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Algemeen 

Dit is de eerste nieuwsbrief van de Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen. Sinds de oprichting 

van de stichting, in augustus 2012, is de stichting in eerste instantie gericht geweest op de interne 

organisatie. We zijn verheugd mee te kunnen delen dat de stichting door de Belastingdienst is 

aangemerkt als Culturele ANBI. Wat dat voor u als donateur voor fiscale voordelen heeft, kunt u lezen 

op onze website. 

Ook wordt de stichting gesteund door een Comité van Aanbeveling, bestaande uit Prof. dr W.B.H.J. van 

de Donk, Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Brabant, Mr F.J.M. Houben, oud-Commisaris 

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, en Dhr 

C.M.G.F. van der Ven, cultuurhistoricus 

                                                             Vriendendag 

Voorts is de stichting bezig de eerste Vriendendag te 

organiseren: een exclusieve bijeenkomst voor onze 

donateurs en de vrijwilligers die op de Brabantse 

landgoederen actief zijn. Deze Vriendendag wordt gehouden 

op zaterdag 5 oktober op Landgoed Baest. Naast het 

aanhoren van een aantal inspirerende sprekers over 

uiteenlopende onderwerpen, kunt u ook tijdens een 

bijzondere rondleiding kennis maken met Landgoed Baest. 

Het volledige programma volgt uiteraard nog, maar noteert 

u vast 5 oktober in uw agenda! (www.landgoedbaest.nl) 

foto: herfstrit op Landgoed Baest 

Food4Bees 

De bijensterfte in onze provincie en ver daar buiten is een grote bedreiging 

voor de voedselvoorziening. Veel insecten en met name de honingbijen 

spelen een essentiële rol bij het bestuiven van gewassen. Bijensterfte is 

daarmee ook een probleem voor de voedselvoorziening voor mens en 

dier. Het probleem in de provincie Noord Brabant is extra groot door de 

monocultuur en achteruitgang van de biodiversiteit in het buitengebied 

van deze regio.  

Voor het vergroten van het drachtgebied voor bestuivende insecten is de Stichting Food4Bees opgericht. 

Deze stichting werkt nauw samen met Landgoed Baest bij het op- en inrichten van een nationaal 

kenniscentrum rond de bijensterfte en ontwikkelt praktische oplossingen.  Op 16 april jongstleden werd 

dan ook op Landgoed Baest het Food4Bees Ambassadeurs Netwerk opgericht. (www.food4bees.com). 

Tijdens de Vriendendag kunt u nader kennis maken met de werkzaamheden van deze stichting.  



Restauratie Kasteel Heeze 

Zeker bij de grotere historische buitenplaatsen zoals bij Kasteel Heeze, is 

restauratie van de gebouwen een voortdurend gegeven om ons 

cultuurhistorisch erfgoed in stand te kunnen houden. 

Onlangs is het dak van het hoofdgebouw van Kasteel Heeze geheel 

gerestaureerd en op ambachtelijke wijze voorzien van nieuwe leien en met 

koper beslagen dakgoten. Het hoofdgebouw dateert uit de 17
e
 eeuw en het 

dak was hard aan vernieuwing toe. In een volgende fase worden ook de 

gevels en het authentieke interieur gerestaureerd. 

Wanneer u het resultaat van deze restauratie wilt bekijken, kunt u 

deelnemen aan de rondleidingen die op Kasteel Heeze worden verzorgd, op de zondagmiddagen in de 

periode van 1 mei tot 30 september om 14.00 en 15.00 uur. Op de woensdagmiddagen vinden de 

rondleidingen om 14.00 uur plaats en in de periode tussen 1 juli en 31 augustus ook om 15.00 uur. Voor 

meer informatie: www.kasteelheeze.nl. 

Publieksexcursie Landgoed Mattemburgh 

Mattemburgh is één van de meest bijzondere landgoederen van West-Brabant, gelegen in de gemeente 

Woensdrecht. Op deze plaats gaan de hoge zandgronden over in de veel jongere zeekleigronden. De 

geschiedenis van Landgoed Mattemburgh voert terug naar de tijd van de Franse overheersing, toen de 

heer P.J. Cuypers de gronden kocht. De tuin werd in de periode 1843-1878 in verschillende fasen 

aangelegd: allereerst de Engelse tuin rond de villa, later de binnentuin en daarna de fraaie Franse tuin 

met Orangerie. De laatste particuliere eigenaar van Mattemburgh was Graaf de Chambure. Op het 

uitdrukkelijke verzoek van zijn echtgenote, Gravin de Chambure–Cuypers werd het gebied Mattemburgh 

in 1970 door Brabants Landschap aangekocht en werd het huis met het 17 hectare grote park aan 

Brabants Landschap geschonken. Het voorjaar is bij uitstek de tijd om dit bijzondere landgoed te 

bezoeken. Medio mei worden de kuipplanten weer buiten gezet en staan de fraaie tuinen er op hun 

mooist bij. Brabants Landschap organiseert een publieksexcursie over dit landgoed op zondag 26 mei 

a.s. om 14.00 uur. De tuinen zijn overigens ook op andere dagen toegankelijk. Voor meer 

informatie:   www.brabantslandschap.nl    

 

Landgoed Mattemburgh 
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