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Vriendendag 

In dit Vriendenbericht blikken we uiteraard 

nog even terug op onze derde Vrienden- en 

Vrijwilligersdag van 3 oktober jongstleden, 

waar we te gast waren op Kasteel d’Ursel. 

Nadat voorzitter Sammy van Tuyll de 

ongeveer 60 aanwezige Vrienden uit 

Nederland én België had verwelkomd, kreeg 

dr. Elyze Storms-Smeets het woord. Zij is 

universitair docent bij de leerstoel 

Historische Buitenplaatsen en Landgoederen 

van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij gaat 

vanuit een geografisch uitgangspunt na hoe, 

waar en wanneer buitenplaatsen en landgoederen ontstaan en wat voor invloed dit had op het 

bestaande landschap. Nadat ze de toehoorders heeft uitgelegd wat onder een buitenplaats moet 

worden verstaan, schetste mevrouw Storms de ontwikkeling van de tuinen van Buitenplaats Remmer-

stein (gelegen in de provincie Utrecht) en Kasteel Meldert in Hoogaarden (België). Ze liet zien dat het 

landschap in de loop der tijd is aangepast. Nadat de landschapsstijl steeds meer in opmars kwam, werd 

in het begin van de 20
e
 eeuw weer overgegaan naar strakkere structuren, waarbij de tuin ook nuttig 

moest zijn. 

Na deze inleiding verhaalde gastheer Koen de Vlieger, directeur van kasteel d’Ursel, over de 

geschiedenis van het kasteel, die teruggaat tot ca. 1550. Het kasteel is in 1972 door de familie d’Ursel 

aan de gemeente verkocht. Het kasteel was al in slechte staat, maar in de jaren 80 is de situatie alleen 

maar verslechterd. In 1994 is het 

kasteel met het omliggende park 

door de Provincie Antwerpen 

gekocht en werd gestart met de 

restauratie ervan. De opdracht die 

Koen en zijn team meekregen was 

‘breng nieuw leven in het kasteel’. 

Dat wordt o.a. gedaan door het 

verzorgen van grote 

tentoonstellingen en 

kasteelfeesten, het organiseren 

van concerten en rondleidingen 

en het uitbrengen van een fraai 

magazine. 



 foto: tijdens de rondleiding 

Vervolgens werden de Vrienden opgesplitst in vier groepen en konden daarna tijdens twee verschillende 

rondleidingen nader kennis maken met het kasteel en het omliggende park. Dit leidde tot aangename 

discussies en verrassende inzichten bij de aanwezigen. Zo kon men de opmerking “Ooh, zo kunnen we 

dat bij ons op het kasteel ook wel eens doen” horen. Daarmee was één van de doelstellingen van onze 

stichting, de uitwisseling van kennis en ervaringen, beslist gerealiseerd. 

Na de rondleidingen werd dan ook nog uitgebreid nagepraat en 

werden verdere kennis en ervaringen uitgewisseld. Met het 

bedanken van de inleiders en degenen die de inspirerende 

rondleidingen hadden verzorgd en het aanbieden van de 

inmiddels traditionele boom aan directeur Koen de Vlieger, werd 

het formele gedeelte van de Vrienden- en Vrijwilligersdag 

afgesloten. ’s Avonds werd op het kasteel nog een lezing verzorgd 

door Prof. Dr. Yme Kuiper over de toekomst van landgoed, kasteel 

en buitenplaats in de Lage Landen, die ook nog door een groot 

aantal Vrienden werd bijgewoond. 

Een uitgebreide fotoserie van deze Vrienden- en Vrijwilligersdag 

 is te zien op onze website: www.brabantselandgoederen.eu 

onder het kopje ‘galerij’. Een samenvatting van de lezingen is in 

voorbereiding en zal begin 2016 eveneens op onze website te 

vinden zijn. 

Hertog Jan Lezing 

Met de derde Vrienden- en Vrijwilligersdag nog maar net achter ons, kijken we nu al uit naar de derde 

Hertog Jan Lezing. Die wordt gehouden op woensdagavond 6 april 2016 in Kasteel Heeze en wordt 

verzorgd door Prof. Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Hij zal ingaan 

op de geschiedenis van het Hertogdom Brabant. Meer informatie over het programma volgt in 

Vriendenbericht nummer 11, maar reserveert u vast de datum! 



Trouwen op Baest 

Fons de Bont en zijn aanstaande 

echtgenote Janneke waren op 

zoek naar een historische locatie 

voor hun huwelijksviering. Vriend 

Jos de Bont had met zijn bezoek 

aan onze 1e Vriendendag in zijn 

achterhoofd een goed advies aan 

zijn zoon. En zo traden op 18 

september jl. Janneke en Fons in 

het huwelijk op Landgoed Baest. 

Het werd een onvergetelijke dag, 

ook voor oom René de Bont, 

onze coördinator. 

Boekentip:  ‘Velder en Heerenbeek: oorsprong en toekomst van twee natuurparels’  

Op initiatief van Natuurwerkgroep Liempde en Stichting Kèkt Liemt, is er een prachtig geïllustreerd boek 

geschreven over Landgoed Velder en Landgoed Heerenbeek, twee natuurparels in het Groene Woud. 

Auteur Ger van den Oetelaar beschrijft de 

geschiedenis vanaf de Middeleeuwen tot heden, 

en maakt ook een doorkijkje naar de toekomst. 

Niet alleen de geschiedenis van de eigendom 

van de landgoederen en de bijbehorende 

monumentale panden komt daarin aan bod, 

maar ook de unieke grenswallen en de 

bijzondere sterrenbos-structuur op Landgoed 

Velder. 

Foto: namens Landgoed Velder overhandigen Jacqueline 

van Pelt en Teun van Boeckel tijdens de Algemene 

Ledenvergadering van BPG het boek aan gedeputeerde 

Johan van den Hout. 

 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen wenst u fijne kerstdagen 

toe en hoopt u ook in 2016 als Vriend van Brabantse Landgoederen tijdens nog meer 

verrassende ontmoetingen te mogen begroeten.  
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