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IE het nijvere Tilburg bezoekt, de provincie
Noord-Brabant doorreist en zich interes

seert voor het vraagstuk der heide-ontginning, 
verzuime niet een bezoek te brengen aan het 
Landgoed "DE UTRECHT'' gelegen onder de Ge
meenten Hilvarenbeek, Hooge en Lage Mierde, 
Diessen en Arendonck. 

Van Tilburg uit bereikt men gemakkelijk 
met de tram naar de Belgische grens (Poppel) 
het gehucht Esbeek, behoorende tot de gemeente 
Hilvarenbeek. De tram neemt haar weg van 
Tilburg naar Hilvarenbeek over Goirle, een nijver 
fabrieksstadje, gelegen op slechts korten afstand 
van Tilburg. 

Van Goirle leidt de weg door heidevelden 
en bosschen naar het oude Hilvarenbeek met den 
fraaien toren, terwijl Esbeek met het vriendelijk 
gelegen kerkje en de daarbij behoorende pastorie 
al ras in het gezicht komt. 

Te Esbeek uitstappende bereikt men in on
geveer twintig minuten gaans het landgoed "DE 

UTRECHT". Den brandtoren van de houtvesterij 
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houde men slechts in 't oog en . . . . dwalen is 
onmogelijk. 

De houtvester der Nederlandsche Heide
Maatschappij, die de Houtvesterij bewoont, is 
gaarne bereid U te begeleiden of van deskundig 
geleide te voorzien. 

Het Landgoed beslaat thans een oppervlakte 
van ruim 2200 H.A. In 1898 kwam de Levens
verzekering-Maatschappij "UTRECHT'' in het bezit 
van de Teulder-Welles-Eijndsche en Weldsche 
Heiden ter grootte van ongeveer 700 H.A. Daarna 
werden achtereenvolgens aangekocht de Aalst
heide, de Nonnenheide onder Arendonck (België), 
de Spieheide en het laatste in 1911 de aan 
natuurschoon zoo rijke bezitting de "Hertgang". 

Loont een bezoek aan het park, rondom de 
Houtvesterij de moeite, door de zeldzame coni
feeren die men er ziet, uit een oeconomisch oog
punt verdienen vooral de vruchtbare wei- en 
bouwlanden, de welige jonge bosschen en boom
gaarden alsmede de uitgebreide mooie veestapel 
ieders aandacht. 
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Van den uitzichtstoren heeft men een schoon 
uitzicht over die jonge beplantingen. Ook het 
oudere gedeelte der ontginning meer gelegen 
tegen de Belgische grens is zeer interessant. Hier 
bevinden zich verschillende boschwachters- en 
arbeiderswoningen. 

Aan de overzijde van de Houtvesterij vindt 
men een huizengroep waarin een zestal arbeiders
gezinnen een gezonde en gezellige woning vinden. 
De Spieheide is grootendeels reeds ontgonnen. 
Deze grenst aan de Hertgang; op dit gedeelte 
van het Landgoed staat veel oud hout, waarbij 
pracht eiken en dennen. 

Een bezoek aan de meertjes het Goor en de 
Flaas is zeer aan te bevelen. Het Landgoed is 
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zeer wildrijk: Hout-, Poel- en Watersnip, Taling, 
Smient en Eend, Korhoen, Patrijs en Fasant, 
Konijn en Haas tot zelfs Reëen treft men er nu 
reeds aan. De geheele Nederlandsche vogelwereld 
is er, ook in hare zeldzamer soorten, vrij wel 
vertegenwoordigd. 

De belangstellende bezoeker zal zeker ver
baasd staan bij het zien van zooveel schoons dat 
van onzen Vaderlandschen heidegrond kan worden 
gemaakt en doordrongen worden van de waarheid: 

Gods Almacht wenkte van den troon 
En schiep elk volk een land ter woon ; 
Hier vestte Zij een grondgebied, 
Dat Zij ons zelve scheppen liet. 
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MARKTPLEIN TE HILVARENBEEK. 



HET BEGIN. 



PLOEGENDE OSSEN. 
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PLOEGEN VAN BOUWLAND. 



DE STOOMPLOEG. 



DIEPPLOEGEN. 
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GRAVEN VAN AFWATERINGSLOOT. 



GEZICHT VAN DEN BRANDTOREN. 
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DE HOUTVESTERIJ. 
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VOORWERKERSWONING. 



ARBEIDERSWONINGEN. 
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DE GROOTE BOERDERIJ. 



VEE BIJ DE BOERDERIJ. 



VEE IN DE WEIDE. 



MELKTIJD. 



BOERDERIJ ONDER DIESSEN. 



BINNENHALEN VAN HET HOOI. 



APPELBOOMGAARD. 



KWEEKTUIN. 



ZESJARIGE BEPLANTING. 



ZESJARIGE GEMENGDE BEPLANTING. 



TIENJARIGE BEPLANTING. 



ARBEIDERS IN HET BOSCH. 



GEZICHT OP DUN. 



BERKENBOOM OP DE HERTGANG. 



DENNENBOOM OP DE HERTGANG. 



EIK OP DE HERTOANO. 



DE BEEK. 



BIJ DE BEEK. 



OUD HOUT LANGS DE BEEK. 



OUD DENNENBOSCH. 



JACHTHUI�E. 



EENDENJACHT OP DE "FLAAS''. 
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VISSCHEN OP DE "FLAAS".
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HET GOOR. 
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KAPEL OP DE NONNENHEIDE. 
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Le\Jens\Jerzekering-Maatschappij "UTRECHT". 
:-: OPGERICHT TE UTRECHT 6 AUGUSTUS 1883. 

HOOFDKANTOOR: 
Leidsche straatweg 2 - UTRECHT. 

DIRECTIE VOOR BELGIË : 
Noordlaan 28 - BRUSSEL . 

CJ 

DIRECTIE VOOR FRANKRIJK : 
Boulevard de la Madeleine 7 - PARIJS. 

CJ 

DIRECTIE VOOR SCANDINAVIË : 
Raadhuisplaats 4 - KOPENHAGEN. 

CJ 

BIJKANTOREN 
Amsterdam. . . Keizersgracht 201. Leeuwarden . . Tweebaksmarkt 48. 
Rotterdam . . . Wolfshoek 4. Tilburg . . . Spoorlaan 156. 
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Arnhem . . . . Stationsplein 15. Middelburg . . . Houtkaai 109. 
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Indien er veel als ick tot desen handel gingen 

En maeckten vruchtbaer Zant van ongebaende klingen . 

Het sou niet dienstig zijn slechts voor een mensch alleen, 

Maar 't sou aan 't vaderlant oock baten in 't gemeen. 

Jacob Cats. 
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