele marketing en management. Denk goed na over je doelgroep, welke producten 

je wilt ontwikkelen, hoe je inkomsten wil of kan generen en hoeveel maanden je open wilt zijn. Je hebt 

marketing DNA nodig: hoe ga je jouw verhaal vertellen? Wat is je imago? Da Vinci is het belangrijkste 

thema voor Clos Lucé. Op termijn fungeert het kasteel mogelijk zelfs nog slechts als decor voor Da Vinci. 

https://www.vivadavinci2019.fr/en/evenements/the-tapestry-of-leonardo-da-vincis-last-supper-for-francis-i-a-masterpiece-in-silk-and-silver/
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Foto’s via www.english-heritage.org.uk, behalve foto linksonder via www.allisterfreeman.co.uk 

 
 

2.9.1 Historie 

Marble Hill is gebouwd tussen 1724 en 1729 door Henrietta Howard, de voormalige maîtresse van Koning 

George II. Bekende bezoekers in die tijd waren Alexander Pope en Jonathan Swift. Het huis en de tuin zijn 

ontworpen door Roger Morris in samenwerking met Henry Herbert, één van de ‘architect graven’. Het is een 

vroeg voorbeeld van Palladiaanse architectuur in Groot Brittannië. In 1902 stond het landgoed op de 

nominatie voor vernietiging, om vastgoed te ontwikkelen. Echter door een wet van het parlement werd het 

daarvan gered. Het huis is nu eigendom van English Heritage, een stichting die 400 monumenten, gebouwen 

en plekken beheerd. Het huis bevat een mooie collectie schilderijen, inclusief een aantal portretten van de 

vriendenkring van Henrietta Howard. Marble Hill Park wordt gebruikt als plek om te sporten en als speeltuin.  

 

2.9.2 Ligging 

Marble Hill ligt in het zuidwestelijke deel van London, in de wijk Twickenham. 

Het ligt aan de rivier de Theems, en nabij Richmond Park. In de omgeving zijn 

nog andere attracties: Strawberry House & Garden, Musuem of Richmond, 

Ham House & Garden en Pembroke Lodge.  

 

2.9.3 Openstelling 

Het park en het café zijn het hele jaar geopend, op alle dagen van zonsopgang 

tot zonsondergang. Het huis kan van april tot en met oktober alleen in het 

weekend bezocht worden tijdens een rondleiding met gids op vier momenten 

gedurende de dag. Het is mogelijk om een groepsreservering te maken en 

ruimtes te huren voor feesten, zakelijke evenementen en trouwerijen. Er is een 

winkel, een café en picknick plek. Er worden verschillende activiteiten 

georganiseerd zoals kleinschalige evenementen en af en toe een concert. 
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2.9.4 Ervaringen 

We hebben op 18 maart 2019 gesproken met Alex Sydney, hoofd ‘Investments & Involvement’ en voorzitter van 

het projectbestuur ‘Marble Hill revived’. Hij vertelt dat het huis ongeveer 2.000 bezoekers per jaar trekt. Dat 

komt omdat Marble Hill alleen in het weekend is opengesteld voor rondleidingen. Eerder was het huis wel 

opengesteld, maar dat bleek economisch niet rendabel. Ze denken dat ze 60.000 bezoekers zouden kunnen 

trekken bij vrije toegang, maar de inkomsten daarvan wegen niet op tegen de kosten. Alhoewel het nieuwe 

business model hevig leunt op vrijwilligers, heb je bij meer openstelling te maken met meer personeelskosten.  

 

De laatste zeven jaar zijn ze bezig om Marble Hill, vooral het park, aantrekkelijker te maken. Het park is een 

openbare ruimte. Ze betrekken de omwonenden en gebruikers bij de plannen. De grootste uitdaging is om de 

exploitatie rendabel te krijgen. Ze kunnen vanwege de publieke functie van het park geen entree vragen, maar 

krijgen er ook geen subsidie voor. Ze zijn dus op zoek naar het beste business model voor Marble Hill, want aan 

openstelling verdienen ze nauwelijks. Andere bronnen van inkomsten zijn o.a. evenementen en zalenverhuur.  

 

De catering draagt momenteel niet voldoende bij aan de bezoekerservaring of de financiële prestaties. Dit 

komt omdat het is uitbesteed aan een horecaondernemer, waardoor er nauwelijks inkomsten zijn voor English 

Heritage en er geen invloed is op de kwaliteit. Gedurende de laatste 15 jaar neemt English Heritage de horeca 

steeds vaker in eigen beheer. Het resultaat is dat English Heritage nu 27 horecapunten heeft, en dit aantal 

neemt dit jaar weer toe. Binnen het Marble Hill Revived project worden de horecafaciliteiten gerenoveerd en 

komt de horeca in eigen beheer. Dhr. Sydney denkt dat de horeca inkomsten dan 5x hoger kunnen worden. De 

negatieve balans voor Marble Hill wordt nu gedekt door de centrale organisatie. De grote erfgoed sites helpen 

de kleinere met hun surplus aan inkomsten. Dat is een groot voordeel, naast die van het delen van kennis.  

 

De meest succesvolle sites van English Heritage zijn die plekken waar niet alleen het huis mooi is, maar ook het 

landschap. Voor veel bezoekers is het landschap de grootste attractie. English Heritage werkt hard aan het 

ontwikkelen van de bezoekerservaring op al haar sites. Om de ‘secundaire’ uitgaven te stimuleren (catering en 

retail) en bezoekers te interesseren voor een lidmaatschap van English Heritage moet er genoeg te doen zijn 

voor minimaal twee uur, maar beter is vier uur. Dat lukt niet met alleen een huis. De beleving moet mensen 

verleiden tot herhaalbezoek waarbij vernieuwing nodig is: elk jaar iets anders en een dynamisch programma. 

De basis voor de optimale beleving zijn goede faciliteiten: veiligheid, toiletten, genoeg parkeerplaatsen, etc. 

Dhr. Sydney adviseert ook: ken je publiek. Voor Marble Hill zijn vooral bezoekers die binnen een straal van 1u 

rijden wonen van belang. Dat komt ook door het lidmaatschap model van English Heritage. Leden kunnen 

overal zonder bijbetaling in. Daarnaast is er aandacht voor de échte cultuurzoeker en de families met kinderen.  

 

De vijf belangrijkste lessen van Marble Hill House 

1. Denk goed na over je business model en inkomsten. Het is namelijk lastig om alleen via openstelling 

voldoende inkomsten te generen, zeker als je een niet-commerciële organisatie bent. 

 

2. Het biedt voordelen om onderdeel van een netwerk van erfgoedsites te zijn. Een centrale organisatie 

biedt kennis van horeca en andere zaken en kan helpen bij een negatieve financiële balans. Er zijn ook 

schaalvoordelen in het aanbieden van een gezamenlijk lidmaatschap. 

 

3. Optimaliseer continu de beleving. Voor een succesvolle commerciële openstelling moet een bezoek 

minimaal twee uur duren, idealiter langer. Het is dus belangrijk dat er voldoende te beleven is. Focus op 

het huis/kasteel, maar als dat aanwezig is ook het omringende historische landschap. Om mensen 

terug te laten komen heb je een dynamisch programma nodig. Spreek verschillende doelgroepen aan .  

 

4. Zorg dat je infrastructuur op orde is. Parkeren, toilet, en betalen moet veilig, netjes en makkelijk zijn. 

 

5. Een site moet historisch van belang zijn en je moet er een interessant verhaal over kunnen vertellen. 
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Foto’s via www.nationaltrust.org.uk/cliveden 

 
 

2.10.1 Historie 

Het statige en grote huis is oorspronkelijk gebouwd in 1666 door George Villiers, de 2e Graaf van Buckingham 

en ontworpen door William Winde. Na een destructieve brand in 1851 is het huis opnieuw ontworpen door 

Charles Barry. Gedurende 350 jaar is Cliveden House steeds bewoond door hertogen, graven, burggraven en 

een prins. In 1893 kwam Cliveden House in het bezit van de rijke Waldorf Astor familie. In 1942 gaven zij het aan 

de National Trust, een liefdadigheidsinstelling opgericht in 1895 voor natuur- en erfgoedbeheer van 

historische, interessante plekken en het promoten van toegankelijkheid. Het is de grootste ledenorganisatie 

van het Verenigd Koninkrijk met 5,65 miljoen leden. De Astor familie verhuisde in de jaren ’60. Het kasteel is nu 

in gebruik als hotel en de landerijen en tuinen van 155 ha zijn elke dag geopend voor het publiek.  

 

2.10.2 Ligging 

Cliveden House ligt ten westen van London, langs de rivier de Theems op de 

grens van Buckinghamshire en Berkshire. Het ligt aan de Theems. Windsor 

Castle ligt op 15 km afstand. 

 

2.10.3 Openstelling 

De tuinen zijn het hele jaar geopend van 10.00 tot 17.30u, net als de winkel, 

kapel, cafés en de tuinen. Het kasteel is op maandag, dinsdag en donderdag 

tussen 11.00 en 13.00u geopend onder begeleiding van een gids, vanwege de 

functie als hotel. Het landgoed biedt mooie wandelingen en tuinen die het 

hele jaar door kleur bieden. Ook kan men in de zomer varen op de Theems. Er 

zijn evenementen zoals themawandelingen, concerten, theater, familie 

(speur)tochten, exposities en activiteiten voor het gezin. Er zijn drie cafés en 

een winkel.  
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2.10.4 Ervaringen 

We hebben op 4 april 2019 gesproken met Mark Bradshaw, General Manager. Hij vertelt ons dat Cliveden 

House binnen de National Trust één van de beste betaalde plekken is en jaarlijks 500.000 bezoekers trekt. Van 

die bezoekers is 90% lid van National Trust én lokale, familie- herhaalbezoeker die reizen binnen een straal van 

ongeveer 40 minuten rijden. Minder dan 2% van de bezoekers komt van ‘overseas’.  

 

De omzet van Cliveden is ongeveer 7 miljoen pond. De helft van de inkomsten komt vanuit openstelling, zoals 

toegang voor leden (91% van de bezoekers, inkomsten via ‘membership credits’) en niet-leden (ongeveer 9% 

van de bezoekers), en horeca en verhuur van cottages. De andere 50% van de inkomsten komt van overige 

bronnen, zoals verhuur en investeringen. 

 

De ligging van Cliveden is goed: het is goed bereikbaar en ingeklemd tussen stedelijke gebieden. In theorie zijn 

er dus veel potentiele bezoekers. Naast de goede ligging komen mensen (terug) komen voor de kwaliteit en 

seizoensgebondenheid van de tuinen. Mensen kunnen meerdere keren terugkomen en iets anders zien. Ook 

proberen ze hoge kwaliteit te bieden als het gaat om wat er voor families is: ontwikkelen van wandelingen en 

tochten rondom feestdagen en andere thema’s. Het huis is op drie dagen beperkt open, maar dat vinden 

bezoekers geen probleem. De winkel en cafés zijn gesitueerd in andere gebouwen dan het hotel.  

 

Het programma is een succes. Cliveden zet niet in op dure of hoge risico evenementen. Ze hebben 

evenementen die helpen het verhaal en historie van Cliveden te vertellen, zoals het vieren van de tuinen of het 

in de spotlight zetten van een historisch figuur. Ook is er hedendaagse kunst. Voor het programma hebben ze 

een 5-jaren plan ontwikkeld. Wel innoveren ze het vaste aanbod continue: audio visueel, technologisch, etc.  

 

De vijf belangrijkste lessen van Cliveden House 

1. Voldoende bezoekers krijgen hangt af van de locatie. Binnen een straal van 40 minuten rijden moet de 

populatie groot genoeg zijn. De ‘lokalen’ zijn namelijk je grootste groep van bezoekers. 

 

2. Je moet binnen je aanbod en programma afwisseling en diversiteit bieden. Mensen moeten een reden 

hebben om terug te willen komen.  

 

3. Het managen van je vrijwilligers is heel belangrijk. Voor een goede openstelling is ook goed 

management van vrijwilligers nodig. National Trust heeft ongeveer 70.000 vrijwilligers en 13.000 

personeelsleden, dus verhouding van 6 op 1. Ze hebben daarom een duidelijke structuur rondom het 

vrijwilligersbeleid en ze hebben mensen in dienst die alleen verantwoordelijk zijn voor het 

management van de vrijwilligers.  

 

4. Zorg dat je infrastructuur op orde is. Je moet logische plekken hebben voor parkeren, horeca en 

toiletbezoek, die aansluiten op de ‘visitor journey’ van je bezoeker.  

 

5. Maak een (risico)analyse van de fysieke reis die bezoekers maken op je erfgoed. Denk na hoe je 

bezoekersmodel moet werken op locatie. Waar komen ze aan? Waar kopen ze een kaartje? Wat gaat ze 

als eerste, en dan als tweede doen? Waar gaan ze naar de wc? Manage die bezoekersstromen en zorg 

op belangrijke punten voor toiletten, horeca en andere ‘basis’ voorzieningen. Bezoekers kopen meestal 

een souvenir of iets dergelijks als hun bezoek ten einde is.  
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Foto’s via www.kasteelbeauvoorde.be 

 
 

2.11.1 Historie 

Kasteel Beauvoorde ontstond waarschijnlijk in de 12de eeuw en werd rond 1600 grondig verbouwd door 

hoogbaljuw Jacob de Bryarde. Het kasteel bleef eigendom van de familie de Bryarde tot 1838. Eind 19de eeuw 

kocht de excentrieke edelman Arthur Merghelynck het kasteel. Merghelynck was een échte, onverdroten 

romanticus. Ten eerste liet hij het kasteel restaureren naar 17de-eeuwse normen, zowel de buitenkant als ook 

de binnenkant. Merghelynck richtte kasteel Beauvoorde in met echte en nep 17de-eeuwse meubels en andere 

curiositeiten. Ook liet hij een prachtig Frans-Engels kasteelpark aanleggen. Ten tweede trouwde hij met zijn 

geliefde, een gewoon burgermeisje, en joeg zo zijn hele familie op de kast om vervolgens iedereen te onterven. 

Bij testament liet hij het domein na aan de Belgische staat met als doel het 'ten eeuwighen daghe' ter 

beschikking te stellen aan de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 

 

2.11.2 Ligging 

Het kasteel ligt in het dorpje Wulveringem, nabij Veurne, Provincie West-Vlaanderen. Het ligt op 20 min van het 

strand en verschillende badplaatsen, op 30 minuten van Ieper en op 45 minuten rijden van Brugge.  

 

2.11.3 Openstelling 

Het kasteel is het hele jaar geopend. Buiten schoolvakanties op 

woensdag en het weekend. Tijdens de schoolvakanties van 

woensdag tot en met zondag en in de zomer de hele week van 10.00 

tot 17.00u. Het kasteel kan op kan op eigen tempo met een audiogids 

bezocht worden. Voor gezinnen zijn er verschillende 

familieparcoursen en de ‘parkspelen’ in de tuin. Het is mogelijk om 

zalen te huren voor zakelijk en privé, inclusief spelopdrachten. Voor 

scholen zijn er educatieve programma’s. Er is geen horeca, wel 
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kunnen er op het terras (streek)producten uit de museumwinkel genuttigd worden. Er is een fietsarrangement 

met gevulde picknickmand en verschillende evenementen, zoals de boekenmarkt en de erfgoeddagen.  

 

2.11.4 Ervaringen 

We hebben op 22 maart 2019 gesproken met Stijn Jodts, site-manager. Hij vertelt dat kasteel Beauvoorde 

sinds 1997 in beheer is gekomen van Herita, een netwerkvereniging die iedereen met een hart voor 

waardevolle gebouwen, landschappen en archeologische sites samenbrengt en ondersteunt. Vanaf dat 

moment is er ook vrije toegang gekomen. Vanaf de jaren ’70 was het kasteel al te bezoeken, maar alleen via 

reservering en met een gids. Er komen gemiddeld 11.000 bezoekers per jaar, met in 2018 een piek van over de 

15.000 bezoekers, dankzij diverse acties de voorbije twee jaar.  

 

Het is continue hard werken om ‘in beeld’ te blijven bij bezoekers. Je moet continu goed en vernieuwend 

aanbod ontwikkelen, en inzetten op marketing en promotie. Geen speurtocht maar een ‘escape room’. Het 

helpt als je in het nieuws komt, zoals toen ze hun eigen kasteelbier brouwden. Andere ontwikkelingen waren 

de restauratie van het bezoekerscentrum in 2018 en het realiseren van een familieparcours. Het is belangrijk 

om je doelgroep goed te kennen. Wat zijn de type bezoekers van de regio? Cultuurzoekers? Families? Het helpt 

als je verschillende doelgroepen kan bedienen met een divers aanbod en een eigen communicatiestrategie.  

 

Voor succesvolle openstelling is het management belangrijk. Je moet durven en kunnen ondernemen. Die 

ruimte is er bij kasteel Beauvoorde wel. Het devies was eerst: wel faciliteren, niet organiseren. Dat is nu anders. 

Er zijn ruimere openingstijden gekomen, ze organiseren meer zelf, zoals een literair festival.  

 

De huidige inkomsten dekken met moeite de personeelskosten. Inkomsten bestaan uit tickets en afgeleide 

producten uit de publiekswerking, locatieverhuur, winkelverkoop en filmopnames. Herita verzorgt het beheer 

en onderhoud en er zijn subsidies via de overheid. Voorwaarde voor subsidiëring van de restauraties is een 

beheerplan over een looptijd van 24 jaar. Daarnaast werd Kasteel Beauvoorde erkend als 'Open Erfgoed' wat 

recht geeft op een verhoogde tegemoetkoming. Er is een structureel probleem als het gaat om financiën. Er 

werken voor kasteel Beauvoorde ook 20-30 vrijwilligers die het mogelijk maken om een dagelijkse openstelling 

te garanderen. Qua inkomsten hielp het wel om te moderniseren, zodat er een ruimte kwam die voor zakelijk 

en privé locatieverhuur geschikt was.  

 

Dhr. Jodts ervaart wel dat je met een klein team niet alles zelf moet willen doen. Het ontbreekt aan tijd en 

vooral expertise. Het is goed om bewust te zijn van je eigen beperkingen en krachten. Herita is geen horeca 

specialist of zaalverhuurder. Die zaken laten ze nu aan derden over.  

 

De vijf belangrijkste lessen van Kasteel Beauvoorde 

1. Elk kasteel heeft potentieel, want het gaat er niet om wat je hebt, maar wat je er mee doet. Zorg voor 

divers, modern en afwisselend aanbod voor verschillende doelgroepen.  

 

2. Zorg dat je een lange termijn plan hebt. Waar wil je zijn over tien / dertig jaar? Het kan lastig zijn om 

voldoende inkomsten te generen door middel van openstelling. Denk daarom na over inkomsten, 

beheer en (grootschalig) onderhoud. Mogelijk genereert erkenning als Open Erfgoed extra inkomsten.  

 

3. Je hebt vrijwilligers nodig, maar zorg er wel voor dat ze passen bij je (lange termijn) visie. 

 

4. Zorg dat je in het nieuws komt. Kasteel Beauvoorde brouwt en verkoopt bijvoorbeeld haar eigen bier. 

 

5. Het managementteam moet ondernemend durven en kunnen zijn, en financiële risico’s kunnen 

nemen. Je hebt ruimte nodig om te kunnen falen, dus nieuwe dingen uitproberen met het risico dat het 

geen succes wordt. 

https://www.onroerenderfgoed.be/een-erkenning-als-open-erfgoed-aanvragen
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Bijna alle kastelen in de benchmarkstudie zijn voor een groot deel afhankelijk van vrijwilligers. Het ene kasteel 

heeft meer vrijwilligers aan zich verbonden dan een ander, 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; 

▪ 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 er voor zorgen dat je vrijwilligers betrokken en tevreden blijven? Een aantal tips: 
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▪ 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 er bij. 

 

 
 

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 (entreekaartjes en rondleidingen) 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 relatief 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 een 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, zaalverhuur en evenementen worden gezien als de 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 er voor 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 ongeveer 2 tot 5 fte. De kastelen met meer bezoekers hebben meer medewerkers. Clos Lucé heeft 

bijvoorbeeld 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 
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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 (evenementen)programma. De belangrijkste les: 

probeer elk jaar een vast bedrag te reserveren voor marketing en productontwikkeling. 

 

 
 

Over de horeca is door de kastelen in de studie veel gezegd. De één vindt: doe het wél 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 uitdaging. 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.   

 

 
 

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, welke ze al veertig jaar organiseren en bij 

kasteel Ammersoyen het Middeleeuws evenement welke 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 en te sturen op kwaliteit. 

 

 

 

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 

en natuurparken. Clos Lucé legt de verbinding met twee andere kastelen, waarvan één op fietsafstand, in wat 

ze 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.  
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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.  

 

 

 

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. Kastelen die wat geïsoleerder liggen, dus verder af gelegen van de 

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

 

 
 

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. 

 

 
 

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: 
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▪ 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. 

▪ Financiën: Wat is het businessmodel? Wat zijn de potentiele 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? 

 

 
 

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 een medewerker 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. 

 

 
 

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, 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. 
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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 

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?  

 

 
 

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 terug komen, 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. 

 

 
 

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: bedenk waar de ‘reis’ van 

jouw bezoeker begint? 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 om 

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.  
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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. 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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Boy looking at building through coin operated binoculars, door Pexels via Pixabay.com (CO) 

 
 

 

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

twaalf factoren onderscheiden. Deze factoren helpen bij het bepalen hoe groot het toeristisch potentieel is en 

waar de aandachtspunten voor toeristische ontwikkeling liggen. Het is wel belangrijk om het kader als één 

geheel te zien, en de samenhang tussen de verschillende factoren. 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.  

 

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? 
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Factor Beschrijving 

 

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. 

 

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. 
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Factor Beschrijving 

 

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 
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