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Inleiding 

De Stichting Behoud Erfgoed Oirschot is opgericht op 27 juni 2006. Zij heeft haar zetel in 

Oirschot. De stichting bestaat uit vrijwilligers die het behoud van het erfgoed Oirschot 

nastreven. 

Doel 

De Stichting behoud Erfgoed Oirschot (SBEO) stelt zich ten doel: 
Citaat uit de statuten: 
HET BEHOUD EN BESCHERMING VAN HET STEDEBOUWKUNDIGE, ARCHITECTONISCHE EN 
LANDSCHAPPELIJKE ERFGOED INCLUSIEF DE HISTORISCHE ONDERGROND ZOALS DE 
ESDEKKEN, DE FLORA EN FAUNA EN DERGELIJKE, ALSMEDE DE KWALITEIT VAN HET (LEEF) 
MILIEU IN DE MEEST RUIME ZINS DES WOORDS VAN DE GEMEENTE OIRSCHOT EN DIREKTE 
OMGEVING, EN VOORTS AL HETGEEN MET EEN EN ANDER VERBAND HOUDT, DAARTOE 
BEHOORT EN /OF BEVORDELIJK KAN ZIJN. 
 
Ons cultureel erfgoed is waardevol voor onze samenleving. Het is een verbindend element. 
Iedereen wil graag wonen in een omgeving die sfeer uitstraalt en waarin wij ons thuis voelen 
verbonden met ons verleden. Juist met het oog op behoud van karakter, bescherming van 
ons verleden en onze cultuur is het belangrijk dat waardevolle historische landschappelijke 
complexen en bouwwerken niet te gemakkelijk worden afgeschreven. 
De stichting wil niet alleen een actiegroep zijn maar vooral met ideeën komen om 
voormalige karakteristieke elementen te behouden of te herstellen. Daarbij sluiten wij ons 
aan bij de Rijksnota Belvedère, die de ruimtelijke ontwikkeling niet wil tegenhouden maar wil 
proberen de cultureel waardevolle gebouwen en landschappen juist door ontwikkeling te 
behouden. De stichting probeert hierdoor de aantrekkelijkheid van de gemeente te 
handhaven en waar nodig te vergroten door behoud en bescherming van zijn cultureel 
erfgoed.  
De gemeente heeft door zijn ligging in het nationale park “Het Groene Woud”, binnen de 
stedendriehoek `s Hertogenbosch -Eindhoven -Tilburg en dichtbij Brainport Eindhoven een 
belangrijke recreatieve- en woonfunctie die wordt versterkt door zijn cultureel erfgoed. 

Hoe dit doel te bereiken? 

- inventarisatie van het erfgoed in breedste zin en deze aan te bieden aan de 
desbetreffende instantie, 

- gesprekspartner te zijn voor de gemeente, particulieren en andere instanties, 
- positief-kritisch volgen van gemeentelijk cultuurhistorisch erfgoed en archeologisch 

beleid, 
- erfgoed onder de aandacht te brengen van bewoners en toeristen door middel van 

publicaties, informatiebijeenkomsten en tentoonstellingen, 
- het bijhouden van een website met o.a. veel informatie over cultureel erfgoed, 



- indien nodig, inschakelen van externe deskundigen. 
- Het bijwonen van bijeenkomsten van andere organisaties op het gebied van erfgoed. 

Dit om kennis te vergroten en ons netwerk uit te breiden. 

Wat hebben we al gedaan? 

- Inventarisaties van dertigerjaren-, wederopbouwpanden en waardevolle boerderijen. 
- Geen sloop van dertigerjaren panden aan de Rijkesluisstraat. 
- Park “Groot Bijstervelt” behouden en vrijwaren van bebouwing. Verder behoud van 

de aangebouwde vleugels van het Montfortanenklooster. 
- Fietsboekje “Langs boerderijen in Oirschot en de Beerzen” met 6 fietsroutes. 
- Geen boomteelt op 7 waardevolle akker-complexen i.v.m. de belevingswaarde van de 

open ruimte rondom de kernen van Oirschot. 
- Onderzoeksrapport Militair Erfgoed Kazerne Oirschot 
- Samenwerking met de SRE t.b.v. Erfgoedkaart Oirschot. 
- Opstarten overleggroep Platform Natuur- en Landschap Oirschot (PENLO) 
- Boek “Jac. Priem architect 1914-2011”. 
- Aanbevelingen gemeente inzake bestemmingsplan Buitengebied. 
- Organisatie diverse thema-avonden en exposities. 
- Initiatief en deelname WUBBO (Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplan 

Buitengebied) 
- Tegengaan geldkiosk RABO op Markt. 
- Initiatief cursus Oirschotlogie. 
- Diverse thema-avonden georganiseerd betreffende: 
- - Jonge monumenten 
- - Bossche school Oirschot 
- - Behoud en hergebruik boerderijen 
- - Ontstaan kazerne Oirschot  
- - Monumentenbeleid 
- - Herbestemming Erfgoed 
- - Organisatie exposities: 
- - Jonge monumenten 2007 met prijsvraag in museum Kruysenhuis 
- - “De boerderij Binnenste en Buiten” in museum De Vier Quartieren. 
- - Erfgoedprojecten Open Monumenten Dagen 
- - Oeuvre Jac. Priem architect 1914-2011. 
- - 10-jarig bestaan met fotowedstrijd Erfgoed. 

 

  



Waar zijn we anno 2018 mee bezig geweest 

Erfgoednota Oirschot 2018-2028 

- In januari 2018 is de Erfgoednota 2018-2028 door de gemeenteraad goedgekeurd   In 
Oirschot is ook de aandacht en erkenning van het erfgoed toegenomen.  

- Erfgoed levert een belangrijke bijdrage aan ons gezamenlijk maatschappelijk kapitaal. 
Erfgoed biedt volop kansen om Oirschot beter te positioneren en economisch-
recreatief nog aantrekkelijker te maken voor een breed publiek. 

- De gemeente heeft drie speerpunten betreffende het Erfgoed:  
1. De basis in orde brengen 
2. Behouden en ontwikkelen 
3. Zichtbaar en beleefbaar maken 

Erfgoedkaart 

In 2012 is er in samenwerking met de Kempengemeenten een erfgoedkaart (489 blz.) 
opgesteld waarop ruimschoots aandacht is geschonken aan het ruimtelijk erfgoed, zoals 
historische verkavelingspatronen, wegen en paden, cultuurlandschap en laanstructuren. De 
SBEO heeft hier bij de uitvoering aan bijgedragen. 

Gemeentelijke monumenten 

Monumentenhuis Brabant heeft in 2017 een quick-scan gemaakt van de gemeentelijke 
monumenten en waardevolle cultuurhistorische panden van de gemeente. Alle panden zijn 
opnieuw gewaardeerd op de architectonische waarde, ruimtelijke samenhang, 
landschappelijke waarde, de cultuurhistorische waarde en de gaafheid van de bouwmassa. 
De SBEO heeft naar aanleiding van deze lijst een voorstel gemaakt voor: afvoeren van 
panden en toevoegen van panden op deze lijst. In het komende jaar zal hieraan door de 
gemeente een vervolg aan moeten worden geven.  
De SBEO wil samen met de nieuwe cultuurhistorische medewerker van de gemeente de 
erfgoedlijst van Oirschot updaten en opnieuw vaststellen. 

Fondsen 

Werving 
De Stichting tracht financiële middelen te genereren uit: 

1. Donaties van onze vrienden. ANBI culturele instelling. 
2. De kosten van de door vrienden en leden van het bestuur geleverde werkzaamheden 

worden door hen als schenking aangeboden aan de Stichting ANBI culturele instelling 
3. De verkoop van publicaties. 
4. Andere giften en legaten 

Beheer 
De financiële afwikkeling van zaken wordt via de penningmeester gedaan bij de  
RABO onder IBAN NL67RABO0127282734 

Besteding 
De Stichting besteedt de fondsen aan doelgerichte algemeen nut beogende activiteiten. 
Daarnaast zullen, indien nodig, de kosten voortvloeiend uit de wettelijke procedures daaruit 
worden betaald. 



Geplande werkzaamheden 2019-2021 

De Stichting heeft voor 2019 tot en met 2021 de volgende acties gepland: 
- Reageren op nieuwe bestemmingsplannen. 
- Beoordelen van omgevingsvergunningen en eventueel bezwaar maken.  
- Deelname in Monumentencommissie Oirschot.  
- Tegengaan van verdere “verrommeling” van het buitengebied. 
- Participeren in cursus Oirschotlogie. 
- Afvoeren en uitbreiden van panden gemeentelijke monumentenlijst. 
- Opstellen lijst van waardevolle gebouwen om erfgoed een status te geven. 
- Boek “de Jonge Monumenten Oirschot” 
- Erfgoed en energiebeleid, zonneparken e.d., consequenties landschap. 
- Participeren in herbestemming leegkomende waardevolle gebouwen zoals de 

kloosters, kazernegebouwen en boerderijen. 
- Deelname in klankbordgroepen van gemeente zoals erfgoedstichtingen. 
- Deelname in de WUBBO (Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplan Buitengebied 

Oirschot) en/ of nieuwe werkgroep “de Groene Tafel”. 
- Contacten leggen met en adviezen vragen aan externe deskundigen. 
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