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Beleidsplan 2015 en volgende jaren 
 
 
 

A. Inleiding 
 
De Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen is medio 2012 opgericht. Doelstelling 
van de stichting is het bij een groter publiek onder de aandacht brengen van de 
cultuurhistorische aspecten van de Brabantse Landgoederen en een bijdrage te leveren aan 
de instandhouding ervan. In 2012 is de Stichting voortvarend te werk gegaan: er is een logo 
ontworpen, een website gemaakt en een folder uitgegeven. In 2013 is op Baest de eerste 
Vrienden- en Vrijwilligersdag gehouden. In mei 2014 is de eerste Hertog Jan lezing op 
Zwijnsbergen gehouden en vond de tweede Vrienden- en vrijwilligersdag op Bouvigne 
plaats. Er zijn in 2014 drie Vriendenberichten gepubliceerd. In 2015 zullen de activiteiten 
verder uitgebouwd worden en wordt beoogd een breder draagvlak te creëren bij de 
landgoederen, de vrijwilligers en het publiek.  

 
 
B. Brabantse Landgoederen 

 
Landgoed 

 
Een landgoed is een groot stuk grond van meerdere hectares, met landerijen en tuinen en 
daarop een buitenplaats, landhuis, een grote boerderij, kerk of kasteel. Landgoederen zijn in 
de loop van de tijd ontstaan, maar ook nu nog worden nieuwe landgoederen ontwikkeld. De 
meeste landgoederen zijn evenwel enkele eeuwen oud en hebben daardoor een grote 
cultuurhistorische waarde. Het cultuurlandschap zoals wij dat nu kennen is in belangrijke 
mate bepaald door de daar aanwezige landgoederen. In verband met de cultuurhistorische 
waarde hebben veel landgoederen ook een toeristische betekenis: zij vergroten de 
aantrekkelijkheid van de regio waarin zij gevestigd zijn.  
 
Het is het doel van de Stichting om voor een breed publiek duidelijk te maken wat de rol van 
de landgoederen in Brabant is geweest. Van de cultuurhistorische landgoederen in Noord-
Brabant is een groot deel, te weten 151, beschreven in het boek ‘Landgoederen in Noord-
Brabant1’, dat in september 2012 is verschenen en dat zeer goed is ontvangen: er zijn 
inmiddels bijna [7.000] exemplaren van verkocht. Veel landgoederen worden tegenwoordig 
mede in stand gehouden door vrijwilligers, die onder meer technische, informatieve, 
cultuurhistorische of bestuurlijke werkzaamheden verrichten.  
 
Brabant 
 

                                                 
1 ‘Landgoederen in Noord-Brabant, het lief en leed dat landgoed heet’ (2012), uitgegeven door Picture Publishers 

i.s.m. SBL en BPG, ISBN/EAN :978-90-73187-76-4  
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Historisch bezien is Brabant het (voormalige) Hertogdom Brabant, dat nu globaal het gebied 
van de provincies Waals-Brabant, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Noord-Brabant beslaat. 
Wie aan Brabant in zijn historische context denkt, zal daarom het gebied van het hertogdom 
in ogenschouw nemen. Het aandachtsgebied van de Stichting strekt zich daartoe uit. 
 

 
C. Doelstelling: cultuurhistorisch 

 
De Stichting heeft een cultuurhistorisch doel. Zo staat in artikel 2.1 van de statuten onder 
meer dat de Stichting de kennis over- en de bewustwording van de cultuurhistorische waarde 
van landgoederen en historische buitenplaatsen in het oorspronkelijke Hertogdom Brabant, 
en alsmede in de provincie Noord-Brabant bevordert. De Stichting wil dat onder meer doen 
door het verder ontwikkelen en actief bijhouden van de website, waarop onder meer een 
overzicht zal staan van Brabantse Landgoederen. Ook zal het belang van de landgoederen 
voor de vorming van het cultuurlandschap worden uiteengezet. De Stichting streeft er naar 
deze informatie zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk te maken.  
 
Een tweede doelstelling van de Stichting is het ondersteunen van activiteiten die het 
cultuurhistorische karakter van die landgoederen bevorderen of daaraan dienstbaar kunnen 
zijn. De Stichting wil dat onder meer doen door voor haar donateurs (en zo mogelijk ook 
andere belangstellenden) op landgoederen rondleidingen en lezingen te organiseren, waarbij 
deskundigen uitleg geven over de bijzondere aspecten van het betreffende landgoed, van 
Brabantse landgoederen, of de geschiedenis van Brabant in het algemeen. 
 
De Stichting stelt zich voorts ten doel de verbondenheid van de Brabantse landgoederen te 
bevorderen. Het is in het algemeen belang dat het aantal vrijwilligers dat betrokken is bij 
Brabantse landgoederen wordt uitgebreid en dat de onderlinge binding wordt versterkt. 
Hiertoe zullen onder meer vrijwilligersdagen worden georganiseerd, waarbij vrijwilligers die 
bij de verschillende Brabantse landgoederen werkzaam zijn, een bepaald landgoed kunnen 
bezoeken en gemeenschappelijke thema’s kunnen bespreken. Op [3 oktober 2015] zal de 
derde vrienden- en vrijwilligersdag worden gehouden.  
 
Tevens stelt de Stichting zich ten doel de kennis van de geschiedenis van Brabant te 
bevorderen. In dat kader heeft in 2014 een zeer geslaagde eerste Hertog Jan lezing plaats 
gehad; het is de bedoeling hier een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. 
 
 

D. Donateurs, categorieën 
 
Art. 10 van de statuten biedt de mogelijkheid om verschillende categorieën donateurs in te 
stellen. De Stichting heeft besloten de volgende categorieën te onderscheiden: 

i. vrienden 
ii. landgoederen 
iii. vrijwilligers 
iv. instellingen en ondernemingen 

 
 
Ad i vrienden 
Als vriend kunnen zich aanmelden natuurlijke personen. Zij betalen een bijdrage van € 25 
per jaar. Hiervoor ontvangen zij de (digitale) nieuwsbrief en mogen zij deelnemen aan door 
de Stichting te organiseren evenementen, zoals het bezoek aan een landgoed.  
 
Ad ii  
Voor de categorie landgoederen komen in aanmerking de Noord-Brabantse 
cultuurhistorische landgoederen. De 151 in het boek ‘Landgoederen in Noord-Brabant’ 
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genoemde landgoederen zullen in ieder geval actief worden benaderd. In de toekomst 
kunnen ook overige Brabantse cultuurhistorische landgoederen hiervoor in aanmerking 
komen. De landgoederen betalen een bijdrage van € 25. Voorts verplichten zij zich om van 
tijd tot tijd hun landgoed, dan wel delen ervan die anders niet toegankelijk zijn, open te 
stellen voor door de Stichting te organiseren evenementen waaraan donateurs van de 
Stichting kunnen deelnemen. Landgoederen die donateur van de Stichting zijn ontvangen de 
digitale nieuwsbrief. Zij kunnen desgewenst vermeld worden op site van de Stichting 
(www.brabantselandgoederen.eu ) . Voorts kunnen zij de vrijwilligers die op hun landgoed 
werkzaam voor € 10 per persoon aanmelden bij de Stichting, opdat deze deel kunnen nemen 
aan door de Stichting te organiseren vrijwilligersdagen.  
 
Ad iii vrijwilligers 
Vrijwilligers worden aangemeld door het landgoed dat donateur van de Stichting is. Voor 
iedere aangemelde vrijwilliger betaalt het landgoed € 10. Vrijwilligers ontvangen de digitale 
nieuwsbrief en kunnen deelnemen aan de door de Stichting te organiseren vrijwilligersdagen. 
 
Ad iv instellingen en ondernemingen 
Instellingen en ondernemingen betalen in 2015 een bijdrage van [€ 100]. Zij ontvangen 
daarvoor de digitale nieuwsbrief en worden desgewenst als donateur van de Stichting op de 
website vermeld. Voorts mogen zij twee vertegenwoordigers laten deelnemen aan bepaalde 
door de Stichting te organiseren evenementen.  

 
 
E. Activiteitenplan 2015 

 
Aangezien de Stichting nog in de opbouwfase verkeert, zullen niet alle doelstellingen in één 
jaar te realiseren zijn. In 2015 zullen de activiteiten gericht zijn op het verder bekend maken 
van het bestaan van de Stichting, het ontwikkelen van de website en het verwerven van 
donateurs. In eerste instantie zullen met name de landgoederen en hun vrijwilligers worden 
benaderd. Voor het jaar 2015 wil de stichting in ieder geval de volgende activiteiten 
uitvoeren: 

- Organiseren van rondleidingen en lezingen op (deelnemende) landgoederen 
- Organiseren van bijeenkomst(en) t.b.v. vrijwilligers 
- Het organiseren van lezingen, in het bijzonder over de geschiedenis van Brabant 
- Verstrekken van informatie over (deelnemende) landgoederen op website en d.m.v. 

nieuwsbrieven aan donateurs 
- Plaatsen van artikelen m.b.t. cultuurhistorische aspecten van de Brabantse 

landgoederen op de website 
- Formeren van een werkroep van die kennis van historische tuinen uitwisselt 
- Formeren van een werkgroep cultuurhistorie 
- Formeren van een werkgroep t.b.v. ondersteuning vrijwilligerskring 

- Formeren van een redactie t.b.v. artikelen nieuwsbrief en website 

 
F. Werkgroepen 

 
In 2014 is de werkgroep tuinen actief geworden. Deze heeft tot doel de kennis over de 
historische tuinen uit te wisselen en de onderlinge verbondenheid van betreffende 
deskundigen, beheerders en eigenaren van de Brabantse landgoederen te bevorderen. In 
2015 zal de werkgroep cultuurhistorie worden ingesteld met als doel het verdiepen en het 
bevorderen van de kennis over de cultuurhistorische aspecten van Brabantse landgoederen. 
 

 
G. Nieuwsbrief 

 

http://www.brabantselandgoederen.eu/
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De Stichting zal driemaal per jaar een (digitale) nieuwsbrief doen verschijnen. Hierin zal, 
naast nieuws van de Stichting, mededelingen over evenementen, zo mogelijk ook ander voor 
de donateurs interessant nieuws over de cultuurhistorische aspecten van Brabantse 
landgoederen staan. 

 
 

H. Website 
 
Belangrijk communicatiemiddel is de website. Deze heeft nu een voorlopige opzet en zal in 
de loop van het jaar verder worden uitgebouwd. Zo zal er onder meer een algemene 
inleiding over de cultuurhistorische betekenis van landgoederen worden opgenomen, een 
kort overzicht van de geschiedenis van Brabant en een kaart met daarop de Brabantse 
landgoederen die zich daarvoor hebben opgegeven. Het is de bedoeling veel foto’s op de 
site te plaatsen.  

 
 

I. Partners 
 

De Stichting zal actief samenwerking zoeken met instellingen en organisaties die zich 
eveneens met het Brabants cultureel erfgoed bezig houden.  
 
Voor het noordelijk deel van Brabant valt hierbij valt onder meer te denken aan de provincie 
Noord-Brabant, Erfgoed Brabant, Bond Heemschut, Heemkundekringen, de Stichting het 
Noord-Brabants Landschap, de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen, etc.  
 
Voor het zuidelijk deel van Brabant valt te denken aan de provincies Antwerpen, Limburg, 
Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, ……. 
 

 
 

+++++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bijlage: Comité van Aanbeveling 
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Comité van Aanbeveling: 
 
 
 
Prof. dr W.B.H.J. van de Donk Commissaris van de Koningin in de 

Provincie Noord-Brabant 

 

Mr F.J.M. Houben oud-Commissaris van de Koningin in de 

Provincie Noord-Brabant 

 

Mevr. Mr H.C. ter Kuile - van der Hoeven oud-voorzitter van Brabants Particulier 

Grondbezit 

 

Drs J.A.F.M. van Oudheusden Docent Tilburg University 

 

Jhr. mr. E.Th.P.M. Speeckaert Wouwse Plantage 

 

   

 

 

 


