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Vriendendag 

In dit Vriendenbericht blikken we terug op een zeer geslaagde eerste Vriendendag, die op 5 oktober 

jongstleden op Landgoed Baest werd gehouden. Nadat Sammy van Tuyll, voorzitter van de Stichting 

Vrienden van Brabantse Landgoederen, de aanwezige vrienden welkom had geheten, verhaalde Roland 

Pessers, secretaris van de Stichting Landgoed Baest, over de geschiedenis van dit fraaie landgoed. 

Landgoed Baest werd al in de bronstijd 

bewoond, hetgeen ook blijkt uit de 

grafheuvels die gevonden zijn. Dat is een 

mooie link naar het heden, want Landgoed 

Baest heeft onlangs de benodigde 

vergunningen verkregen om een natuur-

begraafplaats te creëren. Na een zeer 

boeiend stuk geschiedenis werd overgegaan 

op een volgend onderwerp. Het thema van 

de dag was ‘biodiversiteit op landgoederen’ 

en dit werd goed zichtbaar in de film die 

gemaakt is over de natuur op Landgoed de 

Langakkers te Leende. Roel Winters, eigenaar van Landgoed de Langakkers was ook op de Vriendendag 

aanwezig en kon de vele vragen van de aanwezigen dan ook zelf beantwoorden. Vooral zijn “hidden 

hedges” oogstten veel belangstelling. Harrie Hoppenbrouwers, voormalig tuinarchitect en bosbouwer, 

thans vrijwilliger op Landgoed Baest, voorzag het thema biodiversiteit ook van het nodige commentaar 

met een Brabantse kwinkslag. Tot slot gaf Erik Sessink van Food 4 Bees nog een toelichting op de 

werkwijze van deze nog jonge organisatie, en mocht zich op een grote belangstelling verheugen. 

Vervolgens werd het tijd om het landgoed 

zelf te gaan bekijken. De zestig aanwezige 

vrienden verdeelden zich in twee groepen, 

waarbij één groep een rondleiding kreeg van 

Harrie Hoppenbrouwers door met name de 

bossen van het landgoed, terwijl de andere 

groep onder leiding van Roland Pessers een 

wandeling maakte langs de bebouwing en 

door de tuinen van het landgoed. De beide 

groepen troffen elkaar bij de vijfhonderd 

jaar oude eik, een bijzondere plek om van 

een jachtbittertje te genieten en waar de 

aanwezigen wederom verrast werden met een fraai Kempisch gedicht van Harrie Hoppenbrouwers. 

Tot slot werd de middag nog genoeglijk afgesloten met een hapje en een drankje in de Eikenhoef van 

Landgoed Baest. De aanwezige vrienden waren allen zeer enthousiast over deze dag en gaven aan 

volgend jaar zeker weer van de partij te zullen zijn. Welnu: noteert u allen vast maar in de agenda dat 

deze wederom op de eerste zaterdag van oktober 2014 gehouden zal worden! 



Natuurwerkdag 

Ook voor de Natuurwerkdag, die op 2 november jl. 

werd gehouden, was veel belangstelling. Zo was het op 

De Vijverhoeve in Huijbergen een gezellige drukte. Vele 

vrijwilligers stonden klaar voor de jaarlijkse onder-

houdsbeurt van het 16 hectare grote natuurgebied.  

Van oudsher is de Amerikaanse vogelkers een exoot die 

bestreden moet worden omdat deze soort al het in-

heemse groen overwoekert. Dit jaar werd gestart met 

het in model brengen van de elzen langs de Vijverstraat. 

De onderste takken werden gesnoeid, zodat een ‘laan 

van allure’ ontstaat. Het historische zand- en kerkenpad 

is ook onderhanden genomen, evenals de oude eiken. De uitlopers die aan de zijkanten van de bomen 

groeien zijn verwijderd zodat de bomen hun majestueuze vorm terug krijgen. 

Na afloop werd bij de haard nog een geurende warme chocolademelk gedronken. Alle vrijwilligers 

kregen als dank nog een jaar lidmaatschap van de Vrienden van Brabantse Landgoederen aangeboden. 

Werkgroepen 

De Stichting is bezig een aantal werkgroepen te vormen, waarbij 

vrienden t.b.v. een specifiek onderwerp bij elkaar komen om 

kennis en ervaring uit te wisselen. De eerste werkgroep die van 

start zal gaan is de Tuinencommissie, voor degenen die zich met 

name bezig houden met het onderhoud van historische tuinen. 

De professionele tuinbazen van Landgoed Mattemburgh, Kasteel 

Bouvigne en Landgoed Baest komen daartoe bij elkaar.  

Bent u ook als professional of zeer ervaren vrijwilliger belast met  

het tuinonderhoud op een landgoed en hebt u interesse om deel                impressie van de tuinen van Bouvigne 

te nemen?  Stuur een berichtje naar info@brabantselandgoederen.eu. 

Boekentip: 

Wist u dat in West-Brabant van de 13
e
 tot het eind van de 18

e
 eeuw turf werd 

gestoken? En dat veel plaatsnamen zoals Moerdijk, Moerstraten en Nieuwmoer, 

maar ook landgoederen zoals Landgoed De Moeren hun naam daar aan ontlenen? 

Eind november werd de heruitgave van het boek “Verdwenen Venen” van prof. 

Karel Leenders gepresenteerd en dit bevat veel informatie over de turfgeschiedenis 

en de vele turfvaarten in West-Brabant. Het boek is te bestellen bij boekwinkels of 

via de website van de uitgever: www.picturepublishers.nl.                               . 

Wellicht een idee voor de feestdagen? 

Uitgelicht: Vriend van…….                                                         . 

Ik wil me eerst even voorstellen. Mijn naam is Leonie Josiassen. Ik was aanwezig op de Vriendendag in 

oktober. Met veel plezier heb ik geluisterd  naar hetgeen er verteld wrd en tegelijkertijd genoten van de 

rondleiding over het Landgoed Baest.                                                                                         . 

Ik ben één van de vrijwilligers van het Landgoed Kasteel Geldrop. De afgelopen tien jaar heb ik veel 

rondleidingen gegeven door het kasteel aan volwassenen en kinderen. De geschiedenis van het kasteel 

en het Landgoed kreeg ruimschoots de aandacht, maar ook de historie van de adellijke en de niet-



adellijke bewoners die vanaf 1340 het kasteel bewoonden of eigenaar waren van het landgoed werd 

belicht. Speciale aandacht kreeg de trouwzaal met het rijk-gestucadoord plafond en het prachtige 

behang, dat ook in de andere stijlkamers is te bezichtigen. Er is veel symboliek over liefde, vrede en 

vruchtbaarheid in verwerkt. Bovendien is het boeiend 

om de geschiedenis te vertellen over het pronkstuk 

van Jacobus de Wit in “De Blauwe Kamer” Vanuit de 

diverse vertrekken heb je een prachtig uitzicht op het 

Landgoed. Via een fotogalerij op de eerste verdieping 

ga je via de trap naar de oudheidkamer, waar 

voorwerpen uit het verleden zijn ondergebracht in de 

diverse vertrekken. Zij laten iets zien over bepaalde 

thema’s: mens en arbeid, religie, het leven van het 

personeel enz. en geven een beeld van het leven in de 

foto: Kasteel Geldrop                                                              vorige eeuw.                                                                                 .  

Als suppoost ontmoet ik veel bewoners uit Geldrop, die het kasteel komen bezoeken. Zij worden 

geïnspireerd door wat zij zien en ervaren en vooral ook door de sfeer, die je meevoert naar de tijd, toen 

het kasteel werd bewoond. Zij vertellen graag hun herinneringen en  op deze manier komt een stukje 

geschiedenis tot leven.                                                                    .  

Het werken op het kasteel heeft ertoe bijgedragen, dat ik ben gaan beseffen, dat het verleden nog 

steeds een belangrijke rol speelt. Overal in Geldrop zijn sporen uit het verleden zichtbaar zoals b.v. op 

het Landgoed en in het kasteel. Van hieruit heeft Geldrop zich destijds verder uitgebreid en heeft de 

Heer van de Heerlijkheid, die op het kasteel woonde en beschikte over een waterrad, zijn stempel 

gedrukt op de verdere ontwikkeling van Geldrop waar wij momenteel nog veel van kunnen terugvinden. 

Sinds ik vrijwilligerswerk doe ben ik bewuster gaan kijken naar het kasteel en ook naar diverse andere 

monumenten . Ik ben meer samenhang gaan zien 

tussen de monumenten, de architectuur en het leven 

door de eeuwen heen. Ik vind het steeds belangrijker 

om de erfenis uit het verleden te blijven koesteren.  

Het mooiste plekje op het Landgoed vind ik de Baron 

z’n Hof met de Victoriaanse kas en de Oranjerie. Hier 

vind je de sfeer terug van de 19
e
 eeuw, zoals het 

geweest moet zijn toen de laatste adellijke familie 

hier woonde: de familie Van Tuyll van Serooskerken.  

Ik doe het vrijwilligerswerk met veel plezier. Ik vind 

het een verrijking en hoop het nog vele jaren te 

kunnen blijven doen.                                                             Foto: Victoriaanse kas bij Kasteel Geldrop 

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

toe en hoopt u in 2014 weer als Vriend te mogen begroeten.  
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