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NIEUWSBRIEF SBEO 19-2 
 

INLEIDING 

Voor u ligt nieuwsbrief 19-2 van 2019 van SBEO 

Er is weer het nodige gebeurd, waar wij u deelgenoot van willen maken. 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over: 

• Bestuur 

• Cursus Oirschotlogie 

• Bedreigde gebouwen 

• Erfgoedbeleid gemeente 

• Overleg wethouder 

• Monumentencommissie 

• Energietransitie 

• Groot Bijstervelt 

 

BESTUUR 

Lintje voorzitter  

Op vrijdag 26 april reikte burgemeester Judith Keijzers-Verschelling een Koninklijke Onderscheiding 

(lid in de Orde van Oranje-Nassau) uit aan onze voorzitter Frans Adriaanse.  

Hij zette zich onder andere in als medeoprichter van de Stichting Behoud Erfgoed Oirschot en droeg bij 

aan behoud van de monumenten en de historische landschappen in de omgeving van Oirschot. Aldus de 

toelichting.  

Een mooi resultaat voor de 

SBEO. Reeds 3 personen uit 

de SBEO kring kregen eerder 

ook een onderscheiding, 

mede voor hun verdiensten 

voor het Erfgoed Oirschot: 

Gerard Vinke, Louis de Kok  

en Johan Jansen. 
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CURSUS OIRSCHOTLOGIE 

Op zaterdag 15 juni is de vierde cursus Oirschotlogie afgesloten met de uitreiking van de certificaten 
door de burgemeester Judith Keijzers-Verschelling aan de 24 deelnemers.  
In het voorjaar van 2020 start de vijfde cursus, zie verder voor informatie www.oirschotlogie.nl 
 
BEDREIGDE GEBOUWEN 

Kerk in Spoordonk.  

Op 8 juni heeft de laatste viering in de Bernadettekerk plaatsgevonden. 

De bouw gaat starten, de gemeente staat garant voor de financiën. 

Poortgebouw Kazerne.  

Het Poortgebouw op de Generaal-Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne wordt niet gesloopt. 

Nieuwe bestemming: informatiegebouw voor de legerplaats en de toekomstige “Groene Corridor”. 

Stek architecten uit Tilburg maakt de plannen voor de herbestemming.  

De SBEO wil gaarne bij het project betrokken worden en heeft een afspraak hierover gehad met de 

projectleider van de gemeente de heer Rob Voets. 

Oude Toren Oostelbeers 

Gesprek geweest met Rob Voets projectleider. 

De vleermuizen in de oude toren zijn nog een probleem voor uitvoering plan met vleermuiskasten. De 

oude funderingen van het voormalig schip van de kerk mogen niet zichtbaar gemaakt worden van de 

Rijksdienst, de aarden wal rondom het voormalig Kerkhof mag gerenoveerd en beter zichtbaar 

worden. De periscoop op het dak wordt gericht op de zuidzijde van de Kleine Beerze. 

Willibrordusstraat 1 Middelbeers 
De voormalige onderwijzerswoning van de fam. van Roosmalen, gebouwd in 1908, gemeentelijk 
monument, is gerestaureerd en fraai verbouwd tot een lunchroom met de naam “Meesterlijk”, door 
architect Rik Adriaans Bouwkunst architecten Oirschot.  
 

 

http://www.oirschotlogie.nl/
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ERFGOEDBELEID 

De raad heeft toegezegd dat er in 2020 een uitbreiding komt van 1 Fte voor het gebouwd erfgoed. Bij 
een positief resultaat financiën voorjaarsnota 2019 zal dit (waarschijnlijk !!!) worden versneld. 
 
OVERLEG WETHOUDER 

Op 29 april is er een bijeenkomst geweest van de SBEO met Piet Machielsen, portefeuillehouder van 
het erfgoed en monumenten.  

➢ Het vervolg van de WUBBO: 
in het najaar wordt een Wubbo 2.0 opgestart, Thematische bijeenkomsten starten in 2020. 

➢ De wethouder heeft voorgesteld om te starten met vijf nieuwe monumenten van de jonge 
bouwkunst en dezen aan te wijzen als gemeentelijk monument. 
De SBEO heeft samen met de projectleider monumenten, de heer Martijn de Jong, een top tien 
samengesteld waaruit een definitieve top vijf wordt gekozen. 
 

MONUMENTENCOMMISSIE 

Elke eerste woensdag van de maand is er een bijeenkomst van de Monumentencommissie in Eersel 

met als monumentendeskundige van de gemeente John van Lierop. De SBEO bezoekt deze 

bijeenkomsten.  

Behandelde plannen zijn o.a.: 

 Boerderij Heikant 7, hoeve Ten Halve, cultuurhistorisch waardevol. Vanaf ca. 1400 tot 1662 was 

de voormalige hoeve een “Ëinzelhof” in het bezit van de abdij van Tongerlo.  

Aanvraag voor woningsplitsing. Oude elementen en voormalige opening schuurdeur 

terugbrengen op de oorspronkelijke plaats. Spant en gebint herplaatsen. 

 Gasthuisstraat 47: woning wordt uitgebreid met aanbouw achter. Aanbouw advies: plat dak, 

moderne vormgeving. 

 Markt 9: verbouwing verdieping, dakramen akkoord, dakkapellen niet akkoord. 

 Geeneindseweg 1: boerderij in 1989 illegaal verbouwd tot twee woningen,  

advies van commissie: boerderij cultuurhistorisch niet waardevol. 

 Kampsesteeg 15: gemeentelijk monument, nieuwe schuur aanpassen aan bestaande stal met 

wolfseinden en gedeeltelijke rietbedekking. 

 

ENERGIETRANSITIE 

Onze gemeente is samen met de Kempengemeente bezig met het energiebeleid en heeft als doel in 

2040 energieneutraal te zijn. Volgens de wethouder moet de gemeente zo mogelijk 400 ha 

zonnepanelen verzorgen.  De SBEO zal de uitwerking van deze transitie kritisch volgen om aantasting 

van de belevingswaarde van het cultuurhistorisch buitengebied van Oirschot te voorkomen. De SBEO 

zal hiertoe samenwerking zoeken met: Natuurmonumenten, het Brabants Landschap en de Brabantse 

Milieu Federatie. Zie bijlage: energietransitie sbeo. 

De SBEO heeft contact opgenomen met de gemeente om een bijdrage te leveren aan een 

voorlichtingsplan, toolkit, voor monumenteneigenaren. Duurzame energiemaatregelingen met 

bescherming monumentale waarden gebouw.  

Zie o.a. www.toolkitduurzaamerfgoed.nl,   www.heemscht.nl   

voorbeeldproject: monumentaal – duurzaam www.restauratiefonds.nl/duurzame-monumentenlening. 

http://www.toolkitduurzaamerfgoed.nl/
http://www.heemscht.nl/
http://www.restauratiefonds.nl/duurzame-monumentenlening
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MUUR GASTHUISSTRAAT-NIEUWSTRAAT:  

De muur Gasthuisstraat-Nieuwstraat is onlangs een gemeentelijk monument geworden. De gemeente 

heeft hiervoor een “Redengevende omschrijving” laten maken. 

De restauratie van de muur Gasthuisstraat -Nieuwstraat is opnieuw in de Monumentencommissie 

behandeld. De steunberen achter de muur moeten hersteld worden en de stenen vervangen waar 

noodzakelijk door gelijkwaardige oude stenen. Rollaag aanbrengen ter bescherming regenwater boven 

op de muur.  

 
 

 

GROOT BIJSTERVELT 

Op 15 juni was de open dag voor bezichtiging van de restauratie en nieuwbouw van het voormalig 

klooster Groot Bijstervelt, dertien jaar na de eerste plannen van de gemeente. 

Deze plannen waren o.a. aanleiding voor de oprichting van de SBEO. De gebouwvleugels en het 

erfgoed klooster Montfortanen zouden afgebroken worden en in het park werden woningen gebouwd. 

Volgens de gemeente waren de vleugels te slecht voor renovatie. 

In december 2006 heeft de SBEO een rijksbescherming aangevraagd bij de Rijksdienst voor de vleugels 

van het klooster, de kapel en het park. Op 8 september 2007 werd de aanvraag voorgelegd aan 

minister Plasterk met het advies van de Raad voor Cultuur. De raad zag het als een (administratieve) 

omissie dat bij de beoordeling van het voormalig kasteel Oud Bijstervelt de kapel en de 

verbindingsvleugels niet in de beschrijving zijn opgenomen. De minister vond verder dat het park en de 

tuinarchitectuur een nader onderzoek vereisten. 

In augustus 2008 heeft de SBEO de Universiteit Wageningen bereid gevonden een onderzoek te doen 

naar de cultuur- en natuurwaarde van het park. In september 2009 resulteerde dit in een uitgebreide 

studie en de rapporten: 

Cultuurhistorische analyse en waardering en Herontwerp Groot Bijstervelt.  

Met deze rapporten heeft de SBEO het gemeentebestuur aan het denken gezet en heeft deze de 

uitgangspunten voor het behoud Groot Bijstervelt herzien.  

Zie nu het resultaat. 
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BOEK LOUIS DE KOK 

Op 22 juni is een boek over het leven en werken van Louis de Kok gepresenteerd door Tineke de Kok. 

Tineke is de auteur van het boek met ondersteuning van leden van de Heemkundekring de Heerlijkheid 

Oirschot. Louis heeft vanaf de start van de SBEO een grote bijdrage geleverd aan de inventarisatie van 

de jonge monumenten van de gemeente en het boekwerk van de SBEO ”Langs boerderijen in Oirschot 

en de Beerzen”. Het boekwerk is te koop o.a. bij de Klumpkes,  de Croon en bij `t Bint. 

 

JAARVERSLAG, EXPLOITATIE EN BALANS 2018 SBEO 

Voor het jaarverslag, de exploitatie en Balansrekening SBEO van 2018 zie site: www.sbeo.com 

 

Wij willen aan degenen die de bijdrage van 2019 nog niet betaald hebben vriendelijk verzoeken uw 

vrijwillige bijdrage van € 20,- over te maken op:   

STICHTING BEHOUD ERFGOED OIRSCHOT, IBAN  NL67 RABO 0127282734. 

De SBEO is een door de belastingdienst erkend als culturele ANBI instelling. 
 

 

Bestuur Stichting Behoud Erfgoed Oirschot    30-06-2019 

http://www.sbeo.com/

