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Openingstijden 
Voor de lopende exposities zijn wij geopend op elke zondag    
14:00 - 17:00 uur en op verzoek. Op feestdagen aangepaste tijden. 

      

Frederik Raimond van de Wall uit 
Nijmegen werd in 1780 aangesteld als 
schout van Zundert, Rijsbergen en 
Wernhout. Hij kocht aan het eind van 
de 18e eeuw goedkope gronden op om 
er een landgoed van te maken. Ook 
besloot hij in 1818 er een buitenplaats 
in deftige classicistische stijl te laten 
bouwen. 

Deze tentoonstelling werd mogelijk gemaakt 
door Arjan Bakx, Jacques Hennekam, het 
Vincent van GoghHuis, het Van Goghkerkje en 
Cultuurhistorisch Centrum De Weeghreyse. Wij 
danken iedereen die een steentje heeft 
bijgedragen aan het tot stand komen van deze 
tentoonstelling. 

De Spiegeldreef is een optische laan: 
aan het begin staan de bomen tien meter 
van elkaar en achteraan een meter of 
twee en dat geeft een bijzonder effect: 
de laan lijkt langer dan deze in 
werkelijkheid is. 

De heer en mevrouw Hennekam 
kochten toen de buitenplaats; ze 
kenden die goed omdat de tante van de 
heer Hennekam er gewoond en 
gewerkt had. 
Het terrein heeft veel karakteristieke 
elementen van een Engelse 
landschapstuin zoals de Zondreef met 
aan het eind een later gebouwde 
uitzichtkoepel; de Spiegeldreef; de 
Spiegelvijver en de Slingervijver. 



 
 

Een zoon van Frederik, Johan van der 
Wall, trouwde met Keeke Bulkmans; ze 
kregen 10 kinderen waaronder Louis die 
enige tijd burgemeester van Zundert is 
geweest. Bij zijn kennismaking met 
pastoor Van den Muysenberg deed deze 
sociaal voelende persoonlijkheid de 
volgende uitspraak: 
“Zorgt U dat Uw schapen in de hemel 
komen en ik zal proberen ze uit de 
gevangenis te houden”. 

De laatste eigenaar van het landgoed 
Wallsteijn was Frits jr., zoon van Jan 
Frederik Raimond van de Wall 
(bekend als Frits sr.). Na zijn 
overlijden in 1980 liet hij de 
boerderijen na aan de Maatschappij 
van Welstand, de bossen aan 
Natuurmonumenten en de woningen 
aan de diaconie van Breda. 

Zijn kleinzoon Frits zou het later 
uitbreiden met een orangerie, bakhuis, 
wasruimte, prieeltje en hondenhok. De 
naam van het landgoed Wallsteijn is 
samengesteld uit de familienaam Van 
de Wall en de aanvulling Steijn om het 
gebouw en de eigenaar een zekere 
status te geven.  
In 1812 liet Frederik een grafheuvel 
bouwen waarin zijn in 1814 op 
negentienjarige leeftijd overleden 
dochter Jeanette begraven werd. Er 
staat een bank bij een lege plek in de 
bomenrij van waaruit je zicht op ‘het 
graf’ hebt. 

Een andere zoon van Johan, Frits (1857-
1935), werd eigenaar van Wallsteijn. Hij 
heeft nogal wat verbouwd aan het pand. 
Zo werd de boerderij (de huidige 
Annahoeve) die er tegenaan stond, een 
aantal meters verplaatst en werd in 1865 
een koetshuis gebouwd. Ook werd de 
Lange Dreef naar de Achtmaalseweg 
verhard en werd bij die aansluiting een 
portierswoning gebouwd.  


