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Organisatie: Natuurwerkgroep Liempde 

Onderwerp: Wandeling De Baest, Oirschot 

Datum         : zondag 9 december 2018 

Aanvang     : 09.00 uur 

Locatie        : café ’t Groene Woud te Liempde  
 

 

Wandeling Natuurwerkgroep Liempde 

Op zondag 9 december 2018 organiseert NWG Liempde een wandeling over het 

landgoed de Baest in Oirschot met gids Jacq van Nunen.   
 

Brabant telt vele landgoederen en buitens, maar De Baest neemt daarin een 
bijzondere plaats in. De eigenaren, familie Van de Mortel, ontvingen al eens de 

Noord-Brabantse Monumentenprijs voor “het meest monumentale landgoed van 
de provincie”. Sinds 1932 in De Baest in het bezit van de familie Van de Mortel, 

maar in feite was het landgoed al zo’n 200 jaar in handen van hun verwanten. 
De continuïteit heeft er voor gezorgd dat veel van de oorspronkelijke elementen 

bewaard zijn gebleven. Het sfeervolle witte huis en de boerderijen zijn zonder 
meer schitterend, maar ook het koetshuis, weliswaar beduidend jonger dan het 

huis, is een waar juweeltje. Het 500 ha grote landgoed telt vele monumentale 
lanen, in totaal zo’n 12 km lang. Het meest bekend is de Torendreef, die een 

zichtlijn naar de Oirschotse kerk vormde, totdat een nieuwe stal het uitzicht 
teniet deed.  

De Baest dankt veel van haar karakter aan de Grote en de Kleine Beerze, die 

ongehinderd over het landgoed meanderen. Ze doorsnijden droge en natte 
delen met oude houtopstanden. In het voorjaar en de zomer is De Baest een 

waar paradijs voor vogelaars en plantenliefhebbers.  
 

Jacq van Nunen uit Oirschot zal onze gids zijn. Jacq kent Oirschot en omgeving 
als zijn broekzak en kan smakelijk vertellen over De Baest, haar geschiedenis 

en eigenaren en niet te vergeten de flora en fauna.  
 

Verzamelen om 9 uur bij café ’t Groene Woud, Kasterensestraat 23, Liempde, 
waarvandaan we carpoolend vertrekken naar het startpunt (Sint Theresia-

kapel, nabij de kruising van de Fransebaan en de Groenewoudsedijk). Om 9.30 
uur start hier de excursie, die ruim 2 uur zal duren. Iedereen is welkom; 

aanmelden is niet nodig.  
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