Welkom op Landgoed Dongewijk

Entree tot het landgoed

Al sedert 1835 bestaat landgoed Dongewijk en
bestond eerstens vooral uit moerassen en
bosgebied met heide en strekte zich ver uit.
Rond de 18e eeuw waren er al ontginningen en
bebouwingen ontstaan langs de oude weg van
Tilburg naar Breda. De huidige Bredaseweg
liep toen nog niet in een rechte lijn, maar liep
kronkelig van dorp naar dorp. Hier op het
huidige landgoed liet koning Willem II drie
grote schapenloodsen bouwen omwille van de
textiel industrie en de oude herberg aan de weg
kreeg een nodige opknapbeurt. Van de koepel
maakte hij een jachtverblijf. Talloze bomen en
lange beukenlanen werden aangeplant. Zeer
herkenbaar is nog steeds de lange laan van
afgewisseld groene en rode beuken zeer goed te
zien vanaf het groene kwadrant.
Na Willem II was het landgoed in bezit van
enkele vooraanstaande Tilburgse fabrikanten en
sinds enkele decennia is het in bezit van de
familie Somers. Momenteel is het landgoed nog

altijd 17 hectare groot en kan men het opdelen
in 5 segmenten. De bouwblokken met de huizen
en weilanden aan de weg, het binnenbos
gebied, de eertijdse volkstuintje, het riviertje de
Donge en het bos achter de volkstuintjes wat
lang geleden de naam “de spaarpot” heeft
gekregen. Door de ontwatering van de Donge
en de akkers naast het landgoed zijn de
grachten goeddeels droog komen te staan.

diverse andere kleine vogels. Zij geven de
bosrand een levendig karakter.
Het Landgoed Dongewijk schenkt ons een
mooie erfenis uit het verleden, in de vorm van
een prachtige villa met daarachter een charmant
theekoepeltje, gelegen aan de Bredaseweg
600/602.

De stijl van de koepel laat zich typeren als
eclectisch met een zeer waardevolle kelder en
plafond partijen. Samen met het witte koetshuis
en de remise, die momenteel onderdak bieden
aan enkele waardevolle renpaarden, valt het
onder de nationale monumenten.
In de bossen bevinden zich vele varianten
dieren waaronder reeën, vossen en er is vorig
jaar een otter gesignaleerd.. De bomen waren
voorheen een domein van kraaien en roeken,
maar door overpopulatie hebben die zich in
grote getalen verspreid over vele kilometers
afstand, de zogenaamde satelliet kolonies. Al
enkele jaren bevindt zich een koppel broedende
buizerds die elke jaar enkele jongen ter wereld
brengen. In het voorjaar wordt men getrakteerd
met een kakofonie van zanggeluiden van de
putters, wielewalen, merels en vinken. Ook de
nodige bosvogels zijn aanwezig in de bossen
zoals de bosuil, specht, ekster en de Vlaamse
gaai. Meer naar de Donge verblijven
ijsvogeltjes, boomklevers en boomkruipers en
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