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Samenvatting Erfgoednota 2022 gemeente Oirschot 

 

 

De gemeente Oirschot formuleert in de Erfgoednota Bouwstenen voor de toekomst haar erfgoedbeleid 

voor de komende 6 jaar (2022-2028). Deze nota is een aanvulling op de erfgoednota Erfgoed als 

identiteit (2018-2028) en vervangt het verouderde beleidsplan Archeologische Monumentenzorg, 

gemeente Oirschot, SRE Milieudienst april 2011. De nota biedt de gemeente Oirschot concrete 

handvatten om structureel de regie in handen te nemen over haar erfgoed. Met deze nota streeft de 

gemeente Oirschot ernaar om haar erfgoed zó in te zetten dat Oirschot zich ook in de toekomst kan 

ontwikkelen, mét behoud van haar unieke historische karakter.  

Cultureel erfgoed is belangrijk, want: 

• het draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit 

• heeft aantrekkende werking op toeristen en nieuwe inwoners 

• bewoners waarderen hun historische omgeving 

• geeft gemeenschap eigen onderscheidende identiteit 

• het verhoogt de vastgoedwaarde 

• het weegt mee in locatiekeuze van particulieren en bedrijven 

• vormt een inspiratiebron voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling 

• het is duurzaam en circulair: hergebruik van locatie, pand en materialen 

• het is uniek en daarmee onvervangbaar 

Wettelijk kader 

 

In de Erfgoedwet is vastgelegd hoe er met het cultureel erfgoed wordt omgegaan, wie daarbij 

welke verantwoordelijkheid heeft en hoe het toezicht daarop wordt uitgevoerd. In de 

Omgevingswet zijn specifieke regels opgenomen vanuit de zorgplicht die de gemeente heeft om 

het cultureel erfgoed in stand te houden.  

 

Na inwerkingtreding van de Omgevingswet zal de omgang met erfgoedwaarden geborgd worden 

door regels op te nemen in het omgevingsplan. Ook het aanwijzen en beschermen van 

gemeentelijke monumenten vindt dan via het omgevingsplan plaats. Op basis van de 

Omgevingswet kan de gemeente ook handhaven op beschadigingen aan beschermd cultureel 

erfgoed.  

 

De gemeente moet voor inwerkingtreding van de Omgevingswet een nieuwe gemeentelijke 

adviescommissie instellen. De commissie wordt in ieder geval betrokken bij de advisering over een 

(rijks)monumentenactiviteit. De gemeente kan zelf de verantwoordelijkheid nemen om er een 

brede commissie voor omgevingskwaliteit van te maken. De gemeente is zelf vrij leden met 

specifieke deskundigheid toe te (laten) voegen, zoals vertegenwoordigers van de historische 

verenigingen. Een brede adviescommissie, die al aan de voorkant van het ruimtelijke proces 

adviseert, is cruciaal voor de bescherming en omgang met erfgoed in de gemeente Oirschot. 

 

Rijks- en gemeentelijke monumenten als ook objecten of gebieden met archeologische of 

cultuurhistorische waarden, waaronder de aardkundige waarden en cultuurhistorische ensembles, 

zullen via instructie- en maatwerkregels in het omgevingsplan moeten worden opgenomen ter 

bescherming van de aanwezige archeologische of cultuurhistorische waarden. De archeologische 

verwachtingen- en waardenkaart en de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Oirschot 

vormen hiervoor de onderlegger. 
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156 rijksmonumenten 

 

Gasthuis, Molenstraat 17 in Oirschot 

4 Cultuurhistorische complexen en 

10 Cultuurhistorische vlakken van 

provinciaal belang 

 

Kuikeindse Heide 

380 boerderijen  

(28 rijks-, 44 gemeentelijke 

monumenten en 262 waardevol) 

 

Straatsedijk 7 in Westelbeers 

6 archeologische rijksmonumenten 

 

Oude Toren en omliggende akkers 

11 kapellen en kapelletjes  

(8 rijksbeschermd) 

 

Kapel De Heilige Eik 

17 cultuurhistorische ensembles 

 

Molenvloed Spoordonk 

5 kloosters  

(allen rijksbeschermd) 

 

Klooster van de Carmelitessen 

in Oirschot 

 

3 molens  

(allen rijksbeschermd) 

 

De Korenaer in Oirschot 

145 gemeentelijke 

monumenten 

 

Vestdijk 9 in Middelbeers 

 

 

2 rijks beschermde dorpsgezichten 

 

Centrum Oirschot 

8 kerken  

(allen rijksbeschermd) 

 

Sint-Willibrorduskerk in 

Middelbeers 

3 landgoederen  

(1 rijksbeschermd) 

 

Landgoed Heerenbeek 
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Zicht op Oirschot vanuit kerktoren (Foto R. Manders, Eindhovens Dagblad). 

 

Erfgoed verankeren 

 

De geactualiseerde erfgoedkaart geeft aan welke erfgoedwaarden er in Oirschot aanwezig zijn (zie 

https://odzob.nl/kaarten-erfgoed-archeologie). De archeologische beleidskaart geeft een vlakdekkend 

overzicht van alle bekende en te verwachte archeologische waarden en verwachtingen. Er wordt 

onderscheid gemaakt in acht gebiedscategorieën variërend van lage archeologische verwachting tot 

archeologisch monument. De categorie “zeer hoge archeologische waarde” is nieuw toegevoegd, om 

archeologisch erg kwetsbare gebieden, zoals middeleeuwse begraafplaatsen, te beschermen. De 

vrijstellingsgrenzen zijn bepaald voor zowel de diepte-ingreep als de oppervlakte-ingreep. Archeologisch 

onderzoek wordt noodzakelijk geacht zodra beide vrijstellingsgrenzen overschreden worden. 

 

Op de cultuurhistorische waardenkaart zijn de in de gemeente Oirschot aanwezige cultuurhistorische 

waarden van lokaal, regionaal en bovenregionaal belang aangegeven. De cultuurhistorische waarden 

kunnen worden getypeerd naar verschillende typen objecten of gebieden welke veelal een specifieke 

omschrijving in planregels vragen. In tegenstelling tot archeologie is voor de cultuurhistorische waarden 

geen normgrens bepaald op basis van oppervlak en diepte omdat de diversiteit van cultuurhistorische 

waarden te groot is. Of en welk onderzoek noodzakelijk is, zal in overleg met de erfgoeddeskundige van 

de gemeente en/of de nieuwe gemeentelijke adviescommissie bepaald moeten worden. 

 

Bij het verlenen van vergunningen zal rekening gehouden moeten worden met bekende of te verwachte 

erfgoedwaarden door indien nodig, eerst een onderzoek naar de waarde te laten instellen en zo nodig aan 

de vergunning voorwaarden te verbinden. De kosten die samenhangen met het uitvoeren van dit 

onderzoek en het naleven van de vergunningvoorschriften komen voor rekening van de 

vergunningaanvrager. De regels die worden gesteld ten aanzien van archeologie zijn gebonden aan de 

omvang, diepte en locatie van de beoogde bodemingrepen. Voor gebouwd en aangelegd erfgoed en 

historische landschap geldt dat de regels alleen zijn gebonden aan een bepaalde locatie. 

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien de erfgoedwaarden niet worden geschaad.   

 

https://odzob.nl/kaarten-erfgoed-archeologie
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Zandpad van de Echteldonksesteeg naar de Oude Grintweg (Foto H. v.d. Wal, IVN Oirschot). 

Verbeteren van erfgoed instrumenten 

 

Met de komst van de Omgevingswet zal de vergunningprocedure korter worden waardoor veel meer 

overleg vooraf noodzakelijk zal worden. Hiertoe dient een uitgebreider vooroverleg in te worden gericht, 

de zogeheten Omgevingstafel. Aan de tafel komen de initiatiefnemer en alle betrokkenen bij elkaar, 

waaronder de deskundigen op het gebied van erfgoed.  

 

Met de wettelijke instandhoudingsplicht voor monumenten kan een gemeente een eigenaar aanspreken 

die zijn monument niet onderhoudt. In het uiterste geval kan de gemeente handhavend optreden om het 

noodzakelijke onderhoud af te dwingen. 

 

Om met de eventueel aanwezige monumentale waarden rekening te kunnen houden bij een 

(ver)bouwaanvraag, zal voorafgaand aan de vergunningaanvraag een bouwhistorisch onderzoek moeten 

worden uitgevoerd. De diepgang van het onderzoek is afhankelijk van de ingreep. 

 

De Erfgoedwet streeft naar behoud van waardevolle archeologische resten voor toekomstige generaties in 

de bodem. Om behoud in situ in goede banen te leiden en het voor iedereen inzichtelijk te maken 

wanneer er sprake kan zijn van goed behoud, zijn voor de gemeente Oirschot voorwaarden voor behoud 

in situ opgesteld. 

 

Met de richtlijnen voor archeologisch, bouwhistorisch en cultuurhistorisch onderzoek worden de 

onderzoeken toegespitst op de gemeentelijke situatie, zoals het verplicht raadplegen van de erfgoedkaart 

en de heemkundekringen. Ook voorkomt het onnodig onderzoek. De richtlijnen vormen tevens het kader 

voor de toetsing van erfgoed onderzoek bij vergunningsprocedures. 

 

De Regionale Onderzoeksagenda Erfgoed benoemt kennislacunes en onderzoeksvragen over de regionale 

bewoningsgeschiedenis en ontwikkeling van het cultuurlandschap. Aan de hand van de 

onderzoeksagenda kan door de gemeente worden bepaald welke onderzoeksvragen moeten worden 

beantwoord bij bijvoorbeeld een uit te voeren opgraving. 
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Het Gilde Sint Joris van Oirschot (Foto Visit Oirschot). 

 

 

 

Versterken eigen karakter  

 

Het kennen van je eigen erfgoed en de daarbij behorende gebruiken en verhalen van een gebied, is 

noodzakelijk voor welke vorm van erfgoedbeleid dan ook. Zonder deze kennis, is het uitdragen ervan 

richting gebruikers en bewoners van het gebied niet mogelijk. Om een zo groot aantal inwoners, 

waaronder ook de jeugd,  te bereiken is het zaak dat bij het uitdragen van het verhaal van Oirschot 

zoveel mogelijk moderne en laagdrempelige middelen worden ingezet. Cultureel erfgoed – de 

digitale erfgoedkaart van Oirschot met bijbehorende catalogus - biedt een schat aan bronmateriaal 

voor het onderwijs en het gebruik ervan sluit goed aan bij het omgevingsonderwijs. 

 

De gemeente Oirschot kent actieve erfgoedorganisaties, die een belangrijke rol spelen bij het creëren 

van besef en draagvlak ten aanzien van cultureel erfgoed. Deze erfgoednota moet bijdragen aan het 

bundelen en coördineren van doelstellingen en activiteiten waarin voor de erfgoedorganisaties een 

prominente rol is weg gelegd. De gemeente Oirschot kan met een proactieve rol en in samenwerking 

met Visit Oirschot, musea, scholen, erfgoedorganisaties en IVN het historisch besef van de inwoners 

en eigen ambtenaren verder vergroten.  

 

Door de identiteit van de plek als inspiratiebron te nemen bij een nieuwe ontwikkeling, zorgt ervoor 

dat mensen zich thuis voelen in hun omgeving. Het beleefbaar maken van erfgoed kan in fysieke zin 

door bij de herinrichting van historische waardevolle gebieden een passende bestrating, 

kunstwerken, groenaanleg en straatmeubilair aan te brengen. De gemeente heeft hierin een regierol, 

waarbij de erfgoedkaart het uitgangspunt vormt. Ontwikkelaars kan in de vorm van een 

inspiratiedocument meegegeven worden wat de uitgangspunten voor erfgoed zijn.  
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Sporen van militairen op de Oirschotse heide (Foto Visit Oirschot). 

Organisatie en financiën 

 

Medewerkers in alle geledingen van de organisatie moeten kennis nemen van het erfgoedbeleid, zich 

bewust worden van de rol en waarde van erfgoed en (gaan) handelen in de geest van deze beleidsnota. 

Dat kan niet zonder op de hoogte te zijn van de inhoud ofwel de bewoningsgeschiedenis en het 

ontstaan van het huidige historisch landschap. Een (interactieve) cursus of workshop waarin het verhaal 

van Oirschot verteld wordt, is dan ook aan te bevelen. 

 

Om vergunningaanvragen te kunnen beoordelen is specialistische kennis noodzakelijk op gebied van 

erfgoed. Bovenal zal de doorvertaling van het erfgoedbeleid in het omgevingsplan vragen om een 

uitbreiding van het aantal medewerkers erfgoed. Om de inzet van de deskundigen te waarborgen 

binnen de gemeente, is een structurele werkwijze gewenst, zodat de inzet van erfgoed deskundigen 

wordt toegepast bij de hele keten van ruimtelijke ordening (vooroverleg, bestemmingsplan, vergunning, 

toezicht en handhaving). Voor de inzet van de nodige deskundigheid zal aanvullend budget 

gereserveerd moeten worden. 

 

Ter compensatie van de bestuurslasten, die de gemeentelijke organisatie moet maken vanuit de 

archeologiewetgeving, ontvangen gemeenten al sinds 2007 structureel een bijdrage in het 

gemeentefonds. Om deze gelden intern aan te kunnen wenden voor archeologie, dienen deze te 

worden geoormerkt. Geadviseerd wordt om dit bedrag veilig te stellen door de bestemming daarvan 

vast te leggen in bijvoorbeeld het erfgoedfonds. 

 

De erfgoedkaart is een belangrijk instrument, dat echter up-to-date moet worden gehouden. Alle 

relevante informatie uit archeologisch, cultuurhistorisch en bouwkundig onderzoek binnen de 

gemeente dient beschikbaar te komen voor de verdere ontwikkeling van het gemeentelijk beleid. 

 

Door middel van een erfgoedfonds kan de gemeente bedrijven en particulieren uitdagen tot het 

investeren in en uitdragen van lokale erfgoedproducten. Bij een erfgoedfonds kan ook gedacht worden 

aan subsidie voor het onderhoud en beheer van cultuurhistorisch waardevolle elementen mar kan ook 

worden ingezet als stimulans om iets van het verdwenen verleden terug te brengen in het landschap bij 

nieuwe ontwikkelingen. Aangezien er een sterke overlap is met de landschapsinvesteringsregeling, zal 

onderzocht moeten worden of de gelden die hieruit voortvloeien, deels gereserveerd kunnen worden 

voor het erfgoedfonds. 

 

Naast het bieden van subsidies is het mogelijk om indirecte financiële ondersteuning te bieden. Dit is 

mogelijk door verruiming van functies op te nemen in het bestemmingsplan voor eigenaren van 

gebouwd erfgoed. Het biedt meer mogelijkheden tot een passende herbestemming en zal een 

financiële waardevermeerdering opleveren voor eigenaren. 
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Complete schijfkandelaar uit de 16-17
e

 eeuw, gevonden 

op het achterterrein van Hof van Solms bij een 

opgraving in 2020 (Foto RAAP bv). 

Actiepunten waardering en bescherming: 

 

• Vaststellen van de geactualiseerde 

erfgoedkaart samen met de geactualiseerde 

archeologische verwachtingen- en 

waardenkaart en cultuurhistorische 

waardenkaart.  

• De erfgoedwaarden, zoals opgenomen in de 

archeologische verwachtingen- en 

waardenkaart en de cultuurhistorische 

waardenkaart van de gemeente Oirschot, 

inclusief de rijks- en gemeentelijke 

monumenten, worden geborgd door 

instructie- en maatwerkregels op te nemen in 

het omgevingsplan. 

• De gemeente moet voor inwerkingtreding 

van de Omgevingswet een nieuwe 

gemeentelijke adviescommissie instellen. De 

gemeente zal hierbij een besluit moeten 

nemen over de omvang en samenstelling van 

de adviescommissie. 

• Bij de erfgoednota zijn voorbeelden van 

basisregels voor erfgoedwaarden 

opgenomen, die bij het opstellen van het 

omgevingsplan binnen de gemeente als 

uitgangspunt kunnen worden gebruikt. 

Actiepunten erfgoedinstrumenten: 

 

• Door zo vroeg mogelijk in het 

proces rekening te houden met het 

eventueel aanwezige erfgoed, wordt 

de afweging transparant voor 

initiatiefnemers en kan tijdig 

nagedacht worden over hoe 

erfgoed, ontwikkelingen kan 

versterken. 

• Om een integrale afweging van een 

ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te 

maken, is het noodzakelijk dat 

erfgoeddeskundigen al in het 

voortraject meepraten. Hier zal de 

organisatie op moeten worden 

afgestemd. 

• In het gemeentelijke 

handhavingsbeleid zal meer 

aandacht moeten komen voor 

cultureel erfgoed. Wanneer 

onvoldoende onderhoud leidt tot 

verval en schade, is het de taak van 

de gemeente om handhavend op te 

treden. 

• Om de (bouwtechnische) staat van 

de monumenten te monitoren, zijn 

periodiek (visuele) bouwkundige 

inspecties nodig. 

• Bij verbouwingen van monumentale 

panden is structureel vooroverleg 

en begeleiding door 

erfgoeddeskundigen noodzakelijk.  

• Om onderzoek naar 

erfgoedwaarden zo efficiënt 

mogelijk te laten verlopen zijn 

gemeentelijke richtlijnen en een 

onderzoeksagenda opgesteld.  

• Om behoud van archeologische 

waarden in de bodem te 

waarborgen, zijn voorwaarden voor 

behoud in situ opgesteld. 
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Huis te Baest (Foto M. 

Bolsius, Erfgoed 

Brabant).  

Actiepunten versterken eigen karakter: 

 

• Door kennis en krachten van gemeente en verenigingen te bundelen, ontstaat er meer 

draagvlak bij het brede publiek voor het cultureel erfgoed. Het begin hiervan is al gemaakt 

met de oprichting van het erfgoedplatform. Voor versterking van dit erfgoedplatform zal 

budget vrij moeten worden gemaakt. 

• Opstellen Nota Immaterieel en roerend Erfgoed  

• De voornemens uit dit erfgoedbeleid zijn concreet uitgewerkt in het 

Uitvoeringsprogramma Erfgoed (UVP) voor de komende zes jaar. Voor het opstellen van 

dit breed gedragen en realistisch uitvoeringsprogramma is overleg gepleegd met 

ambtenaren, bestuurders, inwoners en belangengroepen.  

• Middelen vrijmaken om te voorzien in inspiratiedocumenten bij nieuwe ontwikkelingen. 

 

Actiepunten bewustwording en organisatie: 

 

• Om betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie de waarde van erfgoed duidelijk te 

maken, zal een (interactieve) cursus of workshop waarin het verhaal van Oirschot wordt 

verteld, worden opgezet. 

• Structureel budget reserveren voor de inzet van de noodzakelijke erfgoed deskundigen. 

• Structureel budget reserveren voor uitbreiding naar 2 fte erfgoedmedewerkers. 

• Jaarlijks budget reserveren voor het onderhoud van de erfgoedkaart en erfgoedgeowiki. 

• Onderzoek doen naar het instellen van een erfgoedfonds, mogelijk voortvloeiend uit of 

gekoppeld aan landschapsinvesteringsregeling. 

• Archeologiegelden in het gemeentefonds oormerken en inzetten voor het op te zetten 

erfgoedfonds. 
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Oirschot, de Beerzen en Spoordonk op de kaart van Van der Voordt-Pieck uit 1840. 
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1 Waarom erfgoedbeleid 

 

1.1 Aanleiding  

Door de komst van de Omgevingswet en veranderingen in de omgang met erfgoed, is het noodzakelijk 

om het bestaande erfgoedbeleid van de gemeente Oirschot te herzien. Voorliggend beleidsplan is 

gebaseerd op de beleidsnota’s uit 2011 en 2018, maar is op onderdelen geactualiseerd, uitgebreid en 

aangepast aan de gewijzigde wetgeving, gemeentelijke inzichten en ontwikkelingen binnen de 

beroepsgroep. De nota “Bouwstenen voor de toekomst. Beleidsnota erfgoed: archeologie, gebouwd 

erfgoed en historisch landschap, gemeente Oirschot 2022-2028” vervangt hiermee het archeologisch 

beleidsplan uit 2011 en vormt een aanvulling op de Erfgoednota van 2018. 

 

Met de komst van de Omgevingswet zal bescherming van het cultureel erfgoed plaats gaan vinden 

door het opnemen van archeologie, monumenten en historisch landschap in het omgevingsplan en een 

hieraan gekoppeld vergunningstelsel. De erfgoedverordening vervalt op termijn. Bovendien komt de 

nadruk bij het beschermen van cultureel erfgoed te liggen op de omgevingskwaliteit en niet meer op 

het individuele monument. Het gaat niet alleen om de voorkant van een pand maar net zozeer over de 

samenhang met het interieur, de erfinrichting en de omgeving. Samen met de Erfgoedwet maakt de 

Omgevingswet een integrale bescherming van het erfgoed mogelijk. 

 

In 2018 is de beleidsnota “Erfgoed als identiteit. Erfgoednota Oirschot 2018-2028” vastgesteld. Hierin 

is de strategie bepaald om de bestaande identiteit van Oirschot te versterken en voorwaarden te 

creëren om die identiteit uit te bouwen, nu en in de toekomst. Hoewel de beleidsnota gericht is op het 

brede cultureel erfgoed, wordt vooral aandacht gegeven aan het gebouwde erfgoed. De gemeente heeft 

dan ook gevraagd om in aanvulling op de bestaande erfgoednota uit 2017 een aanvulling te schrijven 

die gericht is op archeologie en het historisch landschap. Deze beleidsnota voorziet hierin en sluit aan 

(en overlapt mogelijk deels) op de erfgoednota uit 2018. 

 

In 2011 heeft de gemeenteraad van Oirschot, in Kempenverband, het ‘Beleidsplan archeologische 

monumentenzorg gemeente Oirschot’ vastgesteld samen met de erfgoedkaart, waarin zowel de 

archeologische waarden en verwachtingen als de cultuurhistorische waarden zijn opgenomen. Met 

deze cultuurhistorische waardenkaart werd vooruit gelopen op de verplichting vanuit de Wet 

Ruimtelijke Ordening (2012) om bij het vaststellen van bestemmingsplannen naast archeologie ook 

rekening te houden met cultuurhistorische waarden. In het beleidsplan zijn de basisprincipes van het 

Europese Verdrag van Malta uit 1992 verankerd met als doel het zorgvuldiger beschermen van het in 

de bodem gelegen cultureel erfgoed voor toekomstige generaties. Dit verdrag is door vertaald in de 

Nederlandse wetgeving in de vorm van de Erfgoedwet 2015 met als belangrijkste verplichtingen: 

1. De omgang met de archeologie binnen de gemeentegrenzen is primair een 

verantwoordelijkheid van de gemeente. 

2. De gemeente dient gebieden met (te verwachten) archeologische waarden op te nemen in 

bestemmingsplannen. 

3. De gemeente stelt zo nodig voorwaarden bij het verlenen van omgevingsvergunningen in het 

kader van archeologische waarden. 

4. De gemeente is verantwoordelijk voor (en aanspreekbaar op) haar beslissingen aangaande haar 

omgang met archeologische waarden. 

 

Om het bodemarchief te beschermen is de archeologische waarden- en verwachtingenkaart de 

afgelopen jaren door vertaald in de diverse bestemmingsplannen van de gemeente Oirschot. Dat is 

echter nog niet gebeurd met de cultuurhistorische waardenkaart, waardoor de cultuurhistorie in de 
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ruimtelijke context, zoals laanstructuren en landschapselementen, nog niet goed geborgd zijn of een 

beschermde status hebben. Die vertaalslag zal nu alsnog worden gemaakt, mede met het oog op de 

nieuwe Omgevingswet. 

 

1.1 Doelstelling 

Dit beleidsplan geeft de noodzakelijke beleidskaders die voorwaarde zijn voor een consistent en 

heldere borging van archeologie, historisch landschap en gebouwd erfgoed in de gemeente Oirschot. 

Daartoe worden strategische beleidskeuzen, activiteiten en prioriteiten voorgesteld en met welke 

inspanningen deze kunnen worden bereikt. Hoofddoel is om de kernkwaliteiten van Oirschot te 

behouden en/of de herkenbaarheid in de toekomst te borgen; voor een overzicht van de aanwezige 

kernkwaliteiten wordt verwezen naar de toelichting op de erfgoedkaart en erfgoedcatalogus, 

https://odzob.nl/kaarten-erfgoed-archeologie. De geactualiseerde erfgoedkaart geeft met de 

archeologische verwachtingen- en waardenkaart en de cultuurhistorische waardenkaart, een compleet 

overzicht van de waardevolle archeologische en cultuurhistorische gebieden en structuren binnen de 

gemeente Oirschot. De archeologische verwachtingen- en waardenkaart en de cultuurhistorische 

waardenkaart zullen worden opgenomen in het Omgevingsplan waarbij een (beschermings) 

instrumentarium wordt gekoppeld aan de te behouden archeologische en cultuurhistorische 

(verwachtings)waarden. De vertaalslag van de erfgoedkaart naar het Omgevingsplan en daarmee de 

borging van de bescherming van de aanwezige erfgoedwaarden is dan ook een van de belangrijkste 

doelstellingen van deze beleidsnota. 

 

Daarnaast wordt ingezet op het versterken en uitdragen van het verhaal over de historische 

ontwikkeling van Oirschot door archeologie en historisch landschap in te zetten als kwaliteit en 

inspiratiebron voor stedelijke ontwikkeling. Hierdoor wordt de beleefbaarheid van het erfgoed onder 

een breed publiek vergroot.  

 

1.2 Definiëring erfgoed 

Er worden vele begrippen gebruikt binnen het vakgebied. Cultureel erfgoed is een optelsom van 

geschiedenis, gebouwd en aangelegd erfgoed, musea, archieven, historisch landschap en archeologie. 

Het gaat dus om roerend en onroerend erfgoed. Centraal staat de verbintenis daartussen. Onroerend 

erfgoed zoals een historisch landschap met alle archeologische relicten en gebouwd en aangelegd 

erfgoed daarin en daaronder, kan niet zonder het historische verhaal van de mensen die in dat 

landschap leefden (dus een sterk immaterieel erfgoed). Gebouwd en aangelegd erfgoed heeft het 

historisch landschap en de natuur eromheen als context nodig om volledig tot zijn recht te komen, 

zowel esthetisch als om hun betekenis en geschiedenis te kunnen begrijpen. 

 

Ook de erfgoedconsument vraagt om een integrale aanpak. Zij nemen vooral het geheel waar: het 

klooster in een rustiek landschap, de kerk met pastorie en tuin aan een aardig plein, de grafheuvels in 

een natuurgebied. Ze zijn niet of slechts bij uitzondering geïnteresseerd in de afzonderlijke postzegels 

in het album, maar in het album als geheel, of, misschien nog wel meer, in de verhalen die het album 

vertelt. Mensen willen het erfgoed beleven door hun eigen verhalen te verbinden aan de verhalen die 

het erfgoed vertelt. 

 

Het begrip cultureel erfgoed bestrijkt de volgende gebieden: 

1. onroerend erfgoed 

2. roerend erfgoed 

3. immaterieel erfgoed 

4. informatief erfgoed  

https://odzob.nl/kaarten-erfgoed-archeologie
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Diagram met toelichting op het begrip cultureel erfgoed (Bron ODZOB). 

  

In de Erfgoedwet en Omgevingswet worden verschillende definities gehanteerd voor cultureel erfgoed: 

 

Definitie uit de Erfgoedwet (art 1.1)  

cultureel erfgoed: uit het verleden geërfde materiële en immateriële bronnen, in de loop van de tijd tot 

stand gebracht door de mens of ontstaan uit de wisselwerking tussen mens en omgeving, die mensen, 

onafhankelijk van het bezit ervan, identificeren als een weerspiegeling en uitdrukking van zich 

voortdurend ontwikkelende waarden, overtuigingen, kennis en tradities, en die aan hen en toekomstige 

generaties een referentiekader bieden 

 

Definitie uit de Omgevingswet (Bijlage bij art 1.1) 

cultureel erfgoed: monumenten, archeologische monumenten, stads- en dorpsgezichten, 

cultuurlandschappen en, voor zover dat voorwerp is of kan zijn van een evenwichtige toedeling van 

functies aan locaties in het omgevingsplan, ander cultureel erfgoed als bedoeld in artikel 1.1 van de 

Erfgoedwet. 

 

De definitie uit de Omgevingswet is dus ‘smaller’ omdat de Omgevingswet zich beperkt tot de fysieke 

leefomgeving en immaterieel erfgoed er per definitie niet in thuis hoort. Ander cultureel erfgoed zoals 

roerend erfgoed of immaterieel cultureel erfgoed is alleen onderdeel van de definitie in de 

Omgevingswet als het deel uitmaakt van de fysieke leefomgeving, of als het daar anderszins relevant 

voor is. Een voorbeeld hiervan zijn regels voor een haven met historische schepen of het toedelen van 

een functie aan een locatie die samenhangt met een (lokaal) volksgebruik dat wordt aangemerkt als 

immaterieel erfgoed. In deze nota is ervoor gekozen om de definitie van cultureel erfgoed uit de 

Omgevingswet te gebruiken en waar immaterieel erfgoed ter sprake komt dit expliciet zo te noemen. 

Daardoor kan de nota direct worden opgenomen in het Omgevingsplan. Dit heeft wel tot gevolg dat er 

in deze beleidsnota maar beperkt aandacht is voor het immaterieel, informatieve en roerende erfgoed. 

informatief erfgoed

•papier en data in bibliotheken en archieven

roerend erfgoed

•voorwerpen in musea

•collecties

onroerend erfgoed

•archeologie

•historisch landschap

•gebouwd en aangelegd erfgoed

immaterieel erfgoed

•lokale geschiedenis en streekcultuur

•gebruiken , tradities, rituelen

•verhalen en liederen

•ambachten

cultureel erfgoed
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Deze nota gaat in op drie typen cultureel erfgoed:
1

 

• Archeologie (sporen van menselijke activiteiten in de bodem). 

• Gebouwd en aangelegd erfgoed (zowel gebouwen als parken, begraafplaatsen etc.). 

• Historisch landschap (de historische structuren in het landschap). 

 

Deze gebieden overlappen elkaar: het historisch landschap kan een rol spelen in dorpsgezichten, 

verdwenen gebouwen kunnen door archeologie weer in beeld komen, en landschappelijke structuren 

kunnen met archeologie soms worden verklaard. 

 

1.3 Erfgoed begrippen in de Omgevings- en Erfgoedwet
2

 

 

Voor bepaalde functietoedelingen en regels in het omgevingsplan is het noodzakelijk dat de gemeente 

de wettelijke begrippen voor cultureel erfgoed hanteert. Onderstaand begrippenkader dient als handvat 

om de begrippen voor cultureel erfgoed eenduidig toe te passen in het omgevingsplan. 

 

Archeologisch monument = terrein dat deel uitmaakt van cultureel erfgoed vanwege de daar 

aanwezige overblijfselen, voorwerpen of andere sporen van menselijke aanwezigheid in het verleden, 

met inbegrip van die overblijfselen, voorwerpen en sporen. 

 

Aantoonbaar te verwachten archeologisch monument = op basis van archeologische, bodemkundige 

of historische informatie op een locatie te verwachten archeologisch monument. 

 

Cultuurgoed = roerende zaak die deel uitmaakt van cultureel erfgoed. 

 

Cultuurlandschappen = gebieden zoals die door mensen worden waargenomen, waarvan het karakter 

wordt bepaald door natuurlijke of menselijke factoren en de interactie daartussen, die deel uitmaken 

van cultureel erfgoed. Hieronder kunnen zowel aangelegd erfgoed als historisch landschap vallen. 

 

Gemeentelijk monument = monument of archeologisch monument waaraan in het omgevingsplan de 

functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven. 

 

Immaterieel cultureel erfgoed = de praktijken, voorstellingen, uitdrukkingen, kennis, vaardigheden – 

met inbegrip van de bijbehorende instrumenten, voorwerpen, artefacten en culturele ruimtes – die 

 

1 Dit is conform de terminologie die het Rijk hanteert. 

2 Handreiking begrippenkader cultureel erfgoed onder de Omgevingswet. Hoe gemeenten cultureel erfgoed beter 

kunnen beschermen, door wettelijke begrippen eenduidig toe te passen (in het omgevingsplan) (Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed), 2020. 

archeologie

historisch 
landschap

gebouwd en 
aangelegd 

erfgoed
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gemeenschappen, groepen en, in sommige gevallen, individuen erkennen als deel van hun cultureel 

erfgoed. Dit immaterieel cultureel erfgoed, dat van generatie op generatie wordt overgeleverd, wordt 

voortdurend opnieuw gecreëerd door gemeenschappen en groepen in reactie op hun omgeving, hun 

interactie met de natuur en hun geschiedenis en geef hun een gevoel van identiteit en continuïteit. 

 

Monument = onroerende zaak die deel uitmaakt van cultureel erfgoed. Een monument is altijd de 

gehele onroerende zaak en kan bijvoorbeeld geen bestanddeel zijn, zoals alleen een voorgevel. Eén 

monument kan wel uit meerdere onroerende zaken bestaan. Denk aan een blok arbeiderswoningen, 

een boerderij (woning + deel) met vrijstaande schuur en hooiberg, of een groenaanleg. 

 

Rijksmonument =  monumenten en archeologische monumenten die op grond van de Erfgoedwet in 

het rijksmonumentenregister staan ingeschreven. 

 

Stads- en dorpsgezicht = groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun 

schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische 

waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden. Hieronder kunnen zowel 

gebouwd en aangelegd erfgoed als historisch landschap vallen. 

 

Werelderfgoed = op het grondgebied van Nederland gelegen cultureel en natuurlijk erfgoed dat op 

grond van het werelderfgoed verdrag is opgenomen in de Lijst van het Werelderfgoed (Unesco). Er is 

ook een Voorlopige Lijst werelderfgoed. Hierop staan erfgoederen die Nederland bij Unesco wil 

voordragen om op de Lijst van het Werelderfgoed te plaatsen. Ook hiervoor zijn in sommige gevallen 

regels opgesteld. 

 

1.4 Leeswijzer 

Deze beleidsnota archeologie en historisch landschap bestaat uit de volgende hoofdstukken: 

 

• Hoofdstuk 1 betreft de aanleiding, doelstelling en leeswijzer. 

• Hoofdstuk 2 beschrijft de wettelijke kaders vanuit Rijk en provincie waarbij ingezoomd wordt 

op de gemeentelijke taken die hieruit voortvloeien en de veranderingen t.g.v. de komst van de 

Omgevingswet. 

• Hoofdstuk 3 beschrijft de raakvlakken met archeologie en historisch landschap vanuit diverse 

gemeentelijke ambitiedocumenten en geeft een analyse van het bestaande erfgoedbeleid en 

bestaande erfgoedinstrumenten. 

• In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de planologische bescherming van archeologie, historisch 

landschap en gebouwd erfgoed. Hierbij worden de verschillende waarden toegelicht en wordt 

aangegeven wanneer archeologisch, cultuurhistorisch of bouwhistorisch onderzoek nodig is. 

• In hoofdstuk 5 komen de diverse instrumenten ten behoeve van de bescherming van erfgoed 

aan bod zoals de Omgevingstafel, bouwhistorisch onderzoek, duurzaam behoud van het 

bodemarchief en de onderzoeksagenda. 

• In hoofdstuk 6 gaan we in op het vergroten van de historische kennis en het beleefbaar maken 

van erfgoed. 

• Hoofdstuk 7 geeft duidelijkheid over de inzet van middelen voor erfgoed vanuit de gemeente. 

 

In bijlage 1 wordt een korte inleiding op de geschiedenis van Oirschot en haar kerkdorpen gegeven. De 

beschrijving beperkt zich tot het ontstaan van de dorpen en de ontwikkeling van de oudste bewoning 

tot circa 1500. Voor een uitgebreide beschrijving van de bewoningsgeschiedenis wordt verwezen naar 

de toelichting op de erfgoedkaart en de bijhorende catalogus van de cultuurhistorische inventarisatie.  

De kaarten met de toelichting zijn te raadplegen via https://odzob.nl/kaarten-erfgoed-archeologie  

https://odzob.nl/kaarten-erfgoed-archeologie
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Landgoed Baest vanuit de lucht (bron https://www.landgoedbaest.nl/) en het oude Maria- of 

Boterkerkje in Oirschot (bron: gemeente Oirschot). 

 

 

https://www.landgoedbaest.nl/
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2 De gemeente en het wetgevend kader  

 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de wettelijke kaders vanuit Rijk en provincie, waarbij ingezoomd wordt op de 

gemeentelijke taken die hieruit voortvloeien, en de veranderingen in het stelsel als gevolg van de 

komst van de Omgevingswet. 

 

2.1 Algemeen 

De zorg voor het cultureel erfgoed wordt voor een groot deel bepaald door het Rijk. Het 

gedachtengoed van de Omgevingswet en de Erfgoedwet vormen dan ook belangrijke ingrediënten van 

deze erfgoednota en zijn maatgevend voor de uitgangspunten in de benadering en omgang met 

erfgoed. Maar ook de provincie Noord-Brabant heeft maatregelen neergelegd die betrekking hebben op 

erfgoed van provinciale waarde. Hieronder worden de belangrijkste regels toegelicht en wordt ingegaan 

op de wettelijke taken die hieruit voortvloeien voor de gemeente. 

 

Deze infographic laat zien welke aspecten van de Monumentenwet over zijn gegaan naar de Erfgoedwet 

en welke onderdelen overgaan naar de Omgevingswet zodra die in werking treedt. (Bron: Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed). 

 

2.2 Erfgoedwet 

 

2.2.1 Erfgoedwet en Omgevingswet 

De Erfgoedwet heeft de Monumentenwet 1988 vervangen als het gaat om gebouwde monumenten en 

archeologie. De Erfgoedwet bundelt wetten op het gebied van museale objecten, musea, monumenten, 

archeologie en archieven. In de wet is vastgelegd hoe er met het cultureel erfgoed wordt omgegaan, 

wie daarbij welke verantwoordelijkheid heeft en hoe het toezicht daarop wordt uitgevoerd. Daarnaast 

gaat de Erfgoedwet ook over roerend erfgoed. Onderdelen van de Erfgoedwet die de fysieke 

leefomgeving betreffen, zoals vergunningen, gaan naar de Omgevingswet die in 2022 van kracht 

wordt. De Erfgoedwet blijft bestaan naast de Omgevingswet. 

 

De Erfgoedwet verandert een aantal zaken voor het erfgoedveld. De belangrijkste veranderingen zijn: 
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• In de Erfgoedwet is een instandhoudingsplicht voor rijksmonumenten opgenomen. Een 

eigenaar moet zorgen dat zijn of haar rijksmonument zodanig onderhouden wordt dat behoud 

gewaarborgd is.  

• Eenvoudigere procedure aanwijzing rijksmonumenten: De procedure tot aanwijzing van 

rijksmonumenten is vervangen door de eenvoudigere Uniforme Openbare 

Voorbereidingsprocedure zoals geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Hierdoor is de 

procedure verkort van 10 naar 6 maanden, terwijl inspraak mogelijk blijft. 

• De Erfgoedwet regelt ook dat een rijksmonument samen met interieuronderdelen kan worden 

aangewezen als ensemble, wanneer het geheel van rijksmonument en de cultuurgoederen in 

onderlinge samenhang van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis is.  

• Zorgvuldige afstoting van cultuurgoederen3: Het Rijk, de provincies, gemeenten, 

waterschappen, universiteiten en andere publiekrechtelijke rechtspersonen zijn verplicht een 

advies van een commissie van deskundigen in te winnen als zij cultuurgoederen willen afstoten 

waarvan zij eigenaar zijn. Het moet dan gaan om cultuurgoederen die mogelijk van bijzondere 

cultuurhistorische, wetenschappelijke of uitzonderlijke schoonheid zijn, en onvervangbaar en 

onmisbaar voor het Nederlands cultuurbezit. 

• Meer particulier initiatief bij behoud cultuurgoederen voor Nederland: Ook andere partijen dan 

de Staat, zoals musea, kunnen beschermde cultuurgoederen kopen die naar het buitenland 

dreigen te verdwijnen. 

• Aanvaardingsplicht voor cultuurgoederen van hoge kwaliteit: Wanneer een eigenaar niet langer 

in staat is om te zorgen voor cultuurgoederen of verzamelingen van bijzondere 

cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis, die onvervangbaar en onmisbaar zijn voor 

het Nederlandse cultuurbezit en deze onbezwaard en zonder voorwaarden overdraagt, heeft de 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de plicht deze voor de rijkscollectie te 

aanvaarden. 

• Certificeringsstelsel in de archeologie: Het vergunningstelsel voor het doen van archeologische 

opgravingen is vervangen door een certificeringsstelsel. 

• Betere bescherming maritiem erfgoed: In de Erfgoedwet is aangegeven dat het verwijderen van 

cultureel erfgoed onder water een opgraving is. Dit verbetert de mogelijkheden om tegen 

diefstal van maritiem erfgoed op te treden. 

• Harmonisering handhaving en toezicht: De handhaving en het toezicht op musea en 

cultuurgoederen is geharmoniseerd. Onder de Erfgoedwet is rechtstreeks toezicht mogelijk bij 

alle partijen (overheid en musea) die de rijkscollectie beheren. 

 

De bepalingen uit de Monumentenwet 1988 over beschermde (archeologische) rijksmonumenten en 

stads- en dorpsgezichten zijn met ingang van 1 juli 2016 van toepassing op grond van het 

overgangsrecht van de Erfgoedwet. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan deze bepalingen 

over naar die wet. Inhoudelijk verandert er tot dat moment niets. 

 

2.2.2 Aanwijzing rijksmonumenten 

De Minister heeft de mogelijkheid en verantwoordelijkheid om monumenten van Nationaal Belang aan 

te wijzen als beschermd rijksmonument. Sinds 2010 wijst de Minister geen nieuwe rijksmonumenten 

meer aan, slechts op incidentele basis en ook in de toekomst zal dat op beperkte schaal plaatsvinden. 

De nadruk ligt de komende jaren vooral op structurele verbetering van het monumentenbestand en 

niet op vergroten van de omvang ervan. De wettelijke criteria voor aanwijzing van rijksmonumenten – 

van algemeen belang vanwege de schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische 

waarde – blijven ongewijzigd.  

 

3 Onder cultuurgoederen wordt in de Erfgoedwet verstaan: roerende zaak die deel uitmaakt van cultureel erfgoed. 
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Op grond van de Erfgoedwet kan een interieur in samenhang met een rijksmonument worden 

aangewezen als ensemble wanneer deze samenhang van bijzondere cultuurhistorische of 

wetenschappelijke betekenis is (Erfgoedwet art. 3.13). Het beschermde rijksmonument betreft in dit 

geval alle elementen die tot het geheel behoren, tenzij het expliciet is uitgesloten van de bescherming. 

Een aangewezen interieurensemble wordt geregistreerd in een aan het rijksmonumentenregister 

gekoppeld openbaar informatiesysteem  (Erfgoedwet art. 3.14). De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed4 

ontwikkelt een digitaal informatiesysteem met beschikbare informatie over rijksmonumenten.5 

Gemeenten en eigenaren kunnen deze informatie gebruiken voor (beslissingen op) 

vergunningaanvragen. 

 

2.2.3 Aanwijzing gemeentelijk cultureel erfgoed 

Een gemeente moet bij het maken van ruimtelijke plannen rekening houden met cultuurhistorische 

waarden. Daartoe kunnen zij een beschermingsregime vastleggen in het bestemmings- / 

omgevingsplan. Daarnaast is het mogelijk om onroerend en/of roerend cultureel erfgoed van lokaal of 

(boven)regionaal belang aan te wijzen als gemeentelijk monument, op basis van de gemeentelijke 

Erfgoedverordening. Dit kunnen zowel objecten (bijvoorbeeld een kerk) als structuren (bijvoorbeeld 

een woonwijk of kasseienweg) zijn.  

In de aanwijzing zijn net als bij rijksmonumenten alle elementen die tot het geheel behoren, onderdeel 

van de bescherming. Indien de gemeente gemeentelijke monumenten of cultuurgoederen aanwijst, is 

zij op basis van de Erfgoedwet verplicht hier een register van bij te houden. Dit erfgoedregister moet 

gegevens bevatten over de inschrijving en identificatie van het aangewezen gemeentelijk cultureel 

erfgoed. Een aangewezen monument wordt geregistreerd in een openbaar informatiesysteem, zoals 

het Kadaster. 

 

2.2.4 Instandhoudingsplicht 

In de Erfgoedwet is opgenomen dat een eigenaar moet zorgen dat zijn of haar rijksmonument zodanig 

onderhouden wordt, dat het behoud van het monument gewaarborgd is. Wanneer onvoldoende 

onderhoud leidt tot verval en schade, is het de taak van de gemeente om handhavend op te treden. Dit 

is mogelijk via de wettelijke instandhoudingsregeling en de (doorwerking in) de erfgoedverordening en 

handhavingsbeleid. De gemeente kan ook bestuurlijke boetes opleggen. Bij inwerkingtreding van de 

Omgevingswet wordt de categorie 4 opgehoogd naar categorie 5; dat wil zeggen een zeer hoge boete 

en strafmaat. Beschadiging of verwaarlozing van beschermd cultureel erfgoed is een economisch delict. 

De gemeente moet hierbij dan ook niet wachten tot er een ingrijpende restauratie nodig is. Om dat te 

kunnen bepalen is de gemeente verplicht de (bouwtechnische) staat van de monumenten te monitoren. 

Dit kan alleen door periodiek (visuele) bouwkundige inspecties uit te (laten) voeren. Door tijdig 

ingrijpen wordt onnodig verlies aan het erfgoed voorkomen en lange strafrechtelijke trajecten. 

 

De instandhoudingsplicht is opgenomen in het Overgangsrecht van de Erfgoedwet en gaat over naar de 

Omgevingswet wanneer deze in werking treedt. 

 

2.2.5 Certificering 

Om de kwaliteitsborging in de archeologie te moderniseren en om de verantwoordelijkheid voor de 

kwaliteit van archeologische opgravingen zoveel mogelijk bij de markt neer te leggen, is de 

opgravingsvergunning vervangen door een wettelijk geregelde certificering. Alleen gecertificeerde 

bedrijven of organisaties mogen archeologische resten opgraven. Deze kwaliteitsborging richt zich op 

een zorgvuldige inrichting van processen. Uitgangspunt is de huidige Kwaliteitsnorm Nederlandse 

 

4 Formeel de minister van OCW. 

5 In de Erfgoedwet worden verschillende informatiesystemen genoemd, zoals het monumentenregister (Erfgoedwet 

art. 3.3), het informatiesysteem van aangewezen (interieur)ensembles (Erfgoedwet art. 3.14) en het archeologisch 

informatiesysteem Archis (Erfgoedwet art. 5.12). 
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Archeologie.6 De norm gaat niet alleen om het opgraven zelf, maar ook over het conserveren en 

documenteren van archeologische vondsten en het opstellen van een rapport over de opgraving. De 

certificerende instellingen zijn verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de norm door 

archeologische bedrijven. Via audits controleert de certificerende instelling of het bedrijf tijdens zijn 

werk daadwerkelijk voldoet aan de gestelde eisen. 

 

Deze infographic laat zien welke uitzonderingen er gelden voor de certificeringsplicht (Bron: Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed). 

 

2.2.6 Amateurarcheologie 

Amateurarcheologen in verenigingsverband worden in bepaalde gevallen vrijgesteld van de verplichting 

om een certificaat te hebben. Bijvoorbeeld bij opgravingen op een terrein dat wordt verstoord, waarvan 

is vast komen te staan dat er beperkte archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn en waarvan 

de gemeente vindt dat er geen professionele opgraving noodzakelijk is. Ook voor detectoramateurs 

kunnen uitzonderingen op de certificatieplicht gelden. Metaaldetectie met als doel het opgraven van de 

vondst is toegestaan tot een diepte van 30 cm. Dit deel van de bodem is over het algemeen al 

verstoord. De uitzondering geldt niet: 

- voor gebieden waarvan de gemeente heeft bepaald dat die een archeologische bestemming 

hebben; 

- voor rijks, provinciale of gemeentelijke monumenten; 

- onder water (magneetvissen). 

 

Ook voor universiteiten en hogescholen bestaat een uitzondering op de certificeringsplicht. 

Voorwaarde voor deze uitzondering is dat het gaat om archeologisch onderzoek in het kader van een 

onderwijsprogramma. Het archeologisch onderzoek mag geen commercieel karakter hebben. 

 

2.3 Omgevingswet 

 

 

6 Zie voor de vigerende versie van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie: 

https://www.sikb.nl/archeologie/richtlijnen/brl-4000  

https://www.sikb.nl/archeologie/richtlijnen/brl-4000
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2.3.1 Inleiding 

De Omgevingswet bundelt wetten en regelingen over onder meer ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, 

natuur en water. Cultureel erfgoed is een van de belangen binnen de Omgevingswet. De wet treedt op 

1 januari 2022 in werking. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en 

beschermen van de fysieke leefomgeving. ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ is het 

motto. De wet beoogt een samenhangende benadering van diverse belangen. De Omgevingswet 

definieert cultureel erfgoed als: monumenten, archeologische monumenten, stads- en dorpsgezichten, 

cultuurlandschappen en, voor zover dat voorwerp is of kan zijn van een evenwichtige toedeling van 

functies aan locaties in het omgevingsplan, ander cultureel erfgoed als bedoeld in artikel 1.1 van de 

Erfgoedwet. Ander cultureel erfgoed zoals roerend erfgoed of immaterieel cultureel erfgoed is alleen 

onderdeel van de definitie als het deel uitmaakt van de fysieke leefomgeving, of als het daar 

anderszins relevant voor is. Een voorbeeld hiervan is het toedelen van een functie aan een locatie die 

samenhangt met een (lokaal) volksgebruik dat wordt aangemerkt als immaterieel erfgoed. 

 

Deze infographic laat de verschillende instrumenten zien die er gelden onder de Omgevingswet (Bron: 

Omgevingswetportaal). 

 

2.3.2 Veranderingen voor erfgoed als gevolg van de Omgevingswet 

Tot voor kort vond de bescherming van erfgoed met name plaats door aanwijzing; rijksmonumenten 

op basis van de Erfgoedwet en gemeentelijke monumenten op grond van de gemeentelijke 

erfgoedverordening. Met de komst van de Omgevingswet zal bescherming plaats gaan vinden door het 

opnemen van rijks- en gemeentelijke monumenten in het omgevingsplan en een hieraan gekoppeld 

vergunningstelsel.7 Daarnaast is de nadruk bij het beschermen van cultureel erfgoed verschoven van 

het individuele monument naar de omgevingskwaliteit. Het gaat niet alleen om de voorkant van een 

pand maar net zozeer over de samenhang met het interieur, de erfinrichting en de omgeving. 

 

In de Omgevingswet is erfgoed als ruimtelijke factor stevig verankerd. Dat betekent onder meer dat in 

 

7 De gemeente is hierbij alleen verantwoordelijk voor het opnemen van gemeentelijke monumenten. Het rijk zorgt 

dat rijksmonumenten in het DSO komen. 



27 

 

de Omgevingswet specifieke regels zijn opgenomen vanuit de zorgplicht die de gemeente heeft om het 

cultureel erfgoed in stand te houden.8 De belangrijkste taken voor de gemeente voortvloeiend uit de 

regelgeving van de rijksoverheid zijn: 

1. Er wordt een brede definitie van cultureel erfgoed in de fysieke leefomgeving gehanteerd. Het 

gaat om gebouwde en aangelegde monumenten, archeologische monumenten, stads- en 

dorpsgezichten én historische landschappen.  

2. De gemeente moet aantasting van de omgeving van beschermde monumenten voorkomen. Dat 

moet voor zover die aantasting een negatieve invloed heeft op het aanzicht of de waardering 

van die monumenten. Dit geldt voor alle beschermde monumenten: rijksmonumenten, 

provinciale en gemeentelijke monumenten. Hiervoor moeten gemeenten regels opnemen in het 

omgevingsplan. 

3. In de omgevingsvisie staan de ontwikkelingen en ambities op lange termijn voor bouwwerken, 

infrastructuur, cultureel erfgoed, bodem, lucht, natuur en andere aspecten van de fysieke 

leefomgeving. Dat betekent onder meer dat aangegeven moet worden hoe de gemeente met 

zijn erfgoed omgaat en de instandhouding ervan voor de lange termijn waarborgt. 

4. Het omgevingsplan komt in de plaats van het huidige bestemmingsplan en de gemeentelijke 

erfgoedverordening. Ook de regels voor de bescherming van rijksmonumenten en 

rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten (en landgoederen) vallen daaronder. Hierbij moeten 

de instructies uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl art. 5.130)  worden gehanteerd.
9

 Ook 

het aanwijzen en beschermen van gemeentelijke monumenten vindt via het omgevingsplan 

plaats. De bestaande gemeentelijke monumenten moeten door de gemeente worden overgezet 

naar het omgevingsplan.
10

 

5. De taken en bevoegdheden van de huidige monumentencommissie of commissie voor 

welstand en monumenten vervallen van rechtswege bij inwerkingtreding van de 

Omgevingswet. De gemeente moet dan een nieuwe gemeentelijke adviescommissie instellen. 

De minimale wettelijke taak van de gemeentelijke adviescommissie is het uitbrengen van 

advies over vergunningaanvragen met betrekking tot rijksmonumenten (uitgezonderd 

archeologische rijksmonumenten). Gemeenten kunnen er voor kiezen meer taken toe te 

bedelen aan deze adviescommissie (Omgevingsbesluit art. 4.20 t/m 4.22). 

6. Wanneer een rijksmonumentenactiviteit aan een archeologisch rijksmonument wordt 

aangevraagd in combinatie met (een) andere activiteit(en) verleent het bevoegd gezag voor de 

andere activiteit(en) ook de vergunning voor de rijksmonumentenactiviteit. Het bevoegd gezag 

is meestal de gemeente maar kan ook de provincie of het Rijk zijn, bijvoorbeeld wanneer er 

sprake is van een ontgronding. De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft 

dan recht van advies en instemming. De minister van OCW blijft bevoegd gezag bij 

‘enkelvoudige aanvragen’. 

7. In de Omgevingswet is geregeld dat in het geval van archeologische toevalsvondsten van 

algemeen belang het bevoegd gezag bodemverstorende werkzaamheden kan stilleggen 

(Omgevingswet art. 19.2). 

8. In de Omgevingswet, artikelen 1.6, 1.7 en 1.7a is een algemene zorgplicht voor de fysieke 

leefomgeving opgenomen. Deze is nader uitgewerkt in het Omgevingsbesluit (art. 1.3). 

 

8 Instandhoudingsplicht (Artikel 10.18 Erfgoedwet en 11 lid 1 Monumentenwet 1988 in overgangsrecht 

Erfgoedwet). 

9 Het gaat daarbij om regels die in het omgevingsplan moeten worden opgenomen voor: het voorkomen van 

ontsiering, beschadiging of sloop van in het plan beschermde monumenten; het voorkomen van verplaatsen van 

zulke monumenten, tenzij voor het monument noodzakelijk; het bevorderen van het gebruik van monumenten; het 

voorkomen van aantasting van het karakter van beschermde dorps- en stadsgezichten en van cultuurlandschappen 

door sloop van bestaande gebouwen, bouw van nieuwe of andere veranderingen; het conserveren / in stand houden 

van archeologische monumenten, bij voorkeur ‘in situ’. 

10 Art 22.8 Omgevingswet regelt dat vergunningsplichten die geregeld zijn in gemeentelijke verordeningen onder 

het ‘oude’ recht ook gelden onder de Omgevingswet, zolang gemeenten nog geen omgevingsplan hebben dat aan 

alle wettelijke eisen voldoet. 
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Doordat cultureel erfgoed hierin expliciet benoemd is kan er gehandhaafd worden op 

beschadigingen aan beschermd cultureel erfgoed, ook als die niet onder een expliciet verbod 

vallen. Naast deze algemene zorgplicht voor de fysieke leefomgeving wordt ook expliciet een 

onderhoudsplicht voor (beschermd) cultureel erfgoed opgelegd (Omgevingsbesluit art. 1.3 lid 

c) en specifiek voor rijksmonumenten in het Besluit activiteiten leefomgeving (art. 13.11 ). 

Deze laatste onderhoudsplicht geldt specifiek voor degene die geacht wordt dit erfgoed te 

onderhouden, voor rijksmonumenten bijvoorbeeld de eigenaar, huurder, pachter of beheerder. 

Deze moet ervoor zorgen dat beschermd erfgoed zodanig onderhouden wordt dat 

instandhouding van het object en de monumentale bouwkundige elementen gewaarborgd is.  

9. Het toetsingskader voor een sloopvergunning binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht 

moet in het omgevingsplan worden opgenomen. 

10. Gemeenten moeten via een Omgevingsloket op uniforme wijze de gegevens vanuit de bronnen 

ontsluiten, en deze bovendien vertalen naar gebruikstoepassingen. Dit heet het Digitale Stelsel 

van de Omgevingswet (DSO). Bedoeling van dit stelsel is dat initiatiefnemers, belanghebbenden 

en het bevoegd gezag straks met een klik op de kaart alle beschikbare informatie met 

rechtsgevolgen kunnen raadplegen, die nodig is voor het gebruik van de Omgevingswet. Een 

digitale databank met cultuurhistorische waardenkaart waarop al het erfgoed bij elkaar 

gebracht is, is hiervoor een beproefd instrument. 

11. Gemeenten moeten de DSO op orde brengen door alle gemeentelijk beschermde objecten en 

structuren digitaal in het Kadaster te verwerken. Ook gemeentelijke kaarten moeten volgens de 

DSO-systematiek worden getransformeerd. 

 

2.4 Provinciaal beleid 

2.4.1 Interim omgevingsverordening 

De provincie werkt eraan om op 1 januari 2022 klaar te zijn voor de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet. Vooruitlopend hierop heeft de provincie alvast een Omgevingsvisie gemaakt en al haar 

regels voor de fysieke leefomgeving samengevoegd in de Interim omgevingsverordening Noord-

Brabant. In de Interim omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant (geconsolideerd 1-3-

2020)
11 

zijn instructieregels over de fysieke leefomgeving opgenomen. Met deze regels kan de 

provincie een opdracht geven aan gemeenten over onderwerpen die zij in het bestemmings-

/omgevingsplan moeten opnemen of aan het waterschap over de manier waarop ze hun taken 

uitvoeren. Het gaat voor Oirschot om instructieregels die betrekking hebben op aardkundige waarden 

en cultuurhistorisch waardevolle gebieden (zie figuur hieronder). 

 

In de instructieregels wordt aan gemeenten voorgeschreven om voor deze gebieden van provinciaal 

belang in het bestemmingsplan/omgevingsplan passende regels op te nemen ter bescherming van de 

aardkundige of cultuurhistorische waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden. Daarnaast 

zijn ontwikkelingen hier mede gericht op behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de 

aardkundige en cultuurhistorische waarden en kenmerken zoals beschreven in de Aardkundig 

Waardevolle Gebiedenkaart Noord-Brabant
12 

en de Cultuurhistorische Waardenkaart van Noord-Brabant. 

 

Voor complexen van cultuurhistorisch belang is verder bepaald dat alleen de bestaande bebouwing en 

de bestaande planologische gebruiksactiviteit zijn toegelaten, tenzij nieuwvestiging van functies 

bijdraagt aan het behoud of het herstel van het cultuurhistorisch karakter van het complex en past 

binnen de ontwikkelingsrichting van het gebied waarin het complex is gelegen. De regels en 

cultuurhistorische waarden uit de provinciale kaart zijn opgenomen in de Erfgoedkaart. 

 

11 https://noord-brabant.tercera-ro.nl/MapViewer/Default.aspx?id=NLIMRO9930InterimOvrgc-0320 

12 https://noord-

brabant.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ae83285be89f4501b60b1346cf9c3acd 
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Uitsnede uit de kaart van de Interim Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant met 

daarop geprojecteerd de aardkundige en cultuurhistorische waarden.
13

 

 

3.3.2. Provinciaal erfgoed beleid
14

 

In het provinciale beleidskader erfgoed 2016-2020 'De (verbeeldings)kracht van erfgoed' geeft de 

provincie aan te focussen op vier belangrijke verhaallijnen van Brabant: 

• Bevochten Brabant 

De vele forten, kazernes en waterlinies illustreren een geschiedenis waarin Brabant regelmatig 

het strijdtoneel vormde. De provincie focust zich binnen deze verhaallijn op de 

Zuiderwaterlinie, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Tweede Wereldoorlog. 

• Innovatief Brabant 

 

13 Zie ook: https://noord-

brabant.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1dab0b45b3234fffa8090a4bc8ae06f8 

14 Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie van het erfgoedbeleid. 
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Brabant staat bekend om de producten zoals textiel, leer, suiker en tabak. Grote iconen voor 

deze verhaallijn zijn Strijp-S in Eindhoven, CHV in Veghel en KVL in Oisterwijk. 

• Bestuurlijk Brabant 

De vele kastelen, stadspaleizen en landgoederen laten een verleden zien van de rijke 

bestuurlijke elite in Brabant. Hierin draagt de provincie structureel bij aan de topmonumenten 

Markiezenhof  en Kasteel Heeswijk. 

• Religieus Brabant 

Brabanders zoeken al eeuwenlang naar de diepere zin van het bestaan, gemeenschapszin en 

rituelen. In deze verhaallijn focussen we ons daarom voornamelijk op kloosters en 

parochiecentra in de provincie. 

 

Vanuit deze verhaallijnen kiest de provincie waar kansen liggen in relatie tot sociale veerkracht en 

ruimtelijke en economische ontwikkelingen van Brabant. In december 2020 heeft Gedeputeerde Staten 

het voornemen uitgesproken om het beleid voor erfgoed de komende twee jaar ongewijzigd voort te 

zetten.
15

 

 

Met het ontwikkel- en investeringsprogramma de Erfgoedfabriek blaast de provincie Noord-Brabant 

iconische erfgoedcomplexen nieuw leven in. De Erfgoedfabriek heeft als opdracht het behouden van 

erfgoed door ontwikkeling. Restaureren alleen is niet voldoende. De rol die de provincie aanneemt 

verschilt: van verbinden en ontwikkelaar tot financier.
16

 

 

2.4.2 Ontgrondingen 

Voor ontgrondingen is een omgevingsvergunning nodig, tenzij het gaat om een in het Besluit 

activiteiten leefomgeving aangewezen vergunningvrij geval (Bal artikel 16.7). De lijst met 

vergunningvrije gevallen is verruimd ten opzichte van de huidige (provinciale) lijsten. Zo zijn 

bijvoorbeeld vergunningvrij:  

- vijvers e.d. tot 3 m diep en 1000 m3; 

- aanleggen van natuurvriendelijke oevers tot 10 m breed; 

- opgravingen zoals bedoeld in de Erfgoedwet; 

- ontgrondingen voor werk aan buisleidingen etc. (geen maximale maat). 

Na inwerkingtreding van de Omgevingswet kan de gemeente in het omgevingsplan verdere 

beperkingen aan de vergunningvrije gevallen stellen. 

 

De vergunningverlening voor omgevingsvergunningen voor ontgronden verschuift grotendeels van de 

provincie naar de gemeente. Uitzonderingen zijn (Omgevingsbesluit art. 4.6): 

- een ontgronding die een omgevingsplanactiviteit van provinciaal belang is; 

- een ontgrondingsactiviteit in het winterbed van een tot de rijkswateren behorende rivier of 

buiten de rijkswateren.  

 

De eisen ten aanzien van archeologie met betrekking tot ontgronden verwijzen naar de Erfgoedwet; 

hierin vinden door de Omgevingswet geen wijzigingen plaats. 

 

2.4.3 Depot en vondstmeldingen 

De provincie vervult als eigenaar van de archeologische vondsten die in de provincie gedaan worden, 

een belangrijke rol bij het archiveren en bewaren van de meeste archeologische vondsten uit 

opgravingen in de provincie Noord-Brabant in het provinciaal depot voor bodemvondsten. Behalve de 

 

15 https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/cultuur-en-erfgoed/2020/provincie-op-zelfde-voet-door-met-erfgoed 

16 Zie https://www.brabant.nl/onderwerpen/kunst-cultuur-en-erfgoed/erfgoed/herbestemming-cultureel-

erfgoed/investeringsprogramma-de-erfgoedfabriek  

https://www.brabant.nl/onderwerpen/kunst-cultuur-en-erfgoed/erfgoed/herbestemming-cultureel-erfgoed/investeringsprogramma-de-erfgoedfabriek
https://www.brabant.nl/onderwerpen/kunst-cultuur-en-erfgoed/erfgoed/herbestemming-cultureel-erfgoed/investeringsprogramma-de-erfgoedfabriek
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taak om een provinciaal depot aan te wijzen en te onderhouden, hebben de provincies ook de 

bevoegdheid gemeentelijke depots aan te wijzen. Aan die aanwijzing worden voorwaarden gesteld op 

het gebied van toegankelijkheid, veiligheid en conservering. 

 

Deze infographic laat de verschillen zien tussen het bestemmingsplan en omgevingsplan (Bron: 

Omgevingswetportaal). 

 

2.5 Adviescommissie voor omgevingskwaliteit 

In de Omgevingswet vervalt de commissie op het gebied van de monumentenzorg. Deze wordt 

vervangen door de gemeentelijke adviescommissie, die ingesteld wordt door de gemeenteraad en 

minimaal tot taak heeft te adviseren over de aanvragen om een omgevingsvergunning voor een 

rijksmonumentenactiviteit, voor zover het andere dan archeologische rijksmonumenten betreft 

(Omgevingswet art. 17.9). Het college van burgemeester en wethouders kan de commissie verder 

advies vragen over het ontwikkelen van beleid voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. 

 

Binnen deze commissie worden in ieder geval enkele leden deskundig op het gebied van de 

monumentenzorg betrokken bij de advisering over een (rijks)monumentenactiviteit. Een gemeente kan 

zelf de verantwoordelijkheid nemen om er een brede commissie voor omgevingskwaliteit van te 

maken, die ook aspecten van bijvoorbeeld welstand, landschap, stedenbouw en infrastructuur 

behandelt. In de Omgevingswet wordt een aantal kwaliteitseisen voor die advisering opgenomen, zoals 

de koppeling aan het beleid, deugdelijke motivering, openbaarheid en verantwoording in een 

jaarverslag. 

 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 verandert de 

welstand/monumentencommissie van Oirschot dan ook in een commissie voor omgevingskwaliteit. Dat 

betekent dat de gemeenten voor deze datum een instellingsbesluit moet nemen, inclusief 

taakomschrijving en werkwijze voor de nieuwe, verbrede “gemeentelijke adviescommissie”. De 

advisering over welstand wordt in de Omgevingswet vervangen door het ‘’uiterlijk van bouwwerken’’. 

Daarmee is de welstandsadvisering dus op een andere wijze in de wet opgenomen. De samenstelling 

van de commissie zal qua disciplines en specialismes veranderen en de gemeente kan hieraan een 
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brede en eigen invulling geven. Vanuit de VNG, Federatie Ruimtelijke kwaliteit en RCE is er een 

handreiking met richtlijnen en aanbevelingen geschreven voor het vormgeven en installeren van een 

adviescommissie. 

 

Het college van B&W vraagt de commissie advies bij een aanvraag omgevingsvergunning voor een 

(rijks)monumentenactiviteit maar kan dat ook doen bij mogelijke aantasting van cultuurhistorische 

waarden. De nieuwe adviescommissie moet zo veel mogelijk ingezet worden om initiatiefnemers aan 

de voorkant van het proces te adviseren en hen uit te dagen om hun plannen met zo veel mogelijk 

kwaliteit en consensus te realiseren. Dit is van groot belang omdat onder de Omgevingswet veelal de 

reguliere procedure van toepassing zal zijn op vergunningaanvragen en er dus ná de aanvraag zeer 

weinig tijd is voor afstemming. Daarom is het de taak van de gemeente álle afstemming zoveel als 

mogelijk aan de voorkant van de procedure te laten plaatsvinden. 

 

Voor het college zullen adviezen over de meerwaarde van ‘Ruimtelijke kwaliteit’ in een project steeds 

belangrijker worden, als de vraag is of ‘de meerwaarde opweegt tegen het afwijken van de algemene 

regel van een omgevingsplan’.  Indien de afwijking van de algemene regel groter wordt, wordt de 

verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag ook zwaarder om het besluit op goede wijze te motiveren. 

Voor die motivering van de (maatschappelijke) meerwaarde is, volgens de Raad voor de Leefomgeving, 

een advies van een (brede) onafhankelijke adviescommissie noodzakelijk. 

 

2.6 Overgangsrecht en Bruidsschat 

Om een goede overgang tussen de huidige wet- en regelgeving en de Omgevingswet te borgen is het 

overgangsrecht in het leven geroepen. In het overgangsrecht is opgenomen dat als een gemeente in 

2022 nog geen omgevingsplan heeft, de geldende planregimes zullen worden samengevoegd en tot 

uiterlijk 2030 van kracht blijven. Het overgangsrecht regelt dat het omgevingsplan na 2022 uit twee 

delen bestaat: een tijdelijk en een nieuw deel. Besluitvorming ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen 

zullen tijdens de overgangsfase plaatsvinden aan de hand van het nieuwe deel. Het tijdelijke deel is 

weer opgedeeld in 2 delen: 

• Bestaande ruimtelijke regels en enkele gemeentelijke verordeningen; 

• De rijksregels die gedecentraliseerd worden (de bruidsschat). 

In de overgangsfase tot 2030, moet de gemeente de regels uit het tijdelijke deel laten vervallen en 

deze onderwerpen (al dan niet in gewijzigde vorm) gaan reguleren in het nieuwe deel van het 

omgevingsplan. 

 

(Bron: Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland). 
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Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet draagt het Rijk een aantal taken over aan gemeenten, 

waaronder de vergunningverlening met betrekking tot (archeologische) rijksmonumenten en 

rijksbeschermde dorpsgezichten, met het idee dat regels om deze waarden te beschermen lokaal beter 

afgewogen kunnen worden. Dit pakket voormalige rijksregels dat in het omgevingsplan wordt 

opgenomen, wordt de bruidsschat genoemd. Het moet voorkomen dat er regels vervallen waarvoor nog 

geen nieuwe regels zijn opgesteld. Gemeenten kunnen al deze onderwerpen hoogstwaarschijnlijk niet 

op tijd in het omgevingsplan verwerken. Het Rijk heeft er daarom met het Invoeringsbesluit voor 

gezorgd dat deze regels in 2021 automatisch aan het omgevingsplan worden toegevoegd. Gemeenten 

krijgen door de bruidsschat de tijd om zelf een afweging te maken hoe ze deze onderwerpen willen 

regelen. In de overgangsperiode moeten zij de regels van de bruidsschat overnemen, wijzigen of laten 

vervallen. 

 

2.7 Conclusie 

Na inwerkingtreding van de Omgevingswet zal de omgang met erfgoedwaarden geborgd worden door 

regels op te nemen in het omgevingsplan. De huidige regels in de bestemmingsplannen en 

verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving vervallen. Ook het aanwijzen en 

beschermen van gemeentelijke monumenten vindt dan via het omgevingsplan plaats. Extra taken die 

met ingang van de Omgevingswet vanuit het Rijk aan de gemeente worden overgedragen, betreffen 

vergunningverlening met betrekking tot (archeologische) rijksmonumenten en rijks beschermde 

dorpsgezichten. 

 

De taken en bevoegdheden van de huidige erfgoedcommissie vervallen van rechtswege bij 

inwerkingtreding van de Omgevingswet. De gemeente moet voor 1 januari 2022 dan ook een nieuwe 

gemeentelijke adviescommissie instellen. De commissie wordt in ieder geval betrokken bij de 

advisering over een (rijks)monumentenactiviteit. De gemeente kan zelf de verantwoordelijkheid nemen 

om er een brede commissie voor omgevingskwaliteit van te maken, die ook aspecten van bijvoorbeeld 

welstand, landschap, stedenbouw en infrastructuur behandelt. De gemeente is zelf vrij leden met 

specifieke deskundigheid toe te (laten) voegen, zoals vertegenwoordigers van de historische 

verenigingen. Het verantwoord omgaan met alle aspecten van het culturele erfgoed in de gemeente 

Oirschot vereist een grote deskundigheid en zorgvuldigheid. Specialistische kennis aan de voorkant op 

cultuurhistorisch, technisch, procedureel en financieel vlak is onontbeerlijk. Een brede commissie kan 

het college van B&W van het noodzakelijke advies voorzien voor het nemen van een besluit. 

 

Rijks- en gemeentelijke monumenten als ook objecten of gebieden met archeologische of 

cultuurhistorische waarden, waaronder de aardkundige waarden en ensembles, zullen via instructie- en 

maatwerkregels in het omgevingsplan moeten worden opgenomen ter bescherming van de aanwezige 

archeologische of cultuurhistorische waarden. De archeologische verwachtingen- en waardenkaart en 

de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Oirschot vormen hiervoor de onderlegger. 
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Restant van een drenkkuil in het legerkamp van Willem I uit 1830-1832 op de Oirschotse Heide (bron: 

gemeente Oirschot). 

  

Actiepunten: 

 

• Na inwerkingtreding van de Omgevingswet, moeten de erfgoedwaarden, zoals opgenomen in de 

archeologische verwachtingen- en waardenkaart en de cultuurhistorische waardenkaart van de 

gemeente Oirschot, worden geborgd door regels op te nemen in het omgevingsplan. In welke mate de 

verschillende erfgoedwaarden beschermd worden, is een politiek besluit;  

• De gemeente moet voor inwerkingtreding van de Omgevingswet een nieuwe gemeentelijke 

adviescommissie instellen. De gemeente zal hierbij een besluit moeten nemen over de omvang en 

samenstelling van de adviescommissie. Een brede adviescommissie, die al aan de voorkant van het 

ruimtelijke proces adviseert, is cruciaal voor de bescherming en omgang met erfgoed in de gemeente 

Oirschot. 

• Beschadiging of verwaarlozing van beschermd cultureel erfgoed is een economisch delict. In het 

gemeentelijke handhavingsbeleid zal meer aandacht moeten komen voor cultureel erfgoed. Wanneer 

onvoldoende onderhoud leidt tot verval en schade, is het de taak van de gemeente om handhavend op 

te treden. De gemeente kan daartoe bestuurlijke boetes opleggen.  

• De gemeente moet hierbij niet wachten tot er een ingrijpende restauratie nodig is. Om dat te kunnen 

bepalen is de gemeente verplicht de (bouwtechnische) staat van de monumenten te monitoren. Dit kan 

alleen door periodiek (visuele) bouwkundige inspecties uit te (laten) voeren. 
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Zicht op het open akkercomplex van Oostelbeers met Oude Toren, één van de grootste archeologische 

rijksmonumenten in Noord-Brabant (bron: wikiwand). 

 

 

Historisch complex Groot Bijsterveld in Oirschot in de 18
e

 eeuw en nu (bron: https://grootbijstervelt.nl). 

  

https://grootbijstervelt.nl/
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3 Van ambitie naar beleid 

 

3.1 Inleiding 

Oirschot heeft diverse ambities waarbij erfgoed een belangrijke rol speelt. In verschillende strategische 

beleidsdocumenten (Agenda van Oirschot, Toekomstvisie Oirschot 2030, Omgevingsvisie) zijn deze 

ambities verwoord en wordt de kracht van Oirschot als cultuurhistorische gemeente benoemd en 

onderschreven. In dit hoofdstuk wordt een analyse gegeven van bestaand en in ontwikkeling zijnde 

(erfgoed) beleid. 

 

Met het oog op de Omgevingswet is het noodzakelijk om het bestaande of in ontwikkeling zijnde 

beleid ten aanzien van klimaatopgaven (duurzaamheid/energie), biodiversiteit/natuur, economie en 

ondernemen, verkeer/vervoer en waterkundige zaken tegen het erfgoedbeleid aan te houden zodat 

tegenstrijdige ambities kunnen worden herkend. De onderlinge afstemming en het integraal borgen 

van cultureel erfgoed met de vakdisciplines moeten zorgen voor een afgewogen belangenafweging en 

kwaliteit. Belangen worden aan de voorzijde integraal afgewogen. Omdat er voor erfgoed geen sprake 

is van een omgevingswaarde (een minimumnorm, zoals bijvoorbeeld bij geluid) is goed inzicht in de 

cultuurhistorische waarden door middel van onderzoek van groot belang. 

 

Om bovenstaand te realiseren is het nodig om het erfgoedbeleid af te stemmen op het reeds ingezette 

gemeentelijke omgevingsbeleid ten aanzien van erfgoed. Om meer inzicht te krijgen in de ambitie en 

visie van de gemeente, zijn de volgende documenten van belang: 

• Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg gemeente Oirschot 2011 

• Erfgoednota Oirschot 2018-2028 “Erfgoed als identiteit’ 

• Advies “Landschap van bezinning” 2019 

• Mission statement en merkstrategie 

• Omgevingsvisie gemeente Oirschot 2017 

• Landschapskwaliteitsplan 2021 

• Erfgoedverordening  

• Bestemmingsplan en omgevingsvergunning 

 

3.2 Erfgoedzorg tot nu toe 

 

3.2.1 Archeologiebeleid en erfgoedkaart 

In 2011 is er in samenwerking met de Kempengemeenten een erfgoedkaart opgesteld waarop 

ruimschoots aandacht is geschonken aan het ruimtelijk erfgoed, zoals historische 

verkavelingspatronen, wegen en paden, cultuurlandschap, archeologie en gebouwen. Voor het 

ondergronds erfgoed is een apart archeologiebeleid opgesteld. Omdat tegenwoordig onze blik op 

erfgoed verbreed is van een object-gerichte benadering naar een gebiedsgerichte aanpak, is een meer 

integrale benadering van erfgoed nodig. Dit betekent ook een mentaliteitsverandering in het denken 

over en de omgang met erfgoed. In deze nota geven we hier verder invulling en inhoud aan (zie 

hoofdstuk 5). 

 

In het beleidsplan Archeologische Monumentenzorg gemeente Oirschot 2011 zijn de volgende 

doelstellingen opgenomen:  

• De bekende archeologische en cultuurhistorische waarden worden zoveel mogelijk ontzien. In 

die gebieden waar kans is op de aanwezigheid van belangrijke waarden, wordt hier vroegtijdig 
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rekening mee gehouden door ze op te nemen in het bestemmingsplan, zodat bouwprojecten 

e.d. het erfgoed zo min mogelijk schaden. 

• Archeologie mag geen belemmering zijn voor ontwikkeling en gebruik van de grond; door 

voldoende vooronderzoek uit te voeren wordt vertraging door onverwachte vondsten 

voorkomen. 

• Onderzoek naar erfgoed (gebouwd en aangelegd erfgoed, archeologie, historisch landschap) 

moet, waar dat kan, leiden tot kwaliteitsvolle beeldvorming en kennisvermeerdering over het 

verleden van de gemeente Oirschot en deze informatie moet toegankelijk zijn voor de 

inwoners/publiek. 

 

Om na te gaan waar en hoe de archeologie en cultuurhistorie momenteel geborgd is in het 

gemeentelijke beleid, is nagegaan welke instrumenten hiervoor ter beschikking staan en hoe deze 

worden toegepast. 

 

3.2.2 Erfgoedverordening 

In de erfgoedverordening van de gemeente Oirschot (vastgesteld in 2012 en gewijzigd vastgesteld in 

2019) zijn regels opgenomen omtrent de aanwijzing van monumenten, vergunningverlening en de rol 

en taken van de monumentencommissie.  In de eerste versie van 2012 waren hierin ook regels 

opgenomen conform het gemeentelijke archeologiebeleid om, vooruitlopend op de noodzakelijke 

vastlegging van de archeologische waarden en verwachtingen in bestemmingsplannen, het 

archeologische bodemarchief te kunnen beschermen. Hiermee werd voorkomen dat gewacht moest 

worden op aanpassing van alle plannen binnen de gemeente en werd er een directe bescherming 

gecreëerd voor het hele grondgebied van de gemeente. In de erfgoedverordening van 2019 zijn de 

regels met betrekking tot archeologie eruit gehaald omdat de bescherming inmiddels is geregeld via 

het bestemmingsplan buitengebied en de beheersverordening, zie §3.2.2. 

 

3.2.3 Erfgoedmeetlat 

Voor een objectieve weging van de cultuurhistorische waarden is bij het aanwijzen van een monument 

in 2011 de 'erfgoed meetlat' ontwikkeld, die gekoppeld is aan de erfgoedverordening 2011 en het 

archeologiebeleid. Aan de hand van de kwaliteitscriteria gaafheid/herkenbaarheid, zeldzaamheid en 

belevingswaarde kunnen zowel afzonderlijke objecten als samenhangende gebieden volgens een vast 

en inzichtelijk stramien gewaardeerd worden. De meetlat is de afgelopen jaren nog niet toegepast bij 

het aanwijzen van gemeentelijke (archeologische) monumenten. Het aanwijzen van gemeentelijke 

monumenten in Oirschot gebeurde op basis van een zestal criteria, zoals het Rijk die hanteert voor het 

aanwijzen van rijksmonumenten: architectonische waarde, cultuurhistorische waarde, 

stedenbouwkundige waarde, gaafheid/ herkenbaarheid, zeldzaamheid en fysieke kwaliteit. De criteria 

zijn echter vooral gericht op gebouwd erfgoed en minder op archeologie en historisch landschap. De 

criteria in de erfgoedmeetlat zijn dan ook breder op erfgoed gericht. Omdat de erfgoed meetlat erg 

uitgebreid was, was deze lastig toe te passen in de praktijk. De oude erfgoedmeetlat is daarom 

vereenvoudigd om te komen tot een beter bruikbaar en transparant afwegingskader (zie bijlage 2), 

zodat het praktisch beter bruikbaar is voor het brede begrip van cultureel erfgoed. 

 

3.2.4 Bestemmingsplan en omgevingsvergunning 

Om na te gaan of de gemeente de archeologische en cultuurhistorische waarden en verwachtingen, 

zoals vastgelegd in het gemeentelijke beleid uit 2012, voldoende heeft geborgd in het 

bestemmingsplan, is een inventarisatie van archeologie, gebouwd en aangelegd erfgoed als ook het 

historisch landschap gemaakt van de grootste bestemmingsplannen die binnen de gemeente Oirschot 

gelden.  
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In het bestemmingsplan buitengebied uit 2020 is archeologie zowel in de toelichting als in de regels 

van het plan beschreven, waarbij de regels vrijwel conform het vastgestelde archeologiebeleid zijn 

opgenomen. Bij categorie 4 en 5 (hoog en middelhoge archeologische verwachting) wordt in 

tegenstelling tot het vastgestelde beleid geen onderscheid gemaakt in een diepte van 30 en 50 cm -mv 

(bij esdekken en agrarisch bestemde gronden). Hier geldt overal een dieptegrens van 50 cm –mv. In 

vrijwel alle andere bestemmingsplannen (bijv. kom Oirschot, Spoordonk, Oostelbeers en Middelbeers) 

ontbreekt een dubbelbestemming archeologie. Archeologie wordt in al deze plannen echter geborgd 

vanuit de Beheerverordening Oirschot die in 2018 is vastgesteld. Hierin zijn regels met betrekking 

archeologie opgenomen conform het vastgestelde archeologiebeleid 2011.
17

 

 

Voor gebouwd en aangelegd erfgoed en het historisch landschap is ook nagegaan wat er aan waarden 

in de bestemmingsplannen is opgenomen en beschermd door middel van regels. In het 

bestemmingsplan Buitengebied 2020 is niet uitgegaan van de cultuurhistorische waardenkaart van 

2012. Een groot deel van de cultuurhistorische waarden, zoals aangeduid op de cultuurhistorische 

waardenkaart uit 2011, ontbreekt hierdoor in het bestemmingsplan. Wel is een lijst met 

beeldbepalende en karakteristieke gebouwen opgenomen alsmede elf belangrijke en nog herkenbare 

cultuurhistorisch belangrijke structuren waaronder beschermde dorpsgezicht de Bollen, delen van 

landgoed Baest, de Oirschotse heide, Polsdonken en de Mortelen. Cultuurhistorisch waardevolle 

gebieden en akkers, aardkundig waardevolle gebieden en waardevolle structuren, zoals oude wegen, 

zijn ook op de verbeelding opgenomen. Voor deze cultuurhistorisch waardevolle gebieden zijn 

specifieke regels opgenomen ter bescherming van de aanwezig waarden. Denk daarbij aan een verbod 

om, zonder een omgevingsvergunning, grondwerkzaamheden uit te voeren. Via een 

omgevingsvergunning kan dan een toetsing plaatsvinden of een activiteit of ingreep wezenlijk van 

invloed is op de cultuurhistorische waarde. 

 

Hetzelfde geldt voor de Beheersverordening uit 2018. Ook hierbij is niet uitgegaan van de 

cultuurhistorische waardenkaart van 2012 vanwege de grofmazigheid. Wel zijn hierin voor het centrum 

van Oirschot een zone opgenomen als beschermd dorpsgezicht, een zone voor historisch 

stedenbouwkundig waardevol gebied, beeldbepalende hagen, beeldbepalende muren en monumenten 

(rijks- en gemeentelijk). In de bijbehorende regels is hiervoor een beschermende regeling opgenomen 

(bijvoorbeeld in de vorm van sloop- en aanlegvergunningen). 

 

Geconcludeerd kan worden dat de in 2012 vastgestelde archeologische verwachtingen- en 

waardenkaart en cultuurhistorische waardenkaart nog niet zijn door vertaald in de 

bestemmingsplannen. In de erfgoednota uit 2018 staat beschreven dat de gemeente wil toewerken 

naar het benoemen van de waardevolle cultuurhistorische gebieden en dat deze bescherming krijgen 

via regels in de gemeentelijke bestemmingsplannen. Daarbij vormen de erfgoedkaart en de kennis van 

de lokale erfgoedinstellingen input voor het beleid. Uiteindelijk moet de cultuurhistorische 

waardenkaart deel gaan uitmaken van het toekomstige omgevingsplan voor de gemeente. 

 

Na inwerkingtreding van de Omgevingswet zal de omgang met erfgoedwaarden geborgd worden door 

regels op te nemen in het omgevingsplan, die de huidige regels in de bestemmingsplannen en andere 

verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving vervangen. De adviescommissie 

krijgt hierin een prominente rol om het college te adviseren over de ruimtelijke kwaliteit.  

 

 

17 Er zitten echter wel enkele fouten in mbt verwijzing naar de juiste categorie (bijv. verwijzing naar categorie 1 

(monument) moet zijn categorie 2 of 3 (archeologische waarde en hoge verwachting historische kern). De 

ondergrenzen kloppen hierdoor niet. 
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3.2.5 Erfgoednota 2018 

In de Erfgoednota van Oirschot 2018-2028 wordt beschreven hoe de gemeente Oirschot, als beheerder 

van het erfgoed, de ambities op het gebied van erfgoed gaat realiseren. Lokale erfgoedinstellingen 

hebben via een speciaal opgerichte werkgroep een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van 

de erfgoednota. De Erfgoednota 2018 gaat uit van drie speerpunten:  

1. de basis op orde brengen,  

2. behouden en ontwikkelen en 

3. beleefbaar en zichtbaar maken. 

De Erfgoednota uit 2018. 

 

Met deze nota wil de gemeente erfgoed een eigen positie geven, waardoor de monumentaliteit als de 

onderscheidende factor van Oirschot kan worden benut om de Oirschotse economische en sociale 

vitaliteit te versterken en Oirschot hiermee op de kaart te zetten. Dit wordt gerealiseerd door: 

- De basis van het Oirschots Erfgoed op orde brengen: om het Oirschots erfgoed te kunnen 

benutten voor onze gemeente moet de basis voldoende ‘op orde’ zijn, zal er een actief en op 

ontwikkeling gericht (aanwijzings)beleid noodzakelijk zijn. 

- Behoud en versterking van het monumentale karakter van de gemeente Oirschot. 

- Benadering van erfgoed in de context van de omgeving. 

- Erfgoed als fundament van onze identiteit. 

- Hergebruik en herbestemmen van erfgoed: herbestemmen van erfgoed vraagt om proactief 

meedenken aan de voorkant en mee bewegen gedurende het ontwikkelingsproces. 

- Ruimte bieden aan initiatieven van inwoners voor hergebruik. 

- Het bieden van experimenteer- en innovatieruimte. 

- Het belang van monumenten voor de Brainportregio. 

- Cultuurhistorie inzetten als kwaliteit en inspiratiebron voor stedelijke ontwikkeling: voor een 

goed ruimtelijk planproces is het essentieel om cultuurhistorische waarden zo vroeg mogelijk 

te herkennen en mee te wegen. 
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- Instandhouding en versterking van de herkenbaarheid voor aantrekkelijke woongemeente. 

- Inzetten op de vergroting van de beleefbaarheid van het erfgoed onder een breed publiek. Het 

verhaal van Oirschot versterken en uitdragen: Oirschot wil haar materiële en immateriële 

erfgoed nog beter inzetten om het verhaal over de historische ontwikkeling van de 

gemeente/streek uit te kunnen dragen en daarmee de gemeente beter op de kaart te zetten. 

 

Aan de hand van drie speerpunten zijn de volgende concrete uitvoeringsstappen beschreven: 

 

• Speerpunt 1: De basis op orde brengen 

o Inventariseren van de Erfgoedvoorraad en opstellen onderzoeksagenda  

o Ontwikkelen en actualiseren beschermingsinstrumentarium  

o Actualisatie gemeentelijke monumentenlijst  

o Actualisatie en betere benutting van de erfgoedkaart  

o Actualiseren monumentenverordening  

o Goede begeleiding van monumenteigenaren in het planproces  

o Evalueren monumentencommissie  

 

• Speerpunt 2: Behouden en ontwikkelen 

o Gebiedsgericht beschermen via het instrumentarium van de ruimtelijke ordening  

o Verkenning oprichting particulier Oirschots monumentenbezit  

o Ontwikkelen instrumentarium in het kader van “Monumenten en duurzaamheid”  

 

• Speerpunt 3: Zichtbaar en beleefbaar maken 

o Opzetten lokaal erfgoedplatform  

o Opzetten gemeentelijke erfgoedwebsite  

o Opstellen Nota Immaterieel Erfgoed
18

  

 

3.2.6 Landschap van bezinning 

In 2019 is onderzocht hoe Oirschot zich als cultuurhistorisch rijke gemeente kan positioneren en 

profileren. Ondanks de rijke collectie aan goed bewaard gebleven sporen van dit verleden, lijkt het erop 

alsof deze rijkdom een verblindend en verlammend effect heeft. Verblindend omdat het moeilijk is de 

kern te benoemen en focus in de algehele collectie aan te brengen. Verlammend omdat het vervolgens 

moeilijk te bepalen is wat ermee te doen. Hier werd een belangrijke kans – wat maakt Oirschot nu tot 

Oirschot – gemist. Er bleek grote behoefte aan één duidelijke Oirschotse biografie. 

 

De adviesnota “Landschap van bezinning” gaat in op de diverse pijlers van het Oirschots erfgoed. Uit 

onderzoek en overleg met diverse belangenpartijen en inwoners werden de thema’s religie en 

landschap als het belangrijkste ervaren. Dit Landschap van Bezinning vertegenwoordigt de Oirschotse 

biografie en kan als referentiekader dienen bij nieuwe ontwerpen en actuele vraagstukken. Omdat dit 

vraagt om een andere manier van kijken en omgang, waarbij erfgoed voortdurend de drager of 

drijvende kracht is, wordt voorgesteld dat de gemeente een erfgoedintercedent aanstelt. Met als 

centrale taak het bemiddelen tussen de vraag naar (door inwoners, bezoekers, scholen, etc.) en het 

aanbod (door musea, heemkundekringen, Visit Oirschot, de gemeente) van erfgoed – aldus de match 

tussen beide te faciliteren. 

 

Het vereist ook een multidisciplinaire samenwerking waarin samen vanuit wat er is (het verleden) en 

wat er speelt (heden) op zoek te gaan naar nieuwe waarden van erfgoed (toekomst). De Integrale 

 

18 Brabants Heem heeft binnen de pilot Inventarisatie Immaterieel Erfgoed de gemeente Oirschot aangewezen als 

één van de vier Brabantse gemeenten om die inventarisatie uit te voeren. 
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Erfgoed Werkwijze bestaat uit zes stappen (kennismaken, bezinnen, koppelen, consolideren, 

concretiseren en doen). Deze stappen kunnen gebruikt worden om rondom specifieke opgaven, ideeën, 

thema’s of oplossingen te bedenken waarbij erfgoed een inspirerende of richtinggevende rol speelt 

 

 

De voorgestelde nieuwe Integrale Erfgoed Werkwijze voor Oirschot (uit “Landschap van bezinning”). 

 

3.3 Mission statement en merkstrategie 

Het erfgoedbeleid komt ook voort uit de mission statement (april 2016) en de merkstrategie van de 

gemeente Oirschot. Het Mission Statement en de kernboodschap verwoorden in het kort wat de ambitie 

van de gemeente Oirschot is. 

 

De kernboodschap kan worden samen gevat in MENS wat staat voor Monument-Eigen-Natuur-

Spiritualiteit. De kwaliteiten zijn daarmee in één woord duidelijk. Gemeenten hebben vanuit de 

Grondwet allemaal de verantwoordelijkheid een aantal basisvoorzieningen te regelen. Het 

ambitieniveau en de accenten in het beleid bepaalt een gemeente zelf en daarmee onderscheidt 

Oirschot zich van andere gemeenten. Kenmerkend voor Oirschot zijn de vele monumenten en 

natuurgebieden, het eigen karakter van onze dorpen en inwoners en een rijk Rooms erfgoed in vorm 

van onze kloosters, kerken en basiliek. Zorg en aandacht voor elkaar, zingeving en bewustzijn, zorg 

voor onze natuur en historie, die ook openstellen voor anderen buiten de gemeente en een sterke 

affiniteit voor ondernemen en innovatie: dat staat in de Toekomstvisie en Agenda voor Oirschot.  

 

De Mission Statement/kernboodschap van de gemeente Oirschot (als organisatie) luidt als volgt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oirschot biedt mensen al eeuwenlang een thuis. Onze inwoners zijn 

van oudsher ondernemend, gericht op samenwerking en de zorg 

voor elkaar. In Oirschot zorgen we ervoor dat basisvoorzieningen 

geregeld zijn, dat mensen de wetten naleven, dat mensen een veilige 

leefomgeving ervaren en dat mensen kunnen ondernemen. 

Kenmerkend voor Oirschot zijn het vele erfgoed, de natuurgebieden 

die Oirschot rijk is en het hele eigen karakter van onze dorpen en 

onze inwoners. Met behoud van deze kernwaarden en natuurlijke 

rijkdommen sorteert de gemeente voor op veranderingen in de 

toekomst. We zorgen samen met de gemeenschap ervoor dat mensen 

zich thuis voelen in Oirschot, Oirschot: monumentaal, ondernemend 

en groen; daar voelt de MENS zich thuis! 
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3.4 Omgevingsvisie Oirschot 

De Omgevingsvisie van de gemeente Oirschot uit 2017 zet in op het beschermen, herstellen en 

ontwikkelen van cultuurhistorie en monumenten. Verandering moet mogelijk zijn. Maar daarbij geldt 

wel dat de kwaliteit per saldo wordt hersteld of versterkt, ook als daar financiële inspanningen voor 

nodig zijn. De economische waarde en kwaliteiten van erfgoed hebben baat bij het beleefbaar maken 

van het erfgoed. Daarvoor is een koppeling nodig met andere beleidsvelden, maar ook samenwerking 

met recreatieondernemers, gemeenten in de regio, provincie, cultuurhistorie- en 

landschapsorganisaties. 

 

 

In de Omgevingsvisie is opgenomen dat er bij een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling door de 

initiatiefnemer geïnvesteerd wordt in verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Algemeen uitgangspunt 
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is dat nieuwe economische ontwikkelingen een bijdrage leveren aan versterking van de kwaliteiten 

zoals omgeschreven in de omgevingsvisie en de inspiratieatlas19: ‘voor wat hoort wat’. De bijdrage 

(verevening) kan op twee manieren plaatsvinden: rechtstreekse fysieke verevening of compensatie via 

een (verevenings-)fonds. Bij rechtstreekse fysieke verevening realiseert de initiatiefnemer van een 

project zelf de verevening. Deze vorm van verevening kan op drie wijzen plaatsvinden: 

• geïntegreerd in het project; 

• aansluitend aan het project; 

• op afstand van het project. 

Bij toepassing van een vereveningsfonds stort een initiatiefnemer een geldbedrag in een fonds, op 

basis van een kapitalisatie van de noodzakelijke verevening. De beheerder van het vereveningsfonds 

gebruikt het fonds vervolgens om de benodigde verevening te realiseren. Daarbij kunnen de 

vereveningsbijdragen van verschillende initiatieven gebundeld worden ingezet. 

 

De Landschapsinvesteringsregeling (LIR) is zo’n regeling gericht op het buitengebied. Verbreding naar 

andere gebieden en andere thema’s is wenselijk. Gedacht kan worden aan fondsen gericht op sloop 

van vrijkomende stallen, recreatieve voorzieningen en dergelijke. Erfgoed zou daar ook uitstekend in 

passen. Hoe bijdragen worden besteed, kan eveneens uitgewerkt worden. Zo kan een kwaliteitskader 

voor het buitengebied (inspiratieatlas) een programma bevatten van kwaliteit-verbeterende 

maatregelen, die betaald worden uit bijdragen die in het fonds zijn gestort.  

 

Om de omgevingsvisie verder te concretiseren en te realiseren, is een projectenlijst opgenomen. Hierin 

is een aantal voorbeelden opgenomen van projecten, waaronder het vereveningsfonds, die bijdragen 

aan de geformuleerde doelen per thema of gebied. Het projectenprogramma wordt periodiek 

gemonitord, geëvalueerd en geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten en nieuwe projecten. Zo 

wordt bezien of de projecten ook daadwerkelijk bijgedragen hebben aan de doelen die zijn gesteld en 

kan desgewenst bijstelling en aanpassing plaats vinden. 

 

3.5 Landschapskwaliteitsplan 

Het doel van het landschapskwaliteitsplan Oirschot (2021) is het bieden van een integrale visie op het 

landschap van de toekomst, en het brengt samenhang tussen de verschillende opgaven. Een visie 

waarin we ruimte bieden aan een veranderend gebruik en tegelijkertijd de cultuurhistorische 

kernwaarden bewaken. Het landschapskwaliteitsplan beschrijft de ambitie en gewenste 

ontwikkelrichting voor de komende twintig jaar, met betrekking tot het landschap en de samenhang 

tussen de verschillende opgaven. Dit landschapskwaliteitsplan kan gebruikt worden als instrument om 

initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen te beoordelen en de kwaliteit te borgen. Het is daarmee 

dus zowel een visie als een concreet toetsingskader. 

 

In het landschapskwaliteitsplan is een landschapsvisiekaart opgenomen die opgebouwd is uit het 

landschappelijk raamwerk, integrale gebiedsopgaven en sleutelprojecten. In de landschapsvisiekaart 

komen meerdere opgaven en thema's samen (bijv. energietransitie en landbouw) in gebiedsgerichte 

opgaven. Die gebiedsgerichte opgaven worden programmatisch opgenomen in het nieuwe 

meerjarenprogramma Vitaal Landelijk Gebied 2021 - 2025. Het landschappelijk raamwerk bestaat uit 

de belangrijkste cultuurhistorische en landschappelijke hoofdstructuren en vormen het casco voor het 

landschapskwaliteitsplan. De erfgoedkaart van de gemeente Oirschot vormt dan ook een belangrijke 

bron voor het landschapskwaliteitsplan.  

 

 

19 Een atlas met goede voorbeelden van landschappelijke inpassing, landschapsherstel, zicht op relevante 

landschapskenmerken. 
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De Mortelen is een bijzonder kleinschalig landschap met een afwisseling aan besloten kleine weides met 

koeien, slootjes en bossen (bron: https://www.myfootprints.nl/wandelen-in-brabant). 

 

3.6 Van ambitie naar uitvoering 

Bovenstaande gemeentelijke beleidsstukken geven aan dat er bestuurlijk groot draagvlak is voor 

behoud en ontwikkeling van het cultureel erfgoed. De gemeente streeft er dan ook naar om het 

erfgoed van Oirschot in de toekomst meer te benutten en uit te dragen. 

 

Het verrijken van de gemeente met iets wat al eeuwen aanwezig is, vraagt om een duidelijke 

concretisering in ambities en acties in het te voeren erfgoedbeleid. Om deze reden zijn er drie 

beleidsthema’s opgesteld die bijdragen aan de realisatie van het doel. Binnen elk thema bevinden zich 

één of meerdere concrete acties. De beleidsthema’s die in deze nota puntsgewijs verder zijn 

uitgewerkt: 

• Erfgoed verankeren (hoofdstuk 5); 

• Verbeteren van Erfgoedinstrumenten (hoofdstuk 6). 

• Versterken eigen karakter (hoofdstuk 7);  

 

Dit betekent overigens niet dat de gemeente die ambities ook allemaal zelf moet oppakken. Erfgoed is 

immers van ons allemaal en daarom wordt ingezet op gedeelde verantwoordelijkheid en partnerschap. 

Zowel inwoners als ondernemers worden uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan behoud, 

benutting en het uitdragen van het erfgoed van Oirschot. Vooral het thema “Versterken eigen karakter” 

nodigt inwoners en ondernemers uit om mee te denken en uit te voeren. 

 

 

 

https://www.myfootprints.nl/wandelen-in-brabant
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Huis Baest (Foto I. Schoenmakers 2019) 

 

 
Molen De Korenaar bij de oogst, te midden van de korenschoven, 1910-1940 (Foto RCE). 
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4 Erfgoed verankeren 

 

 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de gemeente rekening kan houden met haar cultureel erfgoed. 

Wat houden de verschillende waarden precies in en wanneer is nader onderzoek noodzakelijk? Daarbij 

wordt ingegaan op de verantwoordelijkheden van de gemeente en hoe dit vorm kan worden gegeven? 

§4.2 t/m 4.5 gaat over archeologie en 4.6 t/m 4.9 over cultuurhistorie (=historisch landschap en 

gebouwd en aangelegd erfgoed). 

 

4.1 Inleiding 

Bij het opstellen van het omgevingsplan houdt de gemeente rekening met haar cultureel erfgoed door 

terreinen geen functie te geven die de archeologie, het gebouwde en aangelegde erfgoed of het 

historische landschap kunnen schaden. Artikel 13.6 Bal geeft aan gemeenten de mogelijkheid om in 

het omgevingsplan maatwerkregels te stellen ter invulling van de specifieke zorgplicht. Voor cultureel 

erfgoed dat voor bescherming in aanmerking komt, zal een toereikend beschermingsregime 

opgenomen moeten worden in het omgevingsplan. Ook kan de gemeente in het belang van 

archeologische monumentenzorg regels stellen over archeologisch onderzoek.  

 

Bij het verlenen van vergunningen wordt rekening gehouden met bekende of te verwachte 

erfgoedwaarden door indien nodig, eerst een onderzoek naar de waarde te laten instellen en zo nodig 

aan de vergunning voorwaarden te verbinden. De kosten die samenhangen met het uitvoeren van dit 

onderzoek en het naleven van de vergunningvoorschriften komen voor rekening van de 

vergunningaanvrager. De regels die worden gesteld ten aanzien van archeologie zijn gebonden aan de 

omvang, diepte en locatie van de beoogde bodemingrepen. Voor gebouwd en aangelegd erfgoed en 

historische landschap geldt dat de regels alleen zijn gebonden aan een bepaalde locatie. 

 

De gemeente kan in het belang van de zorg voor het cultureel erfgoed regels stellen in het 

omgevingsplan aan archeologisch, cultuurhistorisch dan wel bouwhistorisch onderzoek. Hiermee houdt 

de gemeente de inhoudelijke regie en kan ze bijvoorbeeld regelen dat lokale onderzoeksthema's meer 

aandacht krijgen of lokale vrijwilligers betrokken worden bij het onderzoek. Hoe zwaar de regels voor 

bescherming van het cultureel erfgoed gaan worden, is aan de gemeente. 

 

4.2 Archeologisch onderzoeksproces 

Omdat in het bodemarchief meer dan 99 % van onze nog onbekende geschiedenis is opgeslagen en het 

lezen van dit archief door het op te graven, maar één keer mogelijk is, moet dit goed gebeuren. Om 

hier zorgvuldig mee om te gaan is er een aantal spelregels opgesteld. Deze komen samen in de cyclus 

van de archeologische monumentenzorg (AMZ). De AMZ-cyclus kent diverse stadia van verkennend, 

karterend en/of waarderend onderzoek in de vorm van bureau- en booronderzoek tot proefsleuven 

welke zijn vastgelegd in de protocollen en leidraden van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

(KNA) (zie schema hieronder). Of het geheel of delen van deze trechterende cyclus doorlopen moet 

worden is per gebied en per ontwikkeling vanwege de specifieke aard van de te verwachten 

archeologische waarden vrijwel altijd verschillend.  

 

Om te weten te komen of er sprake is van archeologische waarden in een gebied waar een ontwikkeling 

gaat plaatsvinden, is maatwerk maar bovenal lokale/regionale kennis nodig. Alleen met de nodige 

gebiedskennis is het mogelijk om meer te weten te komen over het verleden, zoals de vermoede 

Romeinse weg en de ontstaansgeschiedenis van het middeleeuwse Oirschot. De ervaring van de 
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afgelopen jaren leert ons dat een ruime archeologische kennis en praktische ervaring noodzakelijk zijn 

om de juiste adviezen te kunnen geven en afwegingen te kunnen maken. Daarom wordt kritisch 

gekeken naar de onderzoeksrapporten van uitvoerende archeologiebureaus. Zeker als het gaat om 

adviezen op basis van bureau- en booronderzoeken. Ondanks het feit dat bureaus gecertificeerd zijn, 

mankeert er vooral inhoudelijk nogal eens wat aan. 

 

 

De verschillende processtappen van de archeologische monumentenzorg (Bron: Kwaliteitsnorm 

Nederlandse Archeologie SIKB). Het selectiebesluit wordt telkens genomen na een archeologische 

onderzoekstap. 

 

Na elke onderzoeksfase volgt een beslismoment waarin vastgesteld wordt of de archeologische waarde 

in voldoende mate is vastgesteld en of deze behoudens-/onderzoekswaardig is. Centraal daarin staat 

de potentiële kenniswinst die daarbij te behalen valt. Het juiste gedoseerde onderzoek en bij twijfel 

over resultaten of interpretatie: (mee)kijken in het veld, overleg en afstemming met de archeologen van 
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de archeologische onderzoekbureaus. Bij knelpunten, met initiatiefnemers om de tafel en zoeken naar 

een oplossing die recht doet aan het belang van het archeologisch erfgoed. Alleen indien behoud in de 

bodem niet mogelijk is, kan de gemeente eisen dat het terrein wordt opgegraven. Conform wetgeving 

betaald de initiatiefnemer hiervoor de kosten, inclusief de conservering van vondsten. 

 

Vuurketsen om een musket te kunnen afvuren. Gevonden door een amateurarcheoloog op de plek van 

het oude legerkamp bij Oirschot (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). 

 

4.3 Archeologische verwachtingen- en waarden 

Op de archeologische verwachtingen- en waardenkaart zijn de in de gemeente aanwezige 

archeologische waarden en archeologische verwachtingen aangegeven. Binnen het grondgebied van 

Oirschot zijn zeven zones van archeologische verwachtingen of waarden toegekend: 

1) (wettelijk beschermde) archeologische monumenten
20

 

2) gebieden met zeer hoge archeologische waarde 

3) gebieden met (hoge) archeologische waarde 

4) historische kernen met een hoge archeologische verwachting  

5) gebieden met een hoge archeologische verwachting 

6) gebieden met een middelhoge archeologische verwachting 

7) gebieden met een lage archeologische verwachting 

8) gebieden zonder archeologische verwachting. 

 

In het bestemmings-/omgevingsplan zullen alleen aan de categorieën 1 tot en met 7 door middel van 

een dubbelbestemming of aanduiding instructie- dan wel maatwerkregels verbonden moeten worden. 

Voor categorie 8 geldt dit niet omdat hier geen onderzoeksplicht aan is verbonden. Hieronder wordt 

per categorie kort ingegaan op de typering van de daartoe behorende gebieden. 

 

 

20 Dit betreft momenteel alleen archeologische rijksmonumenten. Er zijn nog geen gemeentelijke archeologische 

monumenten aangewezen.   
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In bijlage 3 is een handleiding voor de archeologische beleidskaart van de gemeente Oirschot 

opgenomen waarmee aan de hand van een schema en stappenplan kan worden bepaald wanneer 

archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 

 

Een beschrijving van de archeologische vindplaatsen, onderzoeken, verwachtingen en waarden is te 

vinden in de toelichting op de erfgoedkaart en de bijbehorende bijlagen, zie de website 

https://odzob.nl/kaarten-erfgoed-archeologie. 

 

4.3.1 Wettelijk beschermde archeologische monumenten 

Archeologische resten die vanuit nationaal of gemeentelijk oogpunt behouden dienen te blijven en 

daarom als monument beschermd zijn ingevolge de Erfgoedwet 2015 (voor Rijksmonumenten) of via 

een functietoedeling in het gemeentelijke omgevingsplan. Van deze gebieden staat op basis van 

archeologisch onderzoek of waarnemingen vast dat hier belangrijke archeologische resten in de grond 

zitten. De wettelijke bescherming verbiedt hier de meeste bodemverstorende activiteiten, tenzij de 

Minister van OCW hiervoor vooraf vergunning verleent. Op grond van de gemeentelijke 

erfgoedverordening bestaat de mogelijkheid hieraan ook gemeentelijke archeologische monumenten 

toe te voegen. De gemeente Oirschot telt 6 beschermde archeologische monumenten. 

 

4.3.2 Gebieden van zeer hoge archeologische waarde 

In deze gebieden is bij eerdere onderzoeken reeds aangetoond dat er concentraties archeologische 

resten voorkomen die als behoudenswaardig gekarakteriseerd kunnen worden. In deze gebieden is dus 

sprake van vastgestelde archeologische waarden. De archeologische resten op deze terreinen zijn 

geconcentreerd in deze gebieden aanwezig waardoor kleine bodemingrepen reeds grote gevolgen 

kunnen hebben (denk aan middeleeuwse begraafplaatsen). Het valt te overwegen een aantal van deze 

terreinen in de toekomst op te nemen op de lijst van gemeentelijke archeologische monumenten. 

 

4.3.3 Gebieden van (hoge) archeologische waarde 

Voor deze delen van de gemeente is het op basis van de reeds bekende archeologische gegevens en/of 

op basis van de landschappelijke of historische ligging van de terreinen vrijwel zeker dat er belangrijke 

archeologische waarden in de grond aanwezig zijn. Het betreft de delen van de gemeente die op basis 

van de bekende archeologische waarnemingen aantoonbaar vindplaatsen bevatten of die vanwege hun 

ligging een zeer grote kans op het herbergen van een vindplaats hebben. 

 

Eén van de schijnboten op de Landschotse Heide uit de Tweede Wereldoorlog: een terrein van hoge 

archeologische waarde (foto B. Beex). 

 

https://odzob.nl/kaarten-erfgoed-archeologie
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4.3.4 Gebieden met een hoge archeologische verwachting - historische kernen 

De historische kernen met een hoge verwachting betreffen de van oorsprong laatmiddeleeuwse 

gehuchten en historische woonlinten. In deze woonkernen is in ieder geval vanaf de Late Middeleeuwen 

tot heden geconcentreerde bebouwing aanwezig geweest. De archeologische resten bevinden zich dan 

ook op geringe diepte onder het huidige maaiveld. De meeste bebouwingsresten zijn te verwachten 

langs de oude straten maar ook op achterterreinen kunnen archeologische resten aanwezig zijn. 

Daarnaast weten we uit historische bronnen dat de kernen van de gehuchten door de tijd heen zijn 

verschoven, waardoor een grotere zone rondom de historische kernen als gebied met een hoge 

archeologische verwachting is aangegeven. De verwachting wordt bevestigd door de deels nog 

aanwezige historische bebouwing in de vorm van boerderijen. 

 

4.3.5 Gebieden met een hoge archeologische verwachting 

De terreinen met een hoge verwachting buiten de dorpskernen liggen in zones van het landschap waar 

de meeste archeologische vindplaatsen verwacht mogen worden. De uitgestrektheid van het gebied 

met een hoge archeologische verwachting houdt een direct verband met de ligging van de regio  op 

een groot aantal langgerekte vruchtbare  dekzandruggen met de aanwezigheid van laaggelegen 

beemden en een uitgestrekt heidegebied. Deze ligging verklaart de verwachte grote archeologische 

rijkdom van de gemeente. Deze gebieden waren in het verleden geschikte locaties voor bewoning. 

Meestal gaat het hierbij om hogere zandruggen die relatief dicht bij de beken lagen. Vanaf de Late 

Middeleeuwen zijn deze terreinen vaak als akker gebruikt waarbij door plaggenbemesting de gronden 

langzamerhand zijn opgehoogd en een zogenaamd plaggen- of esdek is ontstaan. Dit 

ophogingspakket heeft oudere bewoningssporen vaak goed geconserveerd. Veel van de archeologische 

vondsten die in het verleden zijn gedaan, zijn afkomstig van deze terreinen. Ook in naburige 

gemeenten is vastgesteld dat vergelijkbare gebieden vaak rijk zijn aan archeologische resten. De kans 

op het aantreffen van relatief goed bewaarde sporen van vroegere bewoners is derhalve vrij groot. 

 

4.3.6 Gebieden met een middelhoge archeologische verwachting 

Op de dekzandvlakten en in de beekdalen is de trefkans op archeologische waarden middelhoog. Deze 

gebieden waren in het verleden geschikt voor bewoning maar werden ook voor andere activiteiten 

gebruikt. Deze gebieden zijn in het verleden niet zo sterk opgehoogd als de plaggendekken, waardoor 

eventuele resten minder goed beschermd zijn. 

 

4.3.7 Gebieden met een lage archeologische verwachting 

Het gaat meestal om lager gelegen en minder vruchtbare gronden. Toch werden deze gebieden 

incidenteel wel gebruikt. Zo kunnen hier grafvelden voorkomen, liepen er wegen en werd er vee geweid 

of plaggen gestoken; ook zijn er nederzettingen uit de Steentijd te verwachten. In moerassige 

gebieden, met vennen en beekdalen kunnen rituele deposities aanwezig zijn. De conservering van 

organisch materiaal (bijvoorbeeld: hout, leer en bot) in deze natte zones is bovendien erg goed. Het 

probleem van deze vondstcategorieën is echter dat het uiterst geringe dichtheden betreft die qua 

ruimtelijk beslag zeer klein zijn en geen ruimtelijk beslag hebben waardoor ze zich ook nog eens zeer 

lastig laten opsporen. Over het gebruik van de beekdalen is weinig bekend, en incidenteel zijn 

spectaculaire en bijzondere vondsten zoals bronzen bijlen of goed geconserveerd organisch materiaal 

aangetroffen. Om die reden zijn deze beekdalen tot speerpunt van rijksbeleid gemaakt en zijn ze niet 

gevrijwaard van archeologisch onderzoek. 

 

4.3.8 Gebieden zonder archeologische verwachting 

Op de archeologische verwachtingen- en waardenkaart vallen onder gebieden zonder archeologische 

verwachting: 
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a. gebieden waar archeologisch vooronderzoek heeft plaatsgevonden en waarbij is vastgesteld 

door veldonderzoek dat de archeologische verwachting of archeologische waarde niet meer 

aanwezig is of door middel van archeologisch onderzoek is opgegraven; 

b. gebieden waarvan is vastgesteld dat de bodem dermate verstoord is door ontgronding, 

(snel)wegen, ondergrondse leidingen, diepe sanering of diepe grondbewerking bij bepaalde 

gewasteelt, waardoor hier geen behoudenswaardige archeologie meer te verwachten is; 

c. grootschalige aangelegde nieuwbouwwijken. 

Archeologisch onderzoek is hier niet meer nodig. Alleen losstaande en diepe archeologische sporen als 

waterputten, zullen hier mogelijk nog aanwezig zijn. Bij MER plichtige inrichtingsprojecten is de 

onderbouwing zoals in dit beleidsstuk is opgenomen voldoende. 

 

4.4 Onderzoeksverplichtingen archeologie 

De archeologische beleidskaart geeft een vlakdekkend overzicht van alle bekende en verwachte 

archeologische waarden en verwachtingen binnen het grondgebied van de gemeente Oirschot waaraan 

het archeologische beleid van de gemeente is gekoppeld. In 2011 heeft de gemeente Oirschot al 

vrijstellingsgrenzen vastgesteld voor archeologisch onderzoek die gelden voor de verschillende 

aanwezige archeologische verwachtingen- en waarden binnen de gemeente.
21

 Het archeologiebeleid van 

2021 borduurt hier op voort en maakt onderscheid in 8 gebiedscategorieën. De vrijstellingsgrenzen 

zijn bepaald voor zowel de diepte-ingreep als de oppervlakte-ingreep (zie tabel 1). Archeologisch 

onderzoek wordt noodzakelijk geacht zodra beide vrijstellingsgrenzen overschreden worden. 

 

Onder onderzoeksverplichting wordt de verplichting verstaan om door middel van inventariserend 

onderzoek de archeologische waarde te laten bepalen van een terrein waarvoor een 

omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Deze verplichting is afhankelijk van het risico dat de 

geplande ingreep voor het bodemarchief vormt, gemeten aan oppervlakte en diepte. Per categorie 

wordt het risico anders ingeschat. Hoe waardevoller het gebied of hoe hoger de trefkans, des te groter 

is het risico dat een beperkte ingreep schade aanricht. Omgekeerd is er in een gebied van een minder 

waardevolle categorie pas bij een grote ingreep een risico op het verlies van zinvolle informatie.  

 

De systematiek is dat het al dan niet opleggen van een onderzoeksplicht eerst bepaald wordt door de 

diepte van de ingreep. Als die meer is dan de vrijstellingsdiepte voor de betreffende gebiedscategorie 

bepaalt vervolgens de oppervlakte van het gebied, waarvoor een vergunning wordt gevraagd, of er een 

onderzoeksplicht geldt (zie bijlage 3: handleiding archeologische beleidskaart). Na het vaststellen van 

de waarde en het selectiebesluit kan in tweede instantie de uitvoering van een opgraving als 

onderzoeksverplichting worden opgelegd, of de verplichting tot het nemen van technische maatregelen 

welke direct gerelateerd is aan de werkzaamheden waarvoor de vergunning verleend wordt.  

 

Omdat de kosten van het onderzoek (tot en met deponering van vondsten en rapportage) en van de 

technische maatregelen voor rekening van de initiatiefnemer zijn, is bij het bepalen van de grenzen 

voor de onderzoeksverplichting gezocht naar proportionaliteit. Er dient een redelijke verhouding te 

bestaan tussen het verwachte kennisrendement en de belasting voor vergunningvrager en ambtelijk 

apparaat. In veel gevallen geldt dat een onderzoek op terreinen kleiner dan 250 m
2

 of van een beperkte 

gaafheid meestal weinig meerwaarde heeft, terwijl een groot aantal van de vergunningen op een 

dergelijke beperkte oppervlakte betrekking heeft. Uitzonderingen bevestigen echter de regel, 

bijvoorbeeld bij graven, deposities of kampen van jagers-verzamelaars. Deze hebben een kleine 

omvang, kunnen veel (nieuwe) kennis opleveren en kunnen binnen grotere gebieden aanwezig zijn. 

 

21 Beleidsplan Archeologische monumentenzorg (inclusief erfgoedkaart en erfgoedverordening) 

gemeente Oirschot 2011. 
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Om te bepalen of een aanpassing van de ondergrenzen in oppervlak en diepte noodzakelijk is, is een 

analyse gemaakt van de archeologische onderzoeken die de afgelopen tien jaar binnen de gemeente 

Oirschot zijn uitgevoerd (zie hoofdstuk 6 van de toelichting op de erfgoedkaart). Daarbij is gekeken 

naar de geldende archeologische verwachting en of en hoe vaak de verschillende archeologische 

onderzoeken vondsten en/of nieuwe kennis hebben opgeleverd. Uit deze evaluatie is gebleken dat de 

opgenomen ondergrenzen in oppervlakte en diepte, zoals die zijn vastgesteld in 2011, naar behoren 

functioneren. Alleen bij de archeologische waarden was een kleine aanpassing nodig. Net zoals bij de 

archeologische verwachtingen, geldt ook bij de archeologische waarden een gradatie in waardering van 

waardevol naar zeer hoge waarde en tot slot beschermd monument. Deze gradatie in waardering was 

echter nog niet door vertaald in de ondergrenzen, waardoor het in de praktijk mogelijk was om van een 

middeleeuwse begraafplaats 100 m2 weg te graven zonder archeologisch onderzoek. Dat is met de 

aanpassing, zie hieronder, nu opgelost. 

 

Tabel 1 Categorieën en bijhorende vrijstellingsgrenzen gemeente Oirschot 

Cat

. 

Naam 

Dubbel-

bestemming 

archeologie 

Ontgravingen 

dieper dan 

Totaal te 

vergraven 

oppervlak in m
2

 

1 

Beschermd archeologisch 

monument 

Ja 0 cm 0 m2 

2 Zeer hoge archeologische waarde Ja 30 cm 10 m² 

3 (Hoge) archeologische waarde Ja 30 cm 100 m² 

4 

Hoge archeologische verwachting, 

historische kern 

Ja 30 cm 250 m² 

5 Hoge archeologische verwachting Ja 

30 of 50 cm 

(bij esdek) 

500 m² 

6 

Middelhoge archeologische 

verwachting 

Ja 

30 of 50 cm 

(bij esdek) 

2500 m² 

7 Lage archeologische verwachting Ja 40 cm 2,5 ha 

8 Geen archeologische verwachting Nee Vrijstelling Vrijstelling 

 

Categorie 1. Beschermde archeologische monumenten (blauw op de kaart) 

Geen vrijstelling. Hier is altijd een monumentenvergunning vereist, tenzij de richtlijnen van het 

specifieke monument vrijstelling geven van deze vergunningplicht.  

 

Categorie 2. Gebieden van zeer hoge archeologische waarde (donker rood op de kaart) 

Vanwege de aanwezige concentraties aan archeologische waarden is hier een archeologisch onderzoek 

vereist bij bodemingrepen en te bebouwen oppervlakten van projectgebieden die groter zijn dan 10 m² 

en dieper gaan dan 30 cm onder maaiveld. 

 

Categorie 3. Gebieden van (hoge) archeologische waarde (licht rood op de kaart) 

Bij deze categorie ligt de vrijstellingsgrens op 100 m2 oppervlakte van het totaal te vergraven gebied 

en de diepte op 30 cm onder het maaiveld, aangezien het hier om het waardevolle delen van het 

bodemarchief van Oirschot gaat. 

 

Categorie 4. Historische kernen met een hoge archeologische verwachting (paars op de kaart) 

Bij deze categorie is de vrijstellingsgrens van de oppervlakte van het totaal te vergraven gebied 

verruimd tot 250 m2, aangezien het risico op verlies van waardevolle informatie hier geringer is en 
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grotere ingrepen hier meer kennisrendement geven. Hierdoor wordt de belasting voor betrokkenen 

beperkt, aangezien een groot deel van de aanvragen onder deze grens vallen. De vrijstellingsgrens van 

30 cm diepte blijft gehandhaafd. De grens van 30 cm is gekozen, omdat onder deze diepte gemiddeld 

genomen nog volop informatie aanwezig is en omdat het bodemarchief in de regio door velerlei 

verstoringen al veel geleden heeft. Een diepere vrijstellingsgrens kan in kwetsbare gebieden tot 

onherstelbare schade leiden. 

 

 

De archeologische waarden- en verwachtingenkaart van de gemeente Oirschot van 2021. 

 

Categorie 5. Gebieden met een hoge archeologische verwachting (donker oranje op de kaart) 
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Bij deze categorie is de vrijstellingsgrens van de oppervlakte van het totaal te vergraven gebied, 

verruimd tot 500 m2, aangezien het risico hier geringer is dan in de eerdere categorieën, terwijl de 

belasting voor betrokkenen verminderd wordt. De vrijstellingsgrens van 30 cm diepte blijft 

gehandhaafd, om dezelfde reden als bij categorie 3. De vrijstellingsdiepte in gebieden met een esdek 

wordt verruimd tot 50 cm onder het maaiveld, enerzijds om de belasting voor betrokkenen te 

verminderen, anderzijds omdat in deze categorie relatief veel door plaggendekken afgedekte zones 

aanwezig zijn, hetgeen conserverend werkt voor onderliggend bodemarchief. Indien nog geen 

oppervlakte van een totale vergraving bekend is, bijvoorbeeld bij bestemmingsplanwijzigingen, geldt 

de onderzoeksverplichting voor plangebieden groter dan 1000 m2. 

 

Categorie 6. Gebieden met een middelhoge archeologische verwachting, waaronder ook de 

beekdalen met een specifieke archeologische verwachting (licht oranje op de kaart) 

Bij deze categorie is de vrijstellingsgrens van de oppervlakte van het totaal te vergraven gebied 

verruimd tot 2500 m2, aangezien het risico hier geringer is dan in de eerdere categorieën, terwijl de 

belasting voor betrokkenen verminderd wordt. De vrijstellingsgrens van 30 cm diepte blijft 

gehandhaafd. De vrijstellingsdiepte in gebieden met een esdek wordt verruimd tot 50 cm onder het 

maaiveld, enerzijds om de belasting voor betrokkenen te verminderen, anderzijds omdat in deze 

categorie relatief veel door plaggendekken afgedekte zones aanwezig zijn, hetgeen conserverend 

werkt voor onderliggend bodemarchief. Indien nog geen oppervlakte van een totale vergraving bekend 

is, bijvoorbeeld bij bestemmingsplanwijzigingen, geldt de onderzoeksverplichting voor plangebieden 

groter dan 5000 m2. 

 

Categorie 7. Gebieden met een lage archeologische verwachting (geel op de kaart) 

In gebieden van deze categorie gelden geen beperkingen voor de activiteiten bouwen, slopen en 

aanleggen in het kader van de omgevingsvergunning. Voor een wijziging van het bestemmingsplan 

geldt dat, wanneer het plangebied groter is dan 25.000 m2 middels een quickscan of een 

bureauonderzoek een onderzoek naar de risico’s voor het bodemarchief moet worden ingesteld. Indien 

hieruit blijkt dat er binnen het plangebied risico’s zijn voor het bodemarchief, kan alsnog een rapport 

naar de waarde van het te verstoren terrein of een deel daarvan worden verlangd. Ingrepen als gevolg 

van een omgevingsvergunning (tbv projectbesluit) die ondieper zijn dan 40 cm onder het maaiveld 

gelden niet als een risico. Bij mer-plichtige projecten en ter voorbereiding op projectbesluiten is altijd 

nader onderzoek vereist in gebieden met een lage verwachting, ongeacht het oppervlak of de diepte 

van de ingreep. 

 

Categorie 8. Gebieden zonder archeologische verwachting (wit op de kaart) 

Hier geldt geen onderzoeksverplichting. 

 

Burgemeester en Wethouders kunnen van de verplichting tot het laten uitvoeren van inventariserend 

onderzoek en het overhandigen van een rapport over de waarde van het terrein, vrijstelling verlenen 

indien een onafhankelijke deskundige het initiatief in kwestie heeft beoordeeld en heeft geconcludeerd 

dat geen archeologisch relevante waarden in het geding zijn. 

 

4.5 Nadere beleidsafwegingen archeologie 

 

4.5.1 Plangebied versus bodemverstorende ingreep
22

 

Bij wijzigingen van het omgevingsplan dient steeds het gehele plangebied onderzocht te worden, 

ongeacht de -vermoedelijke- bodemroering. Dit principe wordt gehanteerd om bij het aantreffen van 

 

22 Van de Water 2016. 
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(behoudenswaardige) archeologische resten planaanpassing door bijvoorbeeld verplaatsen van de 

bodemverstorende ingrepen mogelijk te maken zonder dat bijkomend onderzoek op de nieuwe 

verstoringslocatie noodzakelijk is. 

 

Bij concrete plannen (omgevingsvergunningen diverse activiteiten) dient uitgegaan te worden van de 

omvang van de feitelijke bodemverstoring in het plangebied. Overschrijdt deze de oppervlakte-

ondergrens én de diepte-ondergrens niet, dan is er geen archeologisch onderzoek noodzakelijk. 

Worden beide gestelde ondergrenzen overschreden, dan dient het gehele plangebied middels een 

vooronderonderzoek (doorgaans een bureau- en booronderzoek) onderzocht te worden. In het kader 

van eventueel vervolgonderzoek (proefsleuvenonderzoek en/of opgraving) dient het onderzoeksgebied 

afgestemd te worden op het verstoringsgebied (wat kleiner kan zijn dan het plangebied).  

Bij het berekenen van het verstoringsoppervlak, wordt boven het te bebouwen oppervlak een marge 5-

10 % opgeteld om de feitelijke omvang van de bouwput, de aan te leggen kabels en leidingsleuven en 

dergelijke, qua verstoring mee te rekenen. 

 

Op plangebieden waarvoor een bepaalde archeologische waarde geldt, maar die qua bodemingreep 

beneden de vrijstellingsdrempel voor onderzoek vallen, blijft de dubbelbestemming onverminderd van 

kracht. Indien uit (voor)onderzoek is gebleken dat geen archeologische waarden in het (plan)gebied 

meer te verwachten zijn, kan de functietoekenning Waarde-Archeologie uit het omgevingsplan 

verwijderd worden. 

 

4.5.2 Bodemingrepen met een geleidelijk effect 

Een aparte categorie vormen de bodemingrepen die een geleidelijk effect hebben op de dieper 

liggende archeologische resten. Het betreft dan met name bodemingrepen die de afvoer van grond met 

zich meebrengt die niet opnieuw wordt aangevuld. Hierbij kan gedacht worden aan het afplaggen van 

heide of verschralen van bemeste landbouwgronden in het kader van natuurbeheer en -ontwikkeling, 

(laan)bomenteelt en graszodenteelt. Maar ook activiteiten die kunnen leiden tot een cumulatief 

aantasten van het archeologische bodemarchief. Hierbij kan gedacht worden aan: diepploegen, 

aspergeteelt, drainagesystemen aanleggen, enz. Deze ingrepen kunnen leiden tot een ongeziene en 

ongewenste verstoring van de archeologische resten. Door het afgraven van de bovengrond kunnen 

archeologische resten, die net onder het nieuwe oppervlak aanwezig zijn, binnen enkele jaren door 

natuurlijke processen worden vernietigd, omdat de bodem als beschermde deken boven deze 

archeologisch vindplaatsen is afgegraven. 

 

In dergelijke gevallen is het belangrijk in het kader van een omgevingsvergunning eerst vast te stellen 

wat het effect van de ingreep (op de langere termijn) kan zijn op de eventueel aanwezige 

archeologische ondergrond. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld het bestuderen van bewijsvoering om 

historische verstoringen vast te stellen of het vaststellen van de dikte van de bouwvoor of het 

beschermende akkerdek en de diepteligging van de archeologisch relevante laag met behulp van 

verkennende boringen en/of profielputjes. In het kader van de vergunningaanvraag of 

omgevingsplanwijziging dient dan ook telkens afgewogen te worden of het uitvoeren van een 

archeologisch (voor)onderzoek wenselijk dan wel noodzakelijk is. Het primaire doel van het 

archeologisch onderzoek is om eventuele archeologische waarden in kaart te brengen en te waarderen, 

pas daarna kan de keuze worden gemaakt om behoudenswaardige archeologische waarden op te 

graven, dan wel de plannen zodanig aan te passen dat archeologisch erfgoed in situ bewaard blijft 

 

4.5.3 Plangebied met verschillende archeologische waarden  

Indien binnen een plangebied waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd volgens de 

archeologische beleidskaart verschillende archeologische waarden voorkomen, dan geldt de hoogste 

aanwezige waarde met bijbehorende vrijstellingsdrempel ter bepaling van de onderzoeksverplichting. 
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Slechts als de hoogste waarde een zeer beperkt deel uitmaakt van het plangebied (< 10 %), kan na 

afweging worden besloten om de oppervlakteondergrens te hanteren die het grootste deel uitmaakt 

van het plangebied.  

 

4.5.4 Doorschuiven van de archeologische onderzoeksplicht  

Wanneer een bestemmingsplan toekomstige ontwikkelingen mogelijk maakt, zal veelal een waarderend 

archeologisch onderzoek (bijvoorbeeld proefsleuven) plaats moeten vinden om zeker te zijn dat de 

bestemmingen concreet haalbaar en wenselijk zijn. Dit om financiële lasten voor de gebruiker zoveel 

mogelijk voorzienbaar en vermijdbaar te maken. Voordat concrete bestemmingen aan een locatie 

toegewezen kunnen worden zal moeten blijken of deze, ook vanuit archeologisch oogpunt, haalbaar 

zijn. Hierdoor worden financiële lasten bij werkzaamheden zoveel mogelijk voorzien en vermeden. Ook 

maakt dit het mogelijk om door middel van een vergunningenstelsel voorwaarden in het plan op te 

nemen die de bescherming van archeologische waarden kunnen waarborgen, wat soms een verzwaring 

van de ondergrens in oppervlakte en diepte betekent. In de praktijk komt het echter vaak voor dat het 

waarderende proefsleuvenonderzoek pas plaats vindt na vaststelling van het bestemmingsplan, wat 

gevolgen kan hebben, bijvoorbeeld omdat het plangebied nog niet toegankelijk is voor een 

proefsleuvenonderzoek. 

 

Als er dan bij het waarderende proefsleuvenonderzoek een waardevolle vindplaats wordt aangetroffen 

en de oppervlaktegrens blijft bijvoorbeeld staan op de eerder van de gemeentelijke verwachtingenkaart 

overgenomen 250 m2, dan kan er vervolgens bij de aanvraag van de bouwvergunning geen 

archeologisch onderzoek meer worden afgedwongen omdat de bouw van een huis meestal niet boven 

de 250 m2 komt. Als er dan archeologische waarden tevoorschijn komen, is niet de vergunning vrager 

verantwoordelijk, maar is de gemeente aan zet en draait op voor de kosten van archeologisch 

onderzoek. Om dit te voorkomen zal bij het doorschuiven van het waarderend archeologisch 

onderzoek naar de aanvraag van een bouw- of aanlegvergunning, in het vast te stellen nieuwe 

bestemmingsplan altijd de stringentere oppervlaktemaat van 100 m2 als ondergrens voor 

archeologisch onderzoek aangehouden moeten worden, ongeacht de ondergrens zoals aangeduid op 

de archeologische verwachtingen- en waardenkaart. 

 

Loden pauselijk zegel van Gregorius XI, daterend uit 1370-1378 en gevonden door een 

detectoramateur bij Kuikseind in Oostelbeers (Bron: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden). 

 

4.5.5 Toevalsvondsten
23

 

In plangebieden die niet onderzoeksplichtig zijn of waar de initiatiefnemer heeft voldaan aan de 

onderzoeksverplichting, hetzij van alleen inventariserend onderzoek, hetzij ook van een opgraving of 

begeleiding, kan de gemeente vergunning verlenen voor de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

23 Toevalsvondsten zijn onder de Omgevingswet ondergebracht in hoofdstuk 19: bevoegdheden in bijzondere 

omstandigheden. 
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Desondanks kunnen bij graafwerkzaamheden ‘toevalsvondsten’ worden gedaan, zoals crematie- of 

inhumatiegraven die door hun beperkte omvang en diepteligging meestal niet voorspelbaar zijn. In 

zo’n geval kan de initiatiefnemer niet gehouden worden aan het veroorzakersprincipe. Op basis van 

een selectiebesluit van de gemeente mocht het initiatief immers zonder (verdere) archeologische 

verplichtingen worden gerealiseerd. Dergelijke vondsten dienen op grond van art. 19.8 Omgevingswet 

bij het college van burgemeester en wethouders gemeld te worden. Het college stelt vervolgens de 

minister van OCW op de hoogte (in de praktijk de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). Het niet melden 

is een strafbaar feit.  

 

Soms kunnen dergelijke vondsten van groot belang zijn. De Omgevingswet regelt in dat geval dat niet 

alleen de minister van OCW, maar ook de gemeente bevoegd is om bodemverstorende werkzaamheden 

stil te leggen. Ook komt het voor dat onder druk van de publieke opinie alsnog na overleg tussen 

betrokkenen een onderzoek ingesteld wordt, ook al kan de gemeente niet meer terugkomen op de 

verleende vergunning. Bij het stilleggen van werk door de gemeente of het Rijk komen de kosten niet 

ten laste van de verstoorder, maar ‘in redelijkheid’ van de gemeente dan wel de Minister, waarbij van 

de gemeente verwacht mag worden, dat de zorgvuldigheid van de besluitvorming evident is. Onder 

druk van de publieke opinie ontstaat meestal tussen alle betrokkenen een onderhandelingssituatie met 

hoge tijdsdruk, waarbij kosten voor de gemeente te verwachten zijn. 

 

De Leeuwerikstraat te Oirschot gezien vanuit de Nieuwstraat omstreeks 1970 (bron: Heemkundekring 

"de Heerlijkheid Oirschot" Collectie P. Bogmans). 

 

4.6 Cultuurhistorische waarden 

 

Op de Cultuurhistorische Waardenkaart zijn de in de gemeente Oirschot aanwezige cultuurhistorische 

waarden van lokaal, regionaal en bovenregionaal belang aangegeven. Onder cultuurhistorische 

waarden vallen het historisch landschap en het gebouwd en aangelegd erfgoed. Voor de gemeente 

Oirschot onderscheiden we vijf verschillende waarden: 

1. Beschermd rijksmonument, waaronder dorpsgezichten; 

2. Beschermd gemeentelijk monument; 

3. Cultuurhistorische vlakken en complexen van provinciaal belang; 

4. Gemeentelijke cultuurhistorische ensembles; 

5. Object of gebied met zeer hoge, hoge en redelijk hoge cultuurhistorische waarde, waaronder 

beeldbepalende panden en cultuurlandschappen. 



58 

 

 

De gemeente Oirschot telt maar liefst 188 beschermde rijksmonumenten, twee beschermde 

dorpsgezichten (dorpskern van Oirschot en De Bollen) en 145 gemeentelijke monumenten. 

 

 

De cultuurhistorische waardenkaart van Oirschot van 2021. 
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De cultuurhistorische waarden kunnen worden getypeerd naar verschillende typen objecten of 

gebieden welke veelal een specifieke omschrijving in de planregels vragen. Het gaat om: 

- Cultuurhistorische ensembles 

- Historische bouwkunst 

- Historische stedenbouw 

- Historische geografie (lijn en vlak) 

- Historisch groen 

- Historische zichtrelaties 

- Aardkundige waarden 

Een beschrijving van de afzonderlijke gebouwen, objecten en (historisch waardevolle) gebieden is te 

vinden in de toelichting op de erfgoedkaart en de bijbehorende bijlagen. 

 

4.6.1 Cultuurhistorische ensembles 

De waardering van het historisch landschap en gebouwd en aangelegd erfgoed gaat uit van losse 

elementen en van ensembles. Ensembles zijn groepen van historische landschappelijke elementen die 

een nauwe samenhang hebben. Een aantal voorbeelden van ensembles zijn: 

- religieuze ensembles: kerk met pastorie en klooster, tuin en begraafplaats  

- industriële ensembles; kantoorgebouwen, werkplaatsen, schoorsteen, infrastructuur en arbeiders- 

en directeurswoning 

- agrarische ensembles; boerderij als hoofdgebouw, erfinrichting met diverse bijgebouwen en groen 

- landschappelijk ensemble zoals een landgoed: een centraal huis met siertuin, moestuin, vijver, 

park, boerderijen, lanen en dreven, een stuk bos en misschien enkele “follies”: verrassende 

sierelementen.  

Het ensemble van dat landgoed vat dat alles weer samen zoals het ook bedoeld is en functioneerde. 

Ensembles kunnen zowel bestaan uit meerdere gebouwen, die tot een geheel horen zoals een klooster 

of landgoed, maar het kan ook gaan om één element. Zo'n "element" is dan een ensemble op zich, 

terwijl elders een ensemble uit een rij apart genoemde elementen is opgebouwd. 

 

Uniek nr. Naam Typering Opp (ha) 

E6.001 Westelbeers Broek Beekdal 84 

E6.002 Akkercomplex Westelbeers Akkercomplex 139 

E6.003 Kuikseindsche Heide Heide 458 

E6.004 Middelbeers Akkercomplex 28 

E6.005 Molenbroek Muestermolen Beekdal 77 

E6.006 Akkercomplex Oostelbeers Akkercomplex 122 

E6.007 Landgoed Baest Landgoed 568 

E6.008 Landgoed 's-Heerenvijvers Landgoed 85 

E6.009 Oude Dorpskern Oirschot Dorpskern 49 

E6.010 Boterwijk Buurtschap, Akkercomplex 81 

E6.011 Kasteel Ten Bergh Kasteel 40 

E6.012 Notel Buurtschap 18 

E6.013 Kasteel Bijsterveld Landgoed 12 

E6.014 Straten Buurtschap 39 

E6.015 Akkercomplex Straten-Notel Akkercomplex 188 

E6.016 De Mortelen Kleinschalig landschap 908 

E6.017 Landgoed Heerenbeek Landgoed 225 

Tabel met een overzicht van de 17 cultuurhistorisch waardevolle ensembles in Oirschot. 
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In Oirschot gaat het met name om de 17 (landschappelijke) ensembles, waaronder akkercomplex 

Westelbeers, Landgoed Heerenbeek, De Mortelen en buurtschap Notel. In de ensembles zijn de 

cultuurhistorische vlakken en complexen van provinciaal belang geïntegreerd. Voor de 

cultuurhistorische ensembles zal in het bestemmings-/omgevingsplan een beschermende regeling 

opgenomen moeten worden, rekening houdend met de instructieregels vanuit de provinciale 

omgevingsverordening. 

 

Ensemble Akkercomplex Westelbeers op de topografische kaart van 2020. 

 

In de beschrijving van de ensembles (zie bijlage 2 van de toelichting op de erfgoedkaart) wordt 

ingegaan op de samenhang van de losse punten, lijnen en vlakken. Ze bestaan steeds uit een aantal 

naar type verschillende onderdelen die elkaar aanvullen en tot een boeiend geheel maken. Samen 

hebben ze een geschiedenis, vertellen ze een verhaal en zijn ze dus ook makkelijker te beschermen. 

Deze ensembles vragen bijzondere zorg. Hun kracht kan achteruitgaan door het vernietigen van één of 

meer onderdelen. Zorgvuldige planning en aanvulling van "gaten" in het ensemble kan de kracht er 

juist van vergroten. Onderhoud maar zeker ook ontwikkeling zal de ensembles in de toekomst moeten 

behouden. Ensembles lenen zich ook voor een educatief element: een plaquette met uitleg en opname 

in fiets- of wandelroutes-met-uitleg. Geïsoleerde elementen hebben een lagere waarde dan elementen 

die met andere elementen relevante relaties hebben of daarmee zelfs een uitgesproken ensemble 

vormen. Wanneer elementen uit een ensemble aangetast worden, daalt daarmee de waarde van het 

hele ensemble en van de andere onderdelen daarvan. 

 

4.6.2 Historische bouwkunst 

Voor de (voorbeschermde) rijks- en gemeentelijke monumenten en de waardevolle historische 

bouwkunst zullen in het bestemmings-/omgevingsplan maatwerkregels worden opgenomen. De 

instandhouding van de hoofdvorm kan met een omgevingsvergunning voor het slopen worden 
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beschermd. Ook kunnen andere voor het gebied of voor het gebouw specifieke karakteristieke 

kenmerken zoals nokrichting, ligging, bebouwingsstructuren en maatvoering worden beschermd. Dit is 

mogelijk door het stellen van regels in het omgevingsplan. De grondslag hiervoor is te vinden in artikel 

13.6 Bal. 

 

Polsdonken 2-2a in 2019: twee waardevolle langgevelboerderijen (bron: Google Streetview 2019). 

 

4.6.3 Historische stedenbouw 

Ook voor de historische stedenbouw met cultuurhistorische waarde zullen in het omgevingsplan 

maatwerkregels opgenomen moeten worden. In bepaalde gebieden is sprake van een 

bebouwingsstructuur die sinds jaar en dag op een bepaalde manier is opgebouwd. Per gebied zijn 

hierin verschillende kenmerken en karakteristieken te onderscheiden. Het is belangrijk om de 

ruimtelijke opbouw van het gebied te behouden. Er kan sprake zijn van verspreide of dichte tot half 

open bebouwingsstructuren. Een bebouwingsstructuur kan worden vastgelegd door middel van het 

vastleggen van de plaats van de bebouwing in bouwvlakken en het werken met gevellijnen. Op open 

plekken in de structuur wordt dan geen bouwvlak gelegd of krijgen de gronden een bestemming 

waarbinnen bebouwing niet is toegestaan.  

 

Kerkenpad van Oirschot naar Heilige Eik bij Proosbroekweg-Groenewoud (bron: Stichting Behoud 

Erfgoed Oirschot). 
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4.6.4 Historische geografie  

Onder historische geografie met een cultuurhistorische waarde vallen verschillende thema’s, zoals: 

infrastructuur, akkers en landgoederen. Belangrijke historische lijnen zijn de unieke kasseienwegen. 

Afhankelijk van de aanwezige kwaliteiten kunnen bepaalde beschermende maatwerkregels worden 

opgelegd. Een functieaanduiding ‘specifieke vorm van waarde - open gebied’ behoort ook tot de 

mogelijkheden. Om de openheid van het gebied te beschermen kunnen beperkende bouwregels 

worden opgenomen waarin bebouwing wordt tegengegaan. Daarnaast kan een vergunningplicht 

worden gekoppeld aan het aanbrengen van opgaande beplanting. 

 

Uitzicht over de Westelbeerse open akker (bron: Google streetview 2019). 

 

4.6.5 Historisch groen 

Voor het historisch groen met cultuurhistorische waarde zullen in het omgevingsplan maatwerkregels 

worden opgenomen. Historische beplanting, zoals parken, laanbeplanting, waardevolle bomen, zullen 

specifiek bestemd dienen te worden als ‘Historisch groen’. Waardevolle bomen kunnen ook worden 

aangeduid met de functieaanduiding ‘monumentale boom’. Bebouwing kan binnen deze 

groenstructuren worden tegengegaan in de bouwregels. Voor verschillende werken en 

werkzaamheden, zoals voor het aanleggen van verharding en het verwijderen van beplanting, kan het 

vereiste van een omgevingsvergunning voor het aanleggen worden opgenomen. 

 

Winters gezicht op een boerderij  aan de Fluterd met uitzicht op Oirschot (bron: Heemkundekring "de 

Heerlijkheid Oirschot" Collectie Antoon van Esch). 
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4.6.6 Cultuurhistorische zichtrelaties 

Onder historische zichtrelaties vallen in Oirschot zowel de zichtlijnen onder het thema gehuchten – 

lijnen als de molenbiotopen. Molenbiotopen betreffen cirkelvormige zones rond windmolens, die van 

belang zijn voor de windvang en voor de landschappelijke uitstraling. Op de kaart is rond elke 

traditionele windmolen een dergelijke biotoop weergegeven, met een straal van 400 meter, 

onafhankelijk van de huidige staat van de molen en van de mate van verstoring van de windvang. De 

molenbiotopen dienen zorgvuldig te worden ingericht (toetreding van wind), en in geval van 

grondzeilers zelfs grotendeels te worden vrijgehouden van bebouwing. 

 

De cultuurhistorische waarde van de zichtlijnen bij de dorpen wordt bepaald door hun onderlinge 

visuele relatie of de visuele relatie met de omgeving. Het gaat dan om bijvoorbeeld de zichtrelatie 

tussen een dorpslint en het omliggende landschap. Zo’n zichtrelatie is op de cultuurhistorische 

waardenkaart met een pijl aangegeven. 

 

Zichtlijn vanuit Boterwijk op de kerktoren van Oirschot, zoals deze op de cultuurhistorische 

waardenkaart is opgenomen. 

 

4.6.7 Aardkundige waarden 

De provincie Noord-Brabant heeft in Oirschot twee aardkundig waardevolle gebieden aangewezen. Het 

gaat om de Oirschotse Heide die vooral vanwege het door mensen beïnvloede reliëf en 

zandverstuivingen wordt geroemd. Het andere gebied is de Kleine en Groote Beerze, Westelbeersche 

Broek en Kuikseindse Heide dat slechts deels ligt in de gemeente Oirschot. Het gaat hier om een 

waardevol beekdalgebied met aangrenzend dekzanden met heidelandschap, deels vrij meanderende 

beken die door de Midden-Brabantse dekzandrug heen breken. Het archeologisch en aardkundig 

bodemarchief dat bewaard is gebleven onder het maaiveld is gevoelig voor grootschalige graaf- of 

plagwerkzaamheden in het kader van natuurontwikkeling en -beheer. 

 

Voor de aardkundige waarden zal in het bestemmings-/omgevingsplan een beschermende regeling 

opgenomen moeten worden. Het gaat om instructieregels vanuit de provinciale omgevingsverordening. 
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De Aardbossen bij Westelbeers, onderdeel van het aardkundige waardevolle gebied Kleine en Groote 

Beerze, Westelbeersche Broek en Kuikseindse Heide (bron: https://www.klikprintenwandel.nl). 

 

4.7 Onderzoeksverplichtingen cultuurhistorische waarden  

De gemeente Oirschot is gebonden aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de zorg voor 

cultuurhistorische waarden (historisch landschap en gebouwd en aangelegd erfgoed). Zo heeft zij een 

verplichting ten opzichte van de instandhouding van rijksmonumenten en moet er bij grote en kleine 

ruimtelijke ontwikkelingen getoetst worden hoe is omgegaan met het behoud van historisch landschap 

en gebouwd en aangelegd erfgoed. Bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan (omgevingsplan) 

heeft de gemeente zelf ook de verplichting dit in beeld te brengen. De Cultuurhistorische 

Waardenkaart vormt hiervoor de basis. Daarnaast kan de gemeente vastleggen dat een advies van de 

commissie ruimtelijke kwaliteit benodigd is. 

 

Om de cultuurhistorische waarden te kunnen beschermen en mee te kunnen wegen, zal in veel 

gevallen net als bij archeologie een omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. Hierbij wordt onder 

andere getoetst op basis van wat er in de erfgoedverordening staat en vanaf 2022 in de 

beoordelingsregels van het omgevingsplan. Door zo vroeg mogelijk in het proces rekening te houden 

met het eventueel aanwezige erfgoed en de omgang ermee, wordt de afweging transparant voor 

initiatiefnemers, in plaats van dat het een frustratie is aan het einde van het proces. Daarbij kan door 

vroeg in het proces deel te nemen aan de ruimtelijke afweging, tijdig nagedacht worden over hoe 

erfgoed ontwikkelingen kan versterken en onmogelijkheden worden omgevormd tot kansen. 

 

Voor het afgeven van een omgevingsvergunning is een zorgvuldige afweging nodig tussen de 

aangevraagde wijziging of geplande ontwikkeling en de consequenties die deze wijziging of 

ontwikkeling heeft op de monumentale- en cultuurhistorische waarden van het pand of gebied. Wat 

betekent het bouwen van nieuwe woningen voor de cultuurhistorische waarde zoals aangeduid op de 

erfgoedkaart? Bij wijzigingen in monumenten en ensembles is er specifieke aandacht nodig om het 

historische beeld en structuur te behouden en te versterken. Dit geldt ook voor de instandhouding van 

cultuurhistorisch waardevolle objecten. De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien 

de cultuurhistorische waarden niet worden geschaad en bij de activiteit monumenten/slopen alleen als 

het belang van de monumentenzorg zich daar niet tegen verzet. In het geval van aanwezige 

cultuurhistorische waarden kan aan initiatiefnemers van ingrijpende ontwikkelingen om aanvullend 
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onderzoek worden gevraagd. Dit kan afhankelijk van de werkzaamheden cultuur-, architectuur- of 

bouwhistorisch onderzoek betreffen. De kennis uit het onderzoek kan vervolgens worden ingezet voor 

kaderstelling bij ontwikkelingen of om de ontwikkeling in harmonie met de aanwezige 

cultuurhistorische waarden uit te voeren.  

 

Voor wat betreft de inhoudelijke aspecten van de aanvraag voor het wijzigen van erfgoed zijn met 

name details van belang. Deze details komen in een aantal momenten in de vergunningprocedure tot 

uiting. Daarbij is de intake van de aanvraag een belangrijk moment. Bij de intake en de 

ontvankelijkheidtoets moet worden gecheckt of alle relevante details van de te wijzigen onderdelen zijn 

toegevoegd.  

 

4.8 Nadere beleidsafwegingen cultuurhistorie 

 

4.8.1 Onevenredige aantasting 

Beschermen van erfgoed betekent niet dat er niks meer mag veranderen aan een beschermd of 

waardevol object; integendeel. Als de cultuurhistorische of monumentale waarden van een object of 

pand worden gerespecteerd is het geen probleem om wijzigingen aan te brengen. In het licht van de 

Omgevingswet moet voor de gebruiker (burgers / bedrijven) ook duidelijk zijn wáár die informatie te 

vinden is. De gemeente zal dus moeten voorzien in adequate informatieverstrekking. Bij een 

vergunningaanvraag wordt getoetst of deze waarden niet onevenredig worden aangetast. Als dat wel 

het geval is, vind een belangenafweging plaats, waarbij wordt gekeken of de andere belangen dermate 

zwaarwegend zijn dat zij aantasting van de cultuurhistorische waarden rechtvaardigen. 

 

De vergunningplicht geldt niet alleen voor de buitenzijde (gevels en daken), maar ook voor het 

interieur. Het betekent echter niet dat alles aan of in een monument historische waarde heeft. De 

gemeente kan vragen om een bouwhistorisch onderzoek om te zien welke delen van het monument 

wegens hun historische waarde bescherming behoeven. Bij de vergunning kunnen dan voorschriften 

worden opgenomen om die monumentale delen te beschermen. 

 

4.8.2 Vergunningsplichtig of Vergunningsvrij 

De bepalingen over vergunningsvrije bouwwerken zijn opgenomen in art 2.15d en 2.15f van het Bbl. 

Met de bruidsschat wordt aan het omgevingsplan van rechtswege een algemeen verbod toegevoegd op 

het’ zonder vergunning een bouwactiviteit te verrichten en het te bouwen bouwwerk in stand te 

houden en te gebruiken’. Deze artikelen wijzen categorieën van (bouw)activiteiten aan waarvoor dit 

verbod niet geldt. De overige regels van het omgevingsplan blijven echter onverminderd op deze 

bouwwerken van toepassing. Bij deze vrijstelling gelden wel randvoorwaarden over maatvoering, 

plaatsing etc. In artikel 2.15g zijn specifieke randvoorwaarden opgenomen met betrekking tot 

(voor)beschermde monumenten en door het Rijk aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten. 

 

Voor gewoon onderhoud, gericht op het behouden van wat er is, en minder omvangrijke activiteiten 

aan monumenten is geen omgevingsvergunning nodig. Dit betreft normaal onderhoud waarbij 

materiaalsoort, kleur, vormgeving, detaillering en profilering niet wijzigen. Bijvoorbeeld: 

• het schilderen in dezelfde kleur/verfsysteem 

• het vervangen van kapotte ruiten of kozijnen door hetzelfde type/materiaalsoort 

• het opstoppen van rieten daken 

• het vervangen van enkele dakpannen. 

 

Verder is het bouwen in, aan of op een monument (rijks, provinciaal of gemeentelijk) niet 

vergunningsplichtig mits het om onderdelen gaat die uit het oogpunt van monumentenzorg geen 



66 

 

waarde hebben. Ook voor het bouwen in rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten en voor inpandige 

veranderingen en bepaalde activiteiten op achtererven is geen vergunning meer nodig. Waar precies de 

grenzen liggen, is te vinden op de op de website van de RCE.24 

 

Als de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder vergunning, geldt nog steeds dat een 

beschermd monument niet beschadigd of te vernield mag worden: “vergunningsvrij is dus niet 

vogelvrij”. Dit valt onder de instandhoudingsplicht beschermd cultureel erfgoed (Omgevingsbesluit art 

1.3 en meer specifiek voor rijksmonumenten Bal art 13.11). 

 

4.9 Implementatie cultureel erfgoed in omgevingsplan  

Rijks- en gemeentelijke monumenten als ook objecten of gebieden met archeologische of 

cultuurhistorische waarden, waaronder de aardkundige waarden en ensembles, zullen via instructie- en 

maatwerkregels in het omgevingsplan moeten worden opgenomen ter bescherming van de aanwezige 

archeologische of cultuurhistorische waarden. Daarnaast wordt voorgesteld om voor de Rijks- en 

gemeentelijke monumenten ook een functieaanduiding op te nemen in het omgevingsplan. 

 

In bijlage 5 zijn de basisregels voor cultureel erfgoed opgenomen, die bij het opstellen van het 

omgevingsplan binnen de gemeente Oirschot als uitgangspunt kunnen worden gebruikt.
25

 Het gaat hier 

om voorbeeldregels zoals ze in de pilot van het omgevingsplan Breda zijn toegepast. De regels zijn 

afgestemd op de verschillende categorieën archeologische en cultuurhistorische waarden en 

verwachtingen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werkt nog aan landelijke voorbeeldregels 

voor gemeenten, om op te nemen in hun omgevingsplan voor de diverse erfgoedwaarden. 

 

In de toelichting van het omgevingsplan zal op basis van de erfgoedkaart een archeologische en 

cultuurhistorische paragraaf moeten worden opgenomen. Hierin wordt het volgende beschreven en/of 

weergegeven:  

• de ondergrond in het plangebied voor zover relevant voor de historische situatie;  

• de bewoningsgeschiedenis en/of de stedenbouwkundige geschiedenis van het gebied;  

• de aanwezige monumenten en andere karakteristieke bebouwing of relicten; 

• het archeologische/cultuurhistorisch onderzoek naar de waarden; 

• de (relicten van) historische terreininrichting en het landschap (verkaveling, begroeiing, wallen, 

sloten, bolle akkers, steilranden, holle wegen etc.);  

• het gemeentelijke beleid ten aanzien van archeologische  en cultuurhistorische waarden en/of 

verwachtingen; 

• tot slot wordt een motivering gegeven van de wijze waarop in het eventuele ruimtelijk ontwerp 

wordt omgegaan met de eventueel aanwezige waardevolle archeologische en 

cultuurhistorische relicten. 

 

4.10 Conclusie 

Bij het opstellen van het omgevingsplan zal de gemeente rekening moeten houden met haar cultureel 

erfgoed door terreinen geen functie te geven die de archeologie, het gebouwde en aangelegde erfgoed 

of het historische landschap kunnen schaden. Bij het verlenen van vergunningen zal rekening 

gehouden moeten worden met bekende of te verwachte erfgoedwaarden door indien nodig, eerst een 

onderzoek naar de waarde te laten instellen en zo nodig aan de vergunning voorwaarden te verbinden. 

 

24 Zie https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/vergunningvrij.  

25 De regels moeten voldoen aan de Standaard toepasbare regels (STTR) voor opname in het Omgevingsloket. 

Daarbij is het mogelijk om extra informatie toe te voegen aan de toepasbare regels, zoals toelichtingen. Omdat er 

nog geen goede voorbeelden zijn, moeten deze basisregels gezien worden als een eerste aanzet. 

https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2018/01/01/vergunningvrij
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De kosten die samenhangen met het uitvoeren van dit onderzoek en het naleven van de 

vergunningvoorschriften komen voor rekening van de vergunningaanvrager.  

 

De archeologische beleidskaart geeft een vlakdekkend overzicht van alle bekende en te verwachte 

archeologische waarden en verwachtingen binnen het grondgebied van de gemeente Oirschot waaraan 

het archeologische beleid van de gemeente is gekoppeld. De regels die worden gesteld ten aanzien van 

archeologie zijn gebonden aan de omvang, diepte en locatie van de beoogde bodemingrepen.  

 

Op de cultuurhistorische waardenkaart zijn de in de gemeente Oirschot aanwezige cultuurhistorische 

waarden van lokaal, regionaal en bovenregionaal belang aangegeven. De cultuurhistorische waarden 

kunnen worden getypeerd naar verschillende typen objecten of gebieden welke veelal een specifieke 

omschrijving in planregels vragen. In tegenstelling tot archeologie is voor de cultuurhistorische 

waarden geen normgrens bepaald op basis van oppervlak en diepte omdat de diversiteit van 

cultuurhistorische waarden te groot is. Of en welk onderzoek noodzakelijk is, zal in overleg met de 

erfgoeddeskundige van de gemeente en/of de nieuwe gemeentelijke adviescommissie bepaald moeten 

worden. 

  

Actiepunten: 

 

• Rijks- en gemeentelijke monumenten als ook objecten of gebieden met archeologische of 

cultuurhistorische waarden, waaronder de aardkundige waarden en ensembles, zullen via instructie- en 

maatwerkregels in het omgevingsplan moeten worden opgenomen ter bescherming van de aanwezige 

archeologische of cultuurhistorische waarden.  

• Bij de erfgoednota zijn voorbeelden van basisregels voor cultureel erfgoed opgenomen, die bij het 

opstellen van het omgevingsplan binnen de gemeente Oirschot als uitgangspunt kunnen worden 

gebruikt. 

• Uit de evaluatie blijkt dat het gemeentelijk archeologiebeleid en de daarin gestelde ondergrenzen goed 

werkt. Alleen voor archeologisch zeer waardevolle terreinen is een nieuwe categorie opgenomen, zodat 

de aanwezige waarden beter beschermd worden. Hiervoor dient de geactualiseerde archeologische 

verwachtingen- en waardenkaart te worden vastgesteld. 

• Bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan (omgevingsplan) heeft de gemeente ook de 

verplichting de cultuurhistorische waarden in beeld te brengen. De Cultuurhistorische Waardenkaart 

vormt hiervoor de basis. 

• Om de cultuurhistorische waarden te kunnen beschermen en mee te kunnen wegen, zal in veel gevallen 

net als bij archeologie een omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. Door zo vroeg mogelijk in het 

proces rekening te houden met het eventueel aanwezige erfgoed en de omgang ermee, wordt de 

afweging transparant voor initiatiefnemers.  

• Voor het afgeven van een omgevingsvergunning is een zorgvuldige afweging nodig tussen de 

aangevraagde wijziging of geplande ontwikkeling en de consequenties die deze wijziging of 

ontwikkeling heeft op de monumentale- en cultuurhistorische waarden van het pand of gebied. De 

omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien de cultuurhistorische waarden niet worden 

geschaad en bij de activiteit monumenten/slopen alleen als het belang van de monumentenzorg zich 

daar niet tegen verzet. 
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Zicht vanaf Akkercomplex De Heezen richting De Notel en de kerk van Oirschot (bron: SBEO) 

 

Het in 2020 onthulde landkunstwerk, ‘de strijkster’bij de Kleine Beerze. Op een Witte Donderdag ergens 

in het jaar 1865 bevonden zich een drietal vrouwen in het oude Sint Willibrordkerkje toen er de bliksem 

insloeg. Een vrouw was op slag dood, twee overleefden het. Een van deze twee vrouwen beweerde 

sindsdien over helende krachten te beschikken. Door met haar handen over iemand heen te strijken 

kon ze uiteenlopende klachten en ziekten genezen. Van heinde en verre bezochten mensen haar (bron: 

https://www.dalvandekleinebeerze.nl/) 
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5 Verbeteren van erfgoed instrumenten 

 

Dit hoofdstuk geeft een analyse van het bestaand instrumentarium ten aanzien van ruimtelijk erfgoed 

in de gemeente Oirschot. Per instrument wordt aangegeven of en hoe daar verbeteringen in kunnen 

worden aangebracht. 

 

5.1 OmgevingsTafel 

De impact van de Omgevingswet op het vergunningverleningsproces en de dienstverlening is 

behoorlijk. De duur wordt sterk ingekort; alle aanvragen moeten in principe via de reguliere procedure 

binnen 8 weken worden afgehandeld. Ook de wijze waarop vergunningaanvragen getoetst worden 

verandert. De Omgevingswet vraagt om een integrale afweging, met als uitgangspunt: ‘Hoe kunnen we 

dit initiatief mogelijk maken?’ Bij vergunningaanvragen waar meerdere overheden regels voor stellen, 

wordt er één bevoegd gezag aangewezen als coördinator van het afhandelingsproces. Tenslotte komt 

er een aanvraagvereiste participatie bij vergunningaanvraag, die initiatiefnemers stimuleert om 

informatie te verschaffen over de wijze waarop de belangen van belanghebbenden zijn gehoord en hoe 

het resultaat daarvan is verwerkt in het plan. 

 

Dit alles vraagt om een zorgvuldig proces. Een proces van overleg over het initiatief met bestuurlijke 

partners, ketenpartners en belanghebbenden, kan in het geval van een complexe aanvraag naar 

verwachting niet binnen 8 weken worden doorlopen. Zeker als daar ook onderzoek bij komt kijken naar 

archeologie, historisch landschap en gebouwd en aangelegd erfgoed. Hiertoe dient dan ook een 

uitgebreider vooroverleg in te worden gericht, de zogeheten Omgevingstafel. Hierin speelt het 

vooroverleg zich af voordat de formele vergunningaanvraag wordt ingediend en de afhandeltijd van 8 

weken gaat lopen. Aan de tafel komen (in een of meerdere sessies) de initiatiefnemer en alle 

betrokkenen bij elkaar, waaronder de deskundigen op het gebied van erfgoed zoals de 

adviescommissie monumenten en welstand maar ook de regioarcheoloog. Het initiatief wordt 

besproken vanuit de gedachte dat het mogelijk gemaakt wordt. Dit levert de initiatiefnemer een 

integraal advies op, waarmee hij de vergunningaanvraag kan opstellen en indienen. Daarna kan de 

vergunning in acht weken worden afgehandeld.  
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Om tot een goed werkende Omgevingstafel te komen, zal er samen met VTH De Kempen en de ODZOB 

een uitgebreider vooroverleg moeten worden ingericht. Door VNG en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 

is in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de aanpak voor een gemeentelijk 

adviesstelsel in een handreiking uitgewerkt.
26

 De handreiking is gericht op het bevorderen van een 

goede omgevingskwaliteit, eveneens door overleg in een vroeg stadium. De welstandscommissies, 

monumentencommissies, commissies ruimtelijke kwaliteit en stads- en dorpsbouwmeesters zijn 

onderdeel van dat adviesstelsel. 

 

5.2 Toezicht en handhaving
27

 

In het kader van toezicht en handhaving is het niet alleen zaak dat tijdens de planvorming en 

vergunningprocedure zorgvuldig met monumentale waarden en details wordt omgegaan. Het is vooral 

zaak om ook tijdens de uitvoering met zorg de werkzaamheden te verrichten. Dit kan worden 

bewerkstelligd door voorafgaand aan de aanvang van de bouwwerkzaamheden met de eigenaar en 

aannemer een overleg te voeren, waarbij het bouwplan en de uitvoering in relatie tot de vergunning in 

detail worden afgestemd en belangrijke details en restauratietechnieken worden doorgesproken. 

Hetzelfde geldt als er vragen zijn over de aanpak van bijvoorbeeld onverwachte problemen. Daarbij is 

het noodzakelijk dat de toezichthouder door de planbeoordelaar nauwkeurig op de hoogte wordt 

gesteld van de kritische details en uitvoeringstechnieken. Het is wenselijk dat zowel de plantoetser als 

toezichthouder bij het afstemmingsoverleg met de opdrachtgever en uitvoerende partijen aanschuiven. 

Tijdens dit afstemmings- ofwel bouwoverleg kan tevens worden vastgelegd op welke momenten 

terugkoppeling plaats vindt met de gemeente. Deze afspraken worden opgenomen in de vergunning. 

 

De instandhoudingsplicht uit de Erfgoedwet (en straks de Omgevingswet) houdt in dat een eigenaar 

van een rijksmonument zorgt dat het monument zodanig onderhouden wordt dat instandhouding van 

het object en de monumentale bouwkundige elementen gewaarborgd is. Een eigenaar voldoet niet aan 

de instandhoudingsplicht wanneer onderdelen van het monument aantoonbaar niet onderhouden zijn 

en de eigenaar langdurig nalaat om het noodzakelijke onderhoud uit te voeren. Het maakt niet uit of 

de  verwaarlozing opzettelijk of onbewust gebeurt. Roerende zaken vallen niet onder de 

onderhoudsplicht, maar interieuronderdelen zoals een schouw of een stucplafond, wel. De 

onderhoudsplicht geldt ook voor structuurbepalende groenelementen van een monument. 

 

De gemeente bewaakt het ‘algemeen maatschappelijk belang’ van het erfgoed. Daarom is een actieve 

rol van de gemeente van belang. Met de instandhoudingsplicht kan een gemeente een eigenaar 

aanspreken die zijn monument niet onderhoudt. In het uiterste geval kan de gemeente handhavend 

optreden om het noodzakelijke onderhoud af te dwingen. De voorkeur gaat uiteraard uit naar het 

toezicht tijdens de werkzaamheden, vanwege meer succes op behoud van historische materiaal en 

kwaliteit. Bij handhaving zal er al sprake zijn van een (structurele) en onomkeerbare aantasting van de 

erfgoedwaarden. 

 

Onder de Omgevingswet krijgt de gemeente de mogelijkheid een bestuurlijke boete op te leggen 

(artikel 18.13) wanneer: 

• een verbod wordt overtreden dat is opgelegd ter bescherming van cultureel erfgoed of 

werelderfgoed;  

• niet wordt gehandeld conform instructies die zijn gegeven in verband met een archeologische 

toevalsvondst van algemeen belang. 

 

 

26 https://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/upload/files/200217_Handreiking_adviesstelsel.pdf 

27 Zie voor meer info: https://www.monumententoezicht.nl/onderhoudsplicht en ook 

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/erfgoedwet/instandhoudingsplicht-en-de-erfgoedwet.  

https://www.monumententoezicht.nl/onderhoudsplicht
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/erfgoedwet/instandhoudingsplicht-en-de-erfgoedwet
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De boetebevoegdheid die volgens dit artikel opgelegd kan worden door het bevoegd gezag, geldt voor 

de algemene regels op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau met betrekking tot cultureel erfgoed en 

werelderfgoed. Binnen de bandbreedte van het boetetarief (tot een maximum van € 82.000,-) kan het 

bevoegd gezag beleidsregels opstellen voor de hantering van tarieven voor bepaalde overtredingen. 

Daarbij kan rekening worden gehouden met strafverhogende factoren, zoals bijvoorbeeld een 

recidiveregeling. Het bevoegd gezag moet met het Openbaar Ministerie afstemmen over de inzet van 

de bestuurlijke boete. Een bruikbaar kader hiervoor biedt de Landelijke Handhavingsstrategie. 

 

5.3 Bouwhistorisch onderzoek 

Bij gebouwde monumenten is vaak sprake van een summiere monumentenbeschrijving en 

waardestelling, omdat meestal alleen de buitenzijde van het pand beschreven is. De redengevende 

monumentbeschrijving is echter bedoeld om een object te duiden en de reden van bescherming te 

motiveren. Of in het pand nog oude kelders, schouwen of constructieonderdelen, zoals balklagen of 

oude kapconstructies aanwezig zijn, is in de meeste gevallen niet bekend. Om duidelijkheid te krijgen 

over de specifieke waarden van een monument, zoals muren of constructies is deze beschrijving niet 

het juiste instrument. Het is daarom zeer gewenst om voorafgaand aan de vergunningaanvraag een 

bouwhistorisch onderzoek of verkenning te laten uitvoeren. De diepgang van het onderzoek is 

afhankelijk van de ingreep en de vraag welke monumentale waarden in geding zijn.  

 

Bouwhistorisch onderzoek omvat het zoeken naar alle relevante gegevens, en de analyse en de 

interpretatie daarvan, die kunnen leiden tot de beschrijving van de bouw– en gebruiksgeschiedenis van 

bouwwerken of structuren. Er worden verschillende vormen van bouwhistorisch onderzoek 

onderscheiden op grond van de diepgang van de werkzaamheden.  

Het doel van bouwhistorisch onderzoek is: 

- signalering van historische bouwwerken en structuren; 

- documentatie van historische bouwwerken en structuren (bouw-, verbouwings –en 

gebruikersgeschiedenis) 

- bouwhistorische waardestelling van historische bouwwerken en structuren, ten behoeve van 

een (in cultuurhistorisch opzicht) beter beheer of als voorbereiding van een restauratie, 

verbouwing of herbestemming. Door het bepalen en vastleggen van bouwhistorische waarden 

kan worden voorkomen dat deze door onwetendheid verloren gaan; 

- advisering bij verbouwingen van bouwwerken en structuren; 

- vergroting van kennis van de geschiedenis van het bouwen / verbouwen 

Het voordeel van een bouwhistorisch onderzoek is dat de waardestelling voor alle partijen inzichtelijk 

is. Daarmee kan de juiste discussie worden gevoerd over de meest essentiële kwaliteiten van het pand. 

Dit biedt voor alle partijen duidelijkheid en zorgt voor een goede procesvoortgang en uiteindelijk veel 

tijdswinst.  

 

De belangrijkste conclusies uit het bouwwerk of de structuur zelf wordt getrokken uit de bouwmassa, 

de gevels, de constructie, de toegepaste materialen, de bewerking van de materialen en de afwerking 

van het interieur, met inbegrip van alle sporen van wijziging en toevoeging. Uit kaartmateriaal, 

literatuur en archieven kunnen eveneens bouwhistorische conclusies over bouwwerken worden 

getrokken; de mate van diepgang waarin dit gebeurt hangt af van de onderzoeksvraag. 
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Voorbeeld van een bouwhistorisch onderzoek naar de kasteelboerderij ‘huize Coolmont’ in Oirschot 

door Bureau Hüsken in 2020. 

 

Het is de bedoeling dat de medewerkers van de gemeente een bezoek brengen aan het pand om een 

eerste inschatting te maken van de aanwezige waarden in relatie tot de gewenste wijzigingen en 

consequenties voor de waarden. Wanneer geen monumentale waarden in het geding zijn, of een 

beperkte ingreep plaatsvindt, zal geen of slechts een beperkt onderzoek nodig zijn. Indien er meer 

gecompliceerde ingrepen gaan plaatsvinden, zal er een onderzoek door een deskundige (bouw- cq. 

architectuurhistoricus) moeten plaats vinden. Uitgangspunt is dat het onderzoek in een zo vroeg 

mogelijk stadium wordt verricht, zodat het kan dienen als leidraad en inspiratiebron voor de 

planvorming. Tevens vormt het waardestellend onderzoek een toetsingskader voor de beoordeling van 

een omgevingsvergunning voor wat betreft de specifieke monumentale waarden van een pand. De 

gemeentelijke adviescommissie beoordeeld veelal deze onderzoeken aan de hand van de vastgestelde 

landelijke richtlijnen en kennis van de situatie.  

 

5.4 Duurzaam behoud van het bodemarchief 

Het voornaamste uitgangspunt van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is om er naar te 

streven waardevolle archeologische resten voor toekomstige generaties in de bodem te behouden. Het 

komt dan ook steeds vaker voor dat besloten wordt om archeologische vindplaatsen in de bodem te 

bewaren (behoud in situ) waarmee duur archeologisch onderzoek wordt voorkomen. In Oirschot is 

echter nog maar beperkt sprake van behoud in situ. In slechts één van de 79 plangebieden, waar bij de 

voorbereiding voor ruimtelijke ingrepen archeologisch onderzoek werd uitgevoerd in de afgelopen 9 

jaar, was sprake van behoud in situ doordat de archeologische laag niet werd geraakt. Dat de meeste 

vindplaatsen echter niet in de grond bewaard blijven, komt niet per se door een gebrek aan 

maatschappelijk draagvlak of politieke onwil. Onderliggende redenen zijn vooral praktisch en financieel 
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van aard: ontwikkelaars gaan niet gauw kostbaar waarderend onderzoek uitvoeren, als niet zeker is of 

een plan tot uitvoering komt. 

 

Bij behoud komen echter ook duidelijke richtlijnen voor goed behoud in situ om de hoek kijken. 

Wanneer is er sprake van een goede bewaring? Kan er zomaar grond opgehoogd worden bij een 

vindplaats? Zijn schroefpalen ter voorkoming van vergraving van de bodem, een goed alternatief? 

Vanuit de behoudsdoelstelling is het van belang dat bij het ontwerp en de voorbereiding van 

nieuwbouwplannen in gebieden waar archeologische waarden aanwezig zijn, in een zo vroeg mogelijk 

stadium onderzocht wordt in hoeverre archeologische resten via civieltechnische maatregelen in situ 

kunnen worden veiliggesteld. Bij inpassingsmaatregelen en archeologiesparend bouwen kan concreet 

gedacht worden aan het vermijden van de aanleg van (parkeer)kelders, het toepassen van zogenaamde 

zettingsvrije constructies, het bouwen op bestaande funderingen of het toepassen van 

draagconstructies boven archeologisch waardevolle lagen. Bij projecten in archeologisch waardevolle 

gebieden of zones met een hoge verwachting kan de gemeente, daar waar redelijkerwijs mogelijk, 

archeologische maatregelen opnemen in het programma van eisen van het ontwerp. 

 

Om behoud in situ in goede banen te leiden en het voor iedereen inzichtelijk te maken wanneer er 

sprake kan zijn van goed behoud, zijn voorwaarden voor behoud in situ opgesteld zie bijlage 3. Deze 

zijn gebaseerd op landelijke studies maar zijn afgestemd op de landschappelijke en archeologische 

situatie in de regio Zuidoost-Brabant.  

 

De stappen om te komen tot een archeologievriendelijk bouwplan zijn idealiter als volgt: 

 

1. Vooroverleg, voorafgaand aan het indienen van de vergunningaanvraag: 

a) Informatie-uitwisseling tussen gemeente en initiatiefnemer bouwplan. 

b) Archeologisch rapport plangebied  

c) Risico-inventarisatie bouwplan 

d) Planaanpassing tot archeologievriendelijk bouwplan 

 

2. Vergunningprocedure 

Het bouwplan wordt in het kader van de vergunningprocedure onder andere op het aspect archeologie 

getoetst. De gemeente beslist of het bouwplan voldoende is aangepast en uitgevoerd kan worden. Een 

voorwaarde waaronder de vergunning wordt verleend kan zijn dat bepaalde ingrepen archeologisch 

begeleid worden of dat delen van de vindplaats die verstoord raken voorafgaand aan de bouw 

opgegraven worden. In het uiterste geval kan een vergunning worden geweigerd. 

 

Als geen vooroverleg over het bouwplan is gevoerd zal het overleg, een eventuele planaanpassing of 

onderzoek binnen de vergunningstermijn moeten plaatsvinden. De initiatiefnemer loopt daarmee het 

risico dat het ingediende bouwplan te schadelijk gevonden wordt, waardoor een opgraving 

voorafgaand aan de bouw nodig is. Of dat een vergunning niet verleend wordt omdat planaanpassing 

niet meer binnen de termijn uitgevoerd kan worden. 
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Archeologisch onderzoek bij Ekerschot-Noord in Oirschot in 2019 (Bron: ADC ArcheoProjecten). 

 

5.5 Gemeentelijke richtlijnen 

archeologisch/cultuurhistorisch/bouwhistorisch onderzoek 

In haar rol van bevoegd gezag ziet de gemeente er op toe dat bij de uitvoering van alle vormen van 

archeologisch onderzoek wordt gewerkt conform de (standaard)richtlijnen zoals vastgelegd in het 

gemeentelijke erfgoedbeleid en de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Dit gemeentelijke 

toezicht geldt ook voor cultuurhistorisch en bouwhistorisch onderzoek wat steeds vaker binnen de 

gemeenten voorkomt. Hier waren nog geen richtlijnen voor opgesteld vanuit de gemeente in 

tegenstelling tot archeologie.  

 

Deze richtlijnen voor archeologisch/cultuurhistorisch/bouwhistorisch onderzoek zijn te vinden in 

bijlage 6 en zijn bedoeld om het zorgvuldig omgaan met erfgoed verder te professionaliseren. Alle 

archeologische, cultuurhistorische en bouwhistorische onderzoeken, die binnen de gemeente Oirschot 

worden uitgevoerd in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling, zullen moeten voldoen aan de hier 

gestelde richtlijnen. Met deze richtlijnen worden de onderzoeken toegespitst op de gemeentelijke 

situatie, zoals het verplicht raadplegen van de erfgoedkaart en de heemkundekringen of het 

voorkomen van onnodige karterende boringen. De richtlijnen vormen tevens het kader voor de toetsing 

van archeologisch/cultuurhistorisch/bouwhistorisch onderzoek bij vergunningsprocedures. 

 

Archeologisch, cultuurhistorisch en bouwhistorisch onderzoek raakt veel belanghebbenden en 

betrokkenen; van eigenaar, onderzoeker, ontwerper, toezichthouder tot en met beheerder. Het gaat 

om het nemen van afgewogen beslissingen. De cultuurhistorische waarde is daarbij een essentieel 

onderdeel. De richtlijnen zijn in eerste instantie bedoeld voor eigenaren/beheerders van een 
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cultuurhistorisch waardevol object, gebied of gebouw, de onderzoekers die de waarden van een object 

of gebouw vaststellen, en toetsers die veranderingen beoordelen en/of daarvoor vergunning verlenen. 

De resultaten leveren in woord en beeld inspiratie en uitgangspunten op voor het ontwerpproces.  

 

5.6 Regionale Onderzoeksagenda Erfgoed 

De erfgoedkaart verbeeldt de huidige stand van kennis over het cultureel erfgoed en de keuzes die 

gemaakt zijn bij het aanwijzen van gebieden met hoge waarden of een hogere of minder hoge 

verwachting. De resultaten van het onderzoek leveren een bijdrage aan de geschiedschrijving van de 

gemeente en de regio. Door toekomstig onderzoek kunnen bestaande lacunes geleidelijk worden 

opgevuld, maar zullen ongetwijfeld nieuwe vragen gesteld worden. Dit zal zijn invloed hebben op onze 

waardering van individuele monumenten, het bodemarchief en historische gebieden. Een regelmatige 

evaluatie van de onderzoeksresultaten kan leiden tot een bijstelling van de archeologische en 

cultuurhistorische beleidskaarten. 

 

Een onderzoeksagenda benoemt belangrijke archeologische of historische thema’s, kennislacunes en 

onderzoeksvragen die tot dusver onbeantwoord zijn gebleven. Aan de hand van deze vragen kunnen 

keuzes worden gemaakt op het gebied van archeologisch beleid en onderzoek. Aan de hand van de 

onderzoeksagenda kan door de gemeente worden bepaald welke onderzoeksvragen moeten worden 

beantwoord bij bijvoorbeeld een uit te voeren opgraving. De Kempengemeenten beschikken sinds de 

vaststelling van het archeologiebeleid in 2011 over een Regionale Archeologische Onderzoeksagenda, 

die voornamelijk gebruikt wordt bij het formuleren van onderzoeksvragen in Programma’s van Eisen bij 

archeologisch onderzoek. Deze onderzoeksagenda was gebaseerd op de in 2006 gelanceerde 

Nederlandse Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA). De stand van kennis is sindsdien echter sterk 

toegenomen en inmiddels is ook een nieuwe Nationale Onderzoeksagenda Archeologie 2.0 

beschikbaar. Verder verscheen eind 2018 het syntheseonderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van 

Oost-Brabant vanaf de late prehistorie tot en met de late middeleeuwen,
28

 en zijn er inmiddels nog veel 

meer syntheseonderzoeken vanuit de RCE beschikbaar.
29 

Met deze nieuwe kennis is het mogelijk om de 

onderzoeksagenda verder in te kleuren gericht op de Kempenregio waardoor gerichter onderzoek naar 

cultureel erfgoed kan plaatsvinden. 

 

Vraagstellingen vanuit bouwhistorisch en cultuurhistorisch onderzoek ontbraken nog. Aangezien de 

verwachting is dat deze onderzoeken de komende jaren toe zullen gaan nemen, is ervoor gekozen om 

de archeologische onderzoeksagenda aan te vullen met onderzoeksvragen die gericht zijn op 

bouwhistorie, historisch landschap en historie van de Kempen. De onderzoeksagenda dient te worden 

gebruikt bij het opstellen van Programma’s van Eisen voor archeologisch/cultuurhistorisch/ 

bouwhistorisch onderzoek en zal dan ook vooral door onderzoekers worden geraadpleegd. De 

onderzoeksagenda is te vinden in bijlage 7 bij deze beleidsnota en geeft aan wat bekend is aan 

archeologische en historische informatie over de gemeente/regio en welke informatie nog ontbreekt. 

Zo wordt aangegeven in welke gebieden (bijvoorbeeld oude dorpskernen en beekdalen) extra aandacht 

nodig is voor cultureel erfgoed teneinde meer te weten te komen over de lokale historie. Zoveel 

mogelijk wordt aangegeven wat in de uitvoeringspraktijk de meest geschikte methoden zijn om deze 

vragen te onderzoeken en te beantwoorden. 

 

28 E. Ball & R. Jansen, 2018: Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant. Synthetiserend 

onderzoek naar locatiekeuze en bewoningsdynamiek tussen 1500 v.Chr. en 1500 n.Chr. op basis van archeologisch 

onderzoek in het Malta-tijdperk (NAR 61), Amersfoort. 

29 https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/synthese-archeologische-

onderzoeksrapporten.  

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/synthese-archeologische-onderzoeksrapporten
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/synthese-archeologische-onderzoeksrapporten
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Publicatie over het syntheseonderzoek naar de 

bewoningsgeschiedenis van Oost-Brabant vanaf 

de late prehistorie tot en met de late 

middeleeuwen uit 2018. 

 

 

 

 

 

Rapport van een grootschalige opgraving in 

Best-Aarle, vlakbij Oirschot, waar veel nieuwe 

kennis naar boven kwam over de prehistorie, 

Romeinse tijd en de boerderijontwikkeling van 

de afgelopen 1000 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Conclusie 

Met de komst van de Omgevingswet zal de vergunningprocedure korter worden waardoor veel meer 

overleg vooraf noodzakelijk zal worden. Hiertoe dient dan ook een uitgebreider vooroverleg in te 
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worden gericht, de zogeheten Omgevingstafel. Aan de tafel komen (in een of meerdere sessies) de 

initiatiefnemer en alle betrokkenen bij elkaar, waaronder de deskundigen op het gebied van erfgoed 

zoals de adviescommissie monumenten en welstand maar ook de regioarcheoloog.  

 

Met de wettelijke instandhoudingsplicht voor monumenten kan een gemeente een eigenaar aanspreken 

die zijn monument niet onderhoudt. In het uiterste geval kan de gemeente handhavend optreden om 

het noodzakelijke onderhoud af te dwingen. De beste garantie op behoud van historisch materiaal en 

kwaliteit, is door voorafgaand aan de aanvang van de bouwwerkzaamheden met de eigenaar en 

aannemer een overleg te voeren, waarbij het bouwplan en de uitvoering in relatie tot de vergunning in 

detail worden afgestemd. 

 

Bij gebouwde monumenten is vaak sprake van een summiere monumentenbeschrijving en 

waardestelling, omdat meestal alleen de buitenzijde van het pand beschreven is. Om met de eventueel 

aanwezige monumentale waarden rekening te kunnen houden bij een (ver)bouwaanvraag, zal dan 

voorafgaand aan de vergunningaanvraag een bouwhistorisch onderzoek moeten worden uitgevoerd. De 

diepgang van het onderzoek is afhankelijk van de ingreep en de vraag welke monumentale waarden in 

geding zijn. 

 

Het komt dan steeds vaker voor dat besloten wordt om archeologische vindplaatsen in de bodem te 

bewaren (behoud in situ) waarmee duur archeologisch onderzoek wordt voorkomen. Om behoud in situ 

in goede banen te leiden en het voor iedereen inzichtelijk te maken wanneer er sprake kan zijn van 

goed behoud, zijn voorwaarden voor behoud in situ opgesteld. 

 

In haar rol van bevoegd gezag ziet de gemeente Oirschot er op toe dat bij de uitvoering van 

archeologisch, bouwhistorische en cultuurhistorisch onderzoek wordt gewerkt conform de 

(standaard)richtlijnen. De richtlijnen vormen het kader voor de toetsing van 

archeologisch/cultuurhistorisch/bouwhistorisch onderzoek bij vergunningsprocedures. 

 

De Regionale Onderzoeksagenda Erfgoed benoemt belangrijke kennislacunes en onderzoeksvragen 

over de regionale bewoningsgeschiedenis en ontwikkeling van het cultuurlandschap. Aan de hand van 

de onderzoeksagenda kan door de gemeente worden bepaald welke onderzoeksvragen moeten worden 

beantwoord bij bijvoorbeeld een uit te voeren opgraving. De Regionale Onderzoeksagenda Erfgoed is 

op basis van actueel en regionaal archeologisch onderzoek bijgewerkt en aangevuld met vragen op het 

gebied van bouwhistorie en cultuurhistorie. 

Actiepunten: 

 

• Inrichten uitgebreider vooroverleg met deelname van de nodige erfgoeddeskundigen. Over de 

werkwijze dienen nadere afspraken te worden gemaakt tussen gemeente, ODZOB en VTH. 

• Opzetten van structureel vooroverleg en begeleiding door erfgoeddeskundigen bij verbouwingen van 

monumentale panden. 

• Afhankelijk van de geplande ingreep aan een monumentaal pand, zal een bouwhistorisch onderzoek 

verlangd worden in het kader van de vergunningaanvraag. 

• Vaststellen voorwaarden voor behoud in situ van archeologische waarden. 

• Vaststellen van de geactualiseerde gemeentelijke richtlijnen voor 

archeologisch/cultuurhistorisch/bouwhistorisch onderzoek. 

• Vaststellen van de geactualiseerde Regionale Onderzoeksagenda Erfgoed 



78 

 

 

 

 

Landgoed Heerenbeek in het noordoosten van Oirschot (bron: landgoedheerenbeek.nl). 

 

Boerderij op landgoed ‘s Heerenvijvers in Oirschot (foto tipoirschot.nl). 
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6 Versterken eigen karakter 

 

 

Cultureel erfgoed bepaalt in grote mate het karakter en de identiteit van Oirschot. Erfgoed vertelt iets 

over de geschiedenis van een plek en draagt bij aan de belevingswaarde van het landschap en de 

bebouwde omgeving. Deze identiteit maakt dat mensen zich thuis voelen in hun omgeving. Alles wat 

wij nu erfgoed noemen is ontstaan doordat het in het verleden zo is gegroeid vanuit de wijze waarop 

het gebied gebruikt werd. Het historisch landschap, de ontginningslinten, de boerenerven en de 

inrichting van dorpen vinden allen hun basis in het gebruik. Dit maakt het erfgoed enorm gevoelig, 

want oude gebruiken verdwijnen en er komen nieuwe voor in de plaats. Het vertellen van verhalen over 

hoe het vroeger ging, draagt bij aan het in stand houden van waardevolle verhalen en elementen in de 

ruimtelijke omgeving. Het erfgoed vormt de basis van onze identiteit. Het doel is dan ook om de 

bestaande identiteit te versterken en voorwaarden te creëren om die identiteit uit te bouwen nu en in 

de toekomst. Gemeente Oirschot is zich bewust van die identiteit, vandaar dat de erfgoednota uit 2018 

de titel kreeg “Erfgoed als Identiteit”. Daaruit voortvloeiend is de nieuwe merkstrategie ontwikkeld. 

Gemeente Oirschot wil inwoners prikkelen en trotser maken op het eigen erfgoed.” 

 

Veel belangstelling voor een rondleiding met toelichting in hartje Oirschot (bron Stichting Behoud 

Erfgoed Oirschot). 

6.1 Vergroten van het historisch besef  

Weten wat het cultureel erfgoed is van de gemeente, is niet alleen relevant voor het ruimtelijk beleid. 

Het cliché ‘onbekend maakt onbemind’, is nog steeds ook op erfgoed van toepassing. Het kennen van 

de cultuurhistorische waarden en de daarbij behorende gebruiken en verhalen van een 

gebied, is noodzakelijk voor welke vorm van erfgoedbeleid dan ook. Zonder de kennis over het gebied, 

is het uitdragen ervan richting gebruikers en bewoners van het gebied niet mogelijk. De basis van dit 

beleid bestaat daarom uit het benoemen van de erfgoedwaarden van de gemeente en het 

samenbrengen van de historische kennis in een erfgoedkaart met bijbehorende archeologische en 
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cultuurhistorische waarden- en verwachtingenkaarten, zie hiervoor de kaarten met de toelichting die te 

raadplegen zijn via https://odzob.nl/kaarten-erfgoed-archeologie    

 

Het belangrijkste instrument tot behoud van erfgoed blijft het creëren van bewustwording en draagvlak 

bij inwoners en eigenaren van erfgoed. Als mensen begrijpen hoe het landschap en de bebouwde 

omgeving ontstaan zijn, kan dat voor meer betrokkenheid zorgen. Het verhaal van de plek is dan een 

katalysator voor gesprek en samenwerking tussen ruimtelijke initiatiefnemers en andere betrokkenen, 

zoals omwonenden. Cultureel erfgoed kan bijdragen aan inventieve oplossingen voor ruimtelijke, 

sociaaleconomische en maatschappelijke opgaven. Door het verhaal van de plek te onderzoeken en te 

doorgronden kan een ontwerp een zinvolle en herkenbare nieuwe laag en betekenis toevoegen. 

Cultureel erfgoed verhoogt zo de ruimtelijke kwaliteit. Ook kunnen oude technieken een hernieuwde, 

innovatieve toepassing krijgen. 

 

Veel publieke belangstelling bij een opgraving (bron R. Berkvens) 

 

Interesse en draagvlak ontstaan niet in een keer. Het is net als bij reclame een kwestie van vaak onder 

de aandacht brengen alvorens daadwerkelijk interesse ontstaat. Om een zo groot aantal inwoners te 

bereiken is het zaak dat bij het uitdragen van het verhaal van Oirschot zoveel mogelijk moderne en 

laagdrempelige middelen worden ingezet. Een rondleiding met gids, die het historische verhaal 

beeldend vertelt, is daartoe een geslaagd en al jarenlang beproefd middel. Maar denk daarbij ook aan 

informatie over archeologische ontdekkingen, historische landmarkers en verhalen hierachter.
30

 Om die 

te ontsluiten kan gedacht worden aan de lokale pers, internet en social media. Met de in 2020 

gelanceerde Erfgoedbrief Oirschot is dit inmiddels goed in gang gezet, zie 

https://www.oirschot.nl/erfgoedbrieven/. Ook de Erfgoed Geowiki 

(http://www.erfgoedgeowiki.nl/index.php/Hoofdpagina) waar de digitale erfgoedkaart van Oirschot in 

is opgenomen, kan hierbij worden gebruikt. Ook het benoemen van een monument van de maand met 

een toelichting in het weekblad spreekt mensen aan. Je kunt zelf denken aan het houden van een 

verkiezing onder de inwoners tot gemeentelijke monument van het jaar. Daarnaast kan de historische 

kennis worden opgeschroefd door de letterlijke ontsluiting van het erfgoed, bijvoorbeeld tijdens de 

Open Monumentendagen, een open dag op een opgraving, de aanleg van nieuwe wandelpaden door 

bijzondere historische gebieden of middels historische experimenten in het museum De Vier 

Kwartieren. En voor de geïnteresseerde inwoners bestaat sinds een aantal jaren de kans tot het volgen 

van de cursus “Oirschotlogie” om uitgebreid kennis te maken met het ontstaan, de geschiedenis en 

 

30 Veel inwoners van Oostelbeers weten bijvoorbeeld niet dat de Oude Toren van Oostelbeers ooit een kerk met 

kerkhof was! 

https://odzob.nl/kaarten-erfgoed-archeologie
https://www.oirschot.nl/erfgoedbrieven/
http://www.erfgoedgeowiki.nl/index.php/Hoofdpagina
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ontwikkeling van Oirschot, De Beerzen en Spoordonk.
31

 Een initiatief van de verschillende 

erfgoedorganisaties in de gemeente samen met het IVN en de VVV. 

6.2 Roerend erfgoed 

Om de beleefbaarheid van het Oirschotse Erfgoed mogelijk te maken is het niet alleen van belang om 

beleid op te stellen voor cultuurhistorisch waardevolle panden, structuren en landschappen (materieel 

erfgoed), maar is het essentieel dat er een nota voor het immateriële erfgoed (verhalen, tradities, 

geschiedenis), zoals ook al in de Erfgoednota uit 2018 is uitgesproken. De nota zou aangevuld moeten 

worden met roerend erfgoed. Roerend erfgoed is erfgoed dat ‘verplaatsbaar’ is (in tegenstelling tot 

onroerend erfgoed) en ‘tastbaar’ (in tegenstelling tot immaterieel cultureel erfgoed), zoals 

museumcollecties en collecties van kerken, heemkundekringen. Een deel van het roerend erfgoed is 

van oorsprong nauw verbonden met zijn omgeving: een gebouw een park of de openbare ruimte. 

Steeds vaker wordt dit type roerend erfgoed daarom in samenhang met zijn historische omgeving 

beschouwd en gewaardeerd.
32

 Er zijn vele Oirschotse erfgoedorganisaties die roerend erfgoed 

behouden en ontwikkelen, zoals organisaties die collecties in/van kerken en kloosters beheren, 

museum de vier Quartieren, Stichting Kruysenhuis (schilderijen) etc. 

 

Naar analogie van de lijst met nationale cultuurgoederen, kan Oirschot overwegen een gemeentelijke 

lijst van cultuurgoederen op te stellen, waarvan bepaald wordt dat deze voorwerpen niet zonder 

vergunning buiten Oirschot mogen raken door bijvoorbeeld handel. Dit omdat het onlosmakelijk met 

de geschiedenis van Oirschot, Oost-, West- en Middelbeers is verbonden. De Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed heeft in 2013 een systematiek ontwikkeld voor de waardering van museale objecten 

en (deel)collecties. Het is een aanpak die ruimte geeft voor actualisering van de waardestelling en die 

altijd uitgaat van een aanleiding.
33

 De methodiek biedt inzicht in (nieuwe) waarderingscriteria en 

beschrijft hoe waarde scores onderbouwd moeten worden met argumenten. De hierin toegepaste 

criteria zijn vergeleken met en daar waar nodig aangevuld in de erfgoedmeetlat (bijlage 1) zodat een 

afweging voor aanwijzing als beschermd gemeentelijk cultuurgoed hiermee mogelijk wordt gemaakt. 

De volgende stap zal zijn het inventariseren en zo nodig waarderen van mogelijk nog meer aanwezig 

roerend erfgoed binnen de gemeente Oirschot.  

 

Carnavalsoptocht in Oostelbeers: een voorbeeld van levend erfgoed, want hier hebben vrouwen de 

complete macht in het carnavalsweekend (bron: https://eenvandaag.avrotros.nl/)  

 

31 Zie https://www.oirschotlogie.nl/index.html. 

32 Eenheid en verscheidenheid. Een zoektocht naar een integrale cultuurhistorische waardestelling van het 

materiële erfgoed (uitgave RCE 2014). 

33 Op de Museale Weegschaal (uitgave RCE 2013). 

https://eenvandaag.avrotros.nl/
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Bovenstaande inventarisatie naar roerende Oirschotse cultuurgoederen sluit prima aan bij de reeds 

ingezette lijn uit de adviesnota “Landschap van bezinning” uit 2019, om ook het immaterieel erfgoed te 

inventariseren in Oirschot. Het gaat dan om levend erfgoed dat mensen een gevoel van identiteit en 

continuïteit geeft. Mensen zien deze culturele uitingen zelf als erfgoed, geven het van generatie op 

generatie door en zorgen ervoor dat het met de tijd meegaat. Immaterieel erfgoed verbindt mensen 

onderling, in verleden, heden en toekomst. Ook immaterieel erfgoed verdient het om doorgegeven te 

worden aan de toekomst. Alleen: je wilt er geen kaasstolp overheen zetten. Het hoeft er over 50 jaar 

niet hetzelfde uit te zien. Het is immers lévend erfgoed, dat steeds in ontwikkeling is. Het 

Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland heeft een handige handreiking voor gemeenten 

opgesteld over de manier waarop immaterieel erfgoed te borgen is.
34

 In het kort betekent dit dat de 

gemeente het immaterieel erfgoed in kaart brengt en onderzoekt hoe gemeentelijk erfgoedbeleid kan 

bijdragen om dit immaterieel erfgoed een toekomst te geven door het te laten aansluiten bij bredere 

beleidsdoelstellingen van de gemeente, zoals participatie, duurzaamheid, citymarketing of 

evenementen. 

 

Ook het in stand houden van bijna uitgestorven landbouwhuisdieren valt letterlijk onder levend 

erfgoed, zoals hier het Berhshire-ras op Landgoed ‘s Heerenvijvers (bron: Stichting Walnoot & Wilg, 

Oirschot). 

6.3 Het beleven van erfgoed 

Het beleefbaar maken van erfgoed kan in fysieke zin door bij de herinrichting van historische 

dorpskernen en historische waardevolle gebieden een passende bestrating, groenaanleg en 

straatmeubilair aan te brengen. Ook bij het (her)ontwikkelen van nieuwe natuur- en woongebieden is 

het aantrekkelijk om gebruik te maken van bestaande historische kwaliteiten, zoals wegen, 

beplantingen, hoogteverschillen, etc. Het zorgt voor een extra dimensie en geeft het nieuw ingerichte 

gebied direct iets eigens. 

 

Jaarlijks worden er vele archeologische en cultuurhistorische onderzoeken gedaan in de gemeente ten 

behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen. Deze onderzoeken leveren verhalen op over de geschiedenis 

van de gemeente Oirschot. Te vaak nog verdwijnen deze verhalen na het onderzoek in de kast. De 

kennis wordt niet openbaar, laat staan inzichtelijk. Het vertalen van de nieuw verworven kennis in het 

project zal een vast onderdeel moeten worden binnen de projectontwikkeling van de gemeente, 

waarvoor aan de voorkant van het proces aandacht wordt gevraagd en financiële middelen voor moeten 

worden gereserveerd. Archeologische vondsten en sporen van gebouwen kunnen zichtbaar worden 

 

34 https://www.immaterieelerfgoed.nl/image/2020/10/30/def_gemeenteambtenaren.pdf 
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gemaakt in de nieuwe wijk of gebied, bijvoorbeeld door markerende bestrating, straatnaambordjes of 

het verbeelden van vondsten in het straatmeubilair, speeltoestellen of kunstwerken. 

 

Het zichtbaar maken van het verleden kan op verschillende manieren in de openbare ruimte, zowel 

fysiek als virtueel. De opgegraven huizen maar ook de vondsten zelf kunnen in verschillende vormen 

terug worden gebracht, bijvoorbeeld in de vorm van speeltoestellen, zoals bijvoorbeeld gedaan is in 

Enkhuizen of Someren, of als kunstobject in het straatbeeld zoals in Den Haag, Rijnsburg en Someren 

is gedaan. 

  

Speeltuin geïnspireerd op een archeologische opgraving van een prehistorische nederzetting in 

Enkhuizen. 
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In het Merovechpark in Rijnsburg liggen sterk vergrote versies van de Merovingische kralen die hier 

opgegraven zijn (https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2020/01/01/tijdschrift-

rijksdienst-voor-het-cultureel-erfgoed-nr.-3-van-2020). 

 

Het nagebouwde skelet van een prehistorisch huis in Someren dient zowel als klimtoestel als 

herinneringsplek. 

  

Archeologische vondsten (waterkan links en Romeinse munt rechts) zijn verwerkt in het straatbeeld in 

Den Haag (links) en in het landschap bij Montfoort. 

 

Om het rijke maar verre en daarmee onbekende verleden echt tot leven te laten komen, kan ook 

gedacht worden aan het maken van virtuele historische reconstructies, waarbij je via animaties of via 

Augmented Reality zelf dit verleden kunt ontdekken. Stap terug in de tijd van de Romeinen die hier ooit 
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woonden en werkten. Ontsluiting hiervan kan via een eigen app of website (zoals in Mierlo en Cuijk is 

gedaan) maar ook via de Erfgoed Geowiki. 

 

 

Het kasteel van Mierlo is op basis van archeologisch en historisch onderzoek nieuw leven in geblazen 

via een 3D-visualisatie, zie https://www.youtube.com/watch?v=usbe8PYDMAI  

 

In de toelichting op de erfgoedkaart uit 2011 zijn een aantal suggesties gedaan voor het beleefbaar en 

zichtbaar maken van het Oirschotse erfgoed. Een aantal van deze suggesties zijn inmiddels uitgewerkt 

of zijn in ontwikkeling: 

 

Historische locatie / gebied of thema Uitwerking 

• levend openlucht museum. Door een 

bijzonder loop in haar geschiedenis miste 

Oirschot de aansluiting met de Moderne Tijd. 

Hierdoor werd als het ware een stolp over 

Oirschot geplaatst en bleef buitengewoon veel 

cultureel erfgoed behouden. 

• Religieus centrum. Veel religieus erfgoed in 

Oirschot (veel kapellen, klooster, gasthuizen, 

immaterieel erfgoed). 

• Landgoederen (Ten Berg, Bijsterveld, 

Koolmond, Baest, Heerenbeek, ’s Heerenvijver) 

met landhuizen en groen erfgoed (tuin & park)   

• Oud wegenpatroon.  

• Oude historische nederzettingen en 

boerderijen. Veel gebouwd erfgoed is bewaard 

gebleven (464 woonhuizen, 485 boerderijen 

en ongeveer 100 historische panden met 

andere functies).  

• Monument in het groen. Veel landschappelijk 

erfgoed (open bolle akkercomplexen, 

• Beleefbaar maken religieus erfgoed  

• Erfgoedroutes met veel 

bezienswaardigheden (gebouwd erfgoed, 

groen erfgoed) in een pittoreske omgeving 

• Behoud en herstel van oud wegenpatroon; 

laanbeplanting en hakhoutwallen 

reconstrueren ter versterking oude wegen en 

historische groenstructuren. 

• Behoud en beheer historische panden en 

nederzettingen. 

• Herstel verdwenen landschapselementen (bv. 

steilranden, houtwallen) 

• Behoud en beheer kenmerkende samenhang 

• Herstel of beleefbaar maken van schansen 

en schietbergen 

• De geschiedenis van het oude Oostelbeers 

beleefbaar maken door infoborden ter 

plaaatse, maar ook bijvoorbeeld 

reconstructie van middeleeuws dorp en 

reenactment 

https://www.youtube.com/watch?v=usbe8PYDMAI
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kleinschalig mozaïek landschap, 

heidegebieden, beemden) 

• Oude verkavelingstructuren 

(Mortelen/Heerenbeek/Baest) 

• Samenhang nederzettingen-akkers; vooral aan 

de westzijde nog zeer gaaf aanwezig, een 

situatie die uniek voor Noord-Brabant wordt 

genoemd. 

• Archeologische Steentijd vindplaatsen 

• Legerplaats 1830 tot heden 

• Schijnvliegveld Oirschot 

• Bescherming maar ook vertellen verhaal 

legerkamp 1830-1832 

• Schijnvliegveld WOII beleefbaar maken 

• Verbeelding van Steentijdjager op de 

zuidflank van de Midden-Brabantse 

dekzandrug 

 

Historisch legerkamp Willem I 

Het Nederlandse legerkamp uit 1830 dat gelegen was op de Oirschotse Heide, biedt een vrij 

eenvoudige kans om het hier ooit intensief bevolkte kamp en een icoon van onze Nederlandse 

geschiedenis zichtbaar en toegankelijk te maken. Het terrein is vooralsnog beperkt toegankelijk voor 

wandelaars en fietsers. Door het plaatsen van informatieborden, maar ook het gebruik van interactieve 

toepassingen, kan de geschiedenis van deze locatie makkelijk tot leven worden gewekt. Verder zouden 

ook delen van het in de bodem aanwezige kamp fysiek in het landschap gemarkeerd kunnen worden 

door het heroprichten van bijvoorbeeld wallen, maar ook het plaatsen van kunstwerken die de vorm 

van het legerkamp volgen. 

 

Troepenschouw bij Oirschot (bron Brabant Collectie en N. v. Tiggelen, M. v.d. Heijden & J. v. Gils, 2016:: 

The making of …Het legerkamp bij Oirschot).) 

 

Schijnvliegveld bij Oirschot 

De oorlogshandelingen rondom het vliegveld Welschap in Eindhoven in de jaren 1940-45 zijn een 

veelvuldig besproken onderwerp op internet. De turbulente ontwikkelingen  in 1944 rond Market 

Garden speelt bij veel mensen tot de verbeelding, juist omdat het nog vrij vers in het geheugen zit. 

Ook hier liggen kansen om het aan WOII en de Koude Oorlog gerelateerde erfgoed te versterken, 

waaronder het fundament van de Luchtwachttoren, de schijnhaven op de Landschotse Heide en de 

bunker en restanten van het schijnvliegveld. In het kader van 75 jaar bevrijding in 2019 en in 
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samenwerking met de lokale heemkundige verenigingen is een verbeelding van een Duits 

gevechtsvliegtuig gemaakt. 

  

Herinnering aan het schijnvliegveld in de vorm van een platte Messerschmitt (bron BHIC, K. v.d. Loo) en 

rechts de bunker aan de Langereijt die er nu nog staat (bron: 

https://tweedewereldoorlogindebeerzen.nl/schijnvliegveld/)  

 

Oude Toren Oostelbeers 

Archeologisch monument akkercomplex en oude toren te Oostelbeers in de gemeente 

Oirschot: Deze laatmiddeleeuwse kerk werd in de 14e eeuw gebouwd. De bijbehorende kerk 

is in de 19
e

 eeuw afgebroken. Het hierom liggende middeleeuwse dorp werd al veel eerder 

verplaatst. De dorpse overlevering vertelt dat na de verwoesting in 1542 van het dorp door 

Maarten van Rossum het dorp verderop herbouwd is. 

 

 

 

 

 

De toren van Oostelbeers van dichtbij gezien 

met hieronder het plan verbeeld om de toren 

met een periscoop uit te rusten en daarmee 

meer beleefbaar te maken. 

 

 

https://tweedewereldoorlogindebeerzen.nl/schijnvliegveld/
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Dat er veel animo voor het behoud van hun erfgoed is bij de inwoners van Oirschot, blijkt wel uit de 

initiatieven waarbij de mensen zelf de handen uit de mouwen steken zoals de bouw van een replica van 

de oliemeulen 'De Vlaest' bij zorgcentrum Vestakker door heemkundekring Den Beerschen Aard, het 

aanbrengen van een nieuwe poort voor de Joodse begraafplaats of het project de Landpoorten van 

Mooi Straten.
35 

Bij dit laatste project zijn in 2014 een aantal landpoorten geplaatst bij percelen en erven 

in het gebied om daarmee om Straten een meer gemeenschappelijke uitstraling te geven om zo de 

historische verbondenheid te karakteriseren. Gelijktijdig is hiermee de mogelijkheid geboden om bij 

die poorten door middel van QR-code bordjes meer informatie te geven over de geschiedenis van het 

betreffend perceel of agrarisch complex.  

 

Eén van de landpoorten in Straten (bron: https://www.hetgroenewoud.com/)  

 

 

 

35 http://www.detweeherdgangen.nl/landpoorten.htm  

https://www.hetgroenewoud.com/
http://www.detweeherdgangen.nl/landpoorten.htm
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De door Rotary Boxtel-Oirschot-Haaren gerealiseerde nieuwe toegangspoort van de Joodse 

begraafplaats in Oirschot. 

6.4 Uitvoeringsprogramma Erfgoed  

De voornemens uit dit erfgoedbeleid zullen concreet worden uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma 

Erfgoed (UVP) voor de komende zes jaar. Voor het opstellen van dit breed gedragen en realistisch 

uitvoeringsprogramma vindt overleg plaats met ambtenaren, bestuurders, inwoners en 

belangengroepen. Het uitvoeringsprogramma wordt op basis van het ambitieniveau en beschikbare 

capaciteit en budget vastgesteld en elk jaar bijgewerkt. In het programma staan acties die bijdragen 

aan de realisatie van wettelijke taken, zoals het actualiseren van de erfgoedkaart en acties die 

betrekking hebben op ons specifieke gemeentelijke beleid, zoals het verbeteren van de zichtbaarheid 

van het religieus en militair erfgoed. Sommige acties uit het uitvoeringsprogramma zijn volledig de 

verantwoordelijkheid van de gemeente. Andere acties vinden in samenwerking met erfgoedpartners of 

monumenteigenaren plaats, zoals het Erfgoedplatform of eigenaren van monumenten. 

 

6.5 Erfgoedplatform 

Begin 2021 is in Oirschot een start gemaakt met de oprichting van een Erfgoedplatform. IN het 

Erfgoedplatform overleggen we met organisaties die zich allemaal op hun eigen wijze en op 

verschillende terreinen inzetten voor het Oirschotse erfgoed. Denk aan de heemkundekringen, de 

musea en een groot aantal stichtingen. Deze organisaties werken onder andere aan het behoud en 

beheer van monumentale panden, bestudering van bijzondere voorwerpen of tradities, de uitgave van 

publicaties of de organisatie van de Open Monumentendag. We kijken hoe we gezamenlijk het 

Oirschotse erfgoed zichtbaar en beleefbaar kunnen maken. Zowel voor onze eigen inwoners als 

bezoekers van buiten. Met uitwisseling van kennis en de inzet van vrijwilligers en materiaal vertellen 

we samen het verhaal van Oirschot. 

 

6.6 Erfgoed als bouwsteen voor participatie 

De Omgevingswet gaat uit van participatie: belanghebbenden (burgers, bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en bestuursorganen) in een vroegtijdig stadium betrekken bij het proces van de 

besluitvorming over een project of activiteit. Het historische verhaal van een gemeente is bij uitstek 

een goede manier om bewoners bij de omgevingsvisie te betrekken. Iedereen heeft immers een beeld 

van de kernkwaliteiten van de eigen leefomgeving; daar kun je samen een gesprek over voeren. 
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Voorbeelden om erfgoed in te zetten als participatie instrument, bijvoorbeeld met een tijdlijn of 

landschapsbiografie zijn te vinden op 

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingswet/participatie-en-de-omgevingswet 

Het kan daarnaast zinvol zijn om het grote verhaal te vertellen aan de hand van thema’s, zoals 

agrarisch landschap, ontginningen, kloosters en kerken, militair landschap, etc. De erfgoedkaart met 

de erfgoedcatalogus van de gemeente Oirschot biedt hiertoe volop inspiratie, omdat ze zowel beeldend 

als informatief zijn. 

 

6.7 Conclusie 

Het erfgoed vormt de basis van onze identiteit. Het kennen van de cultuurhistorische waarden en de 

daarbij behorende gebruiken en verhalen van een gebied, is noodzakelijk voor welke vorm van 

erfgoedbeleid dan ook. Zonder de kennis over het gebied, is het uitdragen ervan richting gebruikers en 

bewoners van het gebied niet mogelijk. Om een zo groot aantal inwoners te bereiken is het zaak dat bij 

het uitdragen van het verhaal van Oirschot zoveel mogelijk moderne en laagdrempelige middelen 

worden ingezet. Cultureel erfgoed – de digitale erfgoedkaart van Oirschot met bijbehorende catalogus - 

biedt een schat aan bronmateriaal voor het onderwijs en het gebruik ervan sluit goed aan bij het 

omgevingsonderwijs. 

 

Deze erfgoednota moet bijdragen in het bundelen en coördineren van doelstellingen en activiteiten 

waarin voor de erfgoedorganisaties een prominente rol is weg gelegd. De gemeente Oirschot kan met 

een proactieve rol en in samenwerking met VVV, musea, scholen, erfgoedorganisaties en IVN het 

historisch besef van de inwoners en eigen ambtenaren verder vergroten door middel van bijvoorbeeld 

de cursus “Oirschotlogie” meer uit te bouwen.  

 

Door de identiteit van de plek als inspiratiebron te nemen bij een nieuwe ontwikkeling, zorgt ervoor 

dat mensen zich thuis voelen in hun omgeving. Het beleefbaar maken van erfgoed kan in fysieke zin 

door bij de herinrichting van historische waardevolle gebieden een passende bestrating, kunstwerken, 

groenaanleg en straatmeubilair aan te brengen. De gemeente heeft hierin een regierol, waarbij de 

erfgoedkaart het uitgangspunt vormt. Ontwikkelaars kan in de vorm van een inspiratiedocument 

meegegeven worden wat de uitgangspunten voor erfgoed zijn.   

Actiepunten: 

 

• Om bij het brede publiek meer draagvlak voor het cultureel erfgoed te creëren, maar ook om het 

erfgoed toeristische recreatief te ontsluiten, is het wenselijk om de kennis en krachten van 

gemeente en verenigingen te bundelen en samen te werken. Over deze samenwerking zal nader 

overleg moeten worden gevoerd met de diverse historische verenigingen. Het begin hiervan is al 

gemaakt met de oprichting van het erfgoedplatform. Voor versterking van dit erfgoedplatform zal 

budget vrij moeten worden gemaakt. 

• Opstellen Nota Immaterieel en roerend Erfgoed  

• De voornemens uit dit erfgoedbeleid zijn concreet uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma 

Erfgoed (UVP) voor de komende zes jaar. Voor het opstellen van dit breed gedragen en realistisch 

uitvoeringsprogramma is overleg gepleegd met ambtenaren, bestuurders, inwoners en 

belangengroepen. 

• Middelen vrijmaken om te voorzien in inspiratiedocumenten bij nieuwe ontwikkelingen. 

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingswet/participatie-en-de-omgevingswet
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Boven luchtfoto van Akkercomplex rond de Oude Toren bij Oostelbeers (bron gemeente Oirschot) en 

De Groote Beerze bij de Aardbossen in Westelbeers (bron Natuurbeleven.com). 
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7 Organisatie en Financien 

 

 

Alvorens dit beleidsplan wordt uitgedragen naar inwoners en erfgoedeigenaren is het noodzakelijk om 

binnen de gemeentelijke organisatie de neuzen in één richting te zetten. Medewerkers in alle 

geledingen van de organisatie moeten kennis nemen van het erfgoedbeleid, zich bewust worden van de 

rol en waarde van erfgoed en (gaan) handelen in de geest van deze beleidsnota. Dit zal meer inzet 

vragen van de beleidsmedewerker erfgoed. Bovenal zal de doorvertaling van het erfgoedbeleid in het 

omgevingsplan vragen om structurele uitbreiding van de huidige beleidsmedewerker erfgoed met 1 fte, 

zoals ook al in de erfgoednota van 2018 staat vermeld. Naast overduidelijk incidentele projecten, zoals 

het aanwijzen van gemeentelijke monumenten, gaat het om structurele zaken zoals het onderhouden 

van contacten met eigenaren en belanghebbenden en advisering over (monumenten)vergunningen, 

bestemmingsplannen en subsidies. Naast de reguliere taken voor erfgoed is het verder van belang om 

het erfgoed op een innovatieve en eigentijdse manier in te gaan zetten: te laten ‘beleven en voelen’. 

 

Hieronder volgt een kort overzicht van de eisen aan de gemeentelijke organisatie met betrekking tot 

erfgoed en wordt kort ingegaan op de kosten en baten (leges, subsidie en bestuurslastenvergoeding). 

 

7.1 Kwaliteitseisen en kennisborging 

Om vergunningaanvragen te kunnen beoordelen is specialistische kennis noodzakelijk op gebied van 

archeologisch, gebouwd en landschappelijk erfgoed, aangezien onderzoeken worden uitgevoerd door 

specialistische bedrijven. De doorvertaling van de analyse met kernwaarden naar de projectplannen, 

vraagt dan ook om specialistische kennis. 

 

De provincie ziet er op toe dat vergunningverlenende instanties, te weten gemeentelijke overheden en 

omgevingsdiensten voldoende deskundigheid en ervaring in huis hebben om de vergunningen te 

kunnen verlenen. Daartoe moeten de instanties krachtens de Wabo en vanaf 2022 de Omgevingswet
36 

voldoen aan de Kwaliteitscriteria 2.2.
37

 De opleidingseisen van de erfgoedmedewerker conform de 

Kwaliteitscriteria 2.2 varieert per activiteit van HBO erfgoedopleiding/monumenten of HBO Bouwkunde 

tot WO archeologie. Met betrekking tot cultureel erfgoed geldt dat onderstaande activiteiten 1 t/m 5 

binnen de overheid uitgevoerd moeten worden. De overige activiteiten kunnen uitbesteed worden aan 

een marktpartij:
38

 

 

1. Adviseren t.a.v. cultuurhistorische aspecten in het kader van omgevingsvergunningen, toezicht en 

handhaving op het gebied van (beschermd) gebouwd erfgoed, cultuurhistorie in 

bestemmingsplannen, beschermde stads- en dorpsgezichten en archeologie.  

2. Beoordelen van de aanvraag aan cultuurhistorische, monumentale en archeologische waarde  

3. Toetsen aan de cultuurhistorische waarde uit het bestemmingsplan, de erfgoedverordening, de 

erfgoedwet en de wet ruimtelijke ordening.  

4. Opstellen van voorschriften voor omgevingsvergunning.  

5. Inhoudelijk adviseren bij bezwaar en beroep. 

6. Adviseren ten aanzien van omgevingsvergunningaanvragen (activiteit wijzigen monument, slopen 

beschermd stads- en dorpsgezicht), cultuurhistorische aspecten in het kader van de 

omgevingsvergunning (activiteit bouwen, aanleggen en afwijken bestemmingsplan), 

cultuurlandschappelijke aspecten in het kader van de omgevingsvergunning en handhaving.  

 

36 Zie afdeling 18.3  ‘kwaliteitsbevordering en afstemming handhaving’. 

37 Kwaliteitscriteria 2.2 (2019) Deel B Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo, versie 

1 juli 2019 (uitgave IPO en VNG). 

38 Zie https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-algemene/vth-0/  

https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/wet-algemene/vth-0/
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7. Beoordelen van de aanvraag aan cultuurhistorische waarden en cultuurhistorisch onderzoek, 

ruimtelijke analyse, bouwhistorisch onderzoek en waardenstellingen: interpreteren van waarden.  

8. Toetsen van de aanvraag aan de Erfgoedwet, erfgoedverordening, cultuurhistorische aspecten uit het 

bestemmingsplan (niet zijnde archeologisch), technische uitvoeringsvoorschriften voor (beschermd) 

gebouwd erfgoed en aan de doelstelling van het instrument beschermd gezicht en het ter 

bescherming strekkend bestemmingsplan en ruimtelijk kwaliteitsbeleid.  

9. Maken van cultuurhistorische analyses en waardenstellingen ten aanzien van (beschermd) gebouwd 

erfgoed, beschermde stads- en dorpsgezichten en cultuurhistorische aspecten (landschap en 

bebouwing) in het bestemmingsplan en het vertalen naar ruimtelijke uitgangspunten.  

10. Opstellen van voorschriften voor de omgevingsvergunning en inhoudelijk adviseren bij bezwaar en 

beroep. 

11. Adviseren ten aanzien van archeologische aspecten in het kader van omgevingsvergunningen, 

toezicht en handhaving.  

12. Beoordelen van archeologisch onderzoek en waardenstelling in het kader van de 

omgevingsvergunning.  

13. Toetsen van aanvraag omgevingsvergunning aan de hand van vastgelegde archeologische 

verwachtingswaarden in het bestemmingsplan, de erfgoedverordening, de Erfgoedwet en de Wet 

Ruimtelijke Ordening.  

14. Opstellen van voorschriften voor de omgevingsvergunning en inhoudelijk adviseren bij bezwaar en 

beroep.  

15. Maken van archeologische analyses en waardenstellingen en het vertalen van archeologische 

(verwachtings-)waarden naar ruimtelijke uitgangspunten. 

 

Bovenstaande taken zijn niet strak te scheiden naar de instantie of medewerker die het momenteel 

voor de gemeente Oirschot uitvoert. Dat komt omdat een aantal taken, zoals activiteiten 1 t/m 5, 

vrij algemeen geformuleerd zijn. Een eerste toets vindt vaak (maar niet altijd) plaats bij een 

principeverzoek door de medewerker van ruimtelijke ordening of bij de vergunning aanvraag bij 

VTH. Na de eerste scan zal vervolgens de noodzakelijke erfgoeddeskundige ingezet worden, zoals 

de beleidsmedewerker erfgoed van de gemeente Oirschot, de regioarcheoloog van de ODZOB of in 

veel gevallen de welstand- en monumentencommissie. Via deze commissie kunnen noodzakelijke 

erfgoedspecialisten worden ingeschakeld op bijvoorbeeld het gebied van tuinhistorie of molens. 

Globaal ziet de taakverdeling er als volgt uit: 

 

Activiteit Omschrijving Uitvoerende 

2 Beoordelen aanvraag alle aspecten erfgoed VTH, gemeente en/of ODZOB 

1, 3 t/m 

5 

Adviseren en toetsen van aanvragen op 

erfgoed aspecten en stellen van 

voorwaarden 

Erfgoedmedewerker gemeente, 

ODZOB en/of welstand- en 

monumentencommissie 

6 t/m 8 

en 10 

Adviseren, beoordelen en toetsen van 

aanvragen op cultuurhistorische aspecten 

en stellen van voorwaarden 

Erfgoedmedewerker gemeente en/of 

welstand- en monumentencommissie 

9 Opstellen van cultuurhistorische analyses 

en waardestellingen 

ODZOB of derden 

11 t/m 14 Adviseren, beoordelen en toetsen van 

aanvragen op archeologische aspecten en 

stellen van voorwaarden 

ODZOB 

15 Opstellen van archeologische analyses en 

waardestellingen 

ODZOB of derden 
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Archeologisch onderzoek in het kader van de vergunningverlening wordt in Nederland uitgevoerd door 

gecertificeerde bedrijven onder leiding van een seniorarcheoloog. De seniorarcheoloog dient volgens 

de vigerende Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) te voldoen aan een afgeronde universitaire 

opleiding Ma archeologie (of doctoraal). Hij/zij dient daarnaast kennis te hebben van de KNA 

protocollen, 6 jaar werkervaring met gravend onderzoek waarvan 3 jaar als archeoloog in een 

leidinggevende functie en 6 relevante publicaties op zijn naam te hebben staan. Een gelijkwaardige 

(aan de uitvoerende archeoloog) wetenschappelijke archeologische opleiding wordt voor de taken 

vergunningverlening, maar ook toezicht en handhaving dan ook als een noodzaak gezien om de 

inhoudelijke kwaliteit van archeologische aspecten en een archeologisch onderzoek te kunnen 

beoordelen. Het toetsen en beoordelen van archeologische aspecten en onderzoeken in het kader van 

omgevingsvergunningen, erfgoedverordening of Erfgoedwet, kan dan ook het beste gebeuren onder 

leiding van een archeoloog op vergelijkbaar universitair niveau. 

 

Binnen de gemeente Oirschot is het taakveld cultureel erfgoed ondergebracht bij de 

beleidsmedewerker erfgoed. De taken voor erfgoed bestaan in hoofdlijnen uit het uitvoeren en 

coördineren van erfgoed gerelateerde zaken, zoals begeleiding van restauratie- en 

onderhoudsprojecten, voorlichting en educatie, het herkennen, selecteren, waarderen en doorzetten 

van monumentale zaken en archeologie in het ruimtelijke ordeningsprocessen c.q. –ontwerpen en het 

onderhouden van netwerkcontacten in het beleidsveld. In de Erfgoednota 2018 wordt het profiel als 

volgt omschreven: 

- specialist op het gebied van cultuurhistorie en architectuur- en bouwhistorie (WO-niveau); 

- is het vaste aanspreekpunt voor inwoners, eigenaren en collega’s voor erfgoed; 

- is verantwoordelijk voor de afstemming en borging van het aspect cultuurhistorie in 

gemeentelijk beleid (RO, Toezicht en Handhaving, vergunningen, toerisme en recreatie, etc.); 

- ondersteunt en begeleidt eigenaren bij planontwikkeling, van keukentafelgesprek tot aan het 

vergunningentraject; 

- onderhoudt de contacten met de monumentencommissie (als ambtelijk secretaris); 

- begeleidt de actualisatie van de monumentenlijst inclusief het aanwijzingstraject; 

- is verantwoordelijk voor de afhandeling van subsidieverzoeken voor gemeentelijke 

monumenten; 

- is ambassadeur van het erfgoed binnen de gemeentelijke organisatie en zorgt voor interne 

bewustwording door o.a. het aanbieden van (korte) cursussen, rondleidingen, uitleg, 

workshops e.a.. 

 

In de praktijk wordt voor de archeologietaak, de regioarcheoloog van de Omgevingsdienst Zuidoost-

Brabant (ODZOB) als deskundige namens het bevoegd gezag op ad hoc basis ingehuurd. Voor gebouwd 

erfgoed, stedenbouw of historisch landschap wordt de deskundigheid vanuit de ODZOB, bijvoorbeeld 

voor inzet bij projecten en restauraties, nog maar in beperkte mate benut. De ondersteuning gebeurt 

veelal op projectbasis waarbij de specialist op afstand zit. Om de inzet van de deskundigen te 

waarborgen binnen de gemeente, is een structurele werkwijze gewenst, zodat de inzet van erfgoed 

deskundigen veel meer vanzelfsprekend  wordt toegepast bij de hele keten van ruimtelijke ordening 

(vooroverleg, bestemmingsplan, vergunning, toezicht en handhaving). Hier moet dan wel structureel 

budget voor vrij worden gemaakt, wat deels via leges kan worden doorberekend. Archeologie en de 

andere erfgoedtaken, die bij de ODZOB worden neergelegd, vallen nu nog onder de verzoektaken van 

het werkprogramma van de ODZOB, wat betekent dat hier geen jaarlijks budget voor is gereserveerd. In 

het kader van de aanstaande Omgevingswet en het integrale werken en het afwegen van diverse 

belangen, is structurele inzet vanuit een vast werkprogramma gewenst. 

 

De raakvlakken van erfgoed met de andere beleidsterreinen worden meer en meer inzichtelijk. De 

waarde van erfgoed wordt daardoor in steeds breder kader erkend. Dat heeft tot gevolg dat erfgoed 
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een bredere inbedding moet krijgen binnen de gemeentelijke organisatie, omdat de 

beleidsmedewerker niet van alle zaken inhoudelijk op de hoogte kan zijn en blijven. De 

beleidsmedewerker erfgoed zal zich als een spin in het web moeten opstellen, om voor de integrale 

verbinding tussen de beleidsvelden te zorgen. Ook zal worden onderzocht of het mogelijk is om de 

specialiste(n) vanuit de ODZOB bijvoorbeeld één dagdeel per week in het gemeentehuis te laten 

werken
39

, waardoor meer interactie, kennisdeling en kruisbestuiving kan plaatsvinden. Daarbij kan er 

zowel werk voor de gemeente zelf worden uitgevoerd als voor andere gemeenten. Het gaat erom meer 

vertrouwen te kweken en uitwisseling van kennis te genereren met collega-ambtenaren vanuit met 

name ruimtelijke ordening, vergunningverlening en gebiedsontwikkeling. 

 

Het oude Sint-Willibrorduskerkje in Middelbeers met ommuurde kerkhof en monumentaal groen (bron: 

Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen). 

7.2 Opbrengsten gemeentelijke erfgoed taak 

 

7.2.1 Bestuurslastenvergoeding 

De taken die de gemeente heeft op het gebied van erfgoed, zorgen voor kosten die samenhangen met 

onder meer het opstellen en onderhouden van de erfgoedkaart, de uitvoering en vertaling van het 

erfgoedbeleid en het adviseren en toezicht houden inzake erfgoed in bestemmingsplannen en 

vergunningen (waarbij deskundigheid ingehuurd moet worden). Ter compensatie van de bestuurslasten 

die de gemeentelijke organisatie moet maken vanuit de archeologiewetgeving, ontvangen gemeenten 

al sinds 2007 structureel €6,35 miljoen euro bestuurslastenvergoeding en vanaf 2008 structureel 

€1,25 miljoen extra tegemoetkoming excessieve kosten in het gemeentefonds. Dit middel (financiën) is 

echter bij veel gemeenten niet bekend en wordt daardoor niet gebruikt. Ook in Oirschot niet.  

 

Er is een rekenformule waarmee je kunt berekenen hoe groot het bedrag is dat weliswaar ‘niet 

geoormerkt’ is, maar wel te benoemen valt. Ook de verdeling van de excessieve kosten kunnen zo per 

gemeente gespecificeerd worden. Archeologievergoedingen binnen de uitkering aan het 

gemeentefonds vallen onder het subcluster Kunst dat valt onder het cluster Cultuur en Ontspanning. In 

Oirschot ging het in 2020 om: 

 

39 Vice versa is overigens ook mogelijk. 
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Bestuurslastenvergoeding: Aantal woonruimten (8102) x vermenigvuldigingsfactor €0,58 x 

€1,423 (uitkeringsfactor voor 2016) = € 6.686,90  

 

Excessieve kostenvergoeding: Aantal woonruimten (8102) x vermenigvuldigingsfactor €0,11 x 

€1,423 (uitkeringsfactor voor 2016) = € 1.268,21 

 

Om deze gelden intern aan te kunnen wenden voor archeologie, dienen deze te worden geoormerkt. 

Geadviseerd wordt om dit bedrag veilig te stellen door de bestemming daarvan vast te leggen in 

bijvoorbeeld het erfgoedfonds (zie &8.4) zodat daarmee de gestelde ambities in dit beleid al een 

financiële start krijgen. 

 

7.2.2 Leges 

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of wijziging van een bestemmingsplan kunnen 

leges in rekening worden gebracht bij de aanvrager. Ook kunnen bepaalde advieskosten, zoals voor de 

inhuur van archeologische deskundigheid, worden doorberekend in de leges. Het betreft terugkerende 

taken die samenhangen met het adviseren inzake bestemmingsplannen, vergunningen en het 

beoordelen van archeologische en cultuurhistorische rapporten en het toezien op de uitvoering van 

archeologisch, bouwhistorisch en cultuurhistorisch onderzoek: 

• Beoordelen van Programma’s van Eisen (controle onderzoeksvragen, prospectiestrategie en –

methode) voor alle uitvoerende onderzoeken in de gemeente. In de regel betreft het 

onderzoeken in het kader van nieuwe (ontwikkelingsgerichte) bestemmingsplannen of 

onderzoeken in het kader van omgevingsvergunningen. 

• Beoordelen van cultuurhistorische en bouwhistorische onderzoeken in (ruimtelijke) stedelijke 

of landschappelijke nieuwbouw- c.q. ontwikkelingsprojecten.  

• Beoordelen van de rapportages die het resultaat zijn van uitgevoerde onderzoeken en op basis 

daarvan besluiten of en welke vervolgstappen noodzakelijk zijn. 

• Selecteren van archeologische/cultuurhistorische waarden op grond van een afgerond 

vooronderzoek en een uitgebracht selectieadvies. 

• Formuleren van de eisen aan de maatregelen, die gericht zijn op het beschermen (behoud in 

situ) of het opgraven (behoud ex situ) van geselecteerde erfgoedwaarden. 

 

Omdat de Rijksbijdrage in het gemeentefonds niet voldoende is om de bestuurskosten te 

compenseren, brengt de gemeente Oirschot voor de uitvoering hiervan leges via de gemeentelijke 

legesverordening in rekening bij de aanvrager van de vergunning.  

 

7.3 Kosten gemeentelijke erfgoed taak 

 

7.3.1 Projectkosten archeologie 

De Wet op de Archeologische Monumentenzorg legt de financiële last van archeologisch onderzoek en 

behoud primair bij de veroorzaker van de bodemverstoring (verstoorder-betaalt-principe). Hieronder 

vallen kosten van: inventariserend onderzoek, archeologisch vervolgonderzoek (opgraven), 

archeologische begeleiding, het opstellen van de daarbij vereiste Programma’s van Eisen, de 

conservering van vondsten, het opstellen van de onderzoeksrapporten en het nemen van maatregelen 

ter bescherming en inpassing van archeologische waarden ten laste van de initiatiefnemer, ook als de 

gemeente de initiatiefnemer is. In de grondexploitatiewet is archeologie op de lijst van verhaalbare 

kosten opgenomen, zodat deze projectkosten eventueel naar exploitanten kunnen worden doorbelast.  

 



97 

 

De gemeente sluit in het kader van de gebiedsontwikkeling regelmatig exploitatieovereenkomsten af 

met particuliere projectontwikkelaars en grondexploitanten. Het is belangrijk dat de overeenkomst 

helder aangeeft wie de kosten voor het archeologisch onderzoek draagt en de eventuele bijkomende 

risico’s voor zijn rekening neemt. Het komt in de praktijk nogal eens voor dat de overeenkomst wel 

afspraken over het archeologische vooronderzoek bevat, maar dat afspraken over hoe om te gaan met 

de uitkomst van dat onderzoek ontbreken. Als uit het vooronderzoek blijkt dat er sprake is van 

behoudenswaardige archeologische resten, dan kunnen de kosten van inpassing en/of opgraving wel 

eens veel hoger uitvallen dan die van het vooronderzoek. Uitgangspunt van het gemeentelijk 

archeologiebeleid is dat de kosten van alle archeologische werkzaamheden gedekt zijn, waarbij 

gestreefd wordt naar maximaal behoud van archeologische waarde in combinatie met zo min mogelijk 

kosten.  

 

Vooralsnog wordt afgezien van een gemeentelijke regeling voor compensatie van (excessieve) kosten 

vanwege archeologie. Excessieve kosten zijn kosten die in een uitzonderlijk geval zo hoog zijn dat 

deze redelijkerwijs niet geheel voor rekening van een initiatiefnemer zouden moeten blijven. Tot op 

heden is in Oirschot  nog geen sprake geweest van excessieve kosten bij archeologisch onderzoek. 

Daarom wordt uitgegaan van een ad-hoc beoordeling van eventuele verzoeken om vergoeding van 

excessieve kosten. Mocht in de toekomst blijken dat er toch behoefte is aan zo’n regeling, dan kan dit 

altijd nog worden aangepast. Bij de ad-hoc beoordeling zal de gemeente onder meer het financiële 

belang en de draagkracht van de verstoorder, de moeite die de verstoorder heeft genomen om kosten 

te voorkomen en de maatschappelijke belangen afwegen. Indien, in uitzonderlijke gevallen, een 

kostenvergoeding op zijn plaats is, kan deze worden betaald ten laste van de begrotingspost 

onvoorzien via raadsbesluit. 

 

7.3.2 Erfgoed beleidsmedewerker 

Om ons als gemeente goed te kunnen profileren op het gebied van erfgoed is het belangrijk dat er 

structureel meer uren voor een gespecialiseerde beleidsmedewerker erfgoed beschikbaar komen dan 

nu het geval is. In de Erfgoednota 2018 is aangegeven dat een totaal van 2 fte in de volle breedte 

nodig is, gezien de uitgesproken ambities en de hoeveelheid aan monumenten en cultuurhistorisch 

waardevolle gebieden. Een extra formatie van 1 fte is dan ook nodig (kosten jaarlijks naar schatting € 

75.000,-). 

 

7.3.3 Onderhoud erfgoedkaart 

Het is voor de gemeente strategisch en organisatorisch van groot belang om zelf steeds over een zo 

volledig mogelijk en actueel overzicht van de samenstelling van het eigen erfgoed te kunnen 

beschikken. De erfgoedkaart is in dat kader een belangrijk instrument, dat echter up-to-date moet 

worden gehouden. Alle relevante informatie uit archeologisch, cultuurhistorische en bouwkundig 

onderzoek binnen de gemeente dient beschikbaar te komen voor de verdere ontwikkeling van het 

gemeentelijk beleid. Alle nieuwe informatie moet daarbij in een goed functionerend informatiesysteem 

terechtkomen en gebruikt worden voor het actualiseren van de gemeentelijke erfgoedkaart.  

 

Het onderhoud van de erfgoedkaart en het opzetten en hosten van de Erfgoed Geowiki wordt al sinds 

2011 en 2014 verzorgd door de ODZOB. Voor het onderhoud van de erfgoedkaart is jaarlijks 

structureel € 4.000,-  gereserveerd; voor de Erfgoed Geowiki is jaarlijks € 750,- gereserveerd. 
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De erfgoedkaart is al sinds 2011 digitaal toegankelijk via de website van de ODZOB: 

https://odzob.nl/kaarten-erfgoed-archeologie  

7.4 Financiële stimulans 

De gemeente kan op basis van een stimulerend erfgoedbeleid en als regievoerende overheid een 

essentiële en duurzame bijdrage leveren aan de lokale economie en bedrijvigheid. Dit kan door middel 

van een erfgoedfonds. Hiermee kan de gemeente bedrijven en particulieren uitdagen tot het investeren 

in en uitdragen van lokale erfgoedproducten, zoals de verhalen en historie die samenhangen met de 

historie van Oirschot, de Beerzen en Spoordonk. Bij een erfgoedfonds kan ook gedacht worden aan 

subsidie voor het onderhoud en beheer van cultuurhistorisch waardevolle elementen als akkerranden, 

open bolle akkers, hakhoutwallen, heggen, oude zandwegen of archeologische monumenten. Bovenal 

kan het fonds worden ingezet als stimulans om iets van het verdwenen verleden terug te brengen in 

het landschap bij nieuwe ontwikkelingen.  

 

Aangezien er een sterke overlap is met het landschapsinvesteringsregeling (zie &4.3), onderdeel van de 

structuurvisie van Oirschot, zal onderzocht moeten worden of de gelden die hieruit voortvloeien deels 

gereserveerd kunnen worden voor het erfgoedfonds of dat de subsidie rechtstreeks hieruit voortkomt. 

Dat laatste zal dan wel wat aanpassing vragen van de landschapsinvesteringsregeling. In het kader van 

integratie van aspecten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) lijkt een gecombineerd 

landschaps- en erfgoedfonds dan het meest op zijn plaats. 

 

Naast het bieden van subsidies is het mogelijk om indirecte financiële ondersteuning te bieden. Dit is 

mogelijk door verruiming van functies op te nemen in het bestemmingsplan voor eigenaren van 

(beschermd) gebouwd en aangelegd erfgoed. Het verruimen van de planregels biedt meer 

mogelijkheden tot een passende herbestemming. Het gebruik van een monument (met een 

herbestemming) zal een financiële waardevermeerdering opleveren voor eigenaren.  

 

 

https://odzob.nl/kaarten-erfgoed-archeologie


99 

 

7.5 Conclusie 

Medewerkers in alle geledingen van de organisatie moeten kennis nemen van het erfgoedbeleid, zich 

bewust worden van de rol en waarde van erfgoed en (gaan) handelen in de geest van deze beleidsnota. 

Dit zal meer inzet vragen van de medewerker erfgoed. Bovenal zal de doorvertaling van het 

erfgoedbeleid in het omgevingsplan vragen om structurele uitbreiding. Dat kan niet zonder op de 

hoogte te zijn van de inhoud ofwel de bewoningsgeschiedenis en het ontstaan van het huidige 

historisch landschap. Een (interactieve) cursus of workshop waarin het verhaal van Oirschot verteld 

wordt, is dan ook aan te bevelen. 

 

Om vergunningaanvragen te kunnen beoordelen is specialistische kennis noodzakelijk op gebied van 

archeologisch, gebouwd en landschappelijk erfgoed. Om de inzet van de deskundigen te waarborgen 

binnen de gemeente, is een structurele werkwijze gewenst, zodat de inzet van erfgoed deskundigen 

standaard (en niet ad hoc) wordt toegepast bij de hele keten van ruimtelijke ordening (vooroverleg, 

bestemmingsplan, vergunning, toezicht en handhaving). De inhuur van deskundigheid wordt deels 

betaald uit de leges die via de gemeentelijke legesverordening in rekening bij de aanvrager van de 

vergunning. Voor de inzet van de nodige deskundigheid zal echter aanvullend structureel budget 

gereserveerd moeten worden. 

 

Ter compensatie van de bestuurslasten, die de gemeentelijke organisatie moet maken vanuit de 

archeologiewetgeving, ontvangen gemeenten al sinds 2007 structureel een bijdrage in het 

gemeentefonds. Om deze gelden intern aan te kunnen wenden voor archeologie, dienen deze te 

worden geoormerkt. Geadviseerd wordt om dit bedrag veilig te stellen door de bestemming daarvan 

vast te leggen in bijvoorbeeld het erfgoedfonds. 

 

De erfgoedkaart is een belangrijk instrument, dat echter up-to-date moet worden gehouden. Alle 

relevante informatie uit archeologisch, cultuurhistorisch en bouwkundig onderzoek binnen de 

gemeente dient beschikbaar te komen voor de verdere ontwikkeling van het gemeentelijk beleid. Alle 

nieuwe informatie moet daarbij in een goed functionerend informatiesysteem terechtkomen en 

gebruikt worden voor het actualiseren van de gemeentelijke erfgoedkaart. 

 

Door middel van een erfgoedfonds kan de gemeente bedrijven en particulieren uitdagen tot het 

investeren in en uitdragen van lokale erfgoedproducten. Bij een erfgoedfonds kan ook gedacht worden 

aan subsidie voor het onderhoud en beheer van cultuurhistorisch waardevolle elementen. Bovenal kan 

het fonds worden ingezet als stimulans om iets van het verdwenen verleden terug te brengen in het 

landschap bij nieuwe ontwikkelingen. Aangezien er een sterke overlap is met het 

landschapsinvesteringsregeling, zal onderzocht moeten worden of de gelden die hieruit voortvloeien 

deels gereserveerd kunnen worden voor het erfgoedfonds of dat de subsidie rechtstreeks hieruit 

voortkomt. 

 

Naast het bieden van subsidies is het mogelijk om indirecte financiële ondersteuning te bieden. Dit is 

mogelijk door verruiming van functies op te nemen in het bestemmingsplan voor eigenaren van 

(beschermd) gebouwd en aangelegd erfgoed. Het verruimen van de planregels biedt meer 

mogelijkheden tot een passende herbestemming. Het gebruik van een monument (met een 

herbestemming) zal een financiële waardevermeerdering opleveren voor eigenaren. 
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Achter de receptie van bungalowpark de Stille Wille staat deze paal, Paal Bekersberg of Drie Aken. Het 

is een van de twee grensmarkeringen van Oirschot die nog uit vroeger tijden bewaard zijn gebleven 

(bron: bhic.nl). 

 

 

  

Actiepunten: 

 

• Om betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie de rol en waarde van erfgoed duidelijk te 

maken, is het noodzakelijk dat ze kennis hebben van de bewoningsgeschiedenis en het ontstaan 

van het huidige historisch landschap. Om hierin te voorzien zal een (interactieve) cursus of 

workshop waarin het verhaal van Oirschot wordt verteld, worden opgezet. 

• Structureel budget reserveren voor de inzet van de noodzakelijke erfgoed deskundigen. 

• Structureel budget reserveren voor uitbreiding naar 2 fte erfgoedmedewerkers. 

• Jaarlijks budget voortzetten voor het onderhoud van de erfgoedkaart en erfgoedgeowiki. 

• Onderzoek doen naar het instellen van een erfgoedfonds, mogelijk voortvloeiend uit of gekoppeld 

aan landschapsinvesteringsregeling, onderdeel van de structuurvisie van Oirschot. 

• Archeologiegelden in het gemeentefonds oormerken en inzetten voor het op te zetten 

erfgoedfonds. 
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Etiket van het legendarische Egelantier-bier en waar ooit de Kroon zat zit nu brouwerij De Oirsprong. 

Al vanaf 1620 wordt hier bier gebrouwen. De originele bebouwing uit de 17e eeuw is nog steeds 

aanwezig (Bron: Brabantsbier.eu). 

 

Herstel door vrijwilligers van grenswallen in het gebied De Geelders (bron: SPPILL) 
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Kleinschalig landschap in De Mortelen (boven) en onder opgraving van een begraven rund aan de Dr. 

Van Wamelstraat – Sint Jorishof in Oirschot (bron: BAAC bv.) 
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Bijlage 1 Historie van Oirschot tot 1500 in vogelvlucht 

 

 

Hieronder wordt een korte inleiding op de geschiedenis van Oirschot en haar kerkdorpen gegeven. De 

beschrijving beperkt zich tot het ontstaan van de dorpen en de ontwikkeling van de oudste bewoning 

tot circa 1500. In de Erfgoednota van 2018 wordt ingegaan op de meer recente historie van de 

afgelopen 500 jaar. Die wordt hier daarom achterwege gelaten. Voor een uitgebreide beschrijving van 

de bewoningsgeschiedenis wordt verwezen naar de toelichting op de erfgoedkaart en de bijhorende 

catalogus van de cultuurhistorische inventarisatie.  De kaarten met de toelichting zijn te raadplegen via 

https://odzob.nl/kaarten-erfgoed-archeologie     

 

1. Inleiding 

Oirschot en De Beerzen kennen een lange geschiedenis. Dat blijkt niet alleen uit de vele gebouwde 

monumenten, maar ook uit de vele archeologische vindplaatsen, historische gehuchten met 

bijbehorende open en besloten akkercomplexen, landgoederen en de van oorsprong 

gemeenschappelijke heide- en bosgebieden. Sommige landschappen zoals de open akkergebieden, 

ontwikkelden zich de afgelopen eeuwen in een langzaam tempo en zijn relatief kwetsbaar voor 

veranderingen. Andere plaatsen kregen in korte tijd een geheel ander aanzien en karakter door 

menselijk ingrijpen, denk aan de jonge heideontginningen en de dorpsuitbreidingen. Om de 

historische eigenheid van de dorpen en gehuchten en het bijbehorende cultuurlandschap te versterken, 

geeft de erfgoedkaart volop handvatten voor het (her)gebruik van het verleden voor de toekomst.  

 

De Spoordonkse Watermolen aan de Beerze, oud bezit van de heer van Oirschot die hier net ten zuiden 

van woonde op Huis Ten Berg (Bron Wikimedia Commons). 

 

Weten wat de cultuurhistorische kwaliteit is van de gemeente is niet alleen relevant voor het ruimtelijk 

beleid. Het cliché ‘onbekend maakt onbemind’, is nog steeds ook op erfgoed van toepassing. Het 

kennen van de cultuurhistorische waarden en de daarbij behorende gebruiken en verhalen van een 

https://odzob.nl/kaarten-erfgoed-archeologie
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gebied, is noodzakelijk voor welke vorm van erfgoedbeleid dan ook. Zonder de kennis over het gebied, 

is het uitdragen ervan richting gebruikers en bewoners van het gebied niet mogelijk. De basis van dit 

beleid bestaat daarom uit het benoemen van de erfgoedwaarden van de gemeente en het 

samenbrengen van de cultuurhistorische kennis in een erfgoedkaart met bijbehorende archeologische 

en cultuurhistorische waarden- en verwachtingenkaarten, zie hiervoor het rapport Cultuurhistorie 

uitgediept. De erfgoedkaart van de gemeente Oirschot nader bekeken met bijlagen waaronder de 

erfgoedcatalogus. Als inwoners van de gemeente Oirschot trots zijn op hun woonplaats, zijn zij ook 

(meer) bereid zorg te dragen voor hun erfgoed. 

 

Duidelijk moet echter ook zijn dat we nog lang niet alles weten over de historie van Oirschot. Als je 

bedenkt dat hier 35.000 jaar geleden al mensen rondliepen en de oudste geschreven bronnen slechts 

2000 jaar oud zijn, is het begrijpelijk dat veel historie nog onbekend is en grotendeels verstopt zit in 

de bodem. De bekende vindplaatsen geven wel aanwijzingen maar meestal geen duidelijke antwoorden 

op vragen die leven. Liep er in de Romeinse tijd bijvoorbeeld nu wel of geen belangrijke route door 

Oirschot? Ligt er op Kasteren nu een Romeins villaterrein of een heiligdom? En waar zijn de 

nederzettingen uit de late prehistorie te vinden van de mensen die begraven zijn op de Aarlese Heide? 

Hoe is Oirschot in de vroege middeleeuwen ontstaan en is er een link te maken met de bewoning in de 

Romeinse tijd? En waarom was de woonplek van de heer van Oirschot in Spoordonk en niet in Oirschot? 

Onderzoek blijft dan ook nodig om meer te weten te komen 

 

2. Historie van de dorpen
40

 

 

Oirschot 

De voormalige gemeente Oirschot ontstond per 1 januari 1821 door afscheiding van Best. Per 1 januari 

1997 ging die gemeente op in de nieuwe gemeente Oirschot, die ontstond door samenvoeging van de 

voormalige gemeenten Oirschot en Oost-, West- en Middelbeers. Het toponiem Oirschot verwijst 

volgens dr. M. Gijseling naar schoot en is een vooruitspringend stuk hoger land in een moerassig 

gebied.
41

 Dat moerassig gebied komt overeen met het noorden van Oirschot, Tregelaar en de Mortelen, 

dat altijd drassig is geweest. Het dorp is ontstaan in de Vroege Middeleeuwen en is als hoofdplaats van 

het kwartier Kempenland van de Meierij van 's-Hertogenbosch in de 13
e

 eeuw tot bloei gekomen. 

 

Oirschot was een hoge heerlijkheid die oorspronkelijk voor de helft aan de familie Van Oirschot uit het 

huis Vught en voor de andere helft aan de hertogen van Brabant toebehoorde. Na de Van Oirschots 

kwam de halve heerlijkheid aan de families Van Leefdaal (vanaf 1320), Van Petersheim (vanaf 1353), 

Van Merode (vanaf 1455) en Sweerts de Landas (1672-1831) toe. Vanaf 1347 werd deze helft in leen 

gehouden van de hertogen van Brabant. In 1559 kreeg een Van Merode ook de tweede helft van de 

hertog van Brabant in pand (tot 1618). Het gebied van de gemeente Oirschot viel tot 1821 samen met 

dat van de voormalige heerlijkheid, gelegen in het Kwartier van Kempenland. De grenzen van de oude 

gemeente Oirschot lopen ongeveer gelijk met de grenzen van de 'gemeijnten', dit waren de 

ongecultiveerde gronden, die door de hertogen van Brabant in de eerste helft van de 14
e

 eeuw 

successievelijk aan de inwoners van Oirschot (waartoe ook nog inwoners van Best behoorden) werden 

uitgegeven ('verkocht'). De bewoners verkregen hiermee het recht om deze gronden in gemeenschap te 

gebruiken. 

 

In de 15
e

 en 16
e

 eeuw was Oirschot tamelijk welvarend wat bijvoorbeeld blijkt uit vele schenkingen aan 

de kerk en aan de armen. Door zijn uitgestrektheid, inwonertal en relatieve welvarendheid betaalde 

 

40 Leenders 1991. 

41 J.P.J. Lijten, ‘Het oer-oude Oirschot. Een aanzet tot een geschiedschrijving van Oirschot - Best.’ In: Campinia 10 

(1980-81) 51 - 76. Aldaar 51 
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Oirschot in alle belastingen het meest van alle plaatsen in het kwartier Kempenland.
42

 In het Belasting-

Register van den Rentmeester der Domeinen staat vermeld dat Oirschot in 1647 met zijn acht 

gehuchten f 1595 en 11 stuivers moest opbrengen, terwijl Eindhoven maar f 526 en 1 stuiver opbracht 

en in de kwartierbelasting betaalde Oirschot f 698 en 18 stuiver, terwijl Eindhoven hierin f 229 en 8 

stuiver bijdroeg. Hieruit blijkt andermaal dat Oirschot een voorname plaats was in die tijd.
43

  

 

Hoewel door de Gelderse invallen (Maarten van Rossum) en later de troebelen van de Tachtigjarige 

Oorlog, Oirschot tot grote armoede verviel
44

, is het de jaren van de Tachtigjarige Oorlog beter 

doorgekomen dan menig ander Kempendorp, zodat er nog enkele huizen uit de 16
e

 eeuw zijn 

overgebleven.
45

 Daarbij kwam Oirschot door allerlei ontwikkelingen, zoals de aanleg van de 

internationale weg van Den Bosch naar Luik die aan Oirschot voorbij ging, evenals de spoorwegen, 

buiten het grote doorgaande verkeer te liggen. Hierdoor miste Oirschot de aansluiting met de Moderne 

Tijd en trad er stilstand op in de ontwikkeling, die de behoefte aan nieuwbouw beneden de maat hield. 

Men was er destijds bepaald niet gelukkig door, maar door de stolp die als het ware over Oirschot werd 

geplaatst, kon veel cultureel erfgoed behouden worden.  

 

De kaart van Oirschot uit 1868 door J. Kuijper (Bron: gemeente atlas van Nederland). 

 

De omgeving van beide oude kerken in Oirschot is al sinds de 8
e

 eeuw bewoond. In de middeleeuwen 

en daarna (1340 - 1670) vinden we er de heertgang Kerkhof of Kerkhoven, die verwijst naar het 

 

42 J. Lijten, ‘Het oer-oude Oirschot.’ In: Campinia 10 (1980-81) 51 - 76. Aldaar 60 

43 P. th. van Esch, Geillustreerde gids voor Oirschot en omgeving (z.p. 1919) p. 7-8 

44 J. Lijten, ‘Het oer-oude Oirschot.’ In: Campinia 10 (1980-81) 51 - 76. Aldaar 60 

45 H. Strijbos, H., Kerken van heren en boeren: bouwhistorische verkenningen naar de middeleeuwse kerken in het 

kwartier Kempenland, Stichting Brabants Heem (‘s- Hertogenbosch 1995) p. 118 
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kerkhof. Uiterlijk in de 15
e

 eeuw werd de Nieuwstraat aangelegd. Aanvankelijk was er alleen een 

pleintje ten noorden van het Boterkerkje, als verbreding van de straat. Achter de huizen aan de 

overkant werd de Petruskerk gebouwd. Nabij de toren werd in 1513 een raadhuis gebouwd, dat er in 

hoofdzaak nog steeds staat.
46

 Door een grote brand in 1566 verdween een huizenrij.
47

 Zo kwam er een 

pleinvormige verbinding tussen de ruimten om beide kerken. Een brand in 1623 ruimde een tweede rij 

huizen op. De bouw van de herberg De Zwaan maakte een einde aan de ruimtelijke verbinding tussen 

de Petruskerk en het Boterkerkje. Toen vanaf 1648 het Boterkerkje buiten kerkelijk gebruik raakte en 

als boterwaag een nieuwe functie kreeg, was de verschuiving van de stedebouwkundige nadruk naar de 

grote Petruskerk met zijn hoge toren voltooid.  

Rondom Kerkhoven lag een ruim akkergebied: het was in alle richtingen ongeveer een kilometer breed. 

In vele andere dorpen is juist het centrale akkergebied geheel volgebouwd met woningen, maar in 

Oirschot heeft men dat aan de westzijde kunnen voorkomen. Daar strekken de open velden nog steeds 

tot aan de achterkant van de tuinen van het dorp. Het akkergebied van Kerkhoven had in de vorige 

eeuw een open karakter, dat afstak tegen de vaak in heggen en hagen gevangen velden daarbuiten. 

Ten zuiden van de kom stond de windkorenmolen van de heer van Oirschot. In 1857 werd ten 

noordoosten van de kom een nieuwe windkorenmolen De Korenaar gebouwd. De oude akkermolen was 

toen al geruime tijd verdwenen. De buitenrand van deze centrale akker vertoont enkele 

trechtervormige inkepingen. Dat zijn de plaatsen waar wegen de rand van de akker bereikten en daar 

ooit konden gaan uitwaaieren over de nog woeste velden buiten de akker. Door de voortgaande 

ontginning zijn die waaiers deels in de verkaveling vastgelegd en werden deze plekken tot de 

beroemde driehoekige pleintjes met bomen erop. 

 

Kaart van Pieck Van der Voordt uit 1840  met een uitsnede van Spoordonk en omgeving. 

 

46 Strijbos, 1993. 

47 Mijland e.a., 1991, 110 – 115. 
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Spoordonk 

Spoordonk is een uitgestrekt gehucht aan de Beerze. Hier was het zwaartepunt van het bezit van de 

heren van Oirschot: kasteel, vier domeinhoeven en de watermolen. De middeleeuwse en zelfs nog 16
e

 

eeuwse bronnen lijken met Spoordonk zowel het gebied ten oosten als ook ten westen van de Beerze 

(langs de weg naar Moergestel) aan te duiden. Op de kaart van Verhees en jongere kaarten heet het 

zuidwestelijke gedeelte in de regel Kattenberg (nieuwe nederzetting) en het noordwestelijke gedeelte 

Heibloem. De naam Spoordonk blijft dan tot het gebied ten oosten van de Beerze beperkt. Binnen 

Spoordonk kwamen enkele kleine open akkers voor, die eerder bij enkele grote (domein)hoeven lijken 

te behoren, dan dat ze in gezamenlijk gebruik bij de andere bewoners waren. Langs de Broekstraat 

staat vanouds een reeks boerderijen, op de rand van de gemeynte Banisveld. Deze gemeynte en de 

gemeynte genaamd Liedeveld scheidden Spoordonk van het akkergebied rond Kerkhoven. Het is 

opmerkelijk dat de dorpsheren zo ver van hun kerkelijk centrum en hoofdnederzetting hun 

zwaartepunt hebben.  

Gysseling meent dat het eerste element 'speur' of 'spoor' verwijst naar de vuilboom, die ook vaak als 

spork werd aangeduid. Een donk is een hogere zandkop in een moerassige omgeving. Die moerassige 

omgeving is hier het dal van de Beerse, dat door de tweezijdig gelegen Spoordonk afgekneld wordt: 

een ideale plek voor een watermolen die met zijn wateropstuwing ook de kasteelgrachten van water 

verzekerd zal hebben.  

 

Uitsnede van Oost-, West- en Middelbeers van de historisch-topografische kaart uit 1898. 
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Oost-, West- en Middelbeers 

Oostelbeers en Middelbeers waren afzonderlijke parochies die tot 1803 één schepenbankgebied 

vormden. Westelbeers hoorde van oudsher bij Hilvarenbeek, Diessen en Riel. In 1803 heeft het zich los 

kunnen maken van Hilvarenbeek en werd het bij Oost- en Middelbeers gevoegd waardoor de gemeente 

Oost-, West- en Middelbeers ontstond. In 1334 kregen de inwoners van Oost- en Middelbeers van 

hertog Jan III de Beerse gemeijnt tegen betaling in gebruik. Dit was het gebied tussen Oerle, Oirschot, 

Oisterwijk en Hilvarenbeek. Afgezien van enkele grenscorrecties en de toevoeging van Westelbeers in 

1803 zijn de grenzen zoals ze toen aangegeven werden steeds intact gebleven. In 1997 zijn de oude 

gemeenten Oirschot en Oost-, West- en Middelbeers samengevoegd tot de nieuwe gemeente Oirschot. 

 

De naam Beers verwijst naar de riviertjes Groote Beerze en Kleine Beerze, maar hoe die aan hun naam 

komen is onzeker. Volgens de historicus Schutjes is de naam van de kernen misschien afkomstig van 

het oud-Duitse woord "brisen", in Brabant bekend als "brizen", wat heen en weer lopen betekent. Dit 

zou een verwijzing zijn naar de kronkelende loop van de twee riviertjes de Groote en de Kleine 

Beerze.
48

 

 

3. Bewoningsgeschiedenis 

 

Oirschot in de vroege prehistorie 

Al in de vroege prehistorie, vanaf circa 12.000 voor Chr., was de omgeving van Oirschot bewoond. 

Sporen van nederzettingen uit de Steentijd in de bossen bij Westelbeers als ook op de Oirschotse Heide 

herinneren daar nog aan. De Oirschotse Heide ligt op de zogenaamde Midden-Brabantse dekzandrug. 

Een enorme zandrug die zich via Turnhout naar het noordoosten via Best uitstrekt. Deze rug is enkele 

tienduizenden jaren geleden ontstaan als gevolg van grote zandverplaatsingen tijdens de laatste ijstijd. 

Het gebied had al vroeg een grote aantrekkingskracht op de prehistorische mens. Rond 12.000 voor 

Christus leefden hier de allereerste bewoners wat blijkt uit de vele vindplaatsen op de zuidflank van de 

Midden-Brabantse dekzandrug in Oirschot, Oost-, West- en Middelbeers. Dat waren hoofdzakelijk jagers 

die vooral op rendieren jaagden, maar ook het reuzehert, het edelhert en de eland stonden op het 

menu.  

 

Reconstructietekening van een kampement in de late fase van de ijstijd, het Weichselien (naar Van 

Ginkel en Theunissen 2009). 

 

 

48 http://canonvandebeerzen.blogspot.com/ 
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Nabij de Kapeldijk in Westelbeers werden tussen 1967 en 1990 jarenlang steentijdopgravingen 

uitgevoerd door amateurarcheologen van ’t Oude Slot in Veldhoven. Hierbij werden in totaal acht 

mesolithische en laatpaleolithische concentraties van duizenden vuurstenen artefacten opgegraven die 

bewijzen dat hier tijdelijke jachtkampjes hebben gelegen. Hier is waarschijnlijk sprake geweest van 

stammen die op gezette tijden (ieder jaar?) terugkeerden naar dezelfde plek, en dat verspreid over 

eeuwen. 

 

Omstreeks 9.500 jaar geleden verbeterde het klimaat geleidelijk, waardoor de schaars beboste toendra 

van het einde van de laatste ijstijd plaats maakte voor een steeds dichter begroeid boslandschap met 

wouden, moerasbossen en beekdalen. Onder invloed van de klimaatswijziging veranderde ook het wild, 

dat onder andere bestond uit oerrunderen, wisenten en edelherten, maar ook kleinere soorten als 

everzwijnen, bevers, otters en vogels. Naast deze jacht op klein wild en visvangst, leverde het 

verzamelen van wortels, wilde gewassen en vruchten een belangrijk aandeel in de voedselvoorziening. 

Dit had grote gevolgen voor het nederzettingspatroon van de mens, aangezien hij niet langer over 

grote afstanden hoefde rond te trekken om in zijn onderhoud te voorzien, want voedsel was alom 

aanwezig in een dergelijk landschap. Mensen uit deze perioden wonen in semi-permanente 

nederzettingen en kennen nog geen aardewerk. Werktuigen worden gemaakt van vuursteen, bot en 

plantaardige materialen (hout, riet etc.). De werktuigen van vuursteen waren kleiner dan voorheen. In 

Oirschot treffen we in de beekdalen en in de buurt van de vennen aan de zuidrand van de Oirschotse 

Heide kleine groepjes mensen aan die leven van de jacht, visserij en het verzamelen van noten en 

vruchten. 

 

Van jager naar boer 

Ergens na 4000 voor Chr. veranderde de mens zijn manier van bestaan. Naast het jagen op wild en het 

verzamelen van voedsel in de natuur, gingen de mensen de natuur steeds meer naar hun hand zetten 

door het houden van vee en het verbouwen van voedsel. De mensen bouwden voor het eerst duurzame 

houten huizen en gaan in de directe nabijheid wonen van hun vee, akkers en moestuin. Als gevolg van 

het toepassen van landbouw en veeteelt werd de mens gebonden aan een vaste plek in het landschap, 

in plaats van rond te trekken tussen tijdelijke kampementen. De eisen aan een permanente 

nederzettingslocatie waren tevens afwijkend dan in de periode daarvoor, aangezien er behoefte 

ontstond aan akkers en weidegronden. De neolithische vindplaatsen worden daarom vaak op of nabij 

de wat hogere gronden met meer vruchtbare bodems aangetroffen. Op weggekapte stukken in het bos 

werd graan geteeld en op de graslanden in de beekdalen hoedde men wat schapen en geiten. Als de 

akkertjes onvruchtbaar werden, richtte men een nieuwe akker in. Verder wordt voor het eerst 

aardewerk gebruikt voor een groot deel van het huishoudelijke vaatwerk en werden stoffen geweven 

met behulp van een weefgetouw.  

Afbeelding: Opgraving van het grafveld op de Aarlese Heide in de jaren 30 en 40 van de 20
e

 

eeuw met enkele hieruit afkomstige urnen (Bron: Willems 1936). 
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In de brons- en ijzertijd (2000-12 v.Chr.) werd de agrarische levenswijze voortgezet, waarbij veeteelt en 

akkerbouw een grote rol speelden. Het boerenerf bestaat uit een grote woonstalboerderij met enkele 

schuurtjes, opgebouwd uit hout, vlechtwerk, leem en stro. Naarmate de late prehistorie vordert worden 

de nederzettingen talrijker en groter; soms ontstonden er kleine dorpjes zoals bij Ekkersrijt in Son, 

waar 4 tot 6 boerderijen naast elkaar stonden. Grote woonstalboerderijen verrijzen naast de akkers, 

met spiekers (kleine voorraadschuren) om granen en andere landbouwproducten in op te slaan. Ook in 

Oirschot woonden in deze tijd mensen, zoals blijkt uit de aanwezigheid van een urnenveld uit de 

Brons- en IJzertijd op de Aarlese Heide. 

 

Romeinen in Oirschot 

Rond 50 v.Chr. viel dit gebied in handen van de Romeinen en worden deze streken voor het eerst 

vermeld in historische bronnen. Julius Caesar beschrijft de strijd die hij hier voert tegen de Eburonen, 

een opstandige stam uit deze contreien, die door de Romeinse troepen volledig in de pan wordt 

gehakt. Hierna volgen grootschalige verhuizingen van Germaanse stammen als de Bataven en 

Texuandri naar Brabant en de Betuwe. De Texuandri, zoals de bewoners van de Zuid Nederlandse en 

Noord Belgische zandgronden vanaf de eerste eeuw heten, worden administratief ingedeeld bij de 

Civitas Tungrorum, met het Belgische Tongeren als hoofdstad. De Romeinen introduceren hier een 

groot aantal technische innovaties waarbij gedacht kan worden aan landbouwwerktuigen, baksteen en 

dakpannen, gedraaid aardewerk, glas en vloerverwarming. Ook is de invloed van de Romeinen op de 

inheemse agrarische economie zeer groot geweest. Er werden nieuwe gewassen ingevoerd, die 

sindsdien lokaal zijn verbouwd, waaronder peer, perzik, druif, selderij en walnoot en tamme kastanje. 

Ook in de veestapel veranderde veel, zoals onder andere de introductie van de kip. 

 

Deze nieuwe gereedschappen en gebruiksvoorwerpen dringen in de eerste eeuw na Chr. langzaam 

maar zeker ook door naar het platteland van Oirschot. Door het gebied van de huidige gemeente liep 

vermoedelijk een Romeinse weg die Tongeren via Rossum aan de Maas met Utrecht verbond. Het 

traject van deze weg zou nog terug te vinden zijn in de Lopensestraat die door Straten loopt. In 

diezelfde hoek is ook een Romeinse site ontdekt, al is nog niet bekend wat er precies geweest is: gaat 

het om een villa of een militaire versterking, eventueel een poststation? Het wachten is op opgravingen 

die meer helderheid verschaffen. Los hiervan zijn er verschillende kleine Romeinse vondsten gedaan, 

verspreid over de gemeente. Er wordt ook vermoed dat de tufsteen die in het Boterkerkje gebruikt is, 

afkomstig zou kunnen zijn van een Romeins gebouw in Straten. 

 

Kalkzandsteen van een Romeins gebouw in het buurtschap Straten en stukken basaltlava en 

ijzeroer(steen) in de gevel van de ‘Boterkerk’ (bron: www.CanonvanOirschot.nl en Van de Weele, p. 

302). 

 

Middeleeuwse machtsstrijd 

http://www.canonvanoirschot.nl/
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Het lijkt er op dat het oosten van Noord-Brabant gedurende vrijwel de gehele 5
e

 en 6
e

 eeuw geen 

bewoning heeft gehad. Pas aan het einde van de 6
e

 eeuw werden de Noord-Brabantse zandgronden 

opnieuw gekoloniseerd door boerensamenlevingen die zich in de Kempen vestigden. Sinds de 8
e

 eeuw 

maakte dit gebied dan deel uit van de gouw Texandrië. Die gouw strekte zich rond het jaar 1000 uit 

over een groot deel van Noord-Brabant. Toen in de loop van de 11
e

 eeuw de macht van de Duitse keizer 

verzwakte, trokken regionale en lokale machthebbers delen van het overheidsgezag naar zich toe. De 

Heerlijkheid Oirschot is van oorsprong zo’n bezit of domein van een dominus of heer. Kenmerkend 

voor het middeleeuwse bestuur was het feodale leenstelsel, waarbij een groot deel van de landerijen 

van de heer in bruikleen werden gegeven aan zijn leenmannen. Deze horigen moesten daarvoor in de 

plaats het land bewerken en producten en diensten leveren aan de leenheer. Daarnaast eigende de heer 

steeds meer goederen en (heerlijke) rechten naar zich toe, zoals rechtspraak, cijnsheffing, kerk- en 

molenrecht. Het onderscheid tussen lijfeigenen, horigen en vrijen vervaagt, omdat ook de vrijen met 

eigen landerijen onderworpen zijn aan de heerlijke rechten en belastingen. Vrije goederen worden dan 

ook steeds vaker aan de lokale heer afgestaan om deze in leen (cijnsgoed) terug te nemen. Door het 

verkrijgen van de stads- en vrijheidsrechten na 1300 werd de macht van de lokale heren ondermijnd. 

De boeren werden praktisch eigenaar van de grond. 

 

De oudste historische gegevens over Oirschot dateren uit het jaar 1000 als er geschreven wordt over 

de heilige Odulphus, die te Best omstreeks 800 geboren zou zijn. Zijn familie is van Frankische 

grootgrondbezitters. Odulphus krijgt een opleiding van wijze mannen en wordt rond 806 pastoor in 

Oirschot, waarbij hij al zijn bezittingen aan de armen schenkt. Het lijkt dat Odulphus al in 1150 en 

1270 in Oirschot vereerd werd.
49

 Bekend is ook dat de abdij van St.-Truiden jaarlijks te Oirschot 30 

Keulse penningen op liet halen. Vermoedelijk werden die door één of enkele boerderijen opgebracht.
50 

 

 

Voormalig beeld uit de Sint Odulphuskapel aan de Spoordonkseweg (bron: www.CanonvanOirschot.nl) 

 

In de 11
e

 eeuw wordt waarschijnlijk door de plaatselijke heer van Oirschot bij de watermolen in 

Spoordonk een 'motteburcht' met omgrachting opgericht. De naam 'De Berg' herinnert daar 

vermoedelijk aan.
51

 In Oirschot zelf stichtte hij in de vroege 12
E

 eeuw een kerk ter ere van Maria: het 

huidige Boterkerkje en in het midden van de 12
e

 eeuw lijken ze in die kerk een kapittel gesticht te 

hebben. Bovendien werd de kerk van Oirschot de moederkerk van een aantal oude parochies in de 

 

49 Van Buijtenen 1977. 

50 Van Buijtenen 1977. 

51 Verpoorte 1991. 
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omgeving: Middelbeers, Vessem, Wintelre.
52 

Mogelijk is door vererving ook een bezitscomplex in Vught 

in handen van de heren van Oirschot gekomen. Als heren van Vught kregen ze het aan de stok met de 

hertog van Brabant die zijn macht rond 1200 in die omgeving aan het uitbouwen was. De hertog 

stichtte in 1196 de stad 's- Hertogenbosch, waarheen hij tol en muntrecht van Vught lijkt te hebben 

overgebracht. De heren van Vught dolven het onderspit en verloren daar hun bezit, maar behielden 

Oirschot. De hertog lijkt eerst na 1232 voor Oirschot zelf meer interesse gekregen te hebben. Het is 

denkbaar dat de aanwezigheid van een hertogelijke kwartierschout naast de schout van de plaatselijke 

heer voor de nodige spanningen zorgde. Denkbaar is ook dat de oprichting van de Sint-Petruskerk 

omstreeks 1268 een hertogelijk initiatief was, als tegenwicht tegen de 'heerlijke' Mariakerk. Het co-

patroonschap zou te Oirschot deze tweespalt voorkomen hebben: het kapittel verhuisde naar de 

grotere nieuwe kerk en de parochie werd niet gedeeld. Deze tweestrijd leidde er tegen het einde van de 

dertiende eeuw toe dat de hertog het 'halve dorp' met alles er op en eraan onder zijn macht kon 

brengen en zich kon laten erkennen als mede-patroon van kerk en kapittel van Oirschot. Hij heeft de 

oude heren van Oirschot er dus niet helemaal uit gekregen en er is dus niet een tweede parochie 

ontstaan, zoals te Vught.  

 

Hertog Hendrik II van Brabant (1235-1248) (bron: wikipedia, Adriaan van Baerland, Jan 

Moretus,Plantijnsche Drukkerij - Ducum Brabantiae chronica) 

 

De dorpskom Oirschot werd in de late middeleeuwen gevormd in de oude heertgang Kerkhof. Het 

marktplein bij beide kerken vormt er het centrum van en daar komen heel wat wegen samen. De 

nederzetting nabij de kerk en markt werd toen aangeduid als Kerkhof of Kerkhoven. In het midden van 

de 13
e

 eeuw was het Vrijthof het centrum van Oirschot. De markt, de Sint-Petrus-kerk, restaurant de 

Zwaan en aanpalende gebouwen bestonden nog niet. De plaats waar deze 

huizen nu staan, behoorde tot het Vrijthof. Heel de tegenwoordige markt was langs de zuid- en de 

westkant volgebouwd met huizen. In de tweede helft van de 13
e

 eeuw is de eerste Sint-Petrus-kerk 

gebouwd door het kapittel. Voor deze kerk, die veel groter was dan de Mariakerk, was op het Vrijthof 

geen plaats. Het woord Vrijhof betekent ‘omheinde hof’. Het Vrijthof was een relatief groot plein, 

geschikt om volksvergaderingen te houden, recht te spreken en publieke afkondigingen te doen.  Op 

het Vrijthof vond de vergadering van het volk plaats. De naam Vrijthof heeft te maken met immuniteit 

wat inhield dat een kerkelijke instelling onttrokken was aan de algemene rechtspraak en bestuur en 

een afzonderlijke rechtspraak en bestuur bezat. Het is volgens de lokale historicus J. Lijten dan ook 

 

52 Leenders 1991. 



116 

 

begrijpelijk dat de tekens van het geestelijk en wereldlijk eigenbestuur, wat voornamelijk eigen 

rechtspraak inhoudt, te vinden zijn op het Vrijthof en wel op de muren van het voornaamste gebouw 

daar, de Mariakerk.
53

 

 

In de noordgevel van het Mariakerkje zitten replica's van de oude rechtstekens (de draak en het 

schuinkruis oftewel het maalteken), die de straffende, wereldlijke rechtspraak symboliseren (uit 

Mijland, van Hout & Lijten 1991, p. 105). 

 

In 1320 verkocht de laatste heer uit het oude geslacht van Oirschot zijn bezit, dat nog steeds allodiaal 

was, aan de hertogelijke vertrouweling Rogier Van Leefdaal. Dit bezit bestond uit een landgoed met 

huis, waterkorenmolen en vier domeinhoeven, alles op Spoordonk; een windkorenmolen in Kerkhoven; 

het copatroonschap over kerk en kapittel van Oirschot en de halve heerlijkheid Oirschot met hoge 

rechtsmacht en vermoedelijk wat lenen en cijnsgoederen. Via vererving kwam deze helft van Oirschot 

aan de familie Van Merode en in 1672 via een gerechtelijke verkoop aan de familie De Landas. Deze 

familie behield de heerlijkheid tot het einde van het Ancien Régime.
54

 

 

Opgraving van de middeleeuwse huizen aan de Gasthuisstraat in Oirschot in 2009 (bron: Eindhovens 

Dagblad). 

 

De oudste bewoningssporen uit de Middeleeuwen dateren uit de 8-12
e

 eeuw en betreffen diverse 

vindplaatsen in en nabij het oude centrum van Oirschot. In de omgeving van de Gasthuisstraat en Oude 

Grintweg is een deel van een nederzetting uit de 8
e

 tot 12
e

 eeuw opgegraven, waaronder meerdere 

waterputten.
55 

De datering komt overeen met het boterkerkje, waar in 1960 restauratie- en 

funderingsonderzoek plaats vond. Hierbij werden oudere resten van de kerk aangetroffen die de kerk 

in eerste aanleg dateren aan het begin van de 12
e

 eeuw.
56

 Verder werden op de plek van de voormalige 

brouwerij De Zwaan bij restauratiewerkzaamheden zowel een duigenput als een 7 m diepe gemetselde 

waterput gevonden, daterende uit de 11-13
e

 eeuw. Grenzend aan de stenen waterput lag een cisterne 

voor de opvang van water. Uit de 14
e

-15
e

 eeuw dateren ook sporen van bewoning, veelal resten van 

 

53 J. Lijten, ‘De naam Vrijthof’. In: Campinia 21 (1991) 87 - 88. 

54 Leenders 1991. 

55 Kooi, M. 2012: Oirschot (NB), Gasthuisstraat. Definitief Archeologisch Onderzoek. BAAC rapport 2012/B1665. 

56 Janse, H., 1961: Oirschot, Hervormde Kerk, in Berichten van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 

1961 (14), 147-154. 
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boerenerven, die deels zijn opgegraven aan de Barcelona en de Notel in Oirschot.
57

 Uit de Beerzen zijn 

nog geen archeologische sporen uit de Middeleeuwen bekend; de beide oude kerken dateren weliswaar 

uit de 15
e

 eeuw en hebben ongetwijfeld voorgangers gehad, maar archeologische onderzoeken 

hiernaar ontbreken vooralsnog. In Spoordonk is wel een eerste nederzetting uit de late Middeleeuwen 

opgegraven en wel aan de Lubberstraat, waar in 2017 een nederzetting uit 12-14
e

 eeuw aan het licht 

kwam.
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Het centrum van activiteit verplaatste zich in de loop van de late Middeleeuwen geleidelijk van het 

Vrijthof naar de Markt. Een proces dat werd voltooid toen bij een dorpsbrand in 1623 de resterende 

bebouwing dicht bij de kerk, die een eerdere brand had overleefd, verdween en de Markt haar huidige 

omvang kreeg. In 2008 werden sporen van één van deze dorpsbranden aangetroffen bij 

rioolwerkzaamheden. Bij het vervangen van een rioleringsbuis in de Koestraat nabij de Markt werden 

diverse vondsten gedaan daterend uit de 16
e

 eeuw met daartussen mogelijk enkele objecten uit de late 

Middeleeuwen. Het gaat om drie laatgotische slotplaten incl. sloten en een zwaard van het type 

'houwer', zie de foto’s hieronder. Het vondstmateriaal bevond zich in een laag roetzwarte stinkende 

grond, was ca. 1 m dik en bevond zich ca. 40 cm beneden straatniveau. De eerste gedocumenteerde 

brand dateert van 1566 waarbij in totaal 28 woningen afbranden, waarvan een groot gedeelte werd 

bewoond door bakkers en bierbrouwers en dus extra brandgevaarlijk was. In 1623 was er opnieuw een 

grote stadsbrand die wederom in de Koestraat ontstond. Deze keer was de ramp veel groter. Het 

overgrote deel van de huizen in de kom brandde af en slechts met de grootste inspanning slaagde men 

erin om de beide kerken (de Sint Petruskerk en de Mariakerk) te redden. De laag brandafval in de 

Koestraat is waarschijnlijk 'dump' van één of meerdere stadsbranden. Puin en afval is daarbij mogelijk 

gebruikt ter verharding van het wegdek.
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Links, een gevest van ijzeren slagzwaard, datering 1585-1630 en rechts, een laatgotische ijzeren 

slotplaat II met versiering, datering ca. 1500-1550 (bron: Jaarverslag Meldpunt Archeologische 

Bodemvondsten Noord-Brabant 2007-2008, 244-245). 
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