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Het Brabants erfgoed wordt bedreigd. Dat geldt met name 

voor het landelijk erfgoed: boerderijen, molens, buitenplaatsen, 

landgoederen en het landschap in het algemeen. Wij willen daar 

als direct betrokkenen tegen opstaan. Wij vragen de provinciale 

bestuurders en beleidmakers om een beleidsplan dat de verdere 

aantasting van het Brabants landelijk erfgoed voorkomt.

Oproep

Het in stand houden van het cultuurhistorisch erfgoed 

is een kwestie van lange adem en vraagt om een 

langetermijnvisie. Het is tegelijkertijd een dynamisch 

proces dat wordt gedragen door de inspanning van 

velen. Denk hierbij aan degenen die zich als bestuurder 

of als eigenaar inzetten voor de instandhouding 

van monumenten en aan alle vrijwilligers die daarbij 

betrokken zijn. Denk ook aan vrijwilligers die zich inzetten 

om tradities voort te zetten, zoals de beoefenaars van het 

maasheggenvlechten of de molenaars die als vrijwilliger 

regelmatig de molens laten draaien. 

Maar zonder specifieke erkenning van het belang 

van dit erfgoed, speciale aandacht en, waar nodig, 

steun daarvoor, dreigt dit erfgoed langzamerhand te 

verwateren of te verdwijnen.
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Het Brabants Erfgoed moet behouden blijven. Dat vraagt 

met urgentie om uitvoering van de volgende acties:

BEWustWorDing ErfgoED
Een brede campagne wordt opgezet om bewustwording 

te vragen voor het (landelijk) erfgoed en recreanten er 

op te wijzen hoe zij het erfgoed kunnen beleven. Het 

landelijk erfgoed krijgt een eigen plaats in het beleid van 

de provincie (de ‘verhaallijnen’). Het ontbreken daarvan in 

de huidige verhaallijnen is een omissie. Daarom willen wij 

dat de provincie een extra verhaallijn voor het landelijk 

erfgoed toevoegt.

BEWustWorDing BraBantsE iDEntitEit
Met de campagne benadrukken we de Brabantse 

identiteit en maken wij de inwoners van Brabant bewust 

van de rijke Brabantse geschiedenis. Het Hertogdom 

Brabant, dat zich uitstrekte van Zoutleeuw tot 

Zevenbergen en van nijvel tot Den Bosch, met Brussel als 

hoofdstad, heeft in de geschiedenis van Europa en van 

de nederlanden een belangrijke rol gespeeld. Een rol die 

de laatste jaren veelal onderbelicht blijft. Wij willen dat 

de provincie er naar streeft dat iedere inwoner van de 

provincie zich van deze historie bewust is.

Planning En BEscHErMing
Erfgoed moet een vanzelfsprekende rol krijgen in 

ruimtelijke plannen. Bij het ontwerpen van plannen 

(wegen, bouw, aanleg beplanting) moet altijd gekeken 

worden of het landelijk erfgoed daarmee wordt aangetast 

en of er alternatieven zijn die minder ingrijpend zijn. De 

provincie kan dit uitdragen.

alle gemeenten dienen een inventarisatie te maken 

van het waardevolle landelijke erfgoed. Dit waardevolle 

erfgoed moeten zij in de nieuwe omgevingswet een plek 

geven, zodat dit erfgoed bewaard blijft. Wij willen dat 

de provincie een handleiding maakt voor gemeentelijk 

erfgoedbeleid met het oog op de omgevingswet.

EconoMiE
recreatie en toerisme worden een steeds belangrijkere 

bron van inkomsten. Erfgoed brengt geld op! Wij willen 

dat de provincie bevordert dat bij het stimuleren van 

recreatie en toerisme ruim aandacht wordt gegeven 

aan de schoonheid van het landelijk gebied, aan de rijke 

historie en de tradities van Brabant.

oProEP 
Wij verwachten dat alle politici en beleidsmakers die 

Brabant een warm hart toedragen, deze actiepunten 

zullen overnemen.
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Dorpsgezicht in Oirschot 

(foto Ton Fischer)
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inlEiDing
De betekenis van erfgoed voor onze samenleving wordt 

steeds breder onderkend. Erfgoed is een deel van 

onze identiteit. Het beleven van erfgoed – met name 

historische en monumentale gebouwen – verhoogt 

bovendien de welzijn en de welvaart in de samenleving. 

Denk maar aan verschil tussen een dorp met een 

authentiek beeld, zoals oirschot of Eersel, en een 

willekeurig ander dorp waar het dorpskarakter in de 

loop van de tijd is aangetast. ook uit wetenschappelijk 

onderzoek1 blijkt dat erfgoed het welzijn en de welvaart 

van de bewoners in de omgeving verhoogt. Erfgoed 

heeft voorts in het bijzonder betekenis voor het toerisme, 

zelfs voor de inwoners uit de regio die ‘toerist in eigen 

gebied’ zijn.

Een omgeving met authentiek erfgoed maakt het 

wonen aantrekkelijker. Dat draagt ook bij aan een goed 

vestigingsklimaat voor werknemers in de succesvolle 

Brabantse kenniseconomie.

Het erfgoed bestaat niet alleen uit gebouwde 

monumenten, maar ook uit roerend en immaterieel 

erfgoed. Veel van het gebouwde erfgoed is rijks-

monument of gemeentelijk monument, maar ook de niet 

als zodanig geregistreerde gebouwen hebben vaak een 

betekenis als erfgoed. 

 

Het gebouwde erfgoed kent verschillende aspecten. niet 

alleen is het gebouw van belang – dat is de essentie – 

maar ook het interieur, de omgeving, het gebruik, het 

historisch bewustzijn en het verhaal (zie de bijlage). 

al deze aspecten dragen bij aan de cultuurhistorische 

waarde van het erfgoed: wanneer één van deze 

aspecten wordt aangetast, gaat dit ten koste van de 

waarde van het erfgoed als geheel. Zo is de omgeving 

van bijvoorbeeld een molen of een buitenplaats – de 

zogenaamde biotoop van het monument – van groot 

belang voor de erfgoedwaarde ervan. Een flatgebouw 

naast een molen betekent niet alleen dat deze niet meer 

kan functioneren – de wind wordt immers weggenomen –

maar ook dat de monumentale erfgoedwaarde ervan 

wordt aangetast. Een buitenplaats met een spoorlijn door 

het oorspronkelijke park, verliest daarmee een groot deel 

van zijn erfgoedwaarde. 

1 Hans Koster en Jan rouwendal (2015), ‘Historic amenities and Housing Externalities: Evidence from the netherlands’,  

tinbergen institute Discussion Paper ti 2015-023/Viii
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Brabantse 

langgevelboerderij 

(foto Ton Fischer)

Hertogdom Brabant, 

circa 1300 

(kaart Thor Smits)
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BraBant 

Brabant kent vanwege zijn belangrijke rol in de 

geschiedenis een grote rijkdom aan cultuurhistorisch 

erfgoed. Het is goed om in dit verband op te merken dat 

Brabant niet alleen uit noord-Brabant bestaat, maar dat 

het Hertogdom Brabant zich uitstrekte van Zoutleeuw 

tot Zevenbergen en van nijvel tot Den Bosch, met 

Brussel als hoofdstad. Het Hertogdom Brabant heeft in 

de geschiedenis van Europa en van de nederlanden in 

het bijzonder een belangrijke rol gespeeld, die de laatste 

jaren veelal onderbelicht blijft. Denk maar aan het charter 

van Kortenberg (1312), het eerste echt democratische 

document uit de moderne Europese geschiedenis. 

Het cultuur-historisch erfgoed van noord-Brabant 

bevat nog veel elementen die uit de rijke periode van 

het Hertogdom Brabant stammen, maar uiteraard ook 

veel uit de periode daarna. Het is van belang om al deze 

aspecten van het cultureel erfgoed te koesteren. 

lanDEliJK ErfgoED
Er is de laatste jaren veel aandacht voor het cultureel 

erfgoed dat zich in steden bevindt, alsook voor het 

industrieel erfgoed van de 19e en 20e eeuw. Vaak blijft 

het landelijk erfgoed – in dorpen, op het platteland – 

evenwel onderbelicht. Dit erfgoed bestaat niet alleen 

uit de (rijks)monumenten, zoals boerderijen, molens en 

buitenplaatsen, maar ook uit een dorps aangezicht, het 

typisch Brabantse landschap – met zijn grote variatie - en 

karakteristieke wegen, lanen en beken, akkers, weilanden, 

landgoederen, bossen en heide, om maar enkele 

aspecten te noemen. ook deze verdienen aandacht en 

bescherming. Daarnaast kent het platteland een rijkdom 

aan roerend en immaterieel erfgoed. Denk bijvoorbeeld 

aan het interieur van kerken of van boerderijen, en 

aan tradities als het sint-Janstros wijden, de gilden 

en ambachten als klompenmaker en heggenvlechten. 

Wij vragen daarom in het bijzonder aandacht voor het 

landelijk buitengebied.

Het in stand houden van het cultuurhistorisch erfgoed 

is een kwestie van lange adem en vraagt om een 

langetermijnvisie. Maar het is tegelijkertijd een dynamisch 

proces dat wordt gedragen door de inspanning van velen. 

Denk aan degenen die zich als bestuurder of als eigenaar 

inzetten voor de instandhouding van monumenten en 

aan alle vrijwilligers die daarbij betrokken zijn. Denk ook 

aan de vrijwilligers die zich inzetten om tradities voort 

te zetten, zoals leden van een gilde, organisatoren van 

processies, beoefenaars van ambachten of molenaars die 

als vrijwilliger regelmatig de molens laten draaien.

Maar zonder specifieke erkenning van het belang van 

dit erfgoed en speciale aandacht en ondersteuning 

ervan, dreigt dit erfgoed langzamerhand te verwateren 

of te verdwijnen. Zo kan een mooi Brabants landschap 

aangetast worden door het – vaak minder doordacht –

aanleggen van een weg of het plannen van een 

industrieterrein. Vooruitgang op deze vlakken is 

onvermijdelijk, maar vaak kan een oplossing gekozen 

worden die voor het landelijk erfgoed minder ingrijpend 

is. ook de aanleg van (nieuwe) natuur gaat regelmatig 

ten koste van het landschap en het landelijk erfgoed.
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Valentijnskapel in 

Westerhoven 

(foto Ton Fischer)
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BEDrEiging
ook al zullen velen het belang van erfgoed erkennen, 

het erfgoed – en met name het landelijk erfgoed – wordt 

bedreigd. te gemakkelijk worden besluiten genomen 

die ten koste gaan van landelijk erfgoed. Zo wordt vaak 

achteloos bebouwing gepland ten koste van dit erfgoed. 

Erfgoed heeft vaak een hoge ecologische waarde, toch 

komt het voor dat de wens om nieuwe natuur te creëren 

ten koste gaat van het landelijk erfgoed. Bij het dilemma 

tussen het behoud van cultuurhistorische waarde en de 

creatie van ‘nieuwe natuur’ moet het erfgoed te vaak het 

onderspit delven. 

De schaalvergroting in de landbouw tast vaak erfgoed en 

de kwaliteit van het landschap aan. ook bij de planning 

van windturbines en zonneparken speelt erfgoed vaak 

een ondergeschikte rol. 

te vaak gaat landelijk erfgoed daardoor verloren. En 

erfgoed dat verloren gaat, komt nooit meer terug.

BElEiD
Het zou daarom goed zijn om bijzondere aandacht te 

schenken aan het Brabants landelijk Erfgoed in al zijn 

aspecten. Hoewel een financiële ondersteuning door 

de overheid voor de instandhouding van het landelijk 

erfgoed zeker te verdedigen en ook welkom is, is dat niet 

het enige en misschien ook niet het belangrijkste. Voorop 

moet staan het onderkennen van het belang van het 

Brabants landelijk Erfgoed. 

Daaruit vloeit voort dat in alle aspecten van het beleid 

– omgevingsvisies, ruimtelijke plannen, prioritering van 

beleid, financiële ondersteuning – daarmee rekening 

wordt gehouden.

Dit begint met het versterken van het bewustzijn dat 

het Brabantse landelijk Erfgoed een gemeenschappelijk 

verleden vertegenwoordigt waar onze Brabantse 

identiteit mede door bepaald wordt. Dat vraagt 

onder meer om het verdiepen van de kennis over de 

gemeenschappelijke achtergronden, maar ook over 

de regionale verschillen. Wat zijn bijvoorbeeld de 

verschillen tussen het erfgoed en het landschap in de 

Kempen (tussen Eindhoven en lier) en in Maasland? Hoe 

kunnen wij zorgen dat de karakteristieke eigenschappen 

behouden blijven? Met het verdiepen van de kennis zal 

de bewustwording van het belang van het Brabants 

landelijk Erfgoed toenemen. Dat zal er toe leiden dat in 

alle aspecten van het beleid daar rekening mee gehouden 

zal worden. Wel is het van belang er voor te zorgen dat 

hierbij een juiste historische benadering gevolgd wordt 

en dat er geen fantasieverhalen worden verzonnen of 

fantasienamen worden geïntroduceerd. 

Het erfgoed moet ook een belangrijke rol spelen in het 

onderwijs. De Brabantse jeugd moet zich bewust worden 

van de rijke Brabantse geschiedenis en ontdekken 

welk Brabants erfgoed er nog in de steden en op het 

platteland aanwezig is. De provincie zou hiervoor een 

programma kunnen ontwikkelen dat op alle scholen in 

Brabant gebruikt wordt.

Valentijnskapel in 

Westerhoven 

(foto Ton Fischer)
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Cultuurlandschap 

de Mortelen bij Boxtel 

(foto Ton Fischer)
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Bij ruimtelijke planning moet erfgoed een belangrijkere 

rol spelen in de afweging. De cultuurhistorische 

waardenkaart moet uitgebreid worden met waardevol 

landschap en met de biotoop rond monumenten. Zo 

moet voorkomen worden dat een weg door een mooi 

beekdal wordt aangelegd, dat een (monumentale) 

boerderij wordt weggedrukt door de bouw van een 

supermarkt, dat maasheggen en houtwallen vervangen 

worden door prikkeldraad of dat de biotoop van een 

molen wordt aangetast door beplanting die de wind 

wegneemt. 

De kansen die het landelijk erfgoed biedt kunnen 

ook meer benut worden. recreatie en toerisme in het 

buitengebied worden aantrekkelijker als mensen zich 

bewust wordt van het verleden en van het nog aanwezige 

erfgoed.

Wij vragen de provincie noord-Brabant en de gemeenten 

in onze provincie om, meer dan nu, beleid, instrumenten 

en menskracht in te zetten voor het behoud van ons 

erfgoed en het landelijk erfgoed in het bijzonder. 

Met een goede en gepaste aandacht voor het Brabants 

landelijk Erfgoed zullen wij in staat zijn de cultuurhistorie 

van ons mooie Brabant in al zijn facetten duurzaam voor 

de toekomst te bewaren!

Maart 2019

Brabants Heem drs. Henk Hellegers, voorzitter

De MolenStichting Noord-Brabant drs. Fons Naterop, voorzitter

Erfgoedvereniging Bond Heemschut Brabant ing. Gerard van der Vliet, voorzitter

Monumentenhuis Brabant drs. Harrie Maas, directeur

Stichting de Brabantse Boerderij mr. Otte Strouken, voorzitter

Stichting het Noordbrabants Landschap ing. Jan Baan, directeur-rentmeester

Stichting Vrienden van Brabantse Landgoederen mr. drs. Sammy van Tuyll van Serooskerken, voorzitter

Werkgroep Immaterieel Erfgoed Brabant mr. Wim Goossens, voorzitterCultuurlandschap 

de Mortelen bij Boxtel 

(foto Ton Fischer)
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Watermolen 

in Opwetten 

(foto Rick Huisinga)
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BiJlagE
culturEEl ErfgoED MonuMEntEn
De betekenis van een gebouwd monument als cultureel erfgoed 

kent vijf aspecten. Bij elkaar bepalen deze de cultuurhistorische 

waarde van het monument. Dat geldt voor ieder soort monument, 

of het een kerk, molen, woonhuis of boerderij is. Het is van belang 

om deze vijf aspecten van gebouwde monumenten als cultureel 

erfgoed te respecteren en zo veel mogelijk in stand te houden.

(i) gebouw

 De kern van het monument is uiteraard het gebouw. 

(ii) interieur

 Het interieur van een monument draagt in belangrijke mate 

bij aan de cultuurhistorische waarde ervan. Zo heeft een 

molen die nog de oorspronkelijke maalinrichting bezit, 

een hogere cultuurhistorische waarde dan die waarin een 

pannenkoekenrestaurant is gevestigd.

(iii) omgeving

 Een (directe) omgeving die in harmonie is met het monument 

en die soms (deels) in samenhang met het monument is 

aangelegd is wezenlijk voor de uitstraling ervan. Een kerk in een 

dorpskern die nog grotendeels authentiek is, heeft een grotere 

cultuurhistorische waarde dan één die naast een supermarkt of 

een sporthal ligt.

(iV) het gebruik

 ook het gebruik van een monument draagt bij aan de 

cultuurhistorische betekenis ervan. Het gaat daarbij om een 

voor ieder monument optimale combinatie van - zo mogelijk- 

traditioneel gebruik en openstelling:

a. traditioneel gebruik

 traditioneel gebruik kan bestaan uit het traditionele gebruik 

of uit traditionele activiteiten, waaronder activiteiten die een 

voortzetting zijn van de traditionele band van het monument 

en zijn omgeving.

b. openstelling

 Veel monumenten zijn (deels) op regelmatige tijden 

opengesteld voor het publiek, zodat eenieder kan genieten 

van het cultureel historische erfgoed. 

(V) het historisch bewustzijn

 Het bewustzijn van de historische context van het monument 

en zijn omgeving is een belangrijk element dat bijdraagt aan 

de waarde van het cultureel erfgoed. Het gaat daarbij niet 

alleen om het bewustzijn dat leeft bij de beheerder(s) van 

het monument, maar ook bij de omgeving, zoals bijvoorbeeld 

een plaatselijke heemkundekring, om de verhalen die verteld 

worden. 

Deze vijf aspecten vormen het wezen van een gebouwd monument 

als cultureel erfgoed. De samenhang ervan is essentieel: zo kan 

het interieur niet zonder gebouw bestaan en zou het gebouw 

zonder de omgeving minder authentiek zijn. Voor ieder gebouwd 

monument zijn deze vijf aspecten van belang, zij het dat zij niet 

in ieder monument (nog) even sterk aanwezig zijn. Het besef dat 

deze vijf aspecten voor ieder monument een rol spelen en zo veel 

mogelijk gerespecteerd moeten worden is van belang voor zowel 

de instandhouding van het nederlands cultureel erfgoed als ook 

van de waardering ervan.

Met deze vijf aspecten zijn de gebouwde monumenten een wezenlijk 

en levend onderdeel van het nederlands cultureel erfgoed.

Watermolen 

in Opwetten 

(foto Rick Huisinga)
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