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Terugblik vrienden- en vrijwilligersdag 
De vijfde Vrienden- en Vrijwilligersdag vond plaats op zaterdag 7 oktober jl. Het was daarmee een 

dubbel lustrum, want ook de Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen bestaat 5 jaar.  

Voorzitter Sammy van Tuyll verwelkomde bijna 70 deelnemers in de Ridderzaal van Kasteel Heeswijk.  

Historicus Luc Eekhout is directeur van 

het Kasteel Heeswijk. Hij vindt het een 

hele eer om ‘de vrienden’ te 

ontvangen en zal deze insidersgroep 

een diepgaand kijkje in de keuken 

geven, ter inspiratie.  

Het kasteel vindt haar oorsprong in de 

11e eeuw, in het gebied van de 

meanderende Aa. Op een zandbult 

werd een mottetoren gebouwd, welke 

uitgroeide tot een kasteel met twee 

heerlijkheden: Heeswijk en Dinther. 

Rond 1400 was het kasteel van groot 

belang voor het Hertogdom Brabant, ter bescherming tegen de Hertog van Gelre. Mede door 

oorlogsgeweld is het bezit in verval geraakt. Hoewel het kasteel altijd een vooraanstaande positie heeft 

gehad, was er geen doorlopende familielijn van eigenaren. In 

totaal zijn er negentien verschillende families geweest die het 

kasteel in bezit hebben gehad.  

Het huidige kasteel is verbouwd naar de inzichten van André 

baron van den Bogaerde, destijds gouverneur van de Koning. 

Hij kocht het kasteel in 1834 aan. 

Het huidige beleid van de Stichting Kasteel Heeswijk is gericht 

op het in stand houden van het monument en op het 

openstellen, om daarmee de kennis over te brengen. 

Bezoekers kunnen het kasteel ontdekken met een speciale app 

waarin maar liefst 24 verhalen zijn uitgewerkt. De omslag van 

het geven van rondleidingen naar het zelf laten ontdekken 

middels een app was spannend voor de vrijwilligers. Met de 

nieuwe aanpak steeg het bezoek in 2016 met 25% naar 25.000 

en de inkomsten met 40% mede door het Jeroen Bosch jaar. 

Het kasteel werkt samen met VisitBrabant en de VVV van Den 

Bosch. 

Er is een unieke samenwerking met de 100 vrijwilligers, de horecaondernemer en de stichting.  



 

 

Gezamenlijk zijn stappen gezet. Ook wordt ingezet op samenwerking met de overige monumenten van 

Heeswijk-Dinther: de Kilsdonkse Molen, de museumboerderij en de Abdij. Aan het einde van de middag 

gingen de vrienden in het proeflokaal van de abdij het abdijbier proeven.

 
U vindt meer informatie over het kasteel en abdij via: www.kasteelheeswijk.com en 

www.berneabdijbier.nl/bezoek-ons/proeflokaal.html 

Boekentip: 
Natuurgebieden in Noord-Brabant; Ontstaan, Ontginning en Natuurontwikkeling 

In dit fraaie boek van bijna 500 pagina’s worden de belangrijkste natuurgebieden in Noord-Brabant 

besproken. Hoe zijn die gebieden ontstaan en hoe heeft de mens in de loop der tijd deze landschappen 

veranderd? Oorspronkelijk pakte dat goed uit voor de variatie in de natuur, maar latere ontwikkeling 

van steeds verdergaande intensivering heeft het landschap en de natuur geen goed gedaan. In de 

natuurgebieden is daarom veel werk verzet om die neergaande tendens om te buigen. In welke mate 

men daarin is geslaagd, wordt gedetailleerd beschreven door de meer dan 30 specialisten die aan de 

totstandkoming van dit boek hebben meegewerkt. 

Beschreven worden de Biesbosch, Dintelse Gorzen, Pompveld, 

Kornsche Boezem, Loonse en Drunense Duinen, Brabantse Wal, 

Markiezaat, Maas, Leemstreek, Naad van Brabant, Regte Heide, 

Kampina, Maashorst, Merkske, Nieuwe Reuselbeemden, Beerze, De 

Peel, Snelle Loop en Esperloop en de Strabrechtsche Heide. 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de natuur in de stad en het 

traditionele boerenland. 

Bij dit boek hoort ook een website met mooie wandelroutes: 

www.natuurgebiedeninbrabant.nl 

Tot eind december geldt de introductieprijs van Euro 34,95, hierna 

Euro 39,95. U kunt nu alvast uw exemplaar reserveren op . 

www.picturespublishers.nl 



 

 

Kijktip: 
Brabantse landgoederen op Omroep Brabant 

U heeft wellicht al de eerste uitzendingen gezien: vanaf 1 december is bij Omroep Brabant een fraaie 

serie te zien waarbij drie Brabantse landgoederen centraal staan. Dat zijn Landgoed Baest, Landgoed 

Haanwijk en Kasteel Heeze. Niet alleen het heden en het verleden maar ook de toekomst van deze drie 

landgoederen komt in de uitzendingen aan bod. Leuke wetenswaardigheden en heel veel fraaie 

beelden, maar ook het enthousiasme en de betrokkenheid bij deze landgoederen worden mooi belicht. 

Iedere vrijdag om 18.00 uur begint de uitzending en deze wordt vervolgens ieder uur herhaald. Er 

komen totaal zes afleveringen, dus wanneer u de eerste uitzendingen gemist heeft, kunt u nog 

aanhaken. Deze uitzendingen zijn mede mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van Brabantse 

Landgoederen, dus met úw steun, waar we als stichting enorm trots op zijn. 

 

 

 

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

toe en hoopt u in 2018 weer op één van onze bijeenkomsten te mogen begroeten.  
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