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Terugblik Vrienden- en Vrijwilligersdag 2 oktober 2021 

Wat was het een feest om elkaar weer ‘live’ te ontmoeten, 

tijdens de jaarlijkse Vrienden- en Vrijwilligersdag. Het aantal 

aanmeldingen was zó overweldigend, dat we helaas vele 

vrienden hebben moeten teleurstellen omdat er geen ruimte 

was om meer mensen op Kasteel Maurick te ontvangen.  

Na de ontvangst en een inleiding door onze bestuurder Jan 

Baan, vertelde Charles de Mooij, directeur van het Noord-

Brabants Museum over de plannen voor een uniek 

buitenmuseum rondom Oud-Herlaer met bijzondere 

kunstwerken die moeten opgaan in de natuur en het 

landschap. 

Aansluitend werd het gebied rond Oud-Herlaer verkend. 

Vanaf Kasteel Maurick was het een kleine wandeling door het 

weiland, om vervolgens met bootjes over de Dommel gevaren 

te worden. 

In twee groepen werd er naar Oud-Herlaer gewandeld, en 

vervolgens naar de buitenplaats Haanwijk, waar onder meer 

de gerestaureerde historische tuin bekeken werd. Ook werden we daar gastvrij onthaald met 

een hapje en een drankje. De beide gidsen, Jan Baan en Martijn Fliervoet (Brabants Landschap) 

hadden uitgebreide verhalen en leuke anekdotes over de natuurontwikkeling in het gebied en 

de voormalige bewoners van de diverse opstallen, waar de aanwezige vrienden dan ook volop 

van genoten. 

 

Een uitgebreide foto- 

reportage van deze 

dag is – met dank aan 

Rinus Lock – te zien 

op onze website! 

 

 

 



 

Boekentip: Landgoed Heesterveld 

Toen Esther Smits een oude kaart van het kadaster 

aantrof, waarop een sterrebosachtig patroon van een 

buitenplaats stond, is zij onderzoek gaan doen naar 

de geschiedenis van Landgoed Heesterveld in Vinkel, 

waar zij ook jaren gewoond heeft. Ruim een eeuw 

geleden kocht haar overgrootvader dit landgoed met 

omliggende velden. Haar grootvader vertelde 

vervolgens talloze mooie verhalen over deze 

bijzondere plek; verhalen over dit grotendeels verdwenen landgoed, waar ooit een koepelberg, 

een theehuis en prachtige lanen aanwezig waren. Haar boek vertelt de geschiedenis van 

Landgoed Heesterveld: de karakteristieke aanleg, de komst van haar familie naar dit landgoed, 

markante plekken en vele persoonlijke verhalen. 

Het boek ‘Landgoed Heesterveld’ is in 

eigen beheer uitgegeven en is voor  

€ 18,00 verkrijgbaar via 

www.esthersmits.nl / 

ester@esthersmits.nl of 

telefoon 06-30605002. 

Meer informatie over dit boek  is te vinden 

via: https://www.bhic.nl/ontdekken 

/verhalen/boek-landgoed-heesterveld  

Op de website van het Brabants Historisch 

Informatie Centrum zijn overigens nog meer 

verhalen over Brabantse landgoederen te  

vinden! 

Tot slot: 

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

toe en hoopt u in 2022, als de maatregelen het weer toelaten, als Vriend van Brabantse 

Landgoederen persoonlijk bij één van onze activiteiten te mogen begroeten.  

 

COLOFON 

Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen                           Kijk voor meer informatie op: www.brabantselandgoederen.eu 

Boterbloem 5 – 4761 WL Zevenbergen 

info@brabantselandgoederen.eu 


