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Organisatie: Natuurwerkgroep Liempde 

Onderwerp: Wandeling Kasteel Heeswijk 

Datum         : zondag 15 december 2019  

Aanvang     : 09.00 uur 

Locatie        : Café ’t Groene Woud, Kasteren 
 

 

Wandeling Kasteel Heeswijk  

Op zondag 15 december organiseert de Natuurwerkgroep Liempde een 
wandeling over het terrein van kasteel Heeswijk.  

 
Elke Brabander kent wel Kasteel Heeswijk, dat het landschap langs de Aa 

domineert. Het is een indrukwekkend bouwwerk, waarvan de bewogen 

geschiedenis terug gaat tot in de 12e eeuw. Vele hoogwaardigheidsbekleders 
woonden hier en anderen logeerden er voor korte of langere tijd, waaronder 

Lodewijk XIV. Sinds het overlijden van de laatste bewoner, Baronesse Van den 
Bogaerde (2007), staat het kasteel leeg.  

Zoals elk kasteel betaamt, wordt het omringd door een fraai landgoed. Hier 
konden de kasteelbewoners leven van de drie belangrijkste bronnen van 

inkomen: landbouw, bosbouw en jacht. Tegenwoordig is het beheer van het 
ruim 100 hectare grote landgoed in handen van Brabants Landschap.  

 
Natuurlijk trekken vooral de imposante oprijlanen, waarin koetswielen hun 

profiel hebben uitgesleten, de aandacht op het landgoed. De dubbele rijen 
eiken langs de oprijlanen geven aan dat we hier met een zeer chique landgoed 

van doen hebben. Maar het landgoed is méér dan een (schitterend) kasteel en 
oprijlanen. Bosvakken omzomen de weilanden en bieden een thuis aan een rijk 

dierenleven. Bij het kanaliseren van de Aa werd het deel van dit riviertje dat 

over het landgoed loopt afgesneden. Dat leidde tot moerasvorming en 
vervening. Sinds enkele jaren heeft de Aa haar oorspronkelijke loop 

teruggekregen (project Dynamisch Beekdal), waardoor er weer stromend water 
over het landgoed loopt.  

Uiteraard gaan we langs bij uitzichttoren “Heeskijk”, die mooi overzicht geeft 
over het dal van de Aa en de Leijgraaf.  

 
Bert Subelack, natuurgids bij Natuurgroep Gestel en een begenadigd verteller, 

zal ons rondleiden over dit terrein boordevol historie. We vertrekken om 9.00 
uur van café ’t Groene Woud, Kasterensestraat 23, Liempde naar het (nieuwe) 

parkeerterrein van Kasteel Heeswijk langs de Aa. Hier ontmoeten we onze gids 
rond 9.15 uur. De wandeling duurt tot ca. 11.30 uur. Stevig schoeisel of 

laarzen is noodzakelijk. Iedereen is welkom; aanmelden is niet nodig.  
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