Stichting Behoud Erfgoed Oirschot
secretariaat; Spoordonkseweg 36 5688 KD s.beo@hotmail.com website :www.sbeo.nl

Verslag bijeenkomst vrienden van de SBEO op 3 mei 2011 in de watermolen te Spoordonk
Aanwezig: Frans Adriaanse, Ton Pel, Theo van de Loo, Ton van Hagen, Gerrit Damhuis,
Harrie van Buul, Gerard Vinke, Lèneke van der Velde, Jannes van der Velde, Francien van
Kaathoven, Eric Sessink, Ben van Dorst
Afwezig met kennisgeving: Johan Jansen, Margriet Leenders, Pieter Goosen, Ad Aben, Nel
en Marcel van der Heijden – Rogier, Kees van Laarhoven
1. De voorzitter Frans Adriaanse opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen
• Door de voorzitter Frans Adriaanse werd even stil gestaan bij het overlijden van Jac
Priem een voor Oirschot belangrijke architect.
• Gerard Vinke is uit het bestuur getreden. Zijn taak als secretaris is overgenomen door
Ben van Dorst. De voorzitter bedankt Gerard voor alles wat hij in bijna 5 jaar voor de
SBEO heeft gedaan en biedt hem een bos bloemen aan.
• De Heemprijs 2010 is uitgereikt aan Frans Adriaanse en zijn werkgroep voor het
realiseren van het Boerderijenboekje.
• Het Boerderijenboekje is een groot succes/ Al meer dan 1200 exemplaren zijn reeds
verspreid.
3. Monumentenbeleid Oirschot
Door de voorzitter wordt uitleg gegeven over het monumentenbeleid.
Het is een passief beleid geënt op de motie Mauser. Wederom zijn diverse waardevolle
gebouwen verdwenen o.a. Limonadefabriek Middelbeers, Montfortlaan 11(voormalig
jachthuis en tuinmanswoning van kasteel Bijstervelt uit 1783) en diverse boerderijen.
Er is 3 keer overleg geweest met portfeuillehouder van monumenten, Ruud Severijns. Ook
was er overleg met de politieke partijen. De gemeenteraad heeft 2x vergaderd over
monumentenbeleid. Daarbij is besloten om een werkgroep te benoemen.
Gerard Vinke heeft een onderzoek verricht naar het monumentenbeleid in de ons omringende
gemeentes. Met name Boxtel, Gemert-Bakel en Oisterwijk zijn veel voortvarender dan
Oirschot. De bevlogenheid in Oirschot ontbreekt.
We gaan een bijeenkomst organiseren over het nieuwe monumentenbeleid met diverse
deskundigen van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en gemeenteambtenaren uit Breda en
Gemert-Bakel.
Nieuw nationaal beleid cultureel erfgoed:
– cultuurhistorische belangen moeten meegewogen worden
– eenvoudige regelgeving
– herbestemming monumenten. Behoud door ontwikkeling.
– meer gebiedsgerichte dan objectgerichte aanpak
Nog te beschermen waardevolle objecten:
– jonge monumenten
– boerderijen

– kapel Sint Joris
– begraafplaats Oude Kerk in Middelbeers
– veldkruizen
– gebouwen op de legerplaats Oirschot
4. Bestemmingsplan buitengebied 2010
We hebben een zienswijze ingediend waarin wij met name de bedreigingen van het
landschap, de LOG gebieden, het hoevenlandschap, de kransakkerdorpen, de openheid en de
verrommeling en het ontbreken van de nieuwe Erfgoedkaart hebben verwoord.
Na de reactie van de gemeente hebben we een bezwaar en een voorlopige voorziening
ingediend bij de Raad van State.
5. Boomteeltvisie
Gerrit Damhuis lid van de werkgroep Boomteelt gaf een uitleg over de boomteelt.
In 2009 is de eerste boomteeltvisie uitgebracht in samenwerking met de ZLTO. Deze is door
wethouder Jan Kerkhof ingetrokken. Hij heeft toen geadviseerd om een nieuwe
boomteeltvisie te schrijven in samenwerking met SBEO, ZLTO, BMF en anderen.
De gemeente heeft daarna 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 heeft een uitgebreide zienswijze gegeven. Ondertussen is er weer
nieuw overleg met de wethouder, de ZLTO en de boomkwekers waarbij de wethouder
aangegeven heeft dat de visie als discussiestuk beschouwd dient te worden. De SBEO gaat
een fietstocht organiseren met betrokkenen langs de 11 open akkercomplexen. Ook met BMF
en de Greenport Midden-Brabant is overleg gaande.
6. Studie akkercomplexen universiteit Wageningen
Er is een opdracht verstrekt aan de Wetenschapswinkel om een studie te verrichten naar de
waarde van de bolle/open akkers. De eerste quickscan door een groep studenten is verricht. Er
wordt een student gezocht voor het vervolgonderzoek.
7. Onderzoek Jonge Monumenten legerplaats Oirschot
Momenteel wordt door een werkgroep Jonge Monumenten van de SBEO een onderzoek
verricht naar de nog overgebleven gebouwen uit de wederopbouwperiode.
8. Jaarverslag 2010
– verslag secretaris. Dit zal zo spoedig aan alle vrienden worden toegezonden.
– De penningmeester heeft verslag uitgebracht. De kascommissie heeft daarna verklaard dat
de boeken in orde waren.
9. Uitgebreide toelichting Erfgoedkaart Oirschot
Ben van Dorst heeft een toelichting gegeven.
De Erfgoedkaart is aangenomen door de gemeenteraad met de restrictie dat overal tot 50 cm
geploegd mag worden behalve in de gebieden 1 en 2. De beleidskaart voor opname in het
bestemmingsplan Buitengebied moet nog goedgekeurd worden.
De GIS kaart bestaat uit diverse lagen en is grofweg ingedeeld naar landschap, historie en
archeologie.
Elk object of gebied bezit een eigen uniek nummer.

Onze jonge monumenten en waardevolle boerderijen met de bijgebouwen zijn allemaal
opgenomen op deze kaart. Het adres van de website van de SRE is:
http://atlas.sre.nl/archeologie/
Op deze website kan gekozen worden voor :
– fysisch landschap
– archeologisch landschap
– historisch landschap
– archeologische verwachtingen
– archeologische beleidskaart
– cultuurhistorische waarden en beleid
– historische topografie
– topografie
Het is zaak om op de website zo weinig mogelijk zaken te selecteren, omdat men anders snel
het overzicht dreigt kwijt te raken.
Het was niet mogelijk om een online demonstratie te geven. Als er bij de vrienden behoefte is
aan meer uitleg of een demo dan in Ben van Dorst bereid om een avond over dit onderwerp te
organiseren.
Als u tijdens het werken met de Erfgoedkaart fouten of tekortkomingen ontdekt, dan kunt u
deze doorgeven aan Peter van Gerven e-mail: p.vangerven@oirschot.nl
10 Rondvraag
− Theo van de Loo heeft geconstateerd dat oude benamingen op gebouwen verdwenen
zijn. Als voorbeeld gaf hij Schoonoord, Heerenbeek en St. Jacob in de Dekanijstraat.
Het bestuur zal dit verder op zich nemen.
Actie: bestuur
− Theo van de Loo gaf ook nog aan dat het historische Boterpad richting Wintelre niet
of onvoldoende is beschermd. Het bestuur zal contact met Theo opnemen voor verdere
informatie. Ook het Mastendekske behoeft bescherming.
Actie: bestuur

Oirschot, 18 mei 2011
Namens de Stichting Behoud Erfgoed Oirschot
de secretaris Ben van Dorst

