Vriendenmiddag Vrienden en Beschermers Kasteel Heeswijk.
Zondag 2 april jl. werden ruim 40 Vrienden in de Wapenzaal van het Kasteel welkom
geheten door voorzitter Willem van Hezewijk om vervolgens te luisteren naar de
presentatie “Landgoed & Kasteel Heeswijk”. Stan Elings, landschapsarchitect , nodigde
iedereen uit voor een kleine tijdreis, doorspekt met fraaie beelden, om later weer in het
heden uit te komen. Een verslag in vogelvlucht.

De ijstijd, 15000 voor Christus, met het ontstaan van moeras,zandbulten en de rivier de
Aa vormt het begin van de in 1200 na Christus gemaakte versterking op een zandbult bij
de rivier de Aa. Om zich in tijden van nood terug te kunnen trekken wordt een toren met
eromheen een houten palenrij gemaakt. Hier bepaalt het landschap de plek van de
Motteburcht, de voorloper van Kasteel Heeswijk. Tussen de 12e en 18e eeuw gebeurt er
erg veel. De burcht groeit stapsgewijs door de vele eigenaren uit tot een kasteel .

Het landschap veranderend van moeras naar bos met akkers en nutstuinen naar wegen
op dijkjes met nog meer akkers en nutstuinen tot aan de parkachtige aanleg van de 18e
eeuw.
De ontginning gaat alsmaar door, gebouwen met aanplant verschijnen, vruchtbare grond
wordt verbouwd voor voedsel, natte grond wordt ontwatert of men gebruikt het als
rietland of hakhoutbos. Het landschap bepaalt het gebruik en de gebruiker bepaalt het
landschap.
In 1835 wordt de Belg André Jean Louis baron van den Boagaerden van Terbrugge
eigenaar van het kasteel met omliggende landerijen en boerderijen. Als gouverneur van
Brabant heeft hij belangrijke stappen genomen en het landgoed Heeswijk gevormd. Hij
knapt het kasteel op, start een grote moestuin met sierkas en ontwikkeld een prachtig
lanenstelsel met zeer rechte eiken, bomen die nu de naam Heeswijk dragen.

De zichtlanen zijn uniek, ze tonen macht en invloed, men kan er flaneren,
vergemakkelijken de jacht en verhogen de status. Voor het moeras zoekt hij zeer rechte
populierenbomen, die bekend staan als de Heeswijkse Witte. Zijn zonen zetten later de
uitbreidingen voort. Een bizar testament maakte dat het kasteel van 1895 tot 1963
onbewoond is.
In de 20e eeuw wordt het landgoed opgedeeld. Brabants Landschap en Stichting Kasteel
Heeswijk werken nu samen op het gebied van natuur en cultuurhistorie. Naast de nog
steeds aanwezige prachtige zichtlanen, markante gebouwen, akkers en velden en vele
doorzichten treft men ook vele bijzondere planten en diersoorten aan.
Ook nu blijft men werken aan het kasteel met zijn omgeving. Dichtgegooide oude
beekarmen zijn weer open en het herstel van de oude entree aan de N279 is bijna gereed
nu met parkeerplaats. De hoofdlaan wordt opgeknapt inclusief poort en brug en het
voorplein wordt verbeterd.

Om daadwerkelijk te voelen en zien wat er rondom het kasteel allemaal gebeurt maakt
het gezelschap olv Stan Elings en directeur Luc Eekhout een wandeling naar oprijlaan,
brug en poort.

Bij terugkomst in de Wapenzaal neemt directeur Luc Eekhout het woord. Aan de hand
van cijfers licht hij de voortgang en visie van Kasteel Heeswijk toe.
Het einde van de middag wordt afgesloten met een drankje op het boventerras. Al met al
een geslaagde middag.
Heeswijk, april 2017

