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Terugblik op de Vrienden- en vrijwilligersdag 2014 
De Stichting kijkt met veel genoegen terug op de Vrienden- en vrijwilligersdag die op 4 oktober j.l. werd  

gehouden op Kasteel Bouvigne, eigendom van het Waterschap Brabantse Delta. Op deze dag mochten 

we zo’n zestig vrienden en vrijwilligers begroeten. Na de ontvangst in het koetshuis van het kasteel toog 

het gezelschap naar de Kapel, waar we welkom 

geheten werden door de Dijkgraaf, mevrouw Carla 

Moonen. Zij leerde ons het verschil tussen een 

dijkgraaf en een watergraaf, vertelde heel boeiend 

over de werkzaamheden van het Waterschap en 

hoe de nieuwbouw van het kantoor en het 

functioneel  gebruik van de kapel en het kasteel 

een bijdrage leveren aan het beheer en de 

instandhouding van het landgoed. Uiteraard werd 

ook de geschiedenis van Kasteel Bouvigne belicht.  
foto: Dijkgraaf Carla Moonen neemt een kweepeerboom 

in ontvangst van voorzitter Sammy van Tuyll 

 

Arend van der Meer, facilitair manager van het Waterschap, ging mede 

aan de hand van oude tekeningen in op de geschiedenis van de tuin bij 

Kasteel Bouvigne en gaf aan welke aanpassingen in de tuinen zijn 

gedaan. Het Waterschap heeft drie tuinmannen in dienst die dagelijks 

bezig zijn met het onderhoud van de tuinen. Vervolgens konden de 

aanwezigen genieten van de presentatie van Ronald van Immerseel van 

Stichting In Arcadië. Hij gaf, rijkelijk voorzien van oude kaarten en 

tekeningen, weer hoe de tuinen bij buitenplaatsen zich in de loop der 

eeuwen hebben ontwikkeld waarbij iedere keer de verbinding met de 

tuinontwikkeling van Kasteel Bouvigne werd gezocht. Ook leerden we 

waarom er ten zuiden van Breda, waar Kasteel Bouvigne gelegen is, 

zoveel oude buitenplaatsen waren en deels nog zijn.  

 

 Na deze drie presentaties werd het tijd om 

zowel het Kasteel als natuurlijk de Duitse, 

Franse en Engelse stijltuinen te gaan bekijken. 

Ook de tuinmannen van Bouvigne namen 

deel aan de rondleidingen, die allerlei vragen 

konden beantwoorden over de dagelijkse 

praktijk maar wat ook leuke anekdotes 

opleverde!  

Tot slot werd onder het genot van een hapje 

en een drankje nog gezellig nagepraat over 

het boeiende programma van die middag. 



Boekentip: Erfgoed van de Brabanders 
 Een prachtig nieuw boek over het Brabants cultureel erfgoed. Auteur van deze nieuwe uitgave van 

Erfgoed Brabant is Jan van Oudheusden, provinciaal historicus van Noord-Brabant én de eerste spreker 

bij de eerste Hertog Janlezing van onze stichting. Uit de rijke nalatenschap van de Brabantse 

geschiedenis koos Jan van Oudheusden een kleine vierhonderd 

karakteristieke en vaak verrassende elementen. Hij schreef daarbij 

onderhoudende en informatieve teksten en het boek is voorzien van 

fraaie foto’s van fotograaf Marc Bolsius. Op donderdag 28 augustus 

ontving Jan van Oudheusden uit handen van gedeputeerde Brigite van 

Haaften de provinciale onderscheiding Hertog Jan als blijk van 

waardering voor zijn inzet voor het Brabantse erfgoedveld. Het boek 

Erfgoed van de Brabanders is de kroon op dit werk. Erfgoed van de 

Brabanders is een uitgave van Erfgoed Brabant in samenwerking met 

Tilburg University en de Erfgoed Academie Brabant. Voor meer 

informatie, o.a. over de wijze van bestellen: www.erfgoedbrabant.nl. 

Uitgelicht: Vriend van……….. 
Iedere editie van ons Vriendenbericht laten we een vrijwilliger van een landgoed aan het woord. Deze 

keer Marja van Hoek, vrijwilliger bij Brabants Landschap voor Bezoekerscentrum De Kraaijenberg en 

Landgoed De Mattemburgh. 

“Toen ik vijf jaar geleden kon stoppen met mijn baan van veertig uur of meer per week, had ik natuurlijk 

zeeën van tijd die ik op een leuke en aangename manier wilde vullen. Ik ben begonnen als taalcoach bij 

vluchtelingenwerk, maar toen dat werk een beetje terugliep vanwege minder vluchtelingen las ik een 

kleine advertentie, waarin  gastheren/gastvrouwen gevraagd werden op bezoekerscentrum De 

Kraaijenberg. Dat leek me wel wat en zo zat ik met nog achttien kandidaten die zich aangemeld hadden 

op de welkomstbijeenkomst. Na ingewerkt te zijn door een ervaren gastheer, konden we aan de slag. 

Altijd gezellig, de kachel aan, koffie schenken, een praatje maken, routes meegeven.  

Toen kwam de vraag of ik ook op De Mattemburgh rondleidingen wilde geven. Oeps…. Dat is spannend!  

Goed inlezen, meelopen met ervaren gidsen, en dan aan de slag! Begonnen met het project cu-kids, een 

programma voor leerlingen van groep 7. Kinderen zijn razend enthousiast! Iedere rondleiding is een 

“feestje”. Iedere groep is anders, maar het is altijd leuk!! 

Vorig jaar kwam ook de villa erbij, na het overlijden van de laatste bewoner van de villa, gebouwd in 

1850 in opdracht van de weduwe van Petrus Cuijpers, Maria van Mattemburg. In de villa is het 

gemakkelijk te vertellen over de historie aan de hand van de schilderijen van de vier generaties Cuijpers 

die er gewoond hebben. 

De villa had altijd een magische 

aantrekkingskracht op de passanten, 

want niemand mocht er binnen. Er 

was wel toestemming om een 

trouwreportage te maken in de 

prachtige Engelse landschapstuin en 

de strakke Franse tuin. 

 Het mooiste plekje in de villa is voor 

mij de keuken in het sous-terrain. De 

keuken en spoelkeuken zijn nog heel 

origineel. De gele tegels, het grote 

fornuis, het liftje, de spoelbak, de  



Belgisch hardstenen  vloer, de terrazzo vloer! 

Schitterend! De ramen waardoor je een blik 

kunt werpen in de tuin! Hier voel je de sfeer van 

1850!  

Het leuke aan werken als vrijwilliger bij Brabants 

Landschap is dat iedereen het werk van harte en 

graag doet. Het is als een warm bad, vrijwillig 

maar niet vrijblijvend. De collega vrijwilligers 

(vierenvijftig) delen hun passie voor de natuur, 

historie, dieren en mensen. De sfeer is altijd 

opperbest, ook al zak je tot je knieën in de 

blubber, tijdens een regenbui van een halve dag,                                    foto: Marja van Hoek in haar favoriete plek 

maar als je daarna aan de warme chocomel zit kun je er hartelijk om lachen! 

Maandelijks wordt er voor de vrijwilligers een activiteit verzorgd, b.v. een bezoek aan een ander 

landgoed, een wandeling, en het jaarlijkse bedanketentje! Het mooie is ook dat er als het ware 

zelfsturende teams ontstaan. Een leuk voorbeeld hiervan is het ontruimen van de Kraaijenberg wegens 

de verbouwing. Dit ging geruisloos en vlekkeloos! Zo kan nog uren verder schrijven, maar ik hou me aan 

de mij toebedeelde ruimte.” 

Landgoederen in zuidelijk Brabant 
 De Stichting wil de Brabantse landgoederen onder de aandacht brengen en richt zich daarbij op het 

gebied van het oude Hertogdom Brabant, dus inclusief het Belgische gedeelte van Brabant. Zoals in onze 

eerdere nieuwsbrief is aangegeven, mochten wij met de persoon van Henri Moretus Plantin de 

Bouchout ons bestuur uitbreiden met een Belgisch lid, maar ook de eerste Belgische landgoederen 

hebben zich aangemeld. Dit wordt nog nader uitgewerkt op onze website, maar bij wijze van 

voorproefje laten we u via dit 

Vriendenbericht vast kennis maken 

van Kasteel d’Ursel, nabij 

Antwerpen. Wel een 

“grensgevalletje” wanneer het gaat 

om de ligging in het oude 

Hertogdom Brabant, maar een 

bijzonder kasteel, waar van alles te 

doen en te beleven valt. Neemt u 

eens een kijkje op de website: 

www.kasteeldursel.be voor een 

eerste kennismaking met het 

kasteel en de uitgebreide 

activiteitenkalender! 
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