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Algemeen:
De Stichting stelt zich ten doel het behoud en de bescherming van het 
stedenbouwkundige, 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 zin des woords van 
de gemeente Oirschot en directe omgeving en voorts al hetgeen met één en 
ander verband houdt en/of bevorderlijk kan zijn.

Bestuur
De Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit een vijftal personen.
Gedurende het jaar 2010 waren dat:
Frans Adriaanse voorzitter
Gerard Vinke secretaris
Ton Pel penningmeester
Ben van Dorst lid.
Johan Jansen lid

Het bestuur kwam maandelijks bijeen. Het streeft een zo groot mogelijke 
transparantie van haar activiteiten na. De verslagen van deze bijeenkomsten 
werden dan ook verspreid naar onze vrienden maar ook naar een aantal 
geïnteresseerden, waaronder de gemeente Oirschot. Hoe meer onze 
achtergronden en zienswijzen duidelijk worden bij de Oirschotse bevolking hoe 
groter de kans is dat men de schoonheid van onze dorpen gaat zien en men 
bereid is voor het behoud ervan enige offers te brengen.

Vrienden
De werkzaamheden van de Stichting worden ondersteund door de vrienden. 
Gedurende het jaar 2010 waren dat er gemiddeld 67.
De vrienden kwamen tweemaal bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten werden de 
onderhanden projecten besproken. Ook de verslagen van deze bijeenkomsten 
werden verspreid.

Werkgroepen
De activiteiten van de Stichting worden krachtig ondersteund door een aantal 
werkgroepen.
De volgende werkgroepen zijn actief:
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Werkgroep opname de Jonge monumenten en boerderijen
Frans Adriaanse,
Louis de Kok, 
Harrie van Buul, 
Cees van Kollenburg,
Ad Aerts.
Johan Jansen

Werkgroep akkercomplexen
Gerrit Damhuis,
Pieter Goosen, 
Ton Pel

Overleg gemeente, monumentenbeleid.
Er is twee maal overleg geweest met de portefeuillehouder over het 
monumentenbeleid en diverse te beschermen gebouwen. Binnenkort wordt het 
monumentenbeleid en de motie Mauser in de gemeenteraad behandeld.

Projecten
De volgende projecten speelden gedurende het jaar 2010:

Bestemmingsplan buitengebied 2010 fase 1
We hebben een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan buitengebied 
ingediend waarin wij onze bezorgdheid uitten over de bedreigingen van het 
landschap, de LOG gebieden, het hoevenlandschap, de kransakkerdorpen, de 
verrommeling en het ontbreken van de nieuwe Erfgoedkaart. 
29 september is het bestemmingsplan buitengebied fase 1 samen met enkele 
amendementen door de gemeenteraad aangenomen.

Kasteel Groot Bijstervelt
Plannen te komen tot een ander gebruik van het prachtige complex Groot 
Bijstervelt verdienen volledige ondersteuning.
Gelukkig werkt het Woningbedrijf thans plannen uit welke het park volledig in 
takt laten.
In 2010 zijn door de SBEO geen verdere acties ondernomen.

Jonge monumenten
In juni 2007 boden wij het gemeentebestuur een inventarisatie van z.g. “Jonge 
monumenten” aan met het verzoek na te gaan welke van deze panden 
bescherming verdienen.
Tot op heden is het nog niet duidelijk op welke wijze de gemeente deze vraag 
aan gaat pakken.



Opname boerderijen
Een zeer actieve werkgroep heeft in 2009 de laatste hand gelegd aan een 
inventarisatie van ca. 400 boerderijen in de gemeente Oirschot.
Een beschrijving, foto’s en plattegronden maken daarvan deel uit.
Het rapport is in 2009 aangeboden aan B&W. Daarna hebben we niets meer 
gehoord.
In 2010 heeft de werkgroep opname boerderijen het boekje “Langs boerderijen 
in Oirschot en de Beerzen” uitgegeven. De verkoop is een groot succes. Een 
groot deel van de oplage c.a. 1200 stuks is al verspreid.

Notel
De straat de Notel heeft in 2010 een uplift gekregen door de aanplant van bomen 
en de herinrichting van het wegdek en verkeersremmers met beuken haagjes.

Boomteeltvisie
In 2009 is de eerste boomteeltvisie uitgebracht in samenwerking met de ZLTO. 
Wethouder Jan Kerkhof heeft deze ingetrokken en geadviseerd om een nieuwe 
boomteeltvisie te schrijven in samenwerking met SBEO, ZLTO, BMF en 
anderen.
De gemeente heeft in 2010 een tweede boomteeltvisie uitgebracht in 
samenwerking met ZLTO. Bij de totstandkoming zijn wij wederom genegeerd. 
In deze visie worden slechts enkele open akkers gevrijwaard van boomteelt: 
Boterwijk, Oude Toren in Oostelbeers en de helft van de Heezen (deel ten 
zuiden van fietspad).
De werkgroep boomteelt van de SBEO heeft daarna een uitgebreide zienswijze 
ingediend. Tevens hebben we een document opgesteld met wandelroutes langs 
de akkercomplexen die ons inziens gevrijwaard dienen te worden van boomteelt.

Wetenschapswinkel Wageningen
Er is een opdracht verstrekt aan de Wetenschapswinkel om een studie te 
verrichten naar de waarde van de bolle/open akkers. 

Handhaving de Heezen
Het gebied de Heezen, gelegen tussen Montfortlaan, Straten, Schansstraat en 
Notelse straat is door de provincie aangewezen als een open akkercomplex met 
landschappelijke waarden, een oude bolle akker.
In het bestemmingsplan 2000 is het dan ook aangewezen als akkergebied dat 
uitdrukkelijk open moet blijven en waar slechts beperkte activiteiten mogen 
plaats vinden.
Het planten van laan- en parkbomen past daar dan ook niet in.
Toch zijn een aantal percelen in die zin beplant en heeft de gemeente 
toestemming tot uitbreiding van deze arealen gegeven.



De stichting heeft informatie gevraagd naar de basis van de huidige aanleg en 
bezwaar aangetekend tegen de verstrekte aanlegvergunningen.
In 2010 heeft de gemeente de aanlegvergunning voor 2 percelen ingetrokken.
Een boomteler is in beroep gegaan bij de rechtbank.

Handhaving Pallande
Geconstateerd is dat op de Pallande een bosschage is gekapt. De gemeente heeft 
handhaving ingeschakeld. De eigenaar is nu verplicht tot heraanplant.

Inventarisatie gebouwen legerplaats Oirschot
In 2010 zijn de gebouwen van de legerplaats uit de wederopbouwperiode uit het 
archief verzameld en de eerste contacten gelegd met Defensie.

Doornboomplein 5
Voor de voormalige limonadefabriek werd een sloopvergunning aangevraagd en 
verleend. Wij hebben een voorlopige voorziening aangevraagd.

Montfortlaan 11
Het voormalige jachthuis van kasteel Bijstervelt uit 1783 is verkocht. De nieuwe 
eigenaar heeft een sloopvergunning aangevraagd.
Ter bescherming hebben we een aanvraag tot gemeente- en rijksmonument 
ingediend.

Erfgoedkaart Oirschot
Wij hebben al onze informatie over erfgoed aangeboden aan de SRE om 
verwerkt te worden in de Erfgoedkaart. Met de projectleider zijn op haar 
verzoek een aantal bezoeken in het veld uitgevoerd.

Toekomstvisie Oirschot
Op diverse bijeenkomsten hebben wij de standpunten van de stichting 
ingebracht.

Platform Erfgoed-Natuur-Landschap Oirschot (PENLO)
Tijdens driemaandelijks overleg brengen diverse Oirschotse organisaties elkaar 
op de hoogte van hun activiteiten en stemmen ze eventuele gezamenlijke acties 
af.
Het platform is 3 keer bij elkaar geweest. Daarbij zijn besproken de BIO notitie, 
de Erfgoed kaart Oirschot, het Bestemmingsplan buitengebied en de 
Boomteeltvisie.

Website
De website voldoet in een grote behoefte en is vele malen bezocht.
Zie onderstaande statistieken.



Summary by Month

Month
Daily Avg Monthly Totals

Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits

Nov 2010 251 226 73 22 174 110844 288 950 2940 3265

Oct 2010 164 150 41 15 293 230721 490 1296 4668 5108

Sep 2010 248 204 58 17 294 289673 534 1740 6139 7458

Aug 2010 130 118 36 17 322 281004 556 1142 3679 4045

Jul 2010 112 92 30 16 248 231713 513 940 2854 3473

Jun 2010 264 215 56 29 322 340792 814 1575 6030 7415

May 2010 250 194 53 29 453 401202 901 1656 6018 7751

Apr 2010 621 483 105 30 550 729294 910 3179 14497 18641

Mar 2010 192 142 42 20 384 133693 637 1316 4428 5958

Feb 2010 230 173 42 17 323 129023 478 1193 4852 6467

Jan 2010 161 130 29 11 400 108905 358 901 4060 5009

Dec 2009 117 104 22 11 301 122004 344 708 3236 3642

Totals 3108868 6823 16596 63401 78232
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Naschrift.
Het bestuur neemt de gelegenheid van dit jaarverslag te baat iedereen hartelijk te 
bedanken voor hun bijdragen in enigerlei vorm aan de activiteiten van onze 
Stichting.
Ons hoogste doel zou moeten zijn de overbodigheid van de Stichting.
Gezien de omvang van de activiteiten in dit afgelopen jaar zal dit nog wel even 
op zich laten wachten.

Het bestuur van de SBEO

Oirschot 12-05-2011
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