NOTA
CULTUREEL
ERFGOED
Vastgesteld door de gemeenteraad van Dongen op 10 maart 2016

'Cultuur is de levensstijl van een samenleving'
(historicus-socioloog P.J. Bouman, 1902 - 1977)

VOORWOORD
De gemeente Dongen bestaat sinds 1 januari 1997 uit de kernen Dongen, het landelijk gelegen 's
Gravenmoer en de kleinere kernen Vaart en Klein Dongen. Samen hebben deze kernen een rijk
verleden, dat honderden jaren terug gaat. 's Gravenmoer en Vaart waren veenontginningen uit de
late Middeleeuwen. De turfhandel was lange tijd het belangrijkste middel van bestaan. Dongen kent
haar oorsprong in landbouwgronden aan de rand van een grote veenvlakte. Gedurende de
Middeleeuwen kwam ook hier de veenontginning op. Toen die inkomstenbron na 1500 opdroogde,
wist men de tering naar de nering te zetten: Dongen werd decennia lang hét leercentrum van
Nederland. In 1863 telde het toenmalige Dongen niet minder dan 74 leerlooierijen. Vandaag de dag
kom je al wandelend, fietsend, varend of vanuit de auto sporen uit het verleden tegen. Herkenbaar
zijn bijvoorbeeld de elementen die betrekking hebben op de ontginningen, de turfhandel en de
leerindustrie. En bij het klooster aan de Hoge Ham kun je je een beeld vormen hoe de nonnen van de
Congregatie Zusters Franciscanessen het onderwijs in Dongen en omgeving hebben opgezet. Het
noviciaat Broeders van Dongen aan de Modestusstraat in Dongen heeft ook veel betekend voor het
onderwijs in Dongen. In 2002 is het gebouw overgegaan naar de Witte Paters en dit was een
missiecongregatie. De Oude Kerk met de geconserveerde ruïne in de Kerkstraat vertellen een
boeiend verhaal vanaf de veertiende eeuw. Van het kasteel van Dongen resteert vandaag alleen nog
de Duiventoren als archeologisch relict in de ondergrond. De resten van het kasteel werden in de
jaren tachtig nagenoeg compleet opgegraven. Daarmee is het één van de weinige volledig
opgegraven kasteelterreinen in Nederland.
Ook in het historisch groen en de stedenbouwkundige structuren zie je de geschiedenis van onze
gemeente terug. Denk aan de oude verbindingswegen zoals de Doelstraat, Groenstraat/Hoge Dijk, de
Vaart, de Vaartweg en de Hoofdstraat, de stichten, de wederopbouwwijken als Het Hoge Kwartier,
West 1 en 2, en bijzondere plekken zoals de dijkjes in ’s Gravenmoer en de zandverstuiving in de
Bergen. Laatstgenoemde is een herinnering aan de talloze dekzandkoppen die Dongen eens rijk was.
We hebben hier regelmatig resten van bewoning uit de Midden-Steentijd aangetroffen.
Al deze plekken dragen - samen met onze inwoners - bij aan onze beleefbare identiteit. Nieuwbouw,
sloop en verval hebben hun tol geëist en er zijn, net als elders in Nederland, keuzes gemaakt. Daarbij
is erfgoed verloren gegaan. Om in de toekomst waardevolle resten uit het verleden nog beter te
beschermen en om weloverwogen keuzes te kunnen maken, is nieuw beleid nodig. In de nota
'Cultureel Erfgoed Dongen' leggen we daarvoor de basis.
Uitgangspunt is het vinden van een goede balans tussen behoud en ontwikkeling. Waar vroeger het
accent op conserveren lag, willen we in de toekomst meer aandacht schenken aan hergebruik en
vernieuwende maatschappelijke ontwikkelingen. Nieuwbouwplan de Hoogt op de hoek BolkensteegHoge Ham is een mooi voorbeeld. Een waardevol stukje Dongen krijgt hier een mooie
herbestemming. Het belang van erfgoed wordt hier onderkend en bruikbaar gemaakt, ter versterking
van de identiteit van deze plek. Samen met eigenaren van panden en objecten kunnen we werken
aan behoud en versterking. Op basis van de bovengrondse elementen (objecten, groen, wegen en
paden, etc.) van de Cultuur Historische Waardenkaart en aanvullend veldwerk hebben we een lijst
met identiteitsbepalende objecten samengesteld. Deze objecten kunnen voor sloopbescherming in
aanmerking komen, zonder dat we hiervoor nieuwe ingewikkelde regels opleggen. Dit proces wordt
samen met eigenaren van panden en objecten doorlopen waarbij uitgangspunt is om de eigenaren te
enthousiasmeren om hun object vrijwillig op de lijst met identiteitsbepalende objecten te laten
plaatsen.
De gemeente Dongen is rijk aan historie. Veel partijen hebben ons geholpen deze historie goed in
kaart te brengen. Bij het ontwikkelen van het nieuwe erfgoedbeleid hebben we samengewerkt met
heemkundekring 'Des Graven Moer', heemkundekring 'De Heerlyckheit Dongen', het Cultureel
Platform Dongen, de geïntegreerde welstands- en monumentencommissie en het Monumentenhuis
Brabant in Geertruidenberg. Dank daarvoor.
Met deze nota dragen we samen met inwoners, ondernemers en plaatselijke partijen bij aan het
behoud van waardevol erfgoed en daarmee aan het behoud en het versterken van onze identiteit.
Piet Panis
Wethouder Monumentenbeleid

De gemeente Dongen wil haar identiteit en eigen karakter behouden en
versterken. Cultureel erfgoed speelt hierin een belangrijke rol. Wij willen
dat de geschiedenis van onze dorpskernen beleefd kan worden. Daarom
beschermen wij monumenten en identiteitsbepalende objecten, zetten
wij deze ontwikkelingsgericht in en realiseren wij publieksgerichte
activiteiten en visualisaties.
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Inleiding
In de gemeente Dongen is veel cultureel erfgoed aanwezig. Maar wat willen we hiermee in de
toekomst? Hoe voorkomen we dat waardevolle resten uit ons verleden verdwijnen? Om deze en
andere vragen goed te kunnen beantwoorden is visie nodig, vertaald in beleid. Daarbij wordt een
integrale benadering steeds belangrijker. In de Nota Cultureel Erfgoed Dongen leggen we voor het
eerst een brede, integrale basis voor behoud en versterking van cultuurhistorisch erfgoed.
Er is in het verleden wel beleid ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan de Cultuurhistorische Waardenkaart
uit 2014 (CHW-kaart). Bestaand beleid is echter vastgelegd in verschillende nota's en visies. Met als
gevolg versnippering. Deze versnippering vormt mede de aanleiding om het erfgoedbeleid te
bundelen in één erfgoednota, waarin bestaand en nieuw beleid zijn verwoord.
Lokaal, regionaal en landelijk zijn er de laatste jaren diverse ontwikkelingen geweest op het gebied
van monumentenzorg en archeologie. Denk aan de Wet op de archeologische monumentenzorg
(Wamz) uit 2007, de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg (MoMo) uit 2009, de wijzigingen van
het Besluit ruimtelijke ordening (Besluit van 17 juni 2011) en de aandacht die uitgaat naar klimaat,
milieu en duurzaamheid. In 2016 treedt de nieuwe Erfgoedwet in werking. In bijlage 1 'Aanleiding' zijn
deze ontwikkelingen nader beschreven. Deze ontwikkelingen vertalen we in de Dongense nota.
In de Nota Cultureel Erfgoed Dongen maakt de gemeente Dongen haar beleid en ambities op het
gebied van cultureel erfgoed kenbaar. We behandelen zowel het archeologische, gebouwde als het
historisch geografisch erfgoed. De collectie van onder andere het Regionaal Archief Tilburg valt ook
onder de brede definitie van erfgoed.
Het Dongens erfgoedbeleid is in de volgende punten samen te vatten :
 We borgen erfgoed bij ruimtelijke plannen structureel.
 We zoeken naar een goede balans tussen wettelijke verplichtingen
en de beleidsvrijheid die we als gemeente hebben om erfgoed in de ruimtelijke
ontwikkelingen te borgen. We zoeken naar balans tussen onze verantwoordelijkheid voor
onze rijkdom aan erfgoed en de (soms hoge) kosten voor instandhouding en archeologisch
onderzoek.
 Om inzicht te hebben in de kansen en beperkingen voor erfgoed bij ruimtelijke
ontwikkelingen, brengen we de erfgoedwaarden zo vroeg mogelijk, in het ontwerp- en
ontwikkelproces, in beeld.
 Kennis over ons erfgoed bij ruimtelijke ontwikkelingen is essentieel. Wij
gaan door met onderzoek naar onze geschiedenis en zetten de vergaarde kennis in.
 Voor de omgang met erfgoed bij ruimtelijke plannen zijn de archeologische en
cultuurhistorische beleidskaarten uitgangspunt.
 Herbestemming is niet alleen van belang voor behoud van monumenten, maar ook
voor behoud van de identiteit van een plek. Herbestemming draagt bij aan een duurzaam
Dongen.
 Waar mogelijk visualiseren we het verborgen verleden.
 Er zijn beperkte financiële middelen / subsidies beschikbaar voor het realiseren van
verschillende erfgoedambities (geschiedenis in beeld, onderhouds- en restauratiesubsidie).
Met onze partners zoeken we naar alternatieve financieringsbronnen bij concrete ruimtelijke
ontwikkelingen.
Om het Dongens erfgoedbeleid zoals verwoord in deze nota te kunnen uitvoeren zijn er door de nota
heen actiepunten genoemd die nog uitgevoerd moeten worden. In paragraaf 3.9 staat een opsomming
van alle actiepunten per thema aangegeven.
Leeswijzer
Voor het behoud van ons cultureel erfgoed en onze identiteit, gaan we datzelfde erfgoed inzetten. Dit
doen we door het gebruik van 3 pijlers;
1. duurzame ruimtelijke ontwikkeling;
2. kennis en inspiratie;
3. bescherming en instandhouding.
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Deze pijlers zijn beschreven in de hoofdstukken 1 t/m 3. Voorafgaand aan de hoofdstukken wordt
ingegaan op ons cultureel erfgoed en het belang hiervan voor onze dorpskernen. Vervolgens is er een
hoofdstuk over de financiën, gevolgd door diverse bijlagen met onder andere de lijst met
identiteitsbepalende objecten, de erfgoed- en subsidieverordening maar ook bijvoorbeeld het
uitvoeringsprogramma voor de jaren 2016–2018.

Foto: Jan Stads/Pix4Profs
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Cultureel Erfgoed in Dongen
De gemeente Dongen bestaat uit de kernen 's Gravenmoer, Vaart, Klein Dongen en Dongen en heeft
een rijke bewoningshistorie. Gelegen op de rand van een hoge dekzandrug, samengebonden door de
rivier de Donge en te midden van drassige (veen) gebieden.
Cultureel erfgoed
Bij cultureel erfgoed gaat het om sporen, objecten en patronen of structuren die, zichtbaar of niet
zichtbaar, deel uitmaken van onze leefomgeving en een beeld geven van een historische situatie of
ontwikkeling. Het omvat dus het archeologische en gebouwde erfgoed, maar ook het historischgeografische erfgoed, oftewel het cultuurlandschap zoals wegen, waterlopen, dijken, en
verkavelingspatronen.
Ook archieven, zoals geschreven bronnen en historisch beeldmateriaal, en verhalen over het leven
binnen onze dorpskernen maken deel uit van ons cultureel erfgoed.
Het meeste, bekende, erfgoed is boven de grond te vinden. Maar ook onder de grond zijn er nog
resten. Erfgoed is overal in onze samenleving aanwezig: meest tastbaar in museum De Looierij, onze
dorpskernen, op het platteland, in de bodem en - als immaterieel erfgoed - in onze tradities, rituelen en
verhalen.
Erfgoed kent dan ook vele verschijningsvormen. Het gaat om het geheel van door de mens in het
verleden tot stand gebrachte materiële en immateriële bronnen die uitdrukking geven aan zich
voortdurend ontwikkelde waarden, overtuigingen, kennis en tradities. Ze bieden een referentiekader
aan de huidige en toekomstige generaties. Cultureel erfgoed versterkt de identiteit van onze
dorpskernen en onze gemeente als geheel.
Bij archeologische vindplaatsen langs de Donge in Dongen en in wijk De Beljaart zijn vondsten
gedaan van een groot aantal bewoningsmomenten verspreid over duizenden jaren. Ze vertellen hun
eigen verhaal. Conclusie is dat het grondgebied van de huidige gemeente Dongen regelmatig werd
benut als (tijdelijke) woonplaats. Alleen voor de Romeinse periode en de vroege middeleeuwen
ontbreken archeologische bronnen (vooralsnog) om ook voor die periodes bewoning in wat voor vorm
dan ook als bewezen te kunnen beschouwen.1 Meer informatie hierover is te vinden onder het kopje
'De waarde van het cultureel erfgoed in Dongen'.
Late Middeleeuwen
Dongen wordt al in de dertiende eeuw, in een oorkonde uit 1288, genoemd. In deze oudste
betrouwbare vermelding van Dongen staat: in 1288 oorkondt Willem, heer van Altena en Horn, dat hij
de edelman Wouter Volkaert heeft beleend met rechten en gronden die Volkaert als Brabants leen
mag houden. In de loop van de veertiende eeuw nam het aantal grondbezitters steeds verder af totdat
in 1330 alles in handen kwam van de Hollandse edelman Willem van Duvenvoorde. 2 Onder zijn
bastaarddochter Beatrijs en haar man Roelof van Dalem zou Dongen een eigen heerlijkheid vormen
totdat in januari 1500 de drossaard van Breda de laatste heer van Dongen ontzette uit zijn bezit en
rechtsmacht. Voortaan ressorteerde Dongen direct onder de landsheer, de familie Van Nassau wat
later zou uitgroeien tot het huidige koningshuis.
Via Dongen liep een middeleeuwse verbindingsroute van Antwerpen en Breda, oostwaarts richting ‘sHertogenbosch en Bremen. Zoals we uit een kadastrale kaart van 1832 kunnen lezen (zie
schematische weergave blz. 10), liep deze weg in Dongen via de huidige Heuvel, Heuvelstraat en
Oude Baan naar de Uiterste Stuiver (de Wildert) en verder richting Loon op Zand. Ook de wegen naar
Breda, Gilze, Alphen en Oosterhout zijn nog herkenbaar. Hiervan zijn nog delen aanwezig zoals
bijvoorbeeld de Oude Oosterhoutse Baan en de Nieuwe baan naar Breda.
‘s Gravenmoer wordt vermeld vanaf 1293 en hoorde bij het graafschap Holland. Al in de eerste helft
van de veertiende eeuw is een veenkanaal gegraven om de uitvoering van ontginning mogelijk te
maken en tevens om de turf af te kunnen voeren met platte schuiten, “Geubel” genoemd, naar de
grote steden. De handel in turf was in die tijd (tot en met de zeventiende eeuw) de voornaamste bron
1
2

In Dongen stond een huis, p. 34-35
In Dongen stond een huis, p. 37
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van bestaan voor de inwoners van ‘s Gravenmoer. Later kwam daar ook de handel in hooi en rijshout
bij. Uiteindelijk kwam aan de turfwinning en later ook aan de scheepvaart een einde en werd
's Gravenmoer meer een boerendorp.

De ijzertijdboerderij aan de Oude Oosterhoutsebaan in Dongen (Foto: Jan Stads/Pix4Profs).

Renaissance / Nieuwe Tijd
In de zestiende eeuw waren het roerige tijden voor de Lage landen. Deze tijd werd niet alleen
gekenmerkt door een hernieuwd centralisatieproces waardoor de gewestelijke Staten veel autonomie
verloren, ingevoerd door Karel V, maar ook door een scheuring in de kerk. Dit ontaardde in 1566 in de
beeldenstorm, ontstaan in het zuiden en verspreidde zich van hieruit naar het noorden.3 De
Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648, met een twaalfjarig bestand van 1609-1621) veroorzaakte veel
leed in alle Langstraatdorpen. In deze periode was er sprake van rondtrekkende horden - Dongen lag
op het snijpunt van wegen van oost naar west - die eten, geld en logies eisten. Als gevolg van het
vredestraktaat van Munster op 15 mei 1648 is de Laurentiuskerk (nu de Oude Kerk aan de
Kerkstraat), welke viel onder de heer van Breda, in protestantse handen overgegaan.
In de zestiende eeuw kwam 's Gravenmoer via de contacten die de schippers hadden, in aanraking
met de Reformatie (hervormingsbeweging in het christendom). 's Gravenmoer werd gewonnen voor
de "Nije Leer". Dat heeft tot het protestantisme geleid. In 1610 werd een predikant aangesteld. De
dorpen Dongen, ’s Gravenmoer en omliggende plaatsen ondervonden vooral tijdens de 80-jarige
oorlog voortdurend ernstige overlast van de langs trekkende legers.
In Dongen waren, vanaf de veertiende tot in de zeventiende eeuw de veenontginningen voornamelijk
gericht op het genereren en ontwikkelen van landbouwgrond. Daar uit volgde de turfwinning voor
eigen en lokaal gebruik. Vanuit ‘s Gravenmoer en de ontginningen langs de turfvaarten van Klein
Dongen en Vaart (aanleg 1564) werd de turf veelal vervoerd naar Hollandse steden. Als
ontginningsassen ontstonden de Lage Ham, Hoge Ham de huidige St. Josephstraat (vroeger de
Achterbergsestraat) en Eindsestraat tot aan de Uiterste Stuiver. Meer noordelijk liggen de
ontginningsassen Hoofdstraat - Klein Dongenseweg - Fazantenweg en de Vaartweg.
In ‘s Gravenmoer werd primair ontgonnen voor de turfhandel. Door de ontginningen ontstond, zowel in
Dongen als in destijds “Des Graven Moer” het slagenlandschap, verdeeld in hoeven (lange smalle
3

Zeven eeuwen 's Gravenmoer, p. 36
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percelen 100 m breed en ca. 1500 m diep), met solitaire boerderijen. In Dongen werden deze
langgerekte percelen gescheiden door paden (de stichten) waarvan er in Dongen, Klein Dongen en
Dongen Vaart nog een aantal compleet of gedeeltelijk zijn terug te vinden. Uit die ontginningsperiode
stammen de dijkjes, mede aangelegd om overstromingen te voorkomen.
In de hoger, meer zuidelijker gelegen gebieden van Dongen werd op de woeste gronden in
blokverkavelingen heide ontgonnen. Veldnamen zoals Lagen Ham, Hoogen Ham, Vennen, de Hooge
Kant, de Wildert en Achterhuizen herinneren nog aan deze ooit ontgonnen gronden. Deze en nog
andere veldnamen zijn terug te vinden op de kadasterkaart van 1832. Verder herinneren
nederzettingennamen zoals Het Eind, Klein Dongen en Dongen Vaart nog aan de middeleeuwse
ontginningen. De gehuchten Klein Dongen en Dongen Vaart ontstonden als aaneenschakeling van
boerderijen op de ontginningsassen.
De Dongense bevolking bestond lange tijd vooral uit boeren en was overwegend katholiek. In
‘s Gravenmoer bestond de bevolking naast schippers uit polder(moer)werkers en boeren. Men was
vanaf de zestiende eeuw overwegend protestant.
Nadat een groot deel van het dorp Dongen door Franse troepen in 1672 werd platgebrand verplaatst
het centrum van Dongen zich meer richting de Hoge Ham.
Recente geschiedenis
Vanaf de negentiende eeuw ontwikkelt Dongen zich, mede vanwege de aanwezigheid van de rivier de
Donge met een continue schoonwateraanvoer, geleidelijk tot een centrum van leder- en
schoenindustrie. Boerderijen verdwijnen en bedrijfsgebouwen, kerk en gemeentehuis (aan de Hoge
Ham, de “voornaamste” straat van Dongen) verrijzen. Het oude lint, onderdeel van de handelsroute
naar Den Bosch is nooit verdwenen. De voorname bebouwing ontstaat echter aan de Hoge Ham.

De Hoge Ham vanaf de Lage Ham gezien.
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Schematische weergave van Dongen (tekening R. Hamelinck Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen). In geel is de hoger
gelegen dekzandrug weergegeven met de middeleeuwse handelsweg Breda-Den Bosch. Ter plaatse van de heuvel doorkruist
de rivier de Donge de dekzandrug. Een gestippelde lijn geeft een meer zuidelijk traject van de handelsweg weer langs de
Konijnenberg en het kasteel van Dongen. De ontginningen die van de veertiende tot de zeventiende eeuw plaatsvonden zijn in
paars weergegeven. De nog aanwezige turfvaart door Vaart is ook op de tekening aangegeven.
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Eind negentiende en begin twintigste eeuw was sociaal gezien een bewogen tijd. De
fabrieksbevolking maakte arme tijden door, Zo was er sprake van een gedwongen winkelnering. De
invloed van de geestelijkheid en de fabrikanten was groot, zoals in meer plaatsen in Brabant (Tilburg,
textielindustrie). Ook elders in het land, zoals in de Achterhoek en rond Aalst in België (eveneens
textiel), speelde deze ontwikkeling. Er werd geïnvesteerd in deze industrieën vanwege locatie en
vooral de aanwezigheid van goedkope arbeidskrachten.
Onderwijs
Kleine (boeren)huislooierijen en schoenmakerijen werden groot of verdwenen. Tevens vermeerderde
door de industrialisatie het aantal werkplaatsjes van zelfstandige ambachtslieden. Arbeiders kwamen
veelal ook van buiten Dongen. Na sluiting van looierijen en schoenfabrieken in de laatste helft van de
twintigste eeuw, moesten de Dongenaren weer vaak buiten Dongen gaan werken. Dongen werd weer
meer een forensendorp. De winkels die er waren, waren klein en verspreid over het dorp. Slechts
langzaam kwam onderwijs op gang. Het Kinderwetje van Van Houten in 1874 bracht hier verandering
in. Kinderen onder de 12 jaar mochten niet meer tewerkgesteld worden. Ook werd de leerplicht
ingesteld. In Dongen kreeg het onderwijs ene extra impuls dankzij de Zusters Franciscanessen en de
Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de invoering van de Lager- en de Kleuter
Onderwijswet (van resp. 1920 en 1956). Twee voornoemde kloosterorden richtten zich onder andere
op het geven van onderwijs. Zij zorgden voor de uitgroei van Dongen tot bovenregionaal
onderwijscentrum met Pabo-opleidingen en pensionaten voor dames en heren.
Klein Dongen en Vaart en ook ‘s Gravenmoer bleven hoofdzakelijk boerendorpen. Vee- en
akkerbouwbedrijven waren over het algemeen gemengd, ook al lag het zwaartepunt niet overal gelijk.
Met name de tuinbouw kwam hier ook tot ontwikkeling.
Uitbreidingswijken
Na de Tweede Wereldoorlog worden als gevolg van de groei van de bevolking en welvaart op grote
schaal planmatig en projectmatig uitbreidingswijken gebouwd. Voorbeelden uit deze
wederopbouwperiode in Dongen zijn de bomen- en prinsessenbuurt en West 1. Vaak werd eerst de
(bebouwde) omgeving gesaneerd en daarna herontwikkeld. In die periode verdwijnen gebouwde en
landschappelijke monumenten door verbreding en aanleg van straten en kruispunten.
Verdere urbanisatie, de trek van de landelijke gebieden naar de stad/het dorp, leidde ook tot
ontwikkelingen en herinrichtingen in landschappelijk gebied. Nieuwe wijken werden op een eigen
“modernistisch” wijze ontwikkeld door stedenbouwkundigen, die niet bekend waren met of gehinderd
werden door de Dongense ontstaanshistorie. De nieuwe wijken zijn in de tijd vanwege gewijzigde
maatschappelijke inzichten weer verschillend opgezet. Ze vertegenwoordigen ook weer een eigen
geschiedenis en karakter.
In de laatste decennia worden uit oogpunt van zuinig en efficiënt ruimtegebruik veelvuldig
inbreidingslocaties (her)ontwikkeld. Cultureel erfgoed is hierbij verloren gegaan. We willen voorkomen
dat bij nieuwe plannen (zoals onder andere verwoord in de Structuurvisie 2020) woonhuizen,
bedrijfsgebouwen en (cultuur)- landschappelijke elementen geofferd worden.
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Technische termen-vaktermen
Bodemarchief : sporen van jagers, verzamelaars, middeleeuws leven, et cetera.
Cultureel Erfgoed: sporen, objecten en patronen of structuren die, zichtbaar of niet zichtbaar, deel
uitmaken van onze leefomgeving en een beeld geven van een historische situatie of ontwikkeling. Het
omvat dus het archeologische en gebouwde erfgoed, maar ook het historisch-geografisch erfgoed,
oftewel het cultuurlandschap zoals wegen, waterlopen, dijken en verkavelingspatronen.
Cultuurlandschap: oude dorpsstructuren, verkavelingsstructuren, historische landschapstypen zoals:
esakkers, zandverstuivingen, monumentale bomen, wielen, waterstructuren, wegen.
Gebouwd erfgoed: zichtbare verbeelding zoals historische structuren, straten en pleinen en
gebouwen; uitbreidingswijken zoals Bas Dongen en West I en II; het Rijke Roomse Leven zichtbaar
door kerken, kloosters en scholen; industrieel erfgoed; wederopbouwobjecten, historisch groen:
stedelijk historisch groen (bijv. park Vredeoord, park klooster Broeders van Dongen, laanbeplantingen
hoofdstraat / Vaartweg, solitaire monumentale bomen, beboste restanten Dongense dekzandrug),
kerkhoven en begraafplaatsen, landschappelijk groen in landbouwgebieden maar ook
dijkbeplantingen, groenstructuren langs kavelgrenzen en stichten, bebossingen met voormalige heide
en zandverstuivingen.
Immaterieel erfgoed: volkscultuur en immaterieel erfgoed hebben allebei te maken met tradities, met
de gewoonten en gebruiken die iedereen van huis uit meekrijgt en die van generatie op generatie
worden doorgegeven. Volkscultuur omvat alle tradities en het immaterieel erfgoed is een selectie van
belangrijke tradities die wij niet verloren willen laten gaan en dus willen beschermen.
Volkscultuur gaat over de tradities en rituelen waarmee mensen zich in het dagelijks leven
identificeren. Het zijn de gewoonten en gebruiken die mensen van huis uit hebben meegekregen en
zich op hun beurt weer eigen hebben gemaakt. Volkscultuur speelt – bewust of onbewust – altijd een
belangrijke rol in het dagelijks leven van mensen, we zouden het de levensstijl van een samenleving
kunnen noemen. Al onze gedragingen, tradities en rituelen hebben te maken met de cultuur waarin wij
zijn opgevoed. Belangrijk is het sociale aspect: het gaat om cultuur die wij met anderen delen en die
ons tot onderdeel maakt van een groep of samenleving. Volkscultuur is de cultuur die wij van huis uit
meekrijgen, onze roots. Volkscultuur is niet alleen iets van vroeger, maar ook van nu. Mensen passen
deze steeds weer aan, aan eigen wensen en behoeften, die op hun beurt weer te maken hebben met
veranderende sociale omstandigheden.
Immaterieel erfgoed is levend erfgoed. Wij kunnen immaterieel erfgoed niet conserveren en
restaureren, zoals monumenten, archiefstukken en museumvoorwerpen. Tradities en rituelen moeten
een hedendaagse betekenis hebben, anders worden ze niet meer gebruikt en verdwijnen ze. Daarom
is het belangrijk dat immaterieel erfgoed meegaat met zijn tijd.
Immaterieel erfgoed is de schakel tussen heden, verleden en toekomst. Het is cultuur van nu, maar
geeft ook een gevoel van verbondenheid met vorige generaties en is tegelijkertijd ook toekomstgericht
omdat mensen het willen doorgeven aan volgende generaties.
Lang was er geen aandacht voor immaterieel erfgoed. Maar sinds UNESCO een conventie over het
beschermen van immaterieel erfgoed aannam in 2003 (inwerking getreden in 2006), zijn wij ons meer
bewust geworden van het belang ervan. Volkscultuur en immaterieel erfgoed hebben alles te maken
met tradities en rituelen. Op 19 april 2012 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met ratificatie van het
UNESCO "Verdrag ter bescherming van het Immaterieel Erfgoed". Het woord traditie komt van het
Latijnse woord 'traditio', dat overhandigen betekent. Het is het doorgeven van cultuur van de ene
generatie aan de volgende generatie.
Tradities hebben niet alleen betrekking op vroeger. Het zijn gebruiken van vandaag, maar met een
wortel in het verleden. Tradities behoren tot de culturele bagage die mensen van huis uit hebben
meegekregen. Maar deze tradities worden niet onveranderd overgenomen. Mensen passen op hun
beurt die tradities aan, zodat ze geschikt zijn voor hun eigen, hedendaagse leven. Rituelen zijn ook
tradities, maar hebben een plechtig karakter, zoals bidden voor het eten, elkaar de hand schudden en
ringen wisselen bij een huwelijk.
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Foto: Jan Stads/Pix4Profs
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De waarde van het cultureel erfgoed in Dongen
In het verleden, tot de industriële revolutie in de tweede helft van de negentiende eeuw, werd bijna
alles op een ambachtelijke wijze gemaakt. Als men iets nodig had, werd er gewoon een bestelling
gedaan bij de plaatselijke kleer-, manden-, stoelen-, schuiten- of pruikenmaker of de smid. Dit waren
dan vaak familiebedrijven, die van vader op zoon overgingen. Hierdoor kreeg de familie dan ook vaak
de naam van het beroep. Maar ook de grootschaligere nijverheid was op een ambachtelijke wijze
georganiseerd. De leerindustrie, ontstaan in de achttiende eeuw in Dongen zorgde in de negentiende
t/m de twintigste eeuw voor veel werkgelegenheid. Het feit dat er tot op heden nog steeds diverse
negentiende eeuwse monumentale leerlooierijen aanwezig zijn, geeft een beeld van het belang dat
deze bedrijfstak voor Dongen ooit heeft gehad.4
Het kloosterwezen is in Nederland in de Middeleeuwen ontstaan en de bijdrage hiervan aan de
ontwikkeling van Zuid-Nederland is groot geweest. In 1801 vestigden enkele zusters PenitentenRecollectinen zich aan de Hoge Ham, later genoemd de Franciscanessen van Dongen. Zij zijn samen
met de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes (de Broeders van Dongen) van grote betekenis
geweest voor de geschiedenis en de ontwikkeling van Dongen en dan in het bijzonder voor de
ontwikkeling van het onderwijs. Een stuk identiteit van Dongen is daarmee verbonden en verweven.
Daarom is het belangrijk dat we ons inzetten voor het behoud en/of hergebruik en doorontwikkeling
van waardevol religieus erfgoed.
De voornaamste vorm van energievoorziening in de dertiende en veertiende eeuw was het gebruik
van turf. Tussen Geertruidenberg en Waalwijk ligt van oudsher een moerassig gebied, een
veengebied, destijds in eigendom van de graven van Holland. Hieruit is Des Graven Moer, later 's
Gravenmoer genoemd, ontstaan. In 1293 was er voor het eerst, door graaf Floris V aan een Steven
van Waalwijk, een uitgifte van moergrond in het gebied ten zuiden van de Heidijk op het grondgebied
van wat nu ’s Gravenmoer heet.5 Ook in Dongen komen de eerste veenontginningen op gang
omstreeks 1300 ten noordoosten van de dekzandrug ten zuiden van de Breedstraat. Een eerste
vaartenstelsel wordt gegraven voor het afvoeren van de turf en ontwatering van het gebied. Deze
Vaarten volgen het tracé van de huidige Hoofdstraat, Klein Dongenseweg en Fazantenweg alsmede
van de oude haven te ’s Gravenmoer.6

De Dwarsdijk in 's Gravenmoer loopt om het 'wiel' heen.

4

De Bosatlas van het cultureel erfgoed, 2015, p. 116, 130.
Zeven eeuwen 's Gravenmoer, p. 17
6
Verdwenen Venen (actualisering 2013). P.139
5
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De in 's Gravenmoer aanwezige dijkjes herinneren nog aan de St. Elisabeth vloed uit 1421. Deze
storm zorgde voor vele dijkdoorbaken in onder andere het toenmalige Holland. De 's Gravenmoerse
Vaart is in de periode tussen 1421 en 1509 gegraven, waarschijnlijk niet lang na 1421. Deze vaart
kreeg na 1563 een aansluiting op een vaart vanuit Dongen, aangelegd op kosten van de Prins van
Oranje. Doordat het zuidwestelijke deel van 's Gravenmoer al snel was uitgemoerd werd op die
gronden landbouw mogelijk. Er werden boerderijen gebouwd en er begon steeds meer een dorp te
ontstaan. Omdat in dit kader een goede waterbeheersing noodzakelijk was zullen de bewoners
gelijktijdig met de boerderijen ook de dijkjes aangelegd hebben zoals de Hogedijk, de Dongedijk en de
Dwarsdijk. Deze dijkjes zijn dus ook van grote betekenis geweest voor de geschiedenis van het dorp
's Gravenmoer.
Een ander stukje cultureel erfgoed dat van belang is geweest voor 's Gravenmoer is de haven. Door
de turfwinning was het gebied behoorlijk waterrijk geworden. Wanneer de 's Gravenmoerse haven
precies is ontstaan blijft onduidelijk omdat de bewijzen hiervoor ontbreken. Reeds voor 1308 was er
sprake van een turfvaart tussen 's Gravenmoer en 's-Hertogenbosch, aangelegd op kosten van
Brabant en Holland.7 Op 26 april 1946 besloot de gemeenteraad tot afsluiting en verkoop van de
Molenvaart en de haven. Hierna werd de haven uiteindelijk gedempt en blijft er slechts een plantsoen
en een naambordje "Havenkade" als herinnering over.8
Culturele rijkdom
Er wordt steeds meer bekend van de geschiedenis van de gemeente Dongen; het verleden en de nog
steeds herkenbare ontwikkelingsgeschiedenis. Een historie van ruim 700 jaar en een eerste bewoning
op beperkte schaal mogelijk in de elfde of twaalfde eeuw (Middeleeuwen). Daarvoor was er feitelijk
alleen maar sprake van tijdelijke bewoning door trekkende jagers-vissers. Archeologische sporen zijn
teruggevonden tot in het laat-Paleolithicum (35.000-8.800 voor Chr.). Vondsten van latere datum zijn
die uit het Mesalithicum (8.800-4.900 voor Chr.) tot in de IJzertijd (500-250 voor Chr.). Om van enige
bewoning te spreken tijdens de Romeinse Tijd (12-450 na Chr.) is onvoldoende bewijs gevonden. Uit
de periode Late Middeleeuwen (1050-1500 na Chr.) en de Nieuwe Tijd (1500 na Chr.-heden) zijn wel
voldoende archeologische vondsten gedaan die wijzen op bewoning van het gebied.9
De waarde van sporen, objecten, patronen en structuren die zichtbaar zijn, geven een beeld van de
leefomgeving van het heden en uit het verleden. Deze culturele waarden bepalen de identiteit van de
gemeente en geven aanknopingspunten voor de toekomst. Ook immaterieel erfgoed in de gemeente
maakt deel uit van de culturele rijkdom. Denk bijvoorbeeld aan het kantklossen in 's Gravenmoer, het
uitdragen van de IJzertijd door de IJzertijdboerderij, het leerlooien, schoenmaken en zadelmaken,
handboogschutterij Tevredenheid 1865, maar ook het molenaarsberoep met de opleiding tot molenaar
zoals dat bij de Wilhelminamolen plaats heeft. Deze voorbeelden vormen een onderdeel van de
manier waarop de leefomgeving beleefd en gebruikt wordt. Ook verhalen en herinneringen maken
deel uit van de culturele rijkdom van de gemeente.
Het cultureel erfgoed in de gemeente Dongen is van belang voor de ontwikkeling onze gemeente, en
maakt het Dongen waard om ontdekt te worden. Ons erfgoed heeft ook waarde voor amateurs en
professionals op het gebied van archeologie, kunst, architectuur, cultuur en geografie die deze
informatie bijvoorbeeld verwerken in beschrijvingen over een bepaald onderwerp, gebied of
dorpskern.
Onze cultuurhistorische waarden hebben we van vorige generaties geërfd en we moeten ze
doorgeven aan hen die na ons komen. De geschiedenis is dus van iedereen. Iedere bezoeker aan de
gemeente en elke bewoner moet kennis kunnen nemen van het gezamenlijke erfgoed.
Sociale waarde, identiteit en leefbaarheid
De identiteit van de dorpskernen in de gemeente Dongen wordt ook bepaald door het verleden.
Door het verleden voelen bewoners zich verbonden met hun omgeving in het dorp of een wijk.

7

Zeven eeuwen 's Gravenmoer, p. 27, 197
Zeven Eeuwen 's Gravenmoer, p. 202, 203
9
In Dongen stond een Huis, p. 32-36, 39
8
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Bewoners zijn trots op hun (geboorte)dorp. De eigenheid van de wijk, buurt of dorp met elk zijn eigen
geschiedenis blijkt heel waardevol. De historie kan ook als een trekpleister werken voor toeristen en
recreanten.
De trend om cultuurhistorische informatie als inspiratiebron in te zetten voor het ontwerpen van een
gebouw of gebied en bij het inrichten van de openbare ruimte, is zowel op landelijk als gemeentelijk
gebied al enige tijd geleden ingezet. Voorbeelden hiervan binnen onze gemeente zijn Lederfabriek
Driesen (Lage Ham), Schoenfabriek Smits (Kerkstraat en Kardinaal van Rossumstraat), de ruïne van
de Nederlands Hervormde Kerk (Kerkstraat) en plan "De Hoogt" (Bolkensteeg) dat momenteel in
ontwikkeling is. Inmiddels zijn ook voor het Noviciaat Broeders van Dongen gelegen aan de
Modestusstraat 20 te Dongen, herbestemmingsplannen in voorbereiding.
De belevingswaarden van gebouwen en gebieden neemt toe als deze een uitgesproken identiteit
hebben. Deze identiteit kan zowel in het verleden als in een sterk nieuw ontwerp liggen.
Herbestemming van waardevol en karakteristiek erfgoed draagt ook bij aan de versterking van de
herkenbaarheid en functionaliteit van een straat, wijk of dorpskern. Dat leidt vervolgens tot een grote
publieke waardering voor dat erfgoed en tot een grotere binding aan die straat, wijk of dorpskern.
Herbestemming wordt een steeds grotere opgave. Als gemeenten zullen wij hier vanuit onze rol als
informerende en begeleidende instantie aandacht aan moeten geven. Leegstand bewerkstelligt het
tegenovergestelde als hierboven beschreven. We kunnen stellen dat het investeren in het verleden,
werken aan de toekomst is.
De gemeente Dongen wil graag mensen en organisaties inspireren, helpen en aanmoedigen om hun
cultuurhistorische omgeving tot een integraal deel van hun dagelijks leven te maken en als
basiselement te laten dienen voor de toekomst.
Economisch rendement
Het is praktijk dat cultureel erfgoed niet alleen kosten, maar ook baten met zich meebrengt. Uit
meerdere onderzoeken10 blijkt dat cultureel erfgoed een belangrijke aanjager is van de lokale
economie en dat een investering in cultuurhistorie rendeert. Historische kernen geven een extra
dimensie aan het winkel- en horecabezoek en trekken meer toeristen aan dan moderne dorpscentra.
Ook versterkt de aanwezigheid van cultureel erfgoed het vestigingsklimaat voor bedrijven.
Cultuurhistorie trekt toeristen en bezoekers aan (recreatieve belevingswaarde). Objecten in het
algemeen en panden in het bijzonder met historische kenmerken zijn meer waard (vastgoedwaarde en
woongenot). Ook heeft de aanwezigheid van cultureel erfgoed en historie invloed op de sfeer in de
directe omgeving. Daarnaast levert erfgoed een belangrijke bijdrage aan het imago van een
gemeente. Samen met het aantrekkelijke woonklimaat en de aantrekkingskracht voor bedrijven heeft
erfgoed een positieve invloed op de keuze voor vestiging. Daarnaast geeft investeren in de
instandhouding van monumenten een impuls voor bedrijven en eigenaren. Investeren in
cultuurhistorie loont. Bij verkoop blijkt een particuliere monumentenbezitter de kosten van een
restauratie er goed uit te halen.
Recreatie en toerisme
Het inzetten van het cultureel erfgoed, dat in belangrijke mate de aantrekkelijkheid van de gemeente
Dongen bepaalt, en onze rijke (cultuur)historie biedt voor de bevordering van recreatie en toerisme
mogelijkheden. Meer (cultuur)toerisme zal onze gemeente ten goede komen en is bevorderlijk voor de
economie (extra inkomsten voor bijvoorbeeld de horeca en de middenstand). Niet alleen de
historische linten maar ook het buitengebied is een drager van aantrekkelijkheid en bepaalt voor een
belangrijk deel de historie en identiteit van Dongen. Het verdient aanbeveling de mogelijkheden voor
bevordering van recreatie en toerisme met het cultureel erfgoed als inzet nader te onderzoeken. Ons
cultureel erfgoed moet een plaats krijgen binnen het toeristisch-recreatieve beleid van Dongen.

10

Onder andere te lezen in de publicaties Cultureel Erfgoed op waarde geschat, 2013; Eigen haard is goud waard, 2008;
Economische waardering van cultuurhistorie, 2004; Het cultuurhistorisch argument, 2009.
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Schoenfabriek G.L. Smits & Cie. Aan de Kerkstraat in Dongen (1915)

'Smits-fabriek' annex 2015, herbestemd tot appartementen
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Moderne Erfgoedzorg
Een moderne erfgoedzorg gaat over cultuurhistorie, dus over zowel het archeologische, het historischgeografische als het gebouwde erfgoed, en het gaat over beschermen en in stand houden,
ontwikkelen en inspireren. We spreken daarom niet meer over monumentenzorg, maar over
erfgoedzorg. Het betreft niet meer alleen een objectgerichte erfgoedzorg, zoals jaren geleden
gebruikelijk was, maar steeds meer ook een omgevingsgerichte erfgoedzorg. De gemoderniseerde
monumentenzorg is ontwikkelings- en gebiedsgericht en benut de instrumenten van ruimtelijke
ordening. Om deze reden zijn de uitgangspunten van de eerder genoemde beleidsbrief 'Modernisering
Monumentenzorg' (zie Bijlage 1: Aanleiding) ook in deze nota terug te vinden. Het betreft de
uitgangspunten: cultuurhistorische belangen meewegen in de ruimtelijke ordening, krachtiger en
eenvoudiger regelgeving en het bevorderen van herbestemmingen.
Cultureel erfgoed is een zaak van mensen. Mensen van vroeger, mensen van nu, mensen van later.
De essentie van de zorg voor het cultureel erfgoed ligt in zorgvuldige overdracht van generatie op
generatie. We willen waardevolle cultuur die aan ons is nagelaten of een product is van onze eigen
tijd, in goede staat overdragen. Het mogelijk maken van die overdracht in de toekomst vraagt om een
goede zorg voor het erfgoed vandaag. In veel gevallen kunnen we die zorg met een gerust hart aan
de huidige eigenaren en gebruikers overlaten. Zij kennen het erfgoed het beste en ze houden er van.
Ze weten bovendien als geen ander wat er voor nodig is om een karakteristiek gebouw of gebied door
de eigen tijd te loodsen. Ze hebben er zelf belang bij om eigentijds functioneren te combineren met
een duurzame instandhouding. Maar de zorg overlaten aan burgers, particulier beheerders en
bedrijven gaat niet altijd. Er zijn erfgoed-opgaven die het belang, de interesse, de draagkracht of de
kennis van eigenaren en gebruikers te boven gaan. Waar publieke belangen of verantwoordelijkheden
aan de orde zijn, komt de overheid in beeld. De overheidsrol is aanvullend op de rol van eigenaren en
particuliere initiatiefnemers. Het stelsel van monumentenzorg in Nederland is op die privaat-publieke
interactie gebaseerd. In het besef dat er publieke belangen in het spel zijn die niet zonder een
oplettende en ondersteunende overheid kunnen, moeten we ons realiseren dat de zorg voor ons
cultureel erfgoed ook een overheidsverantwoordelijkheid is en blijft. Bij de invulling van die
verantwoordelijkheid zullen we ook aandacht voor de culturele, maatschappelijke en economische
waarde van het erfgoed moeten en blijven houden.11
Strategieën
Verschillende strategieën geven vorm aan onze ambitie erfgoed in te zetten voor het behouden en
versterken van de identiteit en eigenheid van onze dorpskernen.
Strategieën die passen bij een moderne erfgoedzorg :
1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling;
2. Kennis en inspiratie;
3. Bescherming en instandhouding.
Natuurlijk zijn deze strategieën niet geheel nieuw. Ook de afgelopen jaren hebben ze richting gegeven
aan ons erfgoedbeleid. De strategieën Kennis en inspiratie en Bescherming en instandhouding zijn
succesvolle strategieën gebleken. Daarom zetten we de reeds ingezette beleidslijnen voort. De
mogelijkheden van de ruimtelijke ordening zijn reeds succesvol ingezet om de ambities op het gebied
van erfgoed te bereiken, zoals is gebleken bij de ontwikkeling van onder andere plan de Hoogt.
Wetswijzigingen, de inzet van nieuwe instrumenten en de rol van erfgoed bij duurzame stedelijke
ontwikkelingen maken het mogelijk deze strategie beter te benutten.
De strategieën zijn afzonderlijk benoemd in de hoofdstukken 1 tot en met 3 van de nota, maar in de
praktijk is er altijd sprake van interactie. Zo kan bescherming en instandhouding niet zonder kennis
van het erfgoed en is inspiratie ook bij ruimtelijke ontwikkelingen een belangrijk item.

11

Kiezen voor karakter (Visie erfgoed en ruimte), p. 6
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Hoofdentree van het voormalig kloostercomplex Congregatie Zusters Franciscanessen van Dongen aan de Hoge Ham 25 in
Dongen (Foto: Jan Stads/Pix4Profs).

Kapel behorende bij het voormalig kloostercomplex.
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Erfgoedbeleid Provincie Noord-Brabant
Het bestuursakkoord 2015-2019
Culturele voorzieningen bepalen in belangrijke mate de identiteit en eigenheid van Brabant, ook in
internationaal perspectief. De komende bestuursperiode zet de Provincie Noord-Brabant in op een
Brabant dat bruist in cultureel opzicht. Zij wil op een vernieuwende manier blijven investeren in kunst,
cultuur en in cultureel erfgoed. Daarbij wordt gezocht naar slimme verbindingen tussen cultuur,
economie, technologie en onze onderwijs- en kennisinstellingen. Deze bestuursperiode gaat het
college van Gedeputeerde Staten (GS) na hoe het werken met de provinciale steuninstellingen in de
toekomst vorm moet krijgen, hoe men via deze instellingen maximale waarde kan toevoegen aan het
culturele en maatschappelijk netwerk van Brabant, welke taak hierin voor de provincie is weggelegd
en waar de samenwerking anders of mogelijk effectiever kan. Tegelijk gaat het college van GS in
nauwe samenspraak met de Brabantse cultuursector en Brabantse steden zich sterk maken voor een
stevige (lobby)agenda richting het Rijk. Met als doel meer financiële middelen uit de landelijke
basisinfrastructuur en cultuurfondsen los te krijgen.
Ten aanzien van erfgoedcomplexen ontwikkelt het college van GS een nieuw beleidskader. Dit om
scherpere keuzen te kunnen maken over welke gezichtsbepalende complexen van cultuurhistorische
waarde men wil behouden door eigentijdse herbestemming. Op basis van een onderbouwde selectie,
komt het college van GS tot meer gerichte publiek-private investeringen. Zij wil alleen investeren als er
een gedragen toekomstperspectief is. Met andere woorden: er moet markt voor zijn.
Veranderend ruimtegebruik en nieuwe vormen van economie zorgen daarnaast voor vrijkomend
vastgoed. De leegstand neemt toe. Herbestemming wordt meer en meer ‘het nieuwe bouwen’. De
Provincie start een revolverend Leisure investeringsfonds. Door middel van voorfinanciering wordt op
vernieuwende en duurzame wijze het aantal overnachtingsplaatsen voor ‘short-stay visits’ in Brabant
vergroot.
Analyse
De provincie Noord-Brabant wil met name investeren in haar monumenten als er ‘een markt voor is’.
Voor veel (leegstaand) religieus, industrieel en agrarisch erfgoed betekent dit slecht nieuws. Het
college van GS wil de provincie aantrekkelijk houden voor jonge doelgroepen en zet daar cultuur en
festivals voor in. Men verwacht veel van nieuwe verbindingen tussen onderwijs, technologie en
cultuur. De provincie schept ruimte en (financiële) steun voor experimenten en pilotprojecten. NoordBrabant afficheert zich graag met het begrip ‘innovatie’. Erfgoed kan dit verhaal van de provincie
uitdragen, met name wanneer er een historische connectie is met technologische ontwikkeling en
innovatie. Erfgoed en toerisme is een bekende en veel gebezigde combinatie in beleidsvisies, ook in
Brabant: met het Leisure investeringsfonds biedt de provincie mogelijkheden om (monumentaal)
vastgoed te herbestemmen voor toeristische functies.12
Erfgoed en monumenten: subsidies
Brabant heeft een rijk cultureel heden en verleden. Dit verleden maakt integraal onderdeel uit van de
Brabantse leefomgeving en daarmee van de Brabantse identiteit. Het meest zichtbaar is dit verleden
aanwezig in de monumenten, landschappen en gebruiken. De laatste jaren worden monumenten
meer en meer gewaardeerd als een economische factor van belang. Monumenten en de andere
cultuurhistorische elementen blijken een aanjager voor de regionale economie te zijn: het kost niet
alleen geld, maar levert ook geld op. Behalve een rechtstreekse economische impuls door restauratie
en instandhouding wordt de omgeving van monumenten meer waard. Een restauratie leidt tot een
meer vitale omgeving. In een karakteristieke omgeving met eigen identiteit is het vaak aantrekkelijker
wonen, werken of recreëren. De waarde van monumenten is echter niet altijd direct te ‘verzilveren’.
Daardoor is de overheid nog steeds de grootste financier van restauraties. Wanneer een monument
geldstromen kan genereren, ontstaat perspectief voor het duurzame onderhoud en behoud ervan.
Voor gemeentelijke monumenten zijn de budgetten beperkt. In de afgelopen periode zijn veel van
deze monumenten met een provinciale subsidie gerestaureerd of hebben eigenaren gebruik gemaakt
van een lening via het Cultuurfonds voor Monumenten Noord-Brabant. Dit laatste is een revolverend
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Eigen waarde & meer waarde (een analyse van de positie van Cultuur & erfgoed in de provinciale coalitieakkoorden 20152019), p. 34.
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fonds met een laagrentende lening voor monumenteigenaren. Het gaat om hypothecaire leningen met
een looptijd van 30 jaar.13
Middels diverse subsidies ondersteunt de Provincie initiatieven op het gebied van o.a. instandhouding.
Vaak worden subsidies verstrekt als projectsubsidie in de vorm van een geldbedrag. De
subsidiemogelijkheden die er vanuit de Provincie verstrekt kunnen worden staan op de website
(https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/cultuur.aspx).
Wat betreft de verschillende
soorten subsidies valt te denken aan restauratie van (rijks)monumenten, ondersteuning bij het vinden
van herbestemmingen, restauraties van te herbestemmen kerken, restauratie en instandhouding van
molens maar ook bijvoorbeeld het herkenbaar maken en aantrekkelijk maken van erfgoed is een item
dat de aandacht heeft van de Provincie.
Erfgoedfabriek
In Brabant staan zo’n honderd kloosters, fabrieken, kazernes en kastelen die het verhaal van Brabant
vertellen. Veel van deze erfgoedcomplexen staan leeg of dreigen gesloopt te worden. Met het
programma de Erfgoedfabriek knapt de provincie een aantal van deze complexen op. Zodat ze een
nieuwe functie kunnen krijgen, hun verhalen levend blijven en we karakteristieke gebouwen in ons
landschap behouden.
Het Moederhuis Franciscanessen aan de Hoge Ham 25 in Dongen is één van de projecten binnen het
programma van de Erfgoedfabriek. De Provincie is in 2013 voor de helft eigenaar geworden van het complex.
Nu veel zusters een hoge leeftijd hebben bereikt, is het Moederhuis omgezet in een woon-zorgcomplex. Meer
informatie is op de website van de Provincie te vinden (http://www.brabant.nl/subsites/herbestemmenerfgoed.aspx).

13

Het geheel is meer dan de som der delen (Herijking monumentenbeleid 2011-2018), p. 13
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1.

Strategie 1: Duurzame ruimtelijke
ontwikkeling

De gemoderniseerde monumentenzorg is ontwikkelings- en gebiedsgericht en benut de instrumenten
van ruimtelijke ordening. Deze verankering van de zorg voor het cultureel erfgoed in de ruimtelijke
ordening is een belangrijke pijler van de gemoderniseerde monumentenzorg. Die verankering is
noodzakelijk voor een zorgvuldige omgang met het erfgoed binnen de snelle en omvangrijke
veranderingen in de inrichting van de gemeente Dongen.
De verankering van cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening vraagt om twee zaken. In de eerste
plaats dient het belang van het cultureel erfgoed (beschreven in de Cultuurhistorische Waardenkaart)
volwaardig mee te worden genomen in de integrale afweging van belangen die plaatsvindt ten
behoeve van het goed functioneren van de ruimte. In de tweede plaats dient cultureel erfgoed dat van
bijzondere betekenis is, zoals monumenten, identiteitsbepalende objecten, historische wegen, e.d., te
worden benoemd. Zo kan er op voorhand rekening mee worden gehouden in ruimtelijke plannen en
ontwikkelingsprocessen. Een grote winst die haalbaar is bij het inbedden van cultuurhistorie bij
ruimtelijke ontwikkelingen is dat burgerorganisaties en belangenorganisaties zoals de plaatselijke
heemkundekringen al bij de planvorming hun visie kunnen geven op het belang van cultureel erfgoed
dat daarbij in het geding is. Deze winst is haalbaar door ruimte te bieden aan inspraak waardoor
belangen in een vroeg stadium ingebracht kunnen worden. We noemen dat de emancipatie van de
cultuurhistorie.
Overigens is het niet zo dat ieder bouwplan getoetst zal gaan worden op cultuurhistorische waarden.
Er is geen sprake van toets achteraf, maar helderheid voorafgaand aan een ruimtelijke procedure. Dit
biedt zekerheid aan ontwikkelaars die vooraf weten wat de kaders zijn.
De generieke borging in de ruimtelijke afwegingsprocessen is versterkt door aanpassing van het
Besluit ruimtelijke ordening (zie toelichting op art. 3.1.6. van het Besluit op de ruimtelijke ordening op
www.wetten.overheid.nl). De overheid die een bestemmingsplan, projectbesluit of beheersverordening
opstelt, is verplicht rekening te houden met cultuurhistorische waarden in en boven de grond. Dit
betekent dat zij een analyse maakt van de cultuurhistorische waarden in een plangebied en
vervolgens motiveert welke conclusies zij daaraan verbindt voor het plan.
Het benoemen van waardevol erfgoed betekent dat overheden duidelijk maken welke
cultuurhistorische waarden zij van publiek belang vinden. Ter versterking van het sectorale
instrumentarium van de monumentenzorg is het instrument structuurvisie (Wet ruimtelijke ordening)
daarvoor geschikt. In een structuurvisie kunnen gebiedsgericht erfgoedwaarden worden benoemd en
kunnen keuzes worden gemaakt over de omgang met die waarden in relatie tot andere ruimtelijke
belangen. Voor de realisatie van een structuurvisie kunnen algemene regels worden opgesteld, met
verplichtingen voor derden.14
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Kiezen voor karakter (Visie erfgoed en ruimte), p. 6-7.
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Buiten de bescherming aan erfgoed dient ook cultuurhistorie een belangrijke rol te spelen bij de
ruimtelijke ontwikkelingen. Dit is namelijk een factor die mede kwaliteit geeft aan de ruimte. Daarnaast
draagt erfgoed bij aan de identiteit van een plek of gebied en biedt het aanknopingspunten voor
toekomstige ontwikkelingen. Ook kunnen erfgoedwaarden dienen als inspiratiebron. Erfgoed is
daarom een integraal en belangrijk onderdeel van duurzame ruimtelijke ontwikkelingen. Het is de
ambitie van de gemeente Dongen om bij ontwikkelingen in te zetten op een combinatie van
gebruikswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde van de leefomgeving én financieel rendement.
Een geslaagd project is een optimalisering van en balans tussen ruimtelijke kwaliteit, duurzame
ambities en financieel-economische haalbaarheid.
Een duurzame ontwikkeling moet aansluiten op de behoeften van het heden waarbij de eigen
behoeften van toekomstige generaties niet in de problemen komen. Een gebiedsontwikkeling is
duurzaam wanneer de maatschappelijke component en de ruimtelijke component elkaar versterken en
goede ruimtelijke kwaliteit ontstaat.15 Wat 'People, Planet en Profit' zijn voor duurzaamheid, zijn
gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde voor ruimtelijke kwaliteit. Gebieden met
identiteit kennen per definitie een hoge gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde.
Cultuurhistorie, monumenten en andere karakteristieke gebouwen en objecten dragen bij aan de
identiteit van een plek en daarmee aan een toekomstbestendige gemeente, waar mensen graag willen
wonen, werken en verblijven. Een maatschappelijke waarde waar zorgvuldig mee omgegaan moet
worden.
Door erfgoed een rol te laten spelen bij ruimtelijke ontwikkelingen en vroegtijdig mee te nemen in het
ontwerp- en ontwikkeltraject kan erfgoed bijdragen aan de ambitie om de identiteit en eigenheid van
onze dorpskernen zo veel mogelijk te behouden en te versterken. Dit betekent zeker niet dat alles
‘bevroren’ wordt en moet blijven zoals het is en geen ruimte meer is voor ontwikkelingen. Juist een
goede balans tussen behoud én ontwikkeling is belangrijk.
1.1 Instrumenten
Sinds de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) in 2007, waarmee de Monumentenwet
1988 en enkele andere wetten, namelijk de Ontgrondingswet, de Woningwet, de wet Milieubeheer en
het Besluit ruimtelijke ordening, werden gewijzigd en sinds het opnieuw gewijzigde Besluit ruimtelijke
ordening per 1 januari 2012, heeft elke gemeente de verplichting om bij het opstellen van
bestemmingsplannen zowel archeologische waarden als cultuurhistorische waarden te inventariseren
en daaraan conclusies te verbinden die in het bestemmingsplan verankerd worden.16 Wij willen
cultuurhistorie in de gemeente Dongen bij ruimtelijke ontwikkelingen een duidelijke plaats laten
innemen. Door erfgoed op te nemen in de Structuurvisie, onderdeel te laten zijn van de een duurzame
ruimtelijke ontwikkeling, en vanaf het begin van het ontwikkel- en ontwerptraject mee te nemen als
onderlegger kan ze een schakel vormen tussen verleden, heden en toekomst en instandhoudings-,
ontwerp- en ontwikkelingsopgaven verbinden.
Om cultuurhistorie al bij het ontwikkel- en ontwerptraject mee te kunnen nemen is nauw overleg
tussen ontwikkelaars, stedenbouwkundigen, planologen en cultuurhistorici belangrijk. In dit verband is
een nauwe en goede samenwerking tussen de teams Beleid, Realisatie en Beheer en Vergunningen
en Handhaving van groot belang. Hiervoor dienen interne werkprocessen op elkaar afgestemd gaan
worden. Aan de hand van cultuurhistorisch onderzoek kunnen voor het stedenbouwkundig ontwerp en
de planologische vertaling handvatten aangereikt worden om de geschiedenis van een plek zichtbaar
te houden of te maken.
Lederfabriek Driesen (Lage Ham), Schoenfabriek Smits (Kerkstraat - Kard. van Rossumstraat), de ruïne van de
Nederlands Hervormde Kerk (Kerkstraat) en plan "De Hoogt" (Bolkensteeg) zijn voorbeelden van hoe
cultuurhistorie een rol kan spelen in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Hier zijn stedenbouwkundig ontwerp en
bebouwing ontworpen met aandacht voor de geschiedenis van het gebied.

15
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H2Ruimte, Duurzame gebiedsontwikkeling: doe de tienkamp!,
Indien er hier gesproken wordt over bestemmingsplannen worden ook beheersverordeningen bedoeld.
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Omdat de verplichtingen met betrekking tot archeologische waarden een andere uitwerking vragen
dan de verplichting voor de overige cultuurhistorische waarden (gebouwd erfgoed,
cultuurlandschappelijke waarden) zijn twee instrumenten ontwikkeld: 1. de archeologische
beleidskaart uit 2011 en 2. de Cultuurhistorische Waardenkaart uit 2014. Beide kaarten geven samen
een goed beeld van de gebieden waar waardevol erfgoed aanwezig is. De archeologische
beleidskaart is de basis voor
nieuwe bestemmingsplannen voor wat betreft het onderdeel
archeologie.
1.2 De Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW-kaart)
Om bovenstaande ambitie te kunnen realiseren heeft de gemeente Dongen, met behulp van een
provinciale subsidie, de Cultuurhistorische Waardenkaart opgesteld. Deze beleidskaart is de basis
voor de cultuurhistorische inbreng bij het opstellen van ruimtelijke plannen. De kaart zal ten grondslag
liggen aan de Structuurvisie, bestemmingsplannen en projectafwijkingsbesluiten. Ook zal de kaart
gebruikt worden om te bepalen of cultuurhistorie een belangrijke rol kan vervullen in het
ontwerptraject, en zo ja, op welke wijze. De beleidskaart geeft daarom ook aan in welke gebieden
cultuurhistorie een belangrijke inspiratiebron kan zijn voor stedenbouwkundige plannen en
ambitiedocumenten.
Binnen de beleidsvorming speelt de CHW-kaart een grote rol. De kaart geeft verwachte en bestaande
bouwhistorische waarden aan, op grond waarvan bouwhistorisch onderzoek verplicht kan worden
gesteld. Zoals de Archeologische Waardenkaart als indicatiestelling voor archeologisch onderzoek
dient, zo dient de CHW-kaart als indicatiestelling voor bouwhistorisch onderzoek. De kaart heeft een
dynamisch karakter. De indicatieve waardering kan worden aangepast. Er is vooralsnog geen sprake
van een historische gelaagdheid in de CHW-kaart. Indien gewenst kan er een analyse op losgelaten
worden hoe de historische ontwikkeling van een landschap / gebied is geweest. Dit geeft een beeld
over de verschillende sporen uit een zelfde periode. Dat kan de beleving van een gebied ten goede
komen. Dit vraagt om extra onderzoek en uitwerking, maar heeft vooralsnog geen prioriteit.
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Hoge Ham in Dongen: gebied waar meerdere belangen moeten worden afgewogen (cultuurhistorie / winkelgebied)

Aangezien niet elke dorpskern, buurt of wijk vraagt om eenzelfde omgang met cultuurhistorie in
ruimtelijke plannen is het ook niet nodig om overal hetzelfde regime toe te passen. Sommige
bebouwingsgebieden, zoals delen van Dongen en 's Gravenmoer, zijn dusdanig waardevol dat
ruimtelijke plannen vooral conserverend zijn. Dat betekent dat de bestaande situatie zoveel mogelijk
behouden blijft en ontwikkelingsmogelijkheden worden afgestemd op de aanwezige cultuurhistorische
waarden.
In de rapportage behorende bij de Cultuurhistorische Waardenkaart is aangegeven dat er gezocht
moet worden naar een mogelijkheid tot aanwijzing als beschermd gemeentelijk dorpsgezicht, dan wel
bescherming via een bestemmingsplan, voor het gebied Vaartweg en Hoofdstraat in 's Gravenmoer.
Binnen de gemeente Dongen hanteren we het beleid dat we geen zaken in bestemmingsplannen
vastleggen die op een andere wijze geregeld kunnen worden. Dit betekent dat het onderzoeken van
de mogelijkheid voor het aanwijzen van het genoemde gebied tot beschermd gemeentelijk
dorpsgezicht in 's Gravenmoer niet wenselijk is. Bij een beschermd stad- en dorpsgezicht behoort
namelijk een bestemmingsplan met regels. Het opleggen van verregaande regels wordt derhalve door
ons niet zinvol geacht.
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De CHW-kaart onderscheidt enkele typen stedenbouwgebieden:
1) Historische dorpsstructuur / lintbebouwing
2) Uitbreidingswijken wederopbouw 1945 - 1970
3) Overige (grootschalige) uitbreidingswijken

De Cultuurhistorische Waardenkaart is in zijn geheel gedigitaliseerd en via internet toegankelijk
gemaakt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ArcGis Online, een cloud gebaseerd platform voor het
maken van kaarten, apps en andere geografische data en content. Het is een platform voor het
opslaan, beheren en delen van geografische informatie. Van hieruit wordt deze informatie voor
iedereen opengesteld. Op dit moment is alleen nog de basisinformatie te raadplegen. De komende tijd
zal meer informatie verder uitgewerkt en toegankelijk worden gemaakt. De digitale beleidskaart is
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toegankelijk door gebruik te maken van een link die op de gemeentelijke website is geplaatst
(www.dongen.nl).
Gebiedstype 1:
In deze gebieden gaat het om de samenhang tussen structuren en historische bebouwing met
eventueel het aanwezige groen en zijn de huidige stedenbouwkundige kwaliteiten uitgangspunt bij
ruimtelijke plannen. De belangrijkste objecten zijn reeds beschermd als gemeentelijk of rijksmonument
of staan op de aandachtslijst van identiteitsbepalende objecten. Ook zijn al veel objecten in kaart
gebracht in de Cultuurhistorische Waardenkaart. De monumenten en identiteitsbepalende objecten
geven aanknopingspunten om de geschiedenis zichtbaar te houden maar zeker ook de objecten uit de
Cultuurhistorische Waardenkaart. Er zal daarom in deze gebieden, behoudens aangewezen
monumenten, geen afzonderlijke aandacht zijn voor individuele bebouwing.
Voor het opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen wordt een cultuurhistorische analyse van
het gebied gemaakt. Voor uitbreidingsmogelijkheden wordt bekeken wat de invloed op de
cultuurhistorische waarden is, zodat de uitbreidingsmogelijkheden zoveel mogelijk hierop afgestemd
kunnen worden.
Bij dit gebiedstype moeten we ook kijken wat de impact van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling is op
de directe omgeving van een monument en/of identiteitsbepalend object. Dit dient in het proces te
worden meegenomen. Feitelijk zeggen we hiermee dat een ontwikkeling in de directe omgeving van
een monument moet passen bij het monument. De cultuurhistorische analyse van
bestemmingsplannen moet voldoende aanknopingspunten blijven bieden voor nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen. Uitgangspunt is het behoud van kernkwaliteiten op basis van planinpassing / aanpassing. Hiervoor wordt aandacht gevraagd binnen beleidsinstrumenten zoals het
bestemmingsplan en de welstandsnota.
Bijvoorbeeld Hoofdstraat - Vaartweg - Kerkstraat. Aan deze historische uitvalswegen is lintbebouwing
gelegen, waar later wat verdichting is opgetreden. De cultuurhistorische waarde ligt onder meer in de
kleinschalige en gevarieerde bebouwing. De meest waardevolle gebouwen / objecten zijn beschermd als
monument of als identiteitsbepalend object. Nieuwe ontwikkelingen zullen op de kleinschaligheid en
gevarieerde bebouwing afgestemd moeten worden. Deze karakteristieken worden geborgd in de
bestemmingsplannen door vastgelegde goot- en nokhoogten.

Hoofdstraat in 's Gravenmoer

Kerkstraat in Dongen
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Gebiedstype 2:
De wederopbouwwijken zijn tot stand gekomen in de periode na de tweede wereldoorlog (1945 –
1970) de wijken kenmerken zich door een hiërarchische opzet; heldere begrenzingen; functionele en
overzichtelijke wegen; veel groen; stempel- en strokenbouw en een mix van “traditionele” en
“moderne” architectuur. Het basisidee achter naoorlogse uitbreidingswijken is de wijkgedachte.
Er is sprake van dynamische gevels met in- en uitspringende onderdelen zoals balkons en
trappenhuizen. Vaak zijn ook in de gevel de constructie en de functie van het gebouw duidelijk
zichtbaar en zijn bestaande en nieuwe materialen zoals beton, baksteen, staal, glas en tegels
toegepast. Siermetselwerk en geglazuurde tegels wijzen op een zorgvuldig toegepaste detaillering.
Ook uitkragende vensters en prefab betonnen sierelementen zijn kenmerken van de wederopbouw.
Kenmerkend voor wederopbouwwijken is dat ze als geheel zijn ontworpen. De volgens de
wijkgedachte ideale wijk, die op haar buurt weer uit buurten bestaat, is samengesteld uit diverse
woning- en gebouwtypen voor alle groepen van bewoners, verschillend in sociale klasse en leeftijd.
Het is belangrijk om toekomstplannen te richten op de gehele wijk en niet op afzonderlijke
woongebouwen. Hierdoor kan het overzicht behouden worden en zal de wijk niet versnipperen door
ad hoc ingrepen. Gemeente en corporatie en/of complexeigenaren dienen een gemeenschappelijke
visie voor deze wijken op te stellen.
De belangrijkste objecten zijn al in kaart gebracht in de Cultuurhistorische Waardenkaart (Bijlage VI
van de Cultuurhistorische Waardenkaart: Overzicht wederopbouwperiode 1945 – 1970) en op de
aandachtslijst van identiteitsbepalende objecten. Deze objecten geven aanknopingspunten om de
geschiedenis zichtbaar te houden. Er zal daarom in deze gebieden, behoudens aangewezen
monumenten, geen afzonderlijke aandacht zijn voor individuele bebouwing. Bij nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen wordt gekeken naar de invloed daarvan op de directe omgeving van een monument
en/of identiteitsbepalend object.
Binnen dit gebied zijn nog enkele verwijzingen naar oude, nog in het landschap herkenbare
structuren. Voorbeelden hiervan zijn de Heuvel en Sluisweg-Rembrandtstraat. De Heuvel verwijst naar
de voormalige wegstructuur richting de Heistraat (voorheen Oosterhoutse Baan) en de SluiswegRembrandtstraat naar de oude wegstructuur richting Laagstraat.
Voor het opstellen van bestemmingsplannen wordt een cultuurhistorische analyse van het gebied
gemaakt, waarin de historische structuren geduid zijn. Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet de
cultuurhistorische analyse voldoende aanknopingspunten bieden.
De bomenbuurt: Deze typerende buurt (Berkenstraat, Beukenstraat, Eikenstraat, Kastanjestraat,
e
Lindenstraat) is de eerste grote uitbreiding na de 2 wereldoorlog. De huizen zijn eind vijftiger jaren
gebouwd door de Firma Van de Berg en Kin.

Bomenbuurt: speelpleintje Meidoornstraat - Beukenstraat
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Gebiedstype 3:
Bij deze categorie is er hoofdzakelijk sprake van woonwijken die in de afgelopen 50 jaar tot stand zijn
gekomen en moderne bedrijventerreinen. In deze gebieden zijn cultuurhistorisch waardevolle
elementen in mindere mate aanwezig. Bij ruimtelijke plannen zal daarom alleen gestreefd worden naar
behoud en herkenbaarheid van historische structuren. Dit is voor deze gebieden voldoende om
verwijzingen naar het verleden levend te houden.
Voor het opstellen van bestemmingsplannen wordt een cultuurhistorische analyse van het gebied
gemaakt, waarin de historische structuren geduid zijn. Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen biedt de
cultuurhistorische analyse voldoende aanknopingspunten. Uitgangspunt is het behoud van
gebiedskwaliteiten die in deze gebieden aanwezig zijn op basis van planinpassing/aanpassing.
Hiervoor wordt aandacht gevraagd binnen beleidsinstrumenten zoals het bestemmingsplan en de
welstandsnota. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt gekeken naar de invloed daarvan op een
monument en/of identiteitsbepalend object.
Particuliere initiatieven voor behoud en visualisatie van de geschiedenis worden toegejuicht en de
gemeente zal er zoveel mogelijk aan meewerken.
Kenmerkende structuren in dit gebiedstype zijn onder andere de nog resterende stichten of aanzetten
daarvan zoals de Procureurweg, Hortastraat, Menno ter Braakweg en Martinus Nijhoffstraat. Tevens is de
landschappelijke (cultuurhistorische) opzet van de Beljaart van belang en de nog in uitvoering zijnde locatie
de Hoogt en de op het industrieterrein Tichelrijt meanderende loop (grote kronkels/bochtig) van de rivier de
Donge.

De Donge ter hoogte van de Slof (industrieterrein Tichelrijt)

Identiteitsbepalende wegen en paden:
In de monumentenlijst van de gemeente zijn nog geen beschermde stads- of dorpsgezichten
opgenomen. Ook in de vigerende bestemmingsplannen zijn, een enkel
bestemmingsplan
uitgezonderd (Buitengebied Dongen, 's Gravenmoer Dorp) geen motiveringen of mogelijkheden
aangegeven om de binnen de gemeente nog aanwezige identiteitsbepalende en cultuurhistorisch van
belang zijnde wegdekken, cunetten (onderdelen van weglichamen) met hun bijbehorende bermen,
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verhardingen van
beschermen.

wegen en paden op enigerlei wijze op termijn te kunnen behouden of te

Daar waar bepalingen in het bestemmingsplan zijn opgenomen is dit vaak onvolledig. Zo vermeldt
bestemmingsplan Buitengebied Dongen alleen zandpaden en dijkjes. Letterlijk: “Het is wenselijk de
onverharde paden uit oogpunt van cultuurhistorie ook te behouden. Tot slot behoeven de dijkjes langs
de Donge en beeldbepalend water zoals het Molenvaartje, ’s Gravenmoerse Vaart en de Vaart extra
bescherming uit oogpunt van cultuurhistorie”.
In de Cultuurhistorische Waardenkaart van de gemeente Dongen zijn de waardevolle wegen en
structuren wel aangegeven. Enkele voorbeelden daarvan zijn de middeleeuwse handelsweg met
Heuvel en uitvalswegen, de ontginningsassen (o.a. Lage Ham en Hoge Ham) in Dongen, Klein
Dongen en Dongen-Vaart met bijbehorende stichten evenals de ontginningsassen en dijkjes van
’s Gravenmoer.
Daar waar nodig zijn tracés van diverse wegen, paden en waterlopen, met een cultuurhistorische
waarde, in eerste instantie beschermd door middel van de bestaande bestemmingsplannen
(bijvoorbeeld Dongen Buitengebied en 's Gravenmoer Dorp). Dit houdt in dat het wijzigen van de
betreffende inrichting en wijzigen van de verharding niet zonder meer is toegestaan. Met deze
bepalingen willen we inzetten op het behouden van de bestaande lijnstructuren en de
cultuurhistorische uitstraling.

Gidswandeling (Foto: Jan Stads/Pix4Profs)

Kruising Hoge Dijk - Lage Dijk - Dwarsdijk in 's Gravenmoer
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Dongedijk in 's Gravenmoer

Door de aanwezigheid van deze paden en wegen, waarvan er een groot deel nog van
cultuurhistorisch belang zijnde inrichting bezitten, is het van belang dat deze op enige manier zodanig
beschermd kunnen blijven. Bij een voornemen tot herstel of vervanging of herinrichting moet vooraf
worden bekeken of handhaven/herstel/renovatie van wegdek en inrichting mogelijk is. De gemeente
hecht eraan om ongemotiveerd verwijderen en vervangen van de bedoelde wegstructuur/inrichting te
voorkomen. Bij plannen voor dergelijke werkzaamheden, al dan niet noodzakelijk, moet vooraf nader
overleg en overweging plaats hebben. Hierbij zal aangetoond moeten worden waarom en waarvoor
die aanpassingen of vervangingen noodzakelijk zijn waardoor de aanwezige mogelijk cultuur en
historische waarden (deels) verloren kunnen of zullen gaan. Binnen bestaande onderhoudsplannen en
beleidstukken dient hiermee rekening te worden gehouden.
Niet alleen de zandpaden als genoemd in het bestemmingsplan Buitengebied Dongen zijn van belang
maar ook andere wegdekken en inrichtingen.
Hierna volgen de voor de gemeente Dongen identiteitsbepalende wegen, paden en waterlopen (zie
Bijlage 2);
De Groenstraat - Hoge Dijk te Dongen (zuidelijke onverharde en oostelijke verharde deel met
historische klinkerbestrating, bermen en bermbegroeiingen en waterlopen) in verband met
ligging in de gemeentegrens met de gemeente Oosterhout;
De Oude Oosterhoutse Baan tussen Westerlaan en Groenstraat te Dongen;
De Nieuwe Bredase baan, het zandpad tussen de Doelstraat en het Wilhelminakanaal (vanaf
de driesprong aansluitend de Groenstraat) met onverharde driesprong in verband met ligging
in de gemeentegrens met de gemeente Oosterhout;
De Watertorenstraat te Dongen met keienverharding, zandbermen en populieren;
De onverharde stichten tussen Watertorenstraat, Lage Ham te Dongen en Klein Dongen;
De Ruiterbaan te Dongen;
De Voldersweg te Dongen;
De Bosweg te Dongen;
Het Veepad te Dongen;
De sticht tussen Veepad en Bosweg te Dongen;
De Doremansteeg te Dongen;
De sticht oostelijk van Eindsestraat 24 tussen Eindsestraat en Oude Baan te Dongen;
De inrichting, zandverstuivingen en begroeiingen in het gebied De Bergen te Dongen;
Het resterende deel aansluitend op de Duiventorenbaan van het Hespelpad te Dongen;
De Kerkstraat te Dongen (met de Kerkring) met hun inrichting van keienbestrating en
klinkeropsluiting en bermen en bomen;
Klinkerbestratingen van de Heuvel en inrichting van het driehoekige pleintje te Dongen;
De paden en begroeiingen in het z.g. Broedersbos (tussen Beneluxlaan en Heuvelstraat) te
Dongen;
De inrichting van het park Vredeoord en Wilhelminaplein te Dongen;
De nog resterende uitlopers van het stuifzandgebied met begroeiingen in het gebied bij
Kerkstraat 41 tot achter museum “de Looierij” (gelegen tussen Kerkstraat en Gerardus
Majellastraat);
Het bamboebos met paden en stuifzandresten gelegen en ingesloten tussen Crispijnhof,
Hertog Janstraat-Bas Dongen en Kerkstraat;
De Moer- en de Watersticht te Dongen.
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-

-

De Brouwersdijk, Lage Dijk, Hoge Dijk en Dwarsdijk te ‘s Gravenmoer met hun bermen en
bermbegroeiingen, wielen en waterlopen. De dijkjes en de overblijfselen van de wielen (wiel =
een door de kolking van het water ontstaan diep gat, dat niet meer gedempt kan worden) zijn
nog overblijfselen van de voortdurende strijd van het dorp 's Gravenmoer tegen het water.;
De Kerkdijk in 's Gravenmoer met het Kerkebos, bermbegroeiingen en poelen en waterlopen;
De waterpartij ten noorden van de huidige Kerkebosdreef te 's Gravenmoer, een overblijfsel
van een wiel, dat ontstaan is bij de doorbaak van de Kerkdijk aldaar;
De Slapende Dijk te ’s Gravenmoer;
De onverharde voormalige jaagpaden / nog aanwezige jaagpaddelen aan de Vaartweg te
Dongen Vaart en ’s Gravenmoer. De kern van Dongen Vaart heeft nog aan 2 zijden een
wegdek. Ook langs de Vaartweg in 's Gravenmoer zijn nog dergelijke stukken. Vroeger echter
stonden er geen bomen langs de waterkant maar aan de andere kant van de paden. De
jaagpaden waren niet erg breed;

Het Kerkebos in 's Gravenmoer

Het Bamboebos in Dongen

Het Kerkebos in 's Gravenmoer
De Bergen in Dongen
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Een resterende zorg is de cultuurhistorische waarde voor de ontwikkeling van Dongen van stichten en
delen of aanzetten van stichten (aansluitend op de Hoge en Lage Ham, Vaarten en Klein Dongen).
Degene die in particulier bezit zijn zien we ook graag behouden . Het gemeentelijk beleid moet
worden ingezet op behoud en versterking van deze stichten en restanten hiervan met als doel de
belevingswaarde te herstellen of te versterken. Tijdig overleg in het voortraject met deze particulieren /
marktpartijen is cruciaal. De cultuurhistorische waarden prefereren hier, wat tot planaanpassing kan
leiden. Voorbeelden hiervan zijn de herstelde stichten in de Beljaart en de gereconstrueerde sticht
binnen inbreidingsplan De Hoogt. Via het bestemmingsplan zijn deze stichten geborgd.
De eerste ontginningen in Dongen waar bewijs voor is bevinden zich aan de Hoge Ham (vanaf 1313 en
vanaf 1330). Die ontginners, die hier in de veertiende eeuw neerstreken, lieten een karakteristieke
verkaveling in het landschap achter. Deze verkaveling, langgerekte percelen met stichten ertussen, kunnen
we na 700 jaar nog zien. Namen van stichten komen we tegen op straatnaambordjes: Watersticht,
Moersticht, Kloostersticht, Achterhuizen, Achter den Ham, Schoolstraat (voorheen Kerksticht of
Kerkhofsticht) en Bolkensteeg (Bollekensteeg).

Tekening: de agrarische ontginning van 12 hoeven gelegen aan de Hoge Ham tussen de huidige
Achterhuizen(sticht) en de Procureurweg en met de achterkant grenzende aan Klein-Dongen. Dit gebied werd in
1330 door de graaf van Holland wederrechtelijk op Brabants grondgebied ter ontginning uitgegeven. Let op de
langgerekte kavels met hiertussen de stichten en het rechte verloop van de Hoge Ham. De Lage Ham volgt juist
17
het kronkelende verloop van de rivier de Donge.

1.3 De Archeologische Beleidsadvieskaart
In 2011 is als beleidsinstrument de Archeologische Beleidskaart vastgesteld als gevolg van de
wettelijke verplichting die Nederlandse gemeenten hebben om bij bestemmingsplannen rekening te
houden met archeologie. De beleidskaart is in de afgelopen tijd al gebruikt bij actualisaties van diverse
bestemmingsplannen. Voor zover in bestemmingsplannen archeologie is opgenomen gaat het
bepaalde in de bestemmingsplannen voor op de genoemde beleidskaart.
De beleidskaart kent vijf verschillende waarden, die met kleuren worden aangegeven. Aan de
verschillende waarden is een archeologische maatregel gekoppeld. De beleidskaart legt de stand van
17

Tekening op basis van de kadasterkaart van 1832 en de omschrijving van de ontginningen door K.A.H.W. Leenders,
Verdwenen Venen, p. 178-179.
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kennis vast en vormt dus altijd een momentopname. Door nieuw onderzoek en uitwerking van oude
onderzoeksgegevens zullen steeds nieuwe inzichten worden verkregen. Dat kan ertoe leiden dat de
begrenzing van de terreinen ruimer of beperkter wordt of zelfs terreinen van de kaart verdwijnen. Een
regelmatige bijstelling van de archeologische beleidskaart (iedere 4 jaar) is dan ook wenselijk.

Archeologische waardevolle gebieden
Het betreft hier behoudens waardige terreinen, van rijkswege aangewezen, en terreinen van hoge
archeologische waarde (zie inzet archeologische beleidsadvieskaart). Voor deze gebieden gelden de
bepalingen uit de Monumentenwet 1988 (Rijks-) en de gemeentelijke Erfgoedverordening. Behoud
van de aanwezige resten staat voorop. Voor ontwikkelingen op deze terreinen dient bij de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed een monumentenvergunning ex artikel 11 van de Monumentenwet te
worden aangevraagd.
Archeologische hoge verwachtingszones
Voor de dekzandruggen in Dongen geldt een hoge verwachting. Voor deze gebieden, aangegeven
met de donkerbruine kleur, staat vast dat hier de meeste kans aanwezig is dat zich archeologische
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resten in de bodem bevinden. Daarom dient in alle gevallen waarbij de grond wordt verstoord en
behoud of inpassing van de archeologische waarden (behoud in situ) niet mogelijk is, archeologisch
onderzoek plaats te hebben. Voor deze gebieden gelden de bepalingen uit de gemeentelijke
erfgoedverordening. Behoud van de aanwezige resten staat voorop.
Voor gebieden met een hoge archeologische verwachting geldt het volgende. Bodemingrepen zijn in
principe niet toegestaan. Indien een ingreep dieper gaat dan 0,5 meter minus het bestaande maaiveld
en een planoppervlak heeft van 100 m² (vrijstellingsgrens uit de Monumentenwet) of meer is een
omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen (voorheen de aanlegvergunning) verplicht. Het
college van burgemeester en wethouders stelt de bepalingen vast in de omgevingsvergunning. Het
principe 'de verstoorder betaalt' is onverminderd van toepassing. Onderdeel van de te volgen
procedure is een door de initiatiefnemer te overleggen goedgekeurd rapport ten aanzien van het
aspect archeologie en een negatief selectiebesluit van burgemeester en wethouders.
Archeologische middelhoge verwachtingszones
Het beekdal in het zuiden van Dongen, de hoge delen van de terrasafzettingsvlakte afgedekt met
dekzand, de voormalige veenontginningen en de verschillende historische linten zijn voorbeelden van
gebieden die als middelhoog zijn gewaardeerd. Deze laatste voor zover ze niet als dekzandrug zijn
gewaardeerd en een hoge verwachtingswaarde hebben. Voor deze gebieden met middelhoge
verwachtingswaarde gelden de bepalingen uit de gemeentelijke erfgoedverordening. Behoud van de
aanwezige resten staat voorop.
Voor gebieden met een middelhoge archeologische verwachting geldt het volgende: bodemingrepen
zijn in principe niet toegestaan; indien een ingreep dieper gaat dan 0,5 meter minus het bestaande
maaiveld en een planoppervlak heeft van 100 m² (vrijstellingsgrens uit de Monumentenwet) of meer is
een omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen verplicht. Het college van burgemeester en
wethouders stelt de bepalingen vast in de omgevingsvergunning en het principe 'de verstoorder
betaalt' is onverminderd van toepassing. Onderdeel van de te volgen procedure is een door de
initiatiefnemer te overleggen goedgekeurd rapport ten aanzien van het aspect archeologie en een
negatief selectiebesluit van burgemeester en wethouders.
Archeologische lage verwachtingszones
Voor zover niet aangeduid als hoog, middelhoog of als verstoringsgebied zijn alle overige gebieden
met een lage verwachting gewaardeerd. In deze gebieden zijn bodemingrepen in principe toegestaan.
Archeologisch onderzoek is uitsluitend noodzakelijk bij MER-plichtige projecten en/of een
planoppervlak van 5 hectare of meer. Wel geldt voor deze gebieden de meldingsplicht bij het
aantreffen van archeologische vondsten bij bodemingrepen overeenkomstig artikel 56 uit de
Monumentenwet 1988, met daarin besloten de Wet op de Archeologische Monumentenzorg 2007.
Verstoringen (ontgrondingen)
Op de beleidskaart staan meerdere percelen al aangeduid als ontgrond. In principe gaat het hierbij om
administratief uitgegeven percelen ter ontgronding (ontgrondingsvergunning verleend). Niet altijd is
zeker dat deze percelen ook daadwerkelijk ontgrond zijn. Voor deze percelen geldt derhalve volgens
de KNA (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) eerst verkennende boringen moeten zijn verricht
dan wel op andere wijze onbetwistbaar moeten kunnen aantonen dat de ontgronding daadwerkelijk is
uitgevoerd.
Indien kan worden vastgesteld dat het perceel inderdaad is ontgrond, kan de verwachtingswaarde
worden bijgesteld naar laag. Indien blijkt dat het perceel niet is ontgrond dan blijft de archeologische
verwachtingswaarde, volgend uit de verwachtingswaarde van de betreffende landschapszone,
onverminderd van toepassing.
Wettelijke meldingsplicht voor gedane vondsten.
Ook voor laag gewaardeerde (delen van) plangebieden, en/of voor gebieden waar een negatief
selectiebesluit door burgemeester en wethouders is genomen, bestaat altijd de mogelijkheid dat er
tijdens graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Het betreft dan
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vaak kleine sporen of resten die niet door middel van een booronderzoek kunnen worden opgespoord.
Op grond van artikel 53 van de Monumentenwet 1988 dient zo spoedig mogelijk melding te worden
gemaakt van de vondst(en) bij de Minister (de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed:
ARCHISmeldpunt, telefoon 033-4227682). De vondstmelding bij de contactpersoon monumentenzorg
van de gemeente Dongen of provinciaal archeoloog melden is ook mogelijk.

Romeinse munt (50 v Chr-500 n Chr)van keizer Augustus

Archeologische waarneming hoek Hoge HamGasthuisstraat (Waterstaatskerk)

1.4 Planologische omgang met monumenten
Beschermde monumenten kennen hun eigen regels voor wijziging, afbraak en verwijdering.
Voor een omgevingsgerichte monumentenzorg is het echter belangrijk bij ruimtelijke ontwikkelingen
rekening te houden met de context van beschermde monumenten. Daarnaast is het van belang dat de
planologische mogelijkheden zijn afgestemd op de monumentale waarden in het gebied. Dit betekent
dat bij het opstellen van bestemmingsplannen gekeken zal worden naar passende bestemmingen en
uitbreidingsmogelijkheden. Op deze manier kan vermeden worden dat een bestemmingsplan
uitbreidingen mogelijk maakt, terwijl die vanuit de monumentale waarden niet gewenst zijn.
Tegenstrijdige regelgeving kan zodoende voorkomen worden.

Hoofdstraat 72 's Gravenmoer

1.5 Herbestemming
Een van de pijlers van MoMo (modernisering van de monumentenzorg zoals beschreven in de
beleidsbrief modernisering monumentenzorg van september 2009 van de Minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap) is het bevorderen van herbestemming. De zorg om passende herbestemming
(niet in de laatste plaats om leegstand te voorkomen) heeft ook in Dongen de aandacht.
Met name het industrieel erfgoed en religieus erfgoed staat momenteel erg in de belangstelling binnen
de monumentenzorg en biedt vaak objecten voor herbestemming. Voorbeelden voor Dongen die hier
aandacht voor vragen zijn Heuvel 15 in Dongen, Schoolstraat 2 (Heilig Hartschool) en Schoolstraat 3
(voormalig
klooster
'Maria-oord')
in
Dongen.
Middelen
beschikbaar
stellen
voor
haalbaarheidsonderzoek kan bevorderlijk werken voor passende herbestemming. Hiervoor worden
onder voorwaarden middelen beschikbaar gesteld door de Provincie Noord-Brabant en de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed. Ook kan de gemeente zich op dit punt actief opstellen in een regisseursrol
en zich aanbevolen houden voor ideeën van initiatiefnemers. Het verdient aanbeveling de
mogelijkheden en middelen met betrekking tot herbestemming nader te onderzoeken.
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Heilig Hartschool, Schoolstraat 2 in Dongen

Voormalig klooster 'Maria-oord' Zuster Franciscanessen,
Schoolstraat 3 in Dongen

Door middel van herbestemming en hergebruik van gebouwen kan waardevol cultureel erfgoed voor
de toekomst bewaard blijven. Zonder (passende) functie(s) vallen historische gebouwen eerder ten
prooi aan verwaarlozing en verval en kunnen monumentale waarden verloren gaan.
Voorbeelden hiervan binnen de gemeente Dongen zijn Heuvel 15 (hiervoor zijn plannen inmiddels in
ontwikkeling), Martinus Nijhoffstraat 1 te Dongen (hierover zijn contacten met de eigenaar voor een
ruimtelijke invulling) en Waspikse Weg 8 te 's Gravenmoer. Vooral veel religieus en industrieel erfgoed
dreigt de komende jaren zijn oorspronkelijke functie te verliezen. Door gebouwen een andere functie
te geven en te herbestemmen, kunnen de geschiedenis en identiteit van onze dorskernen zichtbaar
blijven.
In 1994 is als gevolg van het ook door Nederland geratificeerde verdrag van Granada ook de
(rijks)overheid verplicht om herbestemming van oude gebouwen te bevorderen. Artikel 11 van dit
verdrag stelt dat dat rekening houdend met de architectonische en historische aard van het erfgoed
verplicht tot:
a.
Het gebruik van beschermde goederen rekening houdend met de behoefte van het
hedendaagse leven te bevorderen en;
b.
Het zodanig aanpassen van oude gebouwen dat die voor nieuwe doeleinden gebruikt kunnen
worden
De Provincie Noord Brabant stelt in haar nota “Het geheel is meer dan de som der delen” uit 2010 het
volgende: "Een nieuwe bestemming voor een monument kan (mogelijkheden tot) het behoud van het
monument vergroten. Gezien de (aanstaande) leegstand van kerken, scholen, boerderijen en
industriële complexen ligt hier een grote opgave".

Kerkstraat 41 in Dongen
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Daarnaast bieden karakteristieke historische gebouwen ankerpunten in een gebied of wijk. Daarmee
zijn ze mede bepalend voor de identiteit van die gebieden en wijken. Hierbij gaat het niet alleen om
beschermde gebouwen, maar ook om niet-beschermde gebouwen. Een verstandig gebruik van het
erfgoed is een kernaspect van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling.
Herbestemmen van karakteristieke gebouwen past binnen de ambities van de gemeente Dongen om
erfgoed ontwikkelingsgericht in te zetten en te streven naar een duurzame gemeente. Monumentale
waarden blijven zodoende behouden, de identiteit van een gebied blijft bewaard en de omgeving krijgt
een positieve impuls, zowel kwalitatief als economisch.
De economische haalbaarheid van herbestemming van monumenten is echter afhankelijk van vraag
en aanbod en beschikbare middelen, zoals overheidssubsidies, om de onrendabele top af te dekken.18
Flexibiliteit van de overheid is daarom gewenst. Met name een te grote starheid van het
bestemmingsplan en regelgeving kan een succesvolle herbestemming in de weg staan. Een
initiatiefnemer is daarom gebaat bij vroegtijdige interne ambtelijke afstemming met onder andere
welstandsnota, cultuurhistorie en ruimtelijke ordening, en bij begeleiding tijdens het proces. Ook in
vroeger tijden waren bruikbaarheid, schoonheid en economische motiveringen de basis voor het
realiseren van elk object, het huidige monument, het gebied, de omgeving en de tegenwoordige
monumentale waarde daarvan. Zonder deze motieven zouden wij deze waardevolle objecten nu niet
bezitten. Herbestemmen en veranderen van gebruik, ten behoeve van het behoud is dus, ook nu, van
evenveel belang als destijds.
Met het Bouwbesluit 2012 is de mogelijkheid dat gemeenten ontheffingen bij transformatie van
gebouwen kunnen verlenen, verdwenen. Volgens het nieuwe Bouwbesluit moet bij verbouw voor de te
wijzigen onderdelen van een gebouw uitgegaan worden van het zogenoemde ‘van rechtens verkregen
niveau’. Dit is het huidige niveau van het gebouw. Bij transformatie is voor een aantal
bouwonderdelen, zoals woningscheidende wanden of badkamers, geen sprake van een rechtens
verkregen niveau. Deze bouwonderdelen bestonden voorheen niet. In dat geval mag worden
teruggegaan tot het laagste niveau, dat van bestaande bouw. De consequentie hiervan is dat bij
herbestemming de wettelijke bouweisen minimaal zijn. Gevels van nieuwe woningscheidende wanden
hebben minimale geluidseisen en eisen aangaande energiezuinigheid. Hetzelfde geldt voor eisen met
betrekking tot inval van daglicht en afmetingen van de toilet- en badkamers. Dit geeft een
initiatiefnemer van transformatie de vrijheid om op grond van de marktwaarde en behoeften van de
toekomstige gebruikers een keuze te maken voor het bouw- en afwerkingsniveau. Hiervoor is hij niet
meer afhankelijk van de bereidwilligheid van de gemeente om ontheffingen te verlenen.19

Achter den Ham 1 t/m 15 in Dongen, voormalige leerlooierij verbouwd tot appartementen

18

K. Hagendijk, Verslag Nationaal Monumentencongres 2012: www.gebiedsontwikkeling.nu.
SEV en Gemeente Amsterdam, Wonen buiten kantoortijd. Handleiding voor permanente of tijdelijke transformatie van
kantoorgebouwen, 2012.
19
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Bij herbestemming van beschermde monumenten zullen de monumentale kwaliteiten van het gebouw
leidend dienen te zijn bij het herbestemmingsontwerp. Het wijzigen van een monument is altijd een
afweging van belangen. Per monument zal daarom bekeken worden waar de ontwikkelingskansen
liggen en waar de beperkingen. Zie hiervoor ook paragraaf 3.4.
Bij herbestemming van niet-beschermde maar wel karakteristieke gebouwen zijn de
ontwikkelingsmogelijkheden ruimer. Om de identiteit en eigenheid van de dorpskernen te kunnen
borgen zal gevraagd worden om de karakteristieken van een gebouw zoveel mogelijk te borgen. Bij
bijvoorbeeld een voormalige fabriek kan het dan gaan om de industriële uitstraling vanwege de
kenmerkende stalen ramen of de aanwezigheid van een schoorsteen. Bij niet-beschermd religieus
erfgoed kan de hoofdvorm van het gebouw, in combinatie met de vorm van de ramen of de structuur
van het gebouw, bepalend zijn voor de karakteristieke uitstraling. Ook bij niet-beschermd erfgoed is
niet bij voorbaat aan te geven wat behouden moet blijven en wat kan wijzigen.
Om de cultuurhistorische waarden van een gebouw bij herbestemming te kunnen inzetten is daarom
een cultuurhistorisch onderzoek aan te bevelen. Voorafgaand aan de planvorming kan hiermee
inzichtelijk worden gemaakt welke karakteristieke onderdelen kansen bieden om in het
herbestemmingsontwerp in te passen. Herbestemming zal voorafgegaan moeten worden door een
analyse met een verkenning en visie op een toekomstige (geschikte) functie en/of bestemming.
Dongen kent al enkele goede herbestemmingen van beschermd en karakteristiek erfgoed zoals
bijvoorbeeld Pastoor Dirvenstraat 9, Kardinaal van Rossumstraat 84 - 116, plan De Hoogt aan de
Bolkensteeg, Julianastraat 122 en diverse looierijen maar ook de Hubertuskerk aan de Vaartweg 108
in Dongen. Deze projecten kunnen als voorbeeld dienen voor toekomstige herbestemmingsopgaven.
Het katholieke verleden van Dongen heeft veel religieus erfgoed opgeleverd. Ook het industriële
verleden heeft gezorgd voor identiteitsbepalende gebouwen. Enkele van deze gebouwen zijn reeds
leeg komen te staan of zullen de komende jaren hun functie verliezen. Zowel het religieus erfgoed als
het industrieel erfgoed leveren een grote bijdrage aan de maatschappelijke identiteit en ruimtelijke
structuur van onze gemeente. Behoud en herontwikkeling van deze typen gebouwen is belangrijk
voor onze identiteit als gemeente.
De gemeentelijke rol bij herbestemming richt zich op :
 Aanwijzen van identiteitsbepalende objecten om vroegtijdige sloop van karakteristieke
gebouwen te voorkomen en herbestemming te stimuleren;
 Erfgoed in het ontwerp- en ontwikkelproces meenemen, zodat in dit stadium al
duidelijk wordt welke gebouwen hergebruikt kunnen worden bij nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen, om de identiteit van een plek of gebied te behouden;
 Oplossingsgericht meedenken bij herbestemmingsprojecten, om een goede balans
te vinden tussen behoud en ontwikkeling. Wensen van de eigenaar of eisen vanuit
regelgeving kunnen afgestemd worden op behoud van karakteristieke onderdelen;
 Samenwerking tussen eigenaren, architecten, gebruikers en monumentenzorg en
andere relevante ambtelijke begeleiding;
 Herbestemming onderdeel uit laten maken van het duurzaamheidskader van de
gemeente Dongen.
Initiatiefnemers die cultureel erfgoed willen herbestemmen, laten hiervoor vaak eerst de
mogelijkheden onderzoeken. Het rijk stimuleert dit met de subsidieregeling 'stimulering
herbestemming monumenten'. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website
www.cultureelerfgoed.nl. Om de juiste functie bij een gebouw te vinden is het belangrijk dat het juiste
onderzoek wordt uitgevoerd. In dit kader is het van groot belang dat de onderzoeksvraag duidelijk is.
Aspecten die belangrijk kunnen zijn om te onderzoeken:
 De cultuurhistorische kenmerken van een gebouw;
 De bouwtechnische staat;
 Mogelijke nieuwe functies;
 Marktverkenning;
 Financiële haalbaarheid;
 Planologische mogelijkheden.
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De waarde van een gebouw vertalen naar uitgangspunten is van onmisbaar belang. Cruciaal hierbij is
het laten maken van een waardestelling of bouwhistorisch onderzoek en vertalen naar uitgangspunten
voor de gewenste herbestemming. Ook van belang is te weten met welke partijen men van doen heeft
die bij herbestemming een rol van betekenis (kunnen) spelen. Meer informatie over dit onderwerp is te
vinden in het informatieblad 'Aandachtspunten bij onderzoek naar herbestemming' van de Rijksdienst
voor het cultureel erfgoed (Ministerie van Oderwijs, Cultuur en Wetenschap). Dit informatieblad te
downloaden op de website www.cultureelerfgoed.nl.
Acties:
Welstandsnota aanpassen aan de beleidsuitgangspunten van de verschillende gebiedstypen.
Gemeente, corporatie en/of complexeigenaren dienen een gemeenschappelijke visie voor
gebiedstype 2 op te stellen.
De informatie op de digitale CHW-kaart verder uitwerken en voor iedereen toegankelijk maken.
Bestaande archeologische beleidskaart evalueren en wijzigingen naar aanleidingen van
archeologisch onderzoek vastgelegd in een selectiebesluit verwerken.
Binnen de gemeentelijke organisatie de interne werkprocessen op elkaar afstemmen.
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Ned. Herv. Kerk, Kerkdijk 15 in 's Gravenmoer
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Strategie 2: Kennis en inspiratie

2.

Wilhelminamolen (jaren '40 van de twintigste eeuw), Windmolenweg 14 in Dongen

Erfgoed is één van de factoren die identiteit geven aan een leefomgeving. De aanwezigheid van
erfgoed bindt bewoners aan hun woonomgeving en toeristen komen (mede) hierom naar een dorp,
stad of landgoed. Door middel van het zichtbaar houden of maken van het verleden geven wij vorm
aan de ambitie om de identiteit en eigenheid van onze dorpskernen te behouden en te versterken.
Kennisoverdracht over het verleden is hierbij belangrijk. Door bewoners te vertellen wat er zo eigen is
aan hun dorp en hun buurt/wijk laten we ze daar trots op zijn. Toeristen willen meer informatie over de
gemeente bestaande uit Dongen, Klein Dongen, Vaart en 's Gravenmoer en de dingen die zij daar op
straat zien. Ook zijn ze op zoek naar de historische plekjes om daar aan den lijve te ondervinden wat
de gemeente Dongen bijzonder maakt. Daarom zijn communicatie en educatie, visualisatie van nietzichtbaar erfgoed en kennisoverdracht belangrijke speerpunten om de erfgoedambities waar te
kunnen maken.
2.1 Cultuurhistorisch onderzoek als beleidsinstrument
Voor het inzetten van cultuurhistorie bij ruimtelijke plannen kan onderzoek naar de cultuurhistorische
waarde van een plek of gebied noodzakelijk zijn. Dit zal per geval bekeken moeten worden en
afhankelijk zijn van het in de omgeving aanwezig cultureel erfgoed. Kennis over ons erfgoed is immers
belangrijk om afwegingen te kunnen maken over bescherming en ontwikkeling. Ten behoeve van
ruimtelijke ontwerpen kan daarom een cultuurhistorisch onderzoek nodig zijn, waarin voorwaarden
voor behoud en kansen voor ontwikkeling zijn geformuleerd. Het onderzoeksrapport kan dan de basis
vormen voor de cultuurhistorische inbreng bij ruimtelijke ontwerpen.
Er zijn verschillende vormen van cultuurhistorisch onderzoek. Afhankelijk van de omvang van het
project en de verwachte aanwezigheid van erfgoed kan bepaald worden of er een onderzoek
noodzakelijk is en welke vorm toegepast kan worden. Het gaat om de volgende instrumenten :
 Quick scan: een korte inventarisatie van het aanwezige cultureel erfgoed. De inventarisatie is
te globaal voor een waardering en afweging. Aan de hand van de quick scan kan bekeken
worden of nader onderzoek nodig is ten behoeve van het
ruimtelijk plan. Deze methode is bijvoorbeeld gebruikt bij onze CHW-kaart.


Cultuurhistorische analyse: analyse van een gebied, waarbij het aanwezige erfgoed
wordt geïnventariseerd en gewaardeerd. Er kunnen kansen en beperkingen geformuleerd
worden, die als basis kunnen dienen voor het ruimtelijk ontwerp.



Cultuurhistorische Effectrapportage: de effecten van een ruimtelijke ontwikkeling
op de aanwezige cultuurhistorische waarden in het plangebied worden getoetst. Aan de
toetsing ligt een cultuurhistorische analyse ten grondslag. De Cultuurhistorische
Effectrapportage kan dienen als basis voor de Milieu Effect Rapportage (MER).
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Archeologisch onderzoek: door middel van opgravingen worden overblijfselen van de
geschiedenis van een plek bestudeerd om het verleden te kunnen duiden en te reconstrueren.



Bouwhistorisch onderzoek: richt zich op de bouw-, verbouwings- en gebruiksgeschiedenis van
gebouwen, gebouwcomplexen en grotere ruimtelijke eenheden als stads- en dorpskernen en
bouwblokken om bouwhistorische waarden in beeld te brengen voor de beoordeling van
bouwplannen. Niet alleen bij verbouwingsplannen van beschermde monumenten, maar ook bij
bijvoorbeeld herbestemmingsopgaven van niet-beschermde monumenten kan bouwhistorisch
onderzoek waardevolle informatie opleveren, die inspiratie kan bieden voor het ontwerp. Ook
kan bouwhistorisch onderzoek bij te slopen panden nuttig zijn voor het archeologisch
onderzoek dat na sloop zal plaatsvinden. Op basis van het bouwhistorisch onderzoek kan het
archeologisch onderzoek gerichter worden uitgevoerd.



Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA): een methode om ter voorbereiding op de
besluitvorming van ruimtelijke plannen te bepalen wat iets kost en wat het oplevert. De
vormen van welvaart die ontleend worden aan cultuurhistorie worden hierin onderzocht. Het is
bijvoorbeeld mogelijk om met dit instrument inzichtelijk te maken wat de kosten en baten zijn
van extra investeringen in cultuurhistorie in een plan of project.

Het Regionaal Archief Tilburg en het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) te 'sHertogenbosch spelen onder andere, vanwege de grote hoeveelheid beschikbare bronnen en de
ontsluiting ervan, een belangrijke rol bij cultuurhistorisch onderzoek.
2.2 Communicatie
Communicatie en in het verlengde daarvan educatie is belangrijk voor het erfgoedbeleid. Niet alleen
om draagvlak te verkrijgen voor het beleid, maar ook om anderen te motiveren om actie te
ondernemen voor het in stand houden van het cultureel erfgoed.
De gemeente ziet het daarom als haar taak om met Dongenaren en bezoekers te communiceren over
het belang van cultureel erfgoed voor onze gemeente. In Dongen kan het cultureel erfgoed op
belangstelling rekenen. Wij werken als gemeente mee aan de organisatie van de jaarlijkse Open
Monumentendag. Zodoende kan een groot publiek bereikt worden, van jong tot oud, van burger tot
bezoeker.
Communicatie levert een bijdrage aan het onzichtbare zichtbaar maken (foto's, film, visualisaties,
route-apps, toeristische plattegrond). Het cultureel erfgoed van Dongen biedt daarbij ook kansen om
de gebiedspromotie van Dongen verder vorm te geven. We zoeken daarbij mede aansluiting bij de
Langstraat-gemeenten (leerverleden) en de regio Hart van Brabant.
De ambitie om het verleden zichtbaar en beleefbaar te maken en te houden, is te groot om alleen
gedragen te worden door de gemeente Dongen. Er zijn diverse partijen die zich direct en indirect
bezighouden met het Dongens erfgoed. Samenwerking met partners zoals de lokale
heemkundekringen, wooncorporaties en projectontwikkelaars biedt veel kansen.
De Open Monumentendag is een concreet voorbeeld van samenwerking. Medewerking aan deze
publieksgerichte activiteit gebeurt nu alleen vanuit het erfgoedbeleid. Onderzocht dient te gaan
worden of er in de toekomst ook mogelijkheden zijn om dit te gaan doen vanuit het toeristischrecreatief beleid in Dongen. Door een meer integrale aanpak vanuit diverse beleidsvelden kunnen
activiteiten versterkt worden. Dit gebeurt nu reeds in de vorm van wandelingen en fietstochten
georganiseerd door de gidsen van Dongen en 's Gravenmoer. In deze activiteiten staat de historie van
de gemeente op verschillende manieren centraal. De gidsen zetten zich ook in op basisscholen. Zij
leveren daarmee een bijdrage aan het bewustzijn over de plaats van erfgoed in de gemeente. Zij zijn
onze ambassadeurs.
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Doorlopende expositie 'Dongen, van NUL tot NU' in museum 'DE LOOIERIJ' aan de Kerkstraat 33 in Dongen.

Open Monumentendag
Vanaf vrijwel het begin draagt de gemeente bij aan de organisatie van dit evenement in Dongen (de
eerste landelijke Open Monumentendag was in 1986). Deze dag wordt ieder jaar georganiseerd in het
tweede weekend van september en dan worden enkele Dongense monumenten opengesteld voor
publiek. De gemeentelijke coördinatie moet er in resulteren dat met de lokale Heemkundekring(en)
een publieksprogramma wordt verzorgd met als doel de publieke belangstelling voor monumenten en
de geschiedenis van heel Dongen te vergroten. Uitgangspunt is de Open Monumentendag
gemeentebreed op te zetten en samen deze dag kleur te geven.

Open Monumentendag 2013 (Foto: Jan Stads/Pix4Profs)

Open Monumentendag 2014 (Foto: Jan Stads/Pix4Profs)

Monumentenschildjes
In het verleden waren er voor rijksmonumenten alleen de UNESCO-schildjes. De rijksmonumenten
met een dergelijk bordje waren geselecteerd uit de monumenten die gerechtigd waren tot het voeren
van het internationaal kenteken behorende bij de Conventie van Den Haag van 1954 (het bekende
blauw-witte schildje, ook wel bekend als UNESCO-schildje), en was onderdeel van het toenmalige
beleid voor cultuurbescherming in buitengewone omstandigheden. De gebouwen op de lijst konden
extra beveiligingsmaatregelen (bijvoorbeeld bewaking) verwachten in het kader van het beleid. Deze
maatregelen zijn met het stoppen van het cultuurbeschermingsbeleid niet meer van toepassing. De
lijst had niets te maken met de UNESCO-lijst van Werelderfgoed.
Op 11 september 2014 is door minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij de
Ridderzaal in Den Haag het nieuwe officiële Rijksmonumentenbord, hét nationale herkenningsteken
voor rijksmonumenten onthuld. Ook voor de gemeentelijke monumenten is een landelijk
monumentenschildje beschikbaar. Met het plaatsen van monumentenschildjes, niet alleen op
rijksmonumenten maar ook op de gemeentelijke monumenten, wil de gemeente beter zichtbaar
maken welke schat aan culturele rijkdommen Dongen binnen haar grenzen heeft. Samen met de
eigenaren van de gemeentelijke en rijksmonumenten wil de gemeente uitdragen trots te zijn op het
cultureel erfgoed van onze gemeente. De aanwezigheid van het schildje laat zien dat het om een
bijzonder object gaat en geeft inzicht in het monumentenbestand van Dongen.
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Voor meer informatie en het bestellen van een herkenningsschildje verwijzen wij naar de ANWB:
www.anwb.nl/monumentenbord of per e-mail monumentenbord@anwb.nl. Er zijn verschillende
variaties mogelijk.

Enkele variaties van monumentenbordjes / -schildjes

2.3 Geschiedenis in beeld
De gemeenteraad heeft in december 2009 bij vaststelling van Structuurvisie Dongen 2020 de
volgende ambitie uitgesproken: 'De aantrekkelijkheid van Dongen moet worden vergroot door de
cultuurhistorische waardevolle aspecten te versterken, waardoor aantrekkelijke plekken ontstaan'.
De cultuurhistorie is van groot belang voor Dongen. Dit komt tot uiting doordat de (cultuur)historie één
van de opgaven is binnen de bovengenoemde structuurvisie. Op veel plaatsen in de gemeente is de
ontstaansgeschiedenis van het gebied nog herkenbaar. Behoud en herstel van aanwezige elementen
en vergroting van de herkenbaarheid is gewenst; niet alleen vanuit de wens om deze waarden te
behouden maar ook met het oog op educatieve en recreatieve aspecten. Aspecten die daarbij een rol
spelen zijn kenmerkende historische bebouwing en bebouwingspatronen, groenstructuren,
wegprofielen en inrichting van de openbare ruimte.
Door jarenlange betrokkenheid en inzet van velen, is de zorg voor het cultureel erfgoed een gevestigd
en breed gedragen belang geworden. Daarmee is al meer het besef gegroeid dat ons cultureel
erfgoed een belangrijke maatschappelijke waarde vertegenwoordigt waar aandacht aan moet worden
gegeven. Dit moet nog meer vorm krijgen. Niet alleen om het te behouden, maar ook om het
toegankelijk te maken, er kennis van te nemen en te benutten bij de verdere ontwikkeling van onze
gemeente. Dit vraagt behalve de inzet van de professionals, de eigenaren en gebruikers van cultureel
erfgoed en de vele vrijwilligers (o.a. de plaatselijke heemkundekringen), om een actieve
ondersteunende/faciliterende en beschermende rol van de gemeente.

Gidswandeling door Dongen (Foto:
Jan Stads/Pix4Profs)
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Met de Structuurvisie heeft de gemeente Dongen de ambitie uitgesproken om de geschiedenis van
Dongen beter zichtbaar en ervaarbaar maken. Deze ambitie komt voort vanuit de overtuiging dat onze
dorpskernen een schat aan bijzondere verhalen, locaties en relicten kent die het verdient om door het
publiek gekend en beleefd te worden. Vanuit de ambitie moet er gekeken gaan worden hoe de
cultuurhistorie van Dongen op een succesvolle manier te ontsluiten is voor een divers publiek, hoe
een werkwijze te ontwikkelen is waarbinnen diverse disciplines en partners integraal kunnen werken
op weg naar een gedeeld doel en hoe het geheel te financieren is.
Uitgangspunt van de paragraaf 'Geschiedenis in beeld' is hetgeen tastbaar aanwezig is in de
gemeente Dongen te versterken. Onder deze collectie verstaan we alle materiële erfgoed, zowel
boven de grond, als onzichtbare resten in de grond. Doel is meer te kunnen profiteren van de
Dongense geschiedenis. "
Met projecten moeten verbindingen worden aangebracht tussen de verschillende collectieonderdelen
opdat ze elkaar versterken en samen een verhaal vertellen. Eventuele visualisatieprojecten richten
zich op het zichtbaar maken van erfgoed in ruimtelijke plannen, ontsluiten van erfgoed voor publiek en
ondersteuning van particuliere erfgoedinitiatieven. Gedacht kan worden aan de funderingsresten van
de voormalige Waterstaatkerk aan de Gasthuisstraat en de gasmotorfundatie van de voormalige
'Prinsenmolen' nabij de brug over de Sluisweg in Dongen (zie onder 2.5 Inspiratie).
De gemeente Dongen heeft een relatief laag budget beschikbaar om projecten uit te gaan voeren. Met
het ontbreken van de nodige financiële mogelijkheden verdwijnt de ambitie echter niet. De gemeente
zal daarom naar andere mogelijkheden zoeken om de ambitie uit 'Geschiedenis in beeld' vorm te gaan
geven. Erfgoed kan immers een belangrijke rol spelen in de profilering van onze gemeente, voor
zowel bewoners als toeristische en economische ontwikkelingen.
2.4 Cultureel erfgoed in archieven
Het cultureel erfgoed in de vorm van bouwwerken e.d. kan in de meeste gevallen vanaf de openbare
weg worden bekeken. Dat gaat niet op voor antwoorden op vragen zoals; wie heeft wat gebouwd en
waarom, wie waren de achtereenvolgende eigenaren. Ook vragen over de geschiedenis van het
immaterieel erfgoed laten zich niet vanaf de openbare weg beantwoorden.
Voor de antwoorden op die vragen zijn we aangewezen op de openbare archieven die wij in
Nederland kennen. Evenals de huidige bestuurslagen zijn de archieven georganiseerd op regionaal,
provinciaal en landelijk niveau. De websites van de archieven zijn meestal klantvriendelijk en gericht
op het vinden van informatie waardoor zij zich eenvoudig laten verkennen. Inventarislijsten geven een
goed beeld van wat er wordt bewaard. Foto’s zijn online te zien, evenals in veel gevallen het
beschikbare kaartmateriaal.
Regionaal Archief Tilburg (www.regionaalarchieftilburg.nl )
Dit archief bevat de documenten over de lokale besturen van Dongen en ’s Gravenmoer. Het
dorpsbestuur, het gemeentebestuur, de schepenbank e.d. De archieven van Dongen beginnen in het
jaar 1369. Het archief van ’s Gravenmoer begint in het jaar 1568. Voorts zijn op de website 2550 foto’s
van Dongen te zien en 992 foto’s van ’s Gravenmoer. Bouwvergunningen zijn bewaard gebleven
vanaf ongeveer 1910.
Naast een aantal wettelijke taken op het gebied van archiefinspectie en archiefbeheer heeft het
Regionaal Archief Tilburg een belangrijke rol in de ambitie van de gemeente Dongen om de identiteit
en eigenheid van de gemeente te behouden en te versterken. De collectie van het Regionaal Archief
maakt deel uit van het Dongens cultureel erfgoed. In het depot van het Regionaal Archief is ruim 640
strekkende meter archieven en collecties opgenomen (dit is inclusief bouwvergunningendossiers). Al
deze bronnen geven ons informatie over de geschiedenis van Dongen. Aan de hand van deze
bronnen kan de geschiedenis zichtbaar en beleefbaar gemaakt worden. Het Regionaal Archief heeft
daarom een belangrijke taak op het gebied van kennisoverdracht over het Dongens verleden. Ook
kunnen burgers, onderzoekers, ontwerpers en ontwikkelaars zich laten inspireren door de
verscheidenheid aan informatie die in het Regionaal Archief aanwezig is. Het Regionaal Archief maakt
hiervoor de aanwezige archieven en collecties toegankelijk, zodat scholieren, studenten, vrijwilligers
uit de wijken, particuliere hobbyisten, wetenschappers, auteurs en journalisten, zich via tal van
bronnen kunnen laten informeren over het culturele erfgoed van Dongen en omgeving.
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Voorzijde van het Regionaal Archief aan de Kazernehof 75 in Tilburg.

Brabants Historisch Informatie Centrum te ‘s Hertogenbosch (www.bhic.nl)
Geschreven stukken met betrekking tot Dongen vinden we hier eigenlijk alleen op het gebied van de
rechtspraak. Evenals in Tilburg ook hier een grote hoeveelheid foto’s. Van Dongen 1105 foto’s en 226
foto’s van ’s Gravenmoer. Kaarten en tekeningen zijn ook online te raadplegen. Als zoekterm voer je
hier een plaatsnaam in en je ziet meteen een reeks van aanwezige dossiers. In de studiezaal is sinds
kort het gedigitaliseerde archief van het Kadaster van 1832 tot 1980 te raadplegen.
Nationaal Archief te ‘s Gravenhage (www.gahetna.nl)
Hier bevinden zich in hoofdzaak de archieven van landelijke overheidsinstellingen. Het fotoarchief
bevat nog een klein aantal foto’s van zowel Dongen als ’s Gravenmoer. Het archief herbergt een
uitgebreide hoeveelheid atlassen en kaarten. Raadpleeg hiervoor de archiefinventarissen '4.VTH' en
'4.VTHR' van de collectie Hingman.

Originele eigendomsakte van Dongen
uit 1888 ter inzage bij het Nationaal
Archief.
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De Beeldbank van de RCE (www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl), voorheen WatWasWaar
De website www.watwaswaar.nl is vanaf 1 januari 2016 niet meer beschikbaar. De collectie kadastrale
kaarten 1811-1832 is nu beschikbaar via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De
beschikbaarheid van de scans van de collectie Kadastrale Kaarten 1811-1832 uit WatWasWaar heeft
bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een doorstart gekregen.
De gehele collectie scans is vanuit WatWasWaar overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE). Deze digitale collectie omvat ruim 17.000 scans van het losbladig kaartsysteem van
getekende kadastrale overzichtskaarten en detailkaarten (verzamelplans en minuutplans) en ruim
143.000 scans van de pagina's van de bijbehorende oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT-bladen).
Het materiaal is integraal vanaf 1 januari 2016 opnieuw online beschikbaar gesteld worden via de
Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl).
200 jaar topografie (www.topotijdreis.nl)
In het jaar 1815 is de voorloper van de Topografische Dienst, onderdeel van het kadaster, opgericht.
Ter herinnering aan dit feit is deze website ontwikkeld. Maak een reis door de tijd middels de in de
afgelopen 200 jaar verschenen topografische kaarten.
De leeftijd van 10 miljoen bouwsels in kleur (www.code.waag.org/buildings)
Op internet is een kaart te vinden, waarop je de ouderdom van gebouwen kunt aflezen. Als je de kaart
gevonden hebt, lijkt het een zwart vlak met een hoop gekleurde puntjes. Wie beter kijkt, ziet de
contouren van de Nederlandse steden. Wie helemaal inzoomt, kan elk bouwwerk in Nederland zien,
voorzien van een kleurtje. Die tinten geven de leeftijd van alle gebouwen aan. Hoe roder hoe ouder,
hoe blauwer hoe nieuwer. De Amsterdamse binnenstad bijvoorbeeld, is voornamelijk roodgekleurd,
een buitenwijk van Almere is knalblauw. Zelfs een tuinschuurtje (bouwjaar 1965) is te onderscheiden
op deze zeer gedetailleerde kaart.
De kaart heeft ook zo zijn nadelen. Zo staan alleen maar de gebouwen erop en ook echt niets anders.
Wie een beetje wil zoeken, moet overigens een goede topografische kennis hebben. Het geheel is
gebaseerd op gegevens van het kadaster en die zijn ook niet 100 procent betrouwbaar. Vooral aan
oudere gebouwen wordt nog wel eens een min of meer willekeurig jaartal geplakt. Ook wat betreft de
panden in Dongen klopt het niet altijd, maar in de meeste gevallen wel en daarom hebben we
besloten om deze website hier toch onder de aandacht te brengen. De betrouwbaarheid is derhalve
enigszins discutabel maar moet dan ook gezien worden als indicatief. De kaart is een product van de
Waag Society. Dat is een instituut dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van digitale media.
De data voor de kaart komen uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), waarin de
gemeentelijke basisgegevens van alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. Je kunt op
de kaarten bepaalde zaken heel makkelijk zien. bv. Welk deel van Arnhem is tijdens operatie Market
Garden in 1944 platgeschoten? Je ziet het in één oogopslag op de kaart.
Brabant-Collectie (www.tilburguniversity.edu/nl/brabantcollectie)
Welke ook zeker niet mag ontbreken is de Brabant-Collectie. Deze bevindt zich in de
universiteitsbibliotheek in Tilburg. De Brabant-Collectie is in 1837 in 's-Hertogenbosch opgezet door
het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant en wordt sinds 1986
beheerd door de bibliotheek van de Tilburg University. De Brabant-Collectie is gratis en vrij
toegankelijk voor iedereen. Tot de vaste bezoekers behoren genealogen en leden van
heemkundekringen. De verzameling wordt ook veel geraadpleegd door mensen die bijvoorbeeld een
boek maken over het jubileum van een bedrijf of de sportvereniging.
Ook mensen die meer willen weten over de geschiedenis van hun huis, straat of wijk behoren tot de
bezoekers van de collectie. Musea en historische verenigingen doen regelmatig een beroep op de
verzameling, bijvoorbeeld voor een tentoonstelling. Universitaire onderzoekers weten eveneens hun
weg naar de collectie te vinden. Met open dagen, rondleidingen en tentoonstellingen biedt de BrabantCollectie met regelmaat een kijkje in de keuken.
De collectie bestaat uit een grote hoeveelheid boeken, tijdschriften, prenten, kaarten en handschriften.
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2.5 Inspiratie
Naast communicatie zijn inspiratie en visualisatie strategieën die kunnen worden ingezet om beter
voor het cultureel erfgoed te kunnen zorgen, het cultuurhistorisch bewustzijn bij inwoners en
samenwerkingspartners te vergroten en bezoekers van buiten Dongen aan te trekken
(gebiedspromotie).
Het cultureel erfgoed heeft de potentie een belangrijke pijler te worden in de Dongense (ruimtelijke)
identiteit. Dongen mag trots zijn op het culturele erfgoed dat aanwezig is. De gemeente bezit een rijke
historie. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet dan ook nadrukkelijk gekeken gaan worden naar de
historie van de plek. Cultuurhistorische waarden vormen vaak een welkome inspiratiebron voor
ontwikkelingen. De Archeologische beleidsadvieskaart en de Cultuurhistorische Waardenkaart en
eventueel nader onderzoek geven inzicht in de aanwezige cultuurhistorische waarden.

De Prinsenmolen aan de huidige Sluisweg in Dongen werd gesticht door Prins Willem V in 1778. De molen was vroeger
een domeinmolen (eigendom staat) en stond langs de Donge. In 1909 werd de molen voorzien van een gasmotor. Op
nieuwjaarsdag 1912 is de molen door brand verwoest en rond 1920 afgebroken. Resten van de gasmotorfundatie is op de
locatie nog zichtbaar.
20

Vroegere locatie van de 'Prinsenmolen' langs de Donge ter hoogte van de huidige Sluisweg met rechts de resten van de
gasmotorfundatie.

Inspiratie over het Dongense erfgoed kan niet alleen gehaald worden uit het gebouwde erfgoed, zoals
gebouwen en objecten, en uit archeologische opgravingen, maar ook uit historische archieven,
beeldmateriaal, zoals in het Regionaal Archief aanwezig (zie paragraaf 2.4 Cultureel erfgoed in
archieven) en het ophalen van verhalen bij bewoners. Bij ruimtelijke ontwikkelingen en
publieksgerichte activiteiten zullen ook deze waardevolle bronnen een bron van inspiratie kunnen zijn.
Erfgoed als inspiratiebron hoeft niet alleen te leiden tot behoud en inpassing van aanwezig erfgoed,
maar kan ook resulteren in een eigentijds ontwerp en draagt bij aan de noodzakelijke
belangenafweging.

20

Prinsenmolen, Dongen: www.molendatabase.org
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Het zichtbaar maken van de cultuurhistorische waarden zelf kan ook een doel zijn van een ruimtelijke
ontwikkeling, we hebben het dan over visualisatie. Met visualisaties willen wij nog aanwezige delen
van de geschiedenis van Dongen beter zichtbaar en ervaarbaar maken (bijvoorbeeld de resten van de
gasmotorfundatieresten aan de Sluisweg). Dit gebeurt niet alleen vanuit een historisch besef, maar
juist ook vanuit een maatschappelijk, cultureel belang en soms ook een economisch belang.
Visualisatie maakt erfgoed zichtbaar en beleefbaar en versterkt de binding die bewoners (en ook
bezoekers) hebben met de ‘Dongense’ identiteit.
Middelen voor inspiratie :
 Inzet van cultureel erfgoed bij planontwikkelingen middels de Cultuurhistorische
Waardenkaart, nader cultuurhistorisch onderzoek en gegevens uit archieven en
museale collecties.
 Visualisaties.
Acties :
Samenwerking met partners in de gemeente bij het organiseren van publieksgerichte activiteiten op
het gebied van cultuurhistorie (in het kader van gebiedspromotie).
Verdere integrale samenwerking van verschillende gemeentelijke beleidsvelden bij publieksgerichte
activiteiten op het gebied van cultuurhistorie (in het kader van gebiedspromotie).
Mogelijkheid onderzoeken voor een financiële tegemoetkoming in de aanschaf van een
herkenningsschildje voor eigenaren van gemeentelijke monumenten.

November 2015; vrijwilligers van de Heemkundekring Dongen werken aan de herbouw van een vermoedelijk zeventiende
eeuwse vlaamse schuur die oorspronkelijk op de locatie Eindsestraat 16 in Dongen heeft gestaan.
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Activiteiten / programma's / locaties

educatie

publiciteit inspiratie

verbreding

toerisme
recreatie

IJzertijdboerderij

x

x

Museum de looierij

x

x

museum van Loon

x

molen Wilhelmina

x

gidswandelingen

x

x
x

Broederpadwandeling
monumentenwandeling

x

x

x

x

fietsroute langs turf en hooi

x

x

x

x

fietsroute groen van toen

x

x

x

x

hist. fietstocht door Dongen en 's Gravenmoer

x

x

x

x

Dongeroute (fietsroute)

x

x

x

x

Oude Kerk

x

x
x

Laurentiuskerk
Funderingsresten Waterstaatkerk

x

x

x

kapel bij klooster zusters

x

kapel bij noviciaat

x

kapelletje Eindsestraat

x

herinnering aan kapelletje (kunstwerk Onkelsloot)

x

x

marktplaats cultuureducatie / theek5

x

x

x

websites:
www.erfgoedbrabant.nl

x

x

x

x

www.decultuurloper.nl

x

x

x

x

www.clipdongen.nl

x

x

www.heemkundedongen.nl

x

x

x

x

www.ijzertijdboerderij.nl

x

x

x

x

x

www.delooierij.nl

x

x

x

x

x

www.dongenhomespot.nl

x

x

www.dongennieuws.nl

x

x

www.oudefotosvandongen.nl

x

www.uitpuntdongen.nl

x

x

x

x

www.verrassend-dongen.nl

x

x

x

x

www.members.home.nl/dongentoenennu/

x

x

www.regionaalarchieftilburg.nl

x

x

x

www.bhic.nl

x

x

x

www.heemkunde-sgravenmoer.nl

x

x

www.nationaalarchief.nl

x

x

x

x
x

x

x

x

Dongen mijn dorp

x

x

x

Dongens verleden

x

x

x

Verrassend Dongen

x

x

x

Heemkundekring Dongen

x

x

x

www.hotspotbrabant.nl

x

facebookgroepen:

x

Inventarisatielijst waar diverse informatie verkrijgbaar is op het gebied van erfgoed.
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Hubertuskerk Dongen-Vaart (Foto: Jan Stads/Pix4Profs)
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Strategie 3: Bescherming en instandhouding

3.
De Heuvel met op de achtergrond de voormalige looierij gebouwd in opdracht van J. van den
Assum (oudste deel stamt uit 1899; het vierlaags looierijgebouw met nat- en drooghuis).

De geschiedenis van verschillende dorpskernen is nog niet overal even goed zichtbaar, herkenbaar
en voelbaar. Het gaat in zijn geheel over meer dan 700 jaar geschiedenis. De gebouwen uit de late
middeleeuwen staan hier tegenover gebouwen uit de Wederopbouwperiode. Er zijn negentiende
eeuwse winkelpanden en sociale woningen uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw te zien. De
gemeente Dongen heeft een geschiedenis van ontwikkeling en bloei maar ook van verval, oorlog en
wederopbouw.
Het raamwerk van deze geschiedenis wordt gevormd door het authentieke historische materiaal. De
geschiedenis kan het beste ervaren worden aan de hand van de oorspronkelijke materie. Historische
gebouwen en objecten moeten daarom als de authentieke dragers van het cultuurhistorische verhaal
van de gemeente gezien worden. Bescherming van het authentiek erfgoed, met de toppers en
ankerpunten als monument, is belangrijk om de Dongense geschiedenis herkenbaar en beleefbaar te
houden. Het authentieke erfgoed blijft door middel van monumentenbescherming zo goed mogelijk
behouden.
Om gebouwd cultureel erfgoed ook voor de toekomst te kunnen bewaren is een passende functie
belangrijk. Een leegstaand pand leidt al snel tot een verwaarloosd pand. Veel gebouwen komen leeg
te staan zonder duidelijkheid over een nieuwe toekomst. Ook als er plannen zijn, laat realisatie vaak
op zich wachten. De recente economische crisis heeft geleid tot extra leegstand, maar heeft vooral tot
gevolg dat veel bestaande plannen voor de toekomst onzeker zijn geworden. Voorbeelden hiervan in
Dongen zijn bijvoorbeeld Waspikse Weg 8 in 's Gravenmoer, Martinus Nijhoffstraat 1 en Heuvel 15 in
Dongen. Om cultuurhistorische objecten voor de huidige eisen en wensen bruikbaar te houden en te
maken zijn veranderingen onvermijdelijk. Het behoud van het cultuurhistorisch object zelf zal altijd het
eerste uitgangspunt moeten zijn bij deze veranderingen. De zorg voor ons culturele erfgoed is daarom
maatwerk: elk cultuurhistorisch object vraagt om een eigen aanpak.
Bij instandhouding van het erfgoed gaat het enerzijds om bescherming om vroegtijdige sloop en
ongewenste veranderingen te voorkomen en anderzijds om het mogelijk maken van een passende
functie.
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Martinus Nijhoffstraat 1 in Dongen:
negentiende eeuwse boerderij in
november 2015 met behulp van een
rijkssubsidie beschermende maatregelen
getroffen tegen verder verval.

Instandhouding van erfgoed doen we samen.
Let op je Erfgoed! Dat is een betoog dat de Bond Heemschut (www.heemschut.nl), ondersteund door
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen met de website www.letopjeerfgoed.nl
houden. Iedereen is in staat het belang van onder- en bovengronds cultureel erfgoed te behartigen,
dat is wat men met deze site duidelijk wil maken. Een groot aantal gebouwen, landschappen en
archeologische vindplaatsen wordt goed beschermd, maar nog veel meer erfgoed wordt verwaarloosd
of verliest de functie en valt zodoende bewust of onbewust - vaak stilletjes - ten prooi aan de
slopershamer. Dat is zonde, want weg is weg. Over de mogelijkheden tot bescherming van deze
objecten wordt op de site informatie gegeven.
Wat kan men nu als individu, of nog beter als groep, doen om mooie en economisch of technisch nog
goed te gebruiken gebouwen te behouden voor de toekomst, en hoe kan men opkomen voor het
waardevolle landschap en het monumentale groen om ons heen? Via de formele weg kan men als
burger een verzoek doen tot aanwijzing als monument. Een gemeente kan de waarden ook proberen
te borgen in de structuurvisie, via het bestemmingsplan of in de omgevingsvergunning. Verder kan
aan de overheid gevraagd worden om een eigenaar te dwingen het monument te onderhouden (artikel
10.18 van de Erfgoedwet welke aanpassing zal inhouden van artikel 11 van de Monumentenwet 1988:
Het is verboden om aan een beschermd monument onderhoud te onthouden dat voor de
instandhouding daarvan noodzakelijk is). Tot inwerkintreding van de Erfgoedwet medio 2016 kan de
gemeente hiervoor terugvallen op recente jurisprudentie (Vlodrop, Wageningen) om bijvoorbeeld
verwaarlozing tegen te gaan.
Via 'wat bescherm je' en 'hoe bescherm je' op de site leert men hoe de bescherming van cultureel
erfgoed in elkaar zit, terwijl onder 'ga aan de slag' zich de tips en trucks bevinden, die iedereen in
staat moet stellen zelf in actie te komen. De boodschap luidt: Denk mee met ons en andere
overheden, breng uw kennis onder de aandacht, zorg voor draagvlak en als het moet, probeer
anderen te overtuigen dat het de moeite waard is om erfgoed te behouden. Bescherming en
instandhouding van dat erfgoed is niet alleen een taak van de overheid maar van ons allemaal.
3.1 Monumentenbescherming
Eigenaren en gebruikers van een beschermd monument hebben de plicht het monument in stand te
houden en er zorgvuldig mee om te gaan. Voor van rijkswege beschermde monumenten ligt dit vast in
artikel 11 van de Monumentenwet 1988 en in artikel 10.18 van de Erfgoedwet welke medio 2016 in
werking zal treden, voor gemeentelijke monumenten in artikel 10 van de gemeentelijke
erfgoedverordening.
In de gemeente Dongen bestaan zowel van rijkswege beschermde monumenten als gemeentelijke
monumenten. Daarnaast kennen we de zogenaamde 'identiteitsbepalende objecten'. Deze hebben
ook een formele status, maar geen monumentenstatus. Onze gemeente kent geen door het rijk
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aangewezen
Beschermde
Stadsgezichten.
Ten
slotte
zijn
er
nog
verwachtingsgebieden, beschermd via erfgoedverordening of bestemmingsplan.

archeologische

Op de Cultuurhistorische WaardenKaart (CHW-kaart), die via onze website www.dongen.nl te
raadplegen is, kan snel beoordeeld worden of een pand of een terrein een (archeologisch) monument
is, dan wel een 'identiteitsbepalend object' is. De gemeente Dongen kent verschillende
beschermingscategorieën.
Rijksmonumenten
Rijksmonumenten zijn gebouwen, objecten en terreinen die van bovenlokaal belang zijn en door het
rijk worden aangewezen. Dongen kent ruim 58 gebouwde rijksmonumenten en 2 van rijkswege
aangewezen archeologische waardevolle gebieden. De bescherming van rijksmonumenten is
geregeld in de Monumentenwet 1988, die de instandhouding van monumentale en cultuurhistorische
waarden tot doel heeft.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wijst namens de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap rijksmonumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten aan. Op dit moment is de
rijksmonumentenlijst compleet. De lijst wordt alleen nog aangevuld met panden uit de
wederopbouwperiode. Voor meer informatie over het aanwijzingsbeleid is te vinden in de dossiers
'wetten en wederopbouw' van de website van de RCE (www.cultureelerfgoed.nl). De Rijksdienst wijst
nog wel beschermde stads- en dorpsgezichten aan.
Alle rijksmonumenten staan in het monumentenregister.
monumentenregister staat de naam van het monument,
omschrijving. Van sommige monumenten zijn ook foto’s,
bekend. Het monumentenregister is te raadplegen
www.monumenten.nl.

De RCE beheert dit register. In het
het monumentnummer en een korte
plattegronden of ander beeldmateriaal
op www.cultureelerfgoed.nl of op

De Laurentiuskerk in Dongen (Foto: Jan Stads/Pix4Profs)

In de Monumentenwet 1988 is vastgelegd dat de gemeente voor gebouwde rijksmonumenten
bevoegd gezag is voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit 'monument
onderhouden, restaureren, veranderen of slopen'. Bij archeologische rijksmonumenten (incl. van
rijkswege aangewezen waardevolle gebieden) is de vergunningverlening een bevoegdheid van de
RCE.
Wonen in een rijksmonument betekent wonen in een stukje geschiedenis……het is een huis met een
verhaal! Die monumentale waarde wil men graag behouden en daarvoor gelden er een aantal
spelregels en voordelen die voor de eigenaar van belang zijn. Hiervoor is de gids 'Monumentaal
Wonen, gids voor eigenaren van een rijksmonument' ontwikkeld. Deze is terug te vinden op de
website www.cultureelerfgoed.nl.
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Gemeentelijke monumenten
Een gemeentelijk monument is van gemeentewege beschermd. De bescherming is geregeld in de
gemeentelijke erfgoedverordening die de instandhouding van monumentale en cultuurhistorische
waarden tot doel heeft. De aanwijzing tot gemeentelijk monument zal ingezet worden voor objecten en
gebouwen. Deze zijn dusdanig belangrijk en karakteristiek voor de gemeente Dongen op het gebied
van cultuurhistorie dat ongewenste wijzigingen en sloop op voorhand voorkomen moeten worden. De
gemeente Dongen kent 51 gemeentelijke monumenten. De lijst met gemeentelijke monumenten kan
op de gemeentelijke website www.dongen.nl worden geraadpleegd. Zowel de aanwijzing als
intrekking tot gemeentelijk monument verloopt volgens de procedure zoals in de erfgoedverordening
beschreven.

Gemeentehuis gebouwd in 1933 naar ontwerp
van architect Jac. Hurks uit Roosendaal in de
trant van de Delfse School.

In de erfgoedverordening staat de aanwijzingsprocedure opgenomen op basis waarvan gemeentelijke
monumenten worden aangewezen. Om monumenten aan te kunnen wijzen moet je voldoen aan het
motiveringsbeginsel en derhalve moet aanwijzing op basis van vastgestelde selectiecriteria gebeuren.
De bestaande monumentenlijst is eind jaren negentig van de vorige eeuw tot stand gekomen op basis
van de criteria architectuur- en kunsthistorische criteria, planologische / landschappelijke en
stedenbouwkundige criteria en als laatste de cultuurhistorische criteria. Op basis van deze criteria kon
er geen echte differentiatie aangebracht worden binnen de aan te wijzen gemeentelijke monumenten.
Om de cultuurhistorische waarden beter in beeld te kunnen brengen en meer differentiatie in de
gemeentelijke monumenten te kunnen aangeven is het wenselijk om aan te sluiten bij de criteria die
altijd al door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) zijn aangehouden.
Deze selectiecriteria zijn:
I. Cultuurhistorische waarden
1. Belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een) culturele,
sociaaleconomische en/of bestuurlijke/beleidsmatige en/of geestelijke ontwikkeling(en);
2. Belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een) geografische,
landschappelijke en/of historisch-ruimtelijke ontwikkeling;
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3. Belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een) technische en/of
typologische ontwikkeling(en);
4. Belang van het object/complex wegens innovatieve waarde of pionierskarakter;
5. Belang van het object/complex wegens bijzondere herinneringswaarde.
II. Architectuur- en kunsthistorische waarden
1. Bijzonder belang van het object/complex voor de geschiedenis van de architectuur en/of
bouwtechniek;
2. Bijzonder belang van het object/complex voor het oeuvre van een bouwmeester, architect
ingenieur of kunstenaar;
3. Belang van het object/complex wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het
ontwerp;
4. Belang van het object/complex wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of
monumentale kunst;
5. Belang van het object/complex wegens de bijzondere samenhang tussen exterieur en
interieur(onderdelen).
III. Situationele en ensemblewaarden
1. Betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of
architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex;
2. a. Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving;
b. Bijzondere betekenis van het complex voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad of
streek;
3. a. Bijzondere betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de
bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij
behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie;
b. Bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/ inrichting/
voorzieningen.
IV. Gaafheid en herkenbaarheid
1. Belang van het object/complex wegens de architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid
van ex- en/ of interieur;
2. Belang van het object/complex wegens de materiële, technische en/of constructieve gaafheid;
3. Belang van het object/complex als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of
een belangrijke historische functie;
4. Belang van het complex wegens de waardevolle accumulatie van belangwekkende historische
bouw-en/of gebruiksfasen;
5. Belang van het complex wegens de gaafheid en herkenbaarheid van het gehele ensemble
van de samenstellende onderdelen (hoofd- en bijgebouwen, hekwerken, tuinaanleg e.d.);
6. Belang van het object/complex in relatie tot de structurele en/of visuele gaafheid van de
stedelijke, dorpse of landschappelijke omgeving.
V. Zeldzaamheid
1. Belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch,
bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht;
2. Uitzonderlijk belang van het object/complex wegens relatieve zeldzaamheid in relatie tot één
of meer van de onder I t/m III genoemde kwaliteiten.
NB.
Object: een zaak, die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap
of cultuurhistorische waarde en/of een terrein dat van algemeen belang is wegens een daar
aanwezige zaak.
Het gebruik van de selectiecriteria:
Bovenstaande selectiecriteria vormen een hulpmiddel bij de afweging een object of terrein al dan niet
aan te wijzen als gemeentelijk monument. In de regel zullen daarbij verschillende criteria tegelijkertijd
van toepassing zijn. Alle criteria zijn daarbij gelijk van waarde en kunnen in combinatie met andere
criteria een aanvullende of compenserende rol vervullen. Het is niet zo dat alle criteria gelijktijdig van
toepassing moeten zijn.
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In de redengevende omschrijving van het monument zijn de beschermde onderdelen en waarden op
hoofdlijnen vastgelegd.
Identiteitsbepalende objecten
Een identiteitsbepalend object (IB-object) is een object (bijvoorbeeld een gebouw) dat een
beeldbepalende betekenis voor een wijk of buurt heeft, maar onvoldoende kwaliteiten heeft voor de
status als gemeentelijk monument. De gemeente Dongen wil deze IB-objecten graag behouden. De
aanwijzing tot identiteitsbepalend object zal ingezet worden voor objecten en gebouwen.
Ook een IB-object is bij de gemeente Dongen beschermd. De bescherming is geregeld in de
gemeentelijke erfgoedverordening die de instandhouding van cultuurhistorische en situationele /
ensemblewaarden (ruimtelijke samenhang) tot doel heeft. De bescherming heeft alleen betrekking op
het casco. Met deze status wil de gemeente Dongen herbestemming en hergebruik van
karakteristieke gebouwen stimuleren en voortijdige sloop voorkomen. De identiteit van een wijk of
buurt kan door herbestemming van dit soort gebouwen herkenbaar en beleefbaar blijven. Ze hebben
een belangrijke beleidsondersteunende functie.

Lage Ham 1 in Dongen; voormalige Hanzebank uit ca. 1915.

Het uitgangspunt is dat, bij plannen om een object met deze bescherming te slopen, er een
omgevingsvergunning aangevraagd dient te worden. Het criterium hiervoor is de Melding
sloopvoornemen. Dit betekent dat als er een melding sloopvoornemen nodig is, er ook een
omgevingsvergunning moet worden aangevraagd.
De aanwijzing tot IB-object geeft de gemeente de mogelijkheid om, in overleg met een initiatiefnemer,
te kijken naar alternatieven waarbij een object behouden blijft. Is er naar de mening van het college
van burgemeester en wethouders voldoende aangetoond dat er geen alternatieven zijn (financieel
gezien of qua herbestemming) of is de bouwkundige staat dusdanig slecht dat deze niet in verhouding
staat tot instandhouding dan behoeft in deze gevallen uiteindelijke sloop niet te worden uitgesloten.
Deze afwegingscriteria worden in de erfgoedverordening nader beschreven. Het is niet de bedoeling
om nadere regels voor bouwen en verbouwen (inclusief het vergunningsvrij bouwen) op te stellen.
Deze regels blijven gelijk. Meer informatie omtrent de IB-objecten staat op de gemeentelijke website
www.dongen.nl.
In de erfgoedverordening staat ook de aanwijzingsprocedure opgenomen op basis waarvan IBobjecten worden aangewezen. Om deze objecten aan te kunnen wijzen moet je voldoen aan het
motiveringsbeginsel en derhalve moet aanwijzing op basis van vastgestelde selectiecriteria gebeuren.
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Deze selectiecriteria zijn:
I. Cultuurhistorische waarden
1. Belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een) culturele,
sociaaleconomische en/of bestuurlijke/beleidsmatige en/of geestelijke ontwikkeling(en);
2. Belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een) geografische,
landschappelijke en/of historisch-ruimtelijke ontwikkeling;
3. Belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een) technische en/of
typologische ontwikkeling(en);
4. Belang van het object/complex wegens innovatieve waarde of pionierskarakter;
5. Belang van het object/complex wegens bijzondere herinneringswaarde.
II. Situationele en ensemblewaarden (ruimtelijke samenhang)
1. Betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of
architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex;
2. a. Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving;
b. Bijzondere betekenis van het complex voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad of
streek;
3. a. Bijzondere betekenis van het complex wegens de hoogwaardige kwaliteit van de
bebouwing in relatie tot de onderlinge historisch-ruimtelijke context en in relatie tot de daarbij
behorende groenvoorzieningen, wegen, wateren, bodemgesteldheid en/of archeologie;
b. Bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/ inrichting/
voorzieningen.
Het gebruik van de selectiecriteria:
Bovenstaande selectiecriteria vormen een hulpmiddel bij de afweging een object al dan niet aan te
wijzen als IB-object. Beide criteria zijn daarbij gelijk van waarde en dienen gelijktijdig van toepassing
te zijn.
In de redengevende omschrijving van het IB-object zijn de beschermde onderdelen en waarden op
hoofdlijnen vastgelegd.

Danielsweg 5 in Dongen (Foto: Jan Stads/Pix4Profs)

Achterhuizen 10 in Dongen

Gemeentelijke archeologische monumenten
De gemeente Dongen heeft geen gemeentelijke archeologische monumenten. In de Wet Algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is vastgelegd dat onder bepaalde omstandigheden
bouwactiviteiten met een omvang van maximaal 50 m² vergunningvrij kunnen worden uitgevoerd. Dat
kan er in bepaalde gevallen toe leiden dat belangrijke archeologische sporen ongezien kunnen
verdwijnen. Om dat te voorkomen bestaat de mogelijkheid om gemeentelijke archeologische
monumenten aan te wijzen. Een terrein kan dan als gemeentelijk archeologisch monument
aangewezen worden wanneer de aard en omvang van de archeologische resten zijn vastgesteld en
wanneer is bepaald dat deze resten op grond van zeldzaamheid, wetenschappelijke informatie en
beleefbaarheid van belang zijn voor en / of kunnen bijdragen aan de bewoningsgeschiedenis van
Dongen. Wanneer men op een dergelijk terrein wil bouwen of de grond om een andere reden wil
roeren, dient hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd te worden.
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Aan de verlening van de vergunning kan het college van burgemeester en wethouders voorwaarden
verbinden ten aanzien van het behoud van de archeologische waarden, maar ook ten aanzien van het
uit te voeren archeologisch onderzoek.
Archeologisch verwachtingengebied
Naast de monumenten en de archeologisch waardevolle terreinen heeft de gemeente haar
grondgebied ook ingedeeld in gebieden waarin de kans op het vinden van archeologische sporen
hoog, middelhoog of laag is. Deze gebieden zijn aangegeven op de archeologische
beleidsadvieskaart van de gemeente. De consequenties van voorgenomen bodemverstoring moeten
op grond van wetgeving op het gebied van archeologie (2007) worden opgenomen in het
bestemmingsplan voor het betreffende gebied. Indien een bestemmingsplan nog niet aan de nieuwe
archeologie wetgeving is aangepast gelden hiervoor de bepalingen in hoofdstuk 5 van de
gemeentelijke erfgoedverordening. Hierin staat dat het in principe verboden is om zonder vergunning
de bodem dieper dan 50 cm te verstoren, tenzij dit gebeurt in een gebied met een lage
verwachtingswaarde. Voor gebieden met een hoge of middelhoge verwachtingswaarde geldt dat deze
verstoring vergunningvrij is tot 100 m2 en tevens niet dieper dan 50 cm ten opzichte van het maaiveld.
Meer informatie hierover is te vinden onder paragraaf 1.3 'De Archeologische Beleidsadvieskaart'.
3.2 Monumentenbestand
In Dongen worden sinds 21 februari 1996 gemeentelijke monumenten aangewezen (eerste
aangewezen object was de woonboerderij Vennen 1 te Dongen). Vanaf medio 2016 zullen daarnaast
de aangewezen identiteitsbepalende objecten worden beschermd. Ondanks het feit dat al sinds 1996
monumenten beschermd worden, zijn er nog steeds waardevolle gebouwen, terreinen en objecten
onbeschermd. Omstandigheden van objecten en/of ruimtelijke omstandigheden kunnen tussentijds
veranderen waardoor de status van een object wordt beïnvloed.
Het gevaar blijft dat belangrijke objecten en gebouwen gesloopt worden zonder dat dit voorkomen kan
worden, behalve door ad hoc een beschermingsprocedure te starten. Zo’n ad hoc bescherming kan
echter weerstand bij de eigenaar oproepen en mogelijk resulteren in een schadeclaim. De gemeente
is dan ook geen voorstander van dit ad hoc beleid. Dit zal alleen bij hoge uitzondering worden
toegepast. Het evalueren van de monumentenlijst is een actie die nog moet worden uitgevoerd.
Hiervoor is het belangrijk dat duidelijk is welke objecten in aanmerking kunnen komen voor
bescherming. Uitgangspunt hiervoor is de Cultuurhistorische Waardenkaart.
Een belangrijke groep om aandacht aan te besteden is het religieus en industrieel erfgoed. Veel
van dit soort gebouwen zullen de komende jaren in Nederland hun functie verliezen. Daardoor dreigt
verval en/of sloopt. Om dit erfgoed te kunnen behouden, is een monumentenstatus één van de
instrumenten om bijzondere en karakteristieke objecten te kunnen behouden. Een ander instrument
dat kan worden toegepast is de Identiteitsbepalende objecten status.
Eind jaren ’80, begin jaren '90 van de vorige eeuw heeft de provincie Noord-Brabant een inventarisatie
laten uitvoeren van bijzondere gebouwen en objecten, het zogenoemde Monumenten Inventarisatie
Project (MIP). Meer informatie over de MIP-boeken van Dongen en 's Gravenmoer is te vinden op de
website www.archieven.nl. Vele voor Nederland belangrijke gebouwen zijn naar aanleiding van deze
inventarisatie aangewezen als rijksmonument. Veel gebouwen en objecten die niet in aanmerking zijn
gekomen voor aanwijzing tot rijksmonument zijn wel op lokaal niveau, voor de gemeente Dongen, van
waarde. Gebouwen en objecten uit deze inventarisatie zijn hiervoor gebruikt en bij de aanwijzing tot
gemeentelijk monument tegen het licht gehouden en gewaardeerd. Toch kunnen er nog objecten zijn
die het waard zijn om aan de gemeentelijke monumentenlijst toe te worden gevoegd en dus in
aanmerking te komen voor een status als gemeentelijk monument. Daarvoor is een actualisatie van de
lijst nodig.
Een periode uit de Dongense geschiedenis die tot op heden onderbelicht is geweest, is de
wederopbouwperiode (1945-1970). Ook objecten uit deze tijd zijn herkenbaar in ons straatbeeld
aanwezig en vanwege de geschiedenis voor ons waardevol. Waardevol erfgoed uit de
Wederopbouwperiode is in 2013 reeds geïnventariseerd en vermeld in de Cultuurhistorische
Waardenkaart die in 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld als beleidsinstrument.
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'RIMI' (Reparatie Inrichting Militaire Installaties)
aan de kanaalstraat - Oude Baan in Dongen,
complex uit 1955.

Bij een actualisatie van de gemeentelijke monumentenlijst is de Wederopbouwperiode een periode
waar zeer zeker naar gekeken moet worden. Gekeken dient te worden welke van de bijzondere
gebouwen in aanmerking zouden komen voor de status van gemeentelijk monument.

Begraafplaats van de congregatie van O.L.V. van Lourdes (broeders van Dongen) aan de Triangellaan (1896), foto: Jan
Stads/Pix4Profs

3.3 Adviseren en stimuleren
Adviseren
Voor instandhouding van erfgoed is het noodzakelijk dat eigenaren, belanghebbenden en
ontwikkelaars weten welke kansen en beperkingen een monument, object of archeologische locatie
heeft. Uit onderzoek van het Nationaal Restauratiefonds blijkt dat eigenaren van monumenten een
forse informatiebehoefte hebben en de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeente leggen.21 Maar
ook uit de praktijk in de gemeente Dongen blijkt, dat de meeste betrokkenen informatiebehoefte
hebben en de gemeente ook hierop aanspreken bij een voorgenomen aanpassing, onderhoud en/of
21

Nationaal Restauratiefonds, Gemeenten Onderzoek december 2009, februari 2010 en Nationaal Restauratiefonds,
onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten juli/augustus 2011, september 2011.
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restauratie voornemen. Voor het verstrekken van duidelijke informatie is het aanreiken van alleen
regeltjes onvoldoende. Vanuit de gemeente zal meer bekendheid moeten worden gegeven aan de
adviestaak die de monumentencommissie ondersteund door de betrokken monumentenambtenaar
heeft. Vanuit de rol als regisseur is dit voor een gemeente cruciaal.
In de huidige situatie wordt bij een voorgenomen bouwplan aan de eigenaren/betrokkenen de
mogelijkheid geboden tot vooroverleg op locatie. De contactambtenaar monumentenzorg komt dan
samen met een lid van de monumentencommissie op locatie, voordat een bouwplan wordt uitgewerkt,
om de voorgenomen werkzaamheden door te spreken. In dit overleg wordt informatie gegeven over
de procedures en bouwmogelijkheden. Het voorgenomen plan is dan vooraan in het proces al
besproken met de monumentencommissie. Praktisch voordeel van het overleg is dat vooraf richtlijnen
gegeven kunnen worden voor de verdere uitwerking van de plannen.
Een bouwhistorische opname en/of architectuurhistorisch onderzoek is in veel gevallen, zeker bij een
meer ingrijpend onderhouds- restauratie- of verbouwvoornemen, noodzakelijk om tot een goede
planbeoordeling te kunnen komen. Bij een vroegtijdige vraagstelling kunnen de
monumentendeskundigen de initiatiefnemer, architect, ontwikkelaar en/of architect vroegtijdig
adviseren over de mogelijkheden, kansen en beperkingen. Door tijdig met eigenaren en marktpartijen
om de tafel te gaan zitten kan het vergunningentraject vaak soepeler doorlopen worden. Soms kan het
voorkomen dat de monumentencommissie een gemeentegrensoverschrijdend advies uitbrengt over
zaken die beide dus ook de aangrenzende gemeente betreffen (bij voorbeeld behoud van oude
wegenstructuren zoals Groenstraat/Hoge Dijk).
Informatieverstrekking aan eigenaren en overige betrokkenen is belangrijk. Bijvoorbeeld het met
enige regelmaat verstrekken van allerlei informatie op het gebied van monumentenzorg. Denk aan
informatie over de Wabo, het vergunning vrij bouwen, herbestemming van monumenten, aanwijzing
monumenten, de gemeentelijke erfgoedverordening. Ook lezingen over bepaalde onderwerpen
kunnen de informatieverstrekking maar ook de adviesfunctie versterken. Het eerder genoemde
vooroverleg tussen initiatiefnemer en gemeente is een actie welke gewaardeerd wordt door
initiatiefnemers.
Stimuleren
Cultureel erfgoed en cultuurhistorie is van iedereen. Het behoud en beheer voor de volgende
generaties en de overdracht is een verantwoordelijkheid van de hele samenleving en niet alleen van
de overheid. In principe kan iedereen hieraan bijdragen. De gemeente vervult wel een belangrijke rol
in het creëren van draagvlak, mogelijkheden en het stimuleren van participatie.
Het (laten) verspreiden van kennis en informatie en groepen met elkaar in contact brengen
(bijvoorbeeld jongeren, ouderen en projectontwikkelaars) is een belangrijke taak voor de gemeente.
De gemeente kan hierin de rol van regisseur oppakken, Acties waarbij hier aan te denken valt zijn:
vertellen van verhalen (bijvoorbeeld hoe kijken oudere mensen tegen hun jeugd aan, de kijk van
verschillende mensen op dezelfde ontwikkelingen en de leefomgeving…..was alles vroeger beter?),
wijkgebonden activiteiten (ook door immaterieel erfgoed), de jaarlijkse Open Monumentendag,
lezingen, lesbrieven voor de scholen (educatie), het erfgoedcafé, het museum de Looierij,
stadswandelingen, fietstochten, heemkunde, informatie in dag- en weekbladen, op websites en social
media. De inzet is een collectief bewustzijn over ons cultureel erfgoed op gang brengen en
vasthouden.
Betrokkenheid ontstaat niet zomaar. Niet iedereen is zich evenveel bewust van de geschiedenis van
de eigen leefomgeving of is hierin geïnteresseerd. Meer kennis leidt vaak tot meer begrip en meer
interesse in historie van de eigen omgeving. Participatie is een daaropvolgende stap om de
samenleving bij cultureel erfgoed te betrekken. Samenwerken met en verbinding zoeken, mensen
interesseren in cultureel erfgoed zal dit bevorderen. Door een onderwerp aansprekend te maken
leggen we verbindingen tussen verleden, heden en toekomst.
Regelmatig presenteren van beelden, informatie delen en voorlichting en educatie geven zijn daarvoor
geschikte middelen. Lokale en regionale culturele en maatschappelijke instellingen en
ontwikkelaars/corporaties kunnen daarbij een belangrijke rol vervullen. Een goed geïnformeerde
burger is vaak een betrokken burger en betrokkenheid creëert draagvlak en participatie maar is niet
vanzelfsprekend. Het beeld dat alleen de overheid als taak heeft om te zorgen voor cultureel erfgoed
moet veranderen. De samenleving zal zich ervan bewust moeten worden dat, als hierboven al
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aangegeven, cultureel erfgoed en cultuurhistorie van ons allemaal zijn. Dit vraagt om een zorgvuldige
invulling van communicatie en participatie.
3.4 Regelgeving en handhaving
De basis voor de monumentenzorg is wettelijk geregeld in de Monumentenwet 1988. Onder deze wet
vallen buiten de van rijkswege aangewezen bebouwde monumenten ook de groene monumenten,
zoals tuinen en parken en archeologische monumenten.
In 2016 zal een deel van de Monumentenwet 1988 vervangen worden door de Erfgoedwet.
Onderdelen die de fysieke leefomgeving betreffen gaan naar de Omgevingswet die in 2018 van kracht
wordt. Voor deze onderdelen is een overgangsregeling in de Erfgoedwet opgenomen voor de periode
2016-2018:
 Vergunningen tot wijziging, sloop of verwijdering van rijksmonumenten;
 Verordeningen, bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van
archeologie;
 Bescherming van stads- en dorpsgezichten.
Meer informatie over de Monumentenwet en de Erfgoedwet is te vinden op de website
www.cultureelerfgoed.nl.
De basis voor de gemeentelijke monumentenzorg is de erfgoedverordening van de gemeente
Dongen. Hierin is bepaald hoe de aanwijzing van gemeentelijke monumenten en identiteitsbepalende
objecten (IB-objecten) geregeld is, wanneer voor wijzingen en /of sloop van monumenten en geheel of
gedeeltelijke sloop van IB-objecten een omgevingsvergunning is vereist. Ook geeft deze verordening
aan wanneer een archeologische rapportage gemaakt moet worden en waar een opgraving aan moet
voldoen. De erfgoedverordening van de gemeente Dongen is te vinden op de website www.dongen.nl
en is als bijlage opgenomen bij deze nota.
Handhaving is een verantwoordelijkheid van de vergunningverlenende overheid. Als een overtreding
wordt geconstateerd is het de taak van de gemeente om in te grijpen. Overtredingen ontstaan meestal
door werkzaamheden die zonder of in afwijking van een verleende vergunning worden uitgevoerd.
Denk daarbij aan bouwwerkzaamheden waarvoor geen vergunning is verleend of waar de
grondwerkzaamheden al zijn uitgevoerd voordat bijvoorbeeld een archeologisch onderzoek goed en
wel is gestart.
Preventie, het voorkomen van overtredingen, is essentieel voor de bescherming van archeologische
monumenten. Twee aspecten zijn daarbij van belang: voorlichting en een zorgvuldige
vergunningsprocedure.
Bescherming van een pand als monument betekent niet dat niets meer mag, maar dat wijzigingen en
ingrepen op een verantwoorde en duurzame manier moeten worden uitgevoerd. De vraag is
voortdurend: waar ligt de speelruimte om een monument aan te passen aan de wensen en eisen van
de tijd? Waar kan men breken, boren, timmeren en bouwen zonder het pand van zijn karakteristieke
en waardevolle elementen te ontdoen en van zijn kwaliteiten te beroven?

Gemeentelijk monument Hoofdstraat
55 in 's Gravenmoer waar op goede
verantwoorde wijze de raamkozijnen
zijn vervangen.
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Regelgeving voor het wijzigen van monumenten is niet alleen nodig om de gevolgen van de
wijzigingen voor de monumentale waarden te kunnen toetsen, maar ook om in de
vergunningenprocedure verschillende belangen te kunnen afwegen. Deze afweging is onderdeel van
het wettelijke systeem voor de monumentenzorg. Het belang van het monument zal hiervoor met
gefundeerde kennis van zaken moeten worden vastgesteld en de eigenaar, ontwikkelaar of huurder
zal zijn belangen kenbaar moeten (kunnen) maken.
Voor de meeste wijzigingen aan, op of bij een monument is een omgevingsvergunning voor de
activiteit 'monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen', vaak in combinatie met de
activiteit bouwen, vereist. Om welke werkzaamheden het gaat is geregeld in de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Monumentenwet 1998 en de erfgoedverordening. In het
Besluit omgevingsrecht (Bor) is bepaald in welke gevallen de vergunningplicht niet geldt. Eén van de
speerpunten van het rijksbeleid voor een Moderne Monumentenzorg is eenvoudigere regelgeving. Per
1 januari 2012 is daarom een aantal werkzaamheden voor rijksmonumenten vergunningvrij
(bijvoorbeeld bij gewoon onderhoud waarbij materiaalsoort en kleur niet verandert of inpandige
wijzigingen van een onderdeel van het monument dat uit het oogpunt van monumentenzorg geen
waarde heeft). Omdat in de gemeente Dongen ook gestreefd wordt naar minder en heldere
regelgeving geldt deze regel uit het Bor in Dongen ook voor gemeentelijke monumenten. Dit is
geregeld in de erfgoedverordening. Voor rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten gelden
zodoende
dezelfde
regels.
Onduidelijkheden
kunnen
hiermee
worden
voorkomen.
Monumenteigenaren hoeven niet meer voor alle wijzigingen een vergunning aan te vragen.
Voor veel monumenteigenaren is echter niet altijd bekend welke werkzaamheden onder onderhoud
vallen en welke onder restauratie, en welke interieuronderdelen monumentale waarde hebben.
Informeren van eigenaren en bewoners hierover is daarom belangrijk.
Kennis van zaken is tevens noodzakelijk voor restauratie- en onderhoudswerkzaamheden
aan monumenten. Specifieke kennis van en omgang met historische gebouwen is belangrijk om
monumenten op een goede manier voor de toekomst te bewaren. De uitvoeringsvoorschriften bieden
‘spelregels’ die bij restauratie en onderhoud van monumenten van toepassing zijn. Het betreffen
richtlijnen die aangeven welke materialen en welke uitvoeringswijzen bij restauratie recht doen aan het
monument.
Bij handhaven denken we als eerste aan regels. We kunnen er als gemeente Dongen ook niet
omheen om opgelegde regels te controleren en als er niet aan voldaan wordt te handhaven. Er wordt
altijd eerst gekeken of er alternatieven zijn die vanuit cultureel oogpunt verantwoord zijn. Met regels
scheppen we ook duidelijkheid voor de betrokkenen. De gemeente laat zich voor gemeentelijke
monumenten leiden door de regels zoals die ook gelden voor rijksmonumenten. Indien er voor een
gemeentelijk monument een onderhouds- of restauratiesubsidie is toegekend wordt gecontroleerd of
er uitvoering is gegeven conform de voorwaarden verbonden aan de subsidieverlening of
omgevingsvergunning.
Binnen de gemeente Dongen houden ambtenaren vanuit verschillende beleidsterreinen (beleid op het
gebied van bouwkundige zaken, cultuur, ruimtelijke ontwikkeling, wegen en groen, toerisme en
recreatie) zich bezig met het cultureel erfgoed in de gemeente. De kennis met betrekking tot cultureel
erfgoed is daardoor versnipperd aanwezig. Bundeling van kennis is noodzakelijk om de
verantwoordelijkheden met betrekking tot cultureel erfgoed vorm te kunnen geven. Voor een goed een
eenduidig cultuurbeleid is het is belangrijk dat beleidsmedewerkers, vergunningverleners en
handhavers specifieke kennis opdoen inzake monumentenzorg en uitvoeringsdetails. Verder dienen
interne gemeentelijke werkprocessen op elkaar afgestemd te zijn. Indien noodzakelijk, bij afwijking van
verleende omgevingsvergunning of het zonder benodigde vergunning uitvoeren van
vergunningplichtige werkzaamheden, zal de gemeente als bevoegd gezag tot handhaven moeten
overgaan. Om dit zoveel mogelijk tegen te gaan is het ook cruciaal dat de informatie aan onze burgers
en het bedrijfsleven volledig is en makkelijk te benaderen.
3.5 'Archeologievriendelijk' bouwen
Om de archeologische waarden in de bodem te bewaren en toch een terrein te kunnen ontwikkelen,
wordt er gezocht naar manieren om te bouwen en tegelijkertijd zo min mogelijk schade toe te brengen
aan de archeologische overblijfselen. Men noemt dit ook wel ‘archeologievriendelijk bouwen’.
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Hieronder verstaat men bijvoorbeeld het aanbrengen van een ophoging, het toepassen van
overkragingen en/of het toepassen van een ondiepe fundering. Ook het gebruik van geschroefde
palen in plaats van geheide palen in het plangebied of het verplaatsen van gebouwen en (open)
bestratingen aanbrengen over de vindplaats(en) kan er toe leiden dat de verstoring van het
archeologisch bodemarchief wordt geminimaliseerd. Het aanbrengen van heipalen zal altijd de
ondergrond verstoren. Indien het gebruik van heipalen noodzakelijk is zal er aandacht moeten worden
besteed aan de plaatsing van de palen, zodanig dat de archeologische resten in de ondergrond niet of
nauwelijks verstoord zullen worden.

Verantwoord omgaan met de plaatsing van heipalen

Bij twee plannen aan de Oude Baan te Dongen is bijvoorbeeld een zandpakket van 70 cm opgebracht
waardoor men met de aanlegdiepte van de fundering boven de laag met archeologische waarde kon
blijven. Eenzelfde systematiek wordt gebruikt voor het bouwplan Hoge Ham 83 te Dongen.
Er is in Nederland en Dongen in het bijzonder overigens nog relatief weinig ervaring opgedaan met de
toepassing van dergelijke archeologiebesparende maatregelen en met de effecten die ze kunnen
hebben op het bodemarchief op de langere termijn. Het is dan ook van belang om de vindplaatsen
waar archeologiebesparende maatregelen zijn toegepast, te monitoren om hiervan te leren en de
effecten hiervan op een vindplaats in beeld te brengen. Het in een vroeg stadium van het
ontwikkelproces ingaan op mogelijke maatregelen bij bekende, of door archeologisch vooronderzoek
verkregen, gegevens over archeologische sporen heeft duidelijke voordelen. Hierdoor kan de tijd voor
nader en verder archeologisch onderzoek en dus de kosten beperkt worden en in sommige gevallen
wellicht worden uitgespaard.
3.6 Subsidie
Instandhouding van ons gebouwde erfgoed vraagt om een grote betrokkenheid en
verantwoordelijkheid van eigenaren en bewoners. Door bescherming vragen wij als gemeente immers
aan hen om ons gezamenlijk erfgoed in stand te houden. Tevens brengt een monumentenstatus
beperkingen voor de eigenaar met zich mee. Verbouwingen, (ingrijpende) wijzigingen en restauraties
kunnen niet zonder vergunning uitgevoerd worden en er wordt beoordeeld of het monument de
gewenste ingrepen kan verdragen. Het verlenen van monumentensubsidie is ter compensatie van de
meerkosten bij onderhouds- en restauratiewerkzaamheden en stimuleert eigenaren om verantwoorde
en zorgvuldige restauraties uit te voeren.
Uit onderzoek van het Nationaal Restauratiefonds blijkt dat 95% van de monumenteigenaren behoefte
heeft aan financiële ondersteuning voor onderhoud en restauratie van hun monument.22 Er is echter
een spanningsveld tussen de beschikbare middelen en behoefte aan financiële ondersteuning.
Daarom zijn regels en voorwaarden geformuleerd voor het verkrijgen van subsidie, opgenomen in de
'Verordening subsidiëring gemeentelijke monumenten 1998'. Daaraan gekoppeld zit een 'Leidraad
subsidiabele kosten' waarin wordt uitgelegd welke zaken subsidiabel zijn. Beide zijn uit 1998 en zullen
worden geactualiseerd. Alleen onderhoudskosten (preventief) en restauratiewerkzaamheden gericht
op instandhouding van monumentale waarden zijn subsidiabel. Bij de actualisatie van de
subsidieverordening zullen deze kosten, gericht op preventief onderhoud en instandhouding en voor
zover noodzakelijk subsidiabel blijven. Uitgangspunt moet zijn een krachtiger en eenvoudiger

22

Nationaal Restauratiefonds, Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten
juli/augustus 2011, 30 september 2011.
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subsidiesysteem. Door de administratieve lastendruk te verminderen moet het eenvoudiger worden
voor eigenaren om subsidie te krijgen.
Rijksmonument
Onderhoudskosten van een rijksmonument zijn fiscaal aftrekbaar. Daarnaast bestaat de mogelijkheid
van een laagrentende lening bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF) in de vorm van een
Restauratiefonds-hypotheek,
Restauratiefondsplus-hypotheek
en
een
Annuïteitenlening.
Rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, zoals een kerk, molen of fabriek,
kunnen voor planmatig onderhoud een instandhoudingssubsidie aanvragen in het kader van het
Besluit rijkssubsidieregeling instandhouding monumenten (Brim). De subsidie is een tegemoetkoming
in de kosten voor het reguliere onderhoud van het rijksmonument. De overheid stimuleert met deze
subsidie regelmatig onderhoud van het monument.

Groot onderhoud bij de Laurentiuskerk in Dongen met behulp van een rijkssubsidie (Foto: Jan Stads/Pix4Profs)

Meer informatie over subsidies en andere financiële regelingen voor rijksmonumenten is te vinden op
de sites van het Nationaal Restauratiefonds www.restauratiefonds.nl en de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed www.cultureelerfgoed.nl.
Gemeentelijk monument
Voor gemeentelijke monumenten geldt in het kader van de ‘Verordening subsidiëring gemeentelijke
monumenten 1998’ een subsidiebijdrage voor onderhoud en/of restauratie ten behoeve van
instandhouding en herstel van cultuurhistorisch waardevolle onderdelen. Een actualisatie van deze
verordening is in voorbereiding en zal medio 2016 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden
aangeboden.
De gemeentelijke monumenten komen in aanmerking voor een abonnement van de
Monumentenwacht Brabant waarbij 2 jaarlijks een bouwtechnische inspectie gedaan wordt naar de
staat van het object. Kleine reparaties worden daarin meegenomen. De uitkomsten van de inspectie
worden in een inspectierapport verwerkt en aan de eigenaar aangeboden. De inspectie wordt 2jaarlijks uitgevoerd. Het abonnement en de inspectiekosten worden door de gemeente betaald.
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Vaartweg 157 in Dongen-Vaart; rieten dakbedekking met gemeentelijke restauratiesubsidie in 2015 vernieuwd.

Voor gemeentelijke monumenten bestaat er ook nog de Cultuurfonds-hypotheek en de
Annuïteitenlening. De Cultuurfonds-hypotheek is een laagrentende lening die aangevraagd kan
worden als men voornemens is werkzaamheden uit te gaan voeren aan een gemeentelijke monument.
De rente ligt 4,5% onder de reguliere marktrente met een minimum van 1,5%. Deze aantrekkelijke
financieringsfaciliteit is een initiatief van het Nationaal Restauratiefonds en het Prins Bernhard
Cultuurfonds. Meer informatie over subsidies en andere financiële regelingen voor gemeentelijke
monumenten is te vinden op de sites van het Nationaal Restauratiefonds www.restauratiefonds.nl en
de gemeente Dongen www.dongen.nl. Op de Cultuurhistorische Waardenkaart worden alle
(gemeentelijke) monumenten met hun redengevende waardering aangegeven.
Identiteitsbepalend object
Een identiteitsbepalend object heeft geen monumentale status. Het betreft cultuurhistorische
waardevolle objecten die in de gemeente Dongen een bescherming hebben gekregen alleen tegen
het voortijdig slopen. Er worden geen beperkingen opgelegd met betrekking tot het bouwen en/of
verbouwen dan wel het vergunningsvrij bouwen. Hierbij worden de regels vanuit de
bestemmingsplannen en de landelijke regels omtrent het vergunningvrij bouwen gevolgd. Omdat er
geen nadere regels voor het bouwen worden opgelegd is het ook niet logisch om subsidie te
verstrekken voor het onderhoud en/of restauratie. De objecten komen in aanmerking voor een
abonnement van de Monumentenwacht Brabant waarbij 2-jaarlijks een bouwtechnische inspectie
gedaan wordt naar de staat van het object. Kleine reparaties worden daarin meegenomen. De
uitkomsten van de inspectie worden in een inspectierapport verwerkt en aan de eigenaar
aangeboden. De inspectie wordt 2-jaarlijks uitgevoerd. Het abonnement en de inspectiekosten worden
door de gemeente betaald.
3.7 Duurzame monumenten
Duurzaamheid staat ook bij de gemeente Dongen op de agenda. De bebouwde omgeving is daarbij
een van de gebieden waarop we ons richten. Monumenten maken onderdeel uit van de gebouwde
omgeving en kunnen daarom bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen op het gebied van
duurzaamheid zoals verwoord in het Omgevingsbeleidsplan 2015-2019. Het doel van de gemeente
Dongen is om te komen tot een energie neutrale gebouwde omgeving in 2040. Daarnaast loopt er een
project vanuit de provincie Noord-Brabant om 800.000 woningen in 2050 energieneutraal te krijgen.
De gemeente Dongen onderschrijft dit project. Om dit allemaal te bereiken wordt het gebruik van
duurzame energiebronnen gestimuleerd, onder andere door de mogelijkheden en kansen voor diverse
duurzame energietechnieken in beeld te brengen. Ook worden
afspraken gemaakt met
woningcorporaties om hun woningvoorraad energiezuiniger te maken en worden energiezuinige
woningen gebouwd. De gemeente investeert ook in energiebesparende maatregelen in de eigen
gebouwen en weegt duurzaamheid mee in aanbestedingen en inkooptrajecten.

Nota Cultureel Erfgoed Dongen (2016-2018)

versie 16.01

68

Het begrip duurzaamheid kent twee definities :
1.
Bestendig, (relatief) lang standhoudend;
2.
Gemaakt en gebruikmakend van grondstoffen en volgens processen die nu en in de
toekomst geen blijvende schade toebrengen aan het milieu en de aarde.

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Monumenten kunnen bijdragen aan de duurzaamheidambities. Het gaat hierbij uitdrukkelijk niet alleen
om het terugdringen van energiegebruik bij monumenten, maar ook over verantwoord omgaan met
materialen en ervoor zorgen dat wijzigingen aan het monument ook voor toekomstige gebruikers
kwaliteit hebben en houden. Op deze manier voldoet een duurzame erfgoedzorg aan beide definities
van het begrip duurzaamheid. Monumenten zijn vanwege hun lange levensduur vaak al duurzaam.
Door hergebruik en verbouwingen gaan veel monumenten al decennia en soms eeuwen mee. Maar
monumenten zijn over het algemeen niet geïsoleerd volgens de huidige maatstaven en woonwensen.
Bewoners en gebruikers willen daarom maatregelen treffen om het energieverbruik terug te dringen en
het wooncomfort te verhogen. Aanpassingen van de gebouwde voorraad ten behoeve van
duurzaamheidmaatregelen kunnen echter op gespannen voet staan met het uitgangspunt van behoud
van historische kwaliteiten. De gemeente Dongen wil zorgdragen voor zowel haar monumenten als
het milieu. Een balans tussen historische kwaliteiten en duurzaamheid is daarom noodzakelijk.
Vanuit het oogpunt van monumentenzorg kunnen aanpassingen van monumenten mogelijk zijn. Maar
de geijkte maatregelen, zoals dubbel glas en gevelisolatie, zijn niet zonder meer geschikt voor
monumenten, omdat zij de monumentale kwaliteiten kunnen aantasten. Monumenten vragen om
maatwerk, omdat elk pand weer anders is. Het is belangrijk dat eigenaren weten welke stappen zij
kunnen of moeten nemen om gewenste duurzaamheidsmaatregelen te kunnen uitvoeren. Ook moeten
zij weten dat de kans bestaat dat bepaalde ingrepen niet altijd toegestaan zullen worden. Hierbij zal
duidelijk uitgelegd moeten worden waarom bepaalde ingrepen voor monumenten niet geschikt zijn.
Ook zullen eigenaren en bewoners geïnformeerd moeten worden over energiebesparing zonder
fysieke ingrepen. Hierbij valt te denken aan relatief eenvoudige maatregelen als het woninggebruik en
het aanbrengen van dikke gordijnen, energiebesparende verlichting en zuinige cv-ketels. Zoals
eerder al is aangegeven, hebben eigenaren behoefte aan onafhankelijke informatie en advies. Voor
monumenten en beeldbepalende panden is dit vanwege het maatwerk extra belangrijk. Het is daarom
voor de gemeente Dongen van belang dat we ons eigen kennisniveau op het gebied van duurzame
monumenten op peil houden en ontwikkelingen op dit vlak blijven volgen.
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Schoolstraat 3 in Dongen (voormalig klooster Maria-Oord) waar een herbestemming voor gezocht zou moeten worden.

Vanuit het perspectief van duurzaamheid is het daarnaast gewenst om niet alleen te kijken naar de
beperkingen die monumenten met zich meebrengen, maar juist ook naar de kansen die er zijn voor
monumenten om bij te dragen aan een oplossing van het duurzaamheidsvraagstuk. Daarom wil de
gemeente Dongen gaan bekijken of er maatregelen zijn die standaard altijd bij monumenten kunnen
worden toegepast en of procedures voor bepaalde maatregelen kunnen worden vereenvoudigd of
versneld. Om monumenten goed voor de toekomst te kunnen behouden zal verder niet alleen
gekeken moeten worden naar aanpassing van gebouwen, maar zal ook gezocht moeten worden naar
andere mogelijkheden om aan de duurzaamheiddoelstellingen te voldoen. Duurzaamheid gaat immers
over meer dan alleen energiebesparing. Verantwoord omgaan met materiaalgebruik en een passende
en toekomstbestendige functie zijn ook onderdelen van duurzaamheid.
Een passende en toekomstbestendige functie is een functie waarvoor het monument niet ingrijpend
gewijzigd hoeft te worden en die lange tijd mee kan gaan. De gemeente kan daarom besluiten aan
bepaalde functiewijzigingen van monumenten niet mee te werken, omdat het om een functie voor de
korte termijn gaat, die te belastend is voor het monument. Zo is bijvoorbeeld het mogelijk maken van
een winkelfunctie in een woonhuis, terwijl daarvoor veel wijzigingen van het monument nodig zijn, niet
altijd een toekomstbestendige functiewijziging. Het monument wordt aangepast, de winkel wordt
verlaten en het monument moet opnieuw aangepast worden aan de eisen van de nieuwe eigenaar.
Andere functies kunnen juist heel geschikt zijn voor monumenten en zijn daarmee vaak ook
duurzaam.
Verantwoord omgaan met materiaalgebruik houdt in dat onderdelen van het gebouw die in technisch
goede staat zijn niet mogen worden vervangen door nieuwe onderdelen, ook al leidt dat tot
energiebesparing. Achterliggende gedachte is dat het produceren van nieuwe onderdelen energie
kost en dat er goede onderdelen weggegooid worden, hetgeen belastend is voor het milieu. Net zoals
voor monumenten in particulier eigendom is het verduurzamen van monumenten in gemeentelijk bezit
ook maatwerk. Samenwerking tussen verschillende gemeentelijke afdelingen is daarbij noodzakelijk.
De afgelopen paar jaar is er in Nederland veel kennis en ervaring opgedaan met het verduurzamen
van monumenten. Deze kennisontwikkeling zal ook de komende jaren nog doorgaan.
Voor tips op het gebied van duurzame monumentenzorg verwijzen wij naar de links
http://www.duurzamemonumenten.com/top-10-tips-voor-monumenteigenaren en
https://www.monumenten.nl/onderhoud-en-restauratie/duurzame-en-energiebesparende-maatregelen.
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Top 10-tips voor monumenteigenaren en exploitanten
1. Neem veel aandacht voor een integrale intake op alle aspecten inclusief herbestemming van
functies, vocht, comfort, exploitatiemodel (b.v. leisure) en gedrag;
2. Meten is weten! Het niet functionele energiegebruik kan in de tonnen lopen;
3. Ontwikkel een visie voor het monument: kijk daarbij niet wat het beleid voor het monument
kan betekenen, maar wat het monument voor het beleid kan betekenen;
4. Wet- en regelgeving: niet vragen naar wat niet mag, maar naar wat wel mag en betrek zoveel
mogelijk wetgevers in het proces. Vaak is een radicale upgrade van minder waardevolle delen
in ieder geval mogelijk;
5. Financiering is een samenwerkingsmodel! Voor de samenhang en de samenwerking in alle
fasen van het proces is het essentieel dat alle betrokken partijen bereid zijn daar in te
investeren;
6. Duurzaamheidsmaatregelen zoveel mogelijk laten meeliften op restauratie of
renovatiemaatregelen. Zo wordt de terugverdientijd een zeer beperkt keuzecriterium;
7. Vraag aan bedrijven om met een gezamenlijke aanbieding voor het gehele (energie)concept
te komen, i.p.v. individuele offertes voor individuele producten;
8. Verwarmingssystemen aanpassen aan het gebruik van de ruimtes. Infraroodverwarming
bijvoorbeeld is een goede optie voor ruimtes met hoge plafonds en laag-frequent gebruik.
Bovendien kan de ruimtetemperatuur laag blijven terwijl de gevoelstemperatuur comfortabel
is;
9. Organiseer een actief samenspel en een hecht netwerk van bestuurders, ambtenaren,
initiators en vaktechnische mensen voor bouw en exploitatie;
10. Ieder probleem is zeer waarschijnlijk elders al een keer opgelost. Organiseer de
kennisuitwisseling van leerervaringen van monumenteneigenaren, eventueel ondersteund
door de Monumentenwacht en beschikbare toolkits.
3.8 Financiering
Het erfgoedbeleid maakt in de Programmabegroting deel uit van het programma 'Kunst en cultuur'. In
dit programma worden jaarlijks gelden gereserveerd voor uitvoering van het beleid. De middelen voor
instandhouding van monumenten (onderhoud- en restauratiesubsidie) wordt jaarlijks vastgesteld en is
voor 2016 € 25.000,00. Tevens worden uit dit bedrag de kosten voor de organisatie van de jaarlijkse
"Open Monumentendag' betaald.
De kosten voor het archeologisch onderzoek,
wanneer deze voor gemeentelijke projecten
noodzakelijk is, worden gefinancierd vanuit de grondexploitatie.
Om uitvoering te geven aan de ambities, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame monumenten en
het verduurzamen van gemeentelijk cultureel (erf)vastgoed, moet jaarlijks aan de hand van het
uitvoeringsprogramma gekeken welke financiële middelen noodzakelijk zijn.
Voor het communicatietraject met betrekking tot cultureel erfgoed zullen het Team Communicatie en
het Team Vergunningen en Handhaving samenwerken.
Voor het nieuwe beleid zal geen begrotingswijziging nodig zijn. In de raadsvergadering van 20 februari
2014 is er een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld van € 36.500,00 bedoeld om ons
monumentenbeleid te evalueren / actualiseren. Per 1 januari 2016 is er nog € 11.345,00 voor
incidentele tegenvallers aanwezig in de Reserve Monumenten. Hierdoor is de speelruimte zeer
beperkt en dit werkt negatief in op de instandhouding.
Zoals aangegeven wordt er jaarlijks een bedrag van € 25.000,00 in de begroting opgenomen voor
onderhoud- en restauratiesubsidies voor de gemeentelijke monumenten. Ons huidig subsidiebeleid
dateert uit 1998 en is aan vernieuwing toe. Ondanks dat het genoemde bedrag van € 25.000,00 aan
de krappe kant is (verouderde subsidieverordening en toenemende kosten) willen wij geen verhoging
van het bedrag vragen. Met de huidige financiële positie waarin we verkeren kunnen wij een
verhoging vooralsnog niet rechtvaardigen. Om de instandhouding van ons cultureel erfgoed niet de
dupe laten worden hiervan is handhaving van dit bestaande budget wel noodzakelijk.
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Groenstraat 9 in Dongen

In Dongen houden we al weer jaren de Open Monumentendag in het 2e weekend van september. De
organisatie ligt hiervoor in handen van de heemkundekring(en) en wij ondersteunen en faciliteren voor
zover mogelijk. Hiervoor wordt ieder jaar een vergoeding van maximaal € 500,00 gereserveerd. Deze
wordt betaald uit gelden die voor monumentenzorg al in de begroting zijn opgenomen. We merken dat
het jaarlijks moeilijker wordt om voor dit bedrag een leuke interessante dag in elkaar te zetten. Dit
komt omdat vaak materiaal, materieel en mensen moeten worden ingehuurd waardoor het duurder
wordt. We willen dan ook hierin tegemoet komen en de bijdrage verhogen naar maximaal € 1.000,--.
Ook deze zal uit het lopende budget betaald worden. We moeten ons blijven inzetten voor het
organiseren van deze dag in samenwerking met beide heemkundekringen.
Vanwege het ontbreken van verdere financiële budgetten voor cultuurhistorie in onze gemeente zullen
we op zoek moeten gaan naar financieringsmogelijkheden voor het financieren van publieksgerichte
activiteiten zoals publieksfolders en het aantrekken van recreanten.
De minister van OCW heeft twee subsidieregelingen ontwikkeld ter voorkoming van sloop of
langdurige leegstand en ter bevordering van een duurzaam gebruik van cultuurhistorisch waardevolle
objecten, zoals kerken, kloosters, industriële complexen en boerderijen. De minister wil om te
beginnen eigenaren en andere partijen stimuleren op zoek te gaan naar een nieuwe functie voor deze
objecten met een plankostenregeling. In afwachting van een nieuwe bestemming kunnen de objecten
wind- en waterdicht gehouden worden. Hiervoor is de tweede regeling bedoeld. Meer informatie
omtrent de regelingen is te vinden op de websites www.cultureelerfgoed.nl en www.monumenten.nl.
De provincie Noord-Brabant maakt zich ook sterk voor het behoud van cultuurhistorie en heeft
hiervoor diverse subsidieregelingen in het leven geroepen zoals bijvoorbeeld herbestemmen van
kerken, instandhouding van molens, restauratie rijksmonumentaal industrieel erfgoed, restauratie
rijksmonumentaal religieus erfgoed, projecten voor het versterken van vrijetijdseconomie, e.d. Het
indienen van een verzoek om in aanmerking te komen voor een subsidie vanuit een van deze
regelingen is vaak aan een bepaalde periode verbonden. Daarnaast is het toekennen onder andere
ook afhankelijk van het bereiken van het in de regelingen opgenomen subsidieplafond. In deze
gevallen is het wachten en blijven controleren of er nieuwe regelingen worden bekendgemaakt. Het is
onze taak om hier actief in te zijn en indien nodig dit te communiceren met belanghebbenden.
Voor het volop benutten van onze mogelijkheden om cultuurhistorie zichtbaar te maken, te houden en
op te nemen in ruimtelijke ontwikkelingen zijn vooralsnog geen aanvullende financieringen nodig. Door
een goede verankering van cultuurhistorie in ons beleid, te samen met het benutten van onze
cultuurhistorische waardenkaart, en het benutten van het aanwezige erfgoed door het al in een vroeg
stadium op te nemen in de planvorming, kan de geschiedenis van een plek of een gebied zichtbaar
blijven.
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Acties:

-

-

-

Evalueren van de redengevende beschrijvingen van de gemeentelijke monumenten.
Bedoeling om van alle gemeentelijke monumenten de redengevende beschrijving te
onderzoeken of deze nog up to date zijn dan wel aanpassing behoeven.
Volledige en duidelijke informatie naar alle betrokken doelgroepen (in- en externe
partners, eigenaren, bedrijven). Er dient onder andere informatie aangeboden te worden
over wat een monumentenstatus inhoudt, waar een eigenaar op moet letten bij
verbouwingen en restauraties en waar rekening mee gehouden moet worden bij
duurzaamheid en energiebesparing.
Door middel van het meer organiseren van bijvoorbeeld een monumentenbeurs (waarop
monumenteigenaren en –bewoners informatie kunnen krijgen over alle facetten van de
monumentenzorg) of lezingen kan de gemeente in de informatiebehoefte voorzien.
Opzetten van een communicatieplan over vergunningvrije en vergunningplichtige
werkzaamheden.
Onderzoeken van mogelijkheden voor vereenvoudigen regelgeving voor het wijzigen van
monumenten.
Binnen de gemeentelijke organisatie de interne werkprocessen op elkaar afstemmen.

Inventariseren noodzakelijke opleidingen medewerkers en de mogelijkheid bekijken om dit
op te nemen in het opleidingsplan van de verschillende teams.
Handhaving dient verder uitgewerkt te worden in het integrale handhavingsbeleidsplan.
Aanschrijven bij passieve verwaarlozing.
Actualiseren van de erfgoedverordening
Opzetten van uitvoeringsvoorschriften.
Actualiseren van de 'Verordening subsidiëring gemeentelijke monumenten1998' met
bijbehorende 'Leidraad subsidiabele kosten'.
Het duurzaam omgaan met monumenten en energiebesparing in monumenten
onderzoeken en uitwerken. Vervolgens hierover een communicatieplan en
voorlichtingstraject uitzetten.
Bij functiewijzigingen van monumenten het duurzaamheidsaspect, in de zin van
toekomstbestendigheid nadrukkelijk afwegen.
Onderzoeken welke duurzaamheidsmaatregelen aan monumenten eenvoudiger kunnen
worden gerealiseerd en op welke manier.
Voor het verduurzamen van monumenten in gemeentelijk bezit trekken de diverse teams
binnen de gemeente samen op. In overleg wordt een pilotproject gezocht.
Het onderzoeken en in beeld brengen van alternatieve financieringsbronnen voor het
uitvoeren van onze ambities.
Jaarlijks aan de hand van het uitvoeringsprogramma de noodzakelijke middelen in beeld
brengen om uitvoering te kunnen geven aan het uitvoeringsprogramma. Indien financiële
middelen nodig zijn wordt dat betrokken bij de begrotingsvoorbereiding/-voorstel aan de
raad.

3.9 Uitvoeringsprogramma
De voornemens en prioriteiten voor het erfgoedbeleid worden jaarlijks door het college van
burgemeester en wethouders concreet uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma voor het komende
jaar. De gemeenteraad wordt hierover door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Over
de uitvoering van het uitvoeringsprogramma legt het college jaarlijks verantwoording af aan de
gemeenteraad. Aan het eind van de hoofdstukken staan de actiepunten per onderwerp opgesomd. In
deze paragraaf is een totaaloverzicht opgenomen van alle acties, genoemd in deze nota, die nog
uitgewerkt moeten worden. De verschillende acties zijn per themahoofdstuk gegroepeerd.
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Deze acties zijn onderverdeeld in de drie strategieën:
1. Duurzame erfgoedzorg:
- Welstandsnota aanpassen aan de beleidsuitgangspunten van de verschillende gebiedstypen.
- Gemeente, corporatie en/of complexeigenaren dienen een gemeenschappelijke visie voor
gebiedstype 2 op te stellen.
- De informatie op de digitale CHW-kaart verder uitwerken en voor iedereen toegankelijk
maken.
- Bestaande archeologische beleidskaart evalueren en wijzigingen naar aanleidingen van
archeologisch onderzoek vastgelegd in een selectiebesluit verwerken.
- Binnen de gemeentelijke organisatie de interne werkprocessen op elkaar afstemmen.
2. Kennis en inspiratie:
- Samenwerking met partners in de gemeente bij het organiseren van publieksgerichte
activiteiten op het gebied van cultuurhistorie.
- Verdere integrale samenwerking van verschillende gemeentelijke beleidsvelden bij
publieksgerichte activiteiten op het gebied van cultuurhistorie (bijvoorbeeld met toerisme).
- Mogelijkheid onderzoeken voor een financiële tegemoetkoming in de aanschaf van een
herkenningsschildje voor eigenaren van gemeentelijke monumenten.
3. Bescherming en instandhouding:
- Evalueren van de redengevende beschrijvingen van de gemeentelijke monumenten.
Bedoeling om van alle gemeentelijke monumenten de redengevende beschrijving te
onderzoeken of deze nog up to date zijn dan wel aanpassing behoeven .
- Volledige en duidelijke informatie naar alle betrokken doelgroepen (in- en externe partners,
eigenaren, bedrijven). Er dient onder andere informatie aangeboden te worden over wat een
monumentenstatus inhoudt, waar een eigenaar op moet letten bij verbouwingen en
restauraties en waar rekening mee gehouden moet worden bij duurzaamheid en
energiebesparing.
- Door middel van het meer organiseren van bijvoorbeeld een monumentenbeurs (waarop
monumenteigenaren en –bewoners informatie kunnen krijgen over alle facetten van de
monumentenzorg) of lezingen kan de gemeente in de informatiebehoefte voorzien.
- Opzetten van een communicatieplan over vergunningvrije en vergunningplichtige
werkzaamheden.
- Onderzoeken van mogelijkheden voor vereenvoudigen regelgeving voor het wijzigen van
monumenten.
- Binnen de gemeentelijke organisatie de interne werkprocessen op elkaar afstemmen.
- Handhaving dient verder uitgewerkt te worden in het integrale handhavingsbeleidsplan.
- Inventariseren noodzakelijke opleidingen medewerkers en dit opnemen in het opleidingsplan
van de verschillende teams.
- Aanschrijven bij passieve verwaarlozing.
- Actualiseren van de erfgoedverordening
- Opzetten van uitvoeringsvoorschriften.
- Actualiseren van de 'Verordening subsidiëring gemeentelijke monumenten1998' met
bijbehorende 'Leidraad subsidiabele kosten'.
- Het duurzaam omgaan met monumenten en energiebesparing in monumenten onderzoeken
en uitwerken. Vervolgens hierover een communicatieplan en voorlichtingstraject uitzetten.
- Bij functiewijzigingen van monumenten het duurzaamheidsaspect, in de zin van
toekomstbestendigheid nadrukkelijk afwegen.
- Onderzoeken welke duurzaamheidsmaatregelen aan monumenten eenvoudiger kunnen
worden gerealiseerd en op welke manier.
- Voor het verduurzamen van monumenten in gemeentelijk bezit trekken de diverse teams
binnen de gemeente samen op. In overleg wordt een pilotproject gezocht.
- Het onderzoeken en in beeld brengen van alternatieve financieringsbronnen voor het
uitvoeren van onze ambities.
- Jaarlijks aan de hand van het uitvoeringsprogramma de noodzakelijke middelen in beeld
brengen om uitvoering te kunnen geven aan het uitvoeringsprogramma. Indien financiële
middelen nodig zijn wordt dat betrokken bij de begrotingsvoorbereiding/-voorstel aan de raad.
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Bijlage 1: Aanleiding
Aanleiding voor een nieuwe erfgoed nota is een aantal ontwikkelingen op rijks- en gemeentelijk niveau
op het gebied van archeologie en monumentenzorg. De belangrijkste landelijke ontwikkelingen zijn
hier onder toegelicht. Daarnaast is versnippering van het bestaande beleid in verschillende nota’s en
visies aanleiding om het cultuurhistorie beleid te bundelen in één overzichtelijke nota.
Archeologie
Het Verdrag van Valletta en de nieuwe wetgeving.
Nederland heeft in 1992 het Verdrag van Valletta van de Raad voor Europa ondertekend. Aanleiding
voor dit verdrag was de constatering dat het archeologische erfgoed in toenemende mate bedreigd
werd. Niet alleen door natuurlijke processen of ondeskundig gebruik van het bodemarchief, maar ook
en vooral door allerlei ruimtelijke ontwikkelingen.
Met de ondertekening van het Verdrag van Valletta is de beleidsmatige zorg voor het archeologisch
bodemarchief aanzienlijk toegenomen. In artikel 1 van het verdrag staat: 'Archeologische waarden
worden gezien als een onvervangbaar onderdeel van het Europese culturele erfgoed en moeten
daarom worden ontzien bij de ontwikkeling en besluitvorming van ruimtelijke plannen'. Mocht
bescherming onvoldoende mogelijk zijn dan dient de informatie te worden onttrokken aan de bodem
via archeologisch onderzoek, dat wil zeggen een opgraving (artikel 5). Uitgangspunt hierbij is dat de
initiatiefnemer van de verstoring van het bodemarchief de kosten van het onderzoek dient te dragen
(artikel 6).
Op 1 september 2007 zijn de uitgangspunten van het Verdrag van Valletta in de Nederlandse
wetgeving geïmplementeerd via de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) en het
Besluit Archeologische Monumentenzorg (Bamz), waarmee de Monumentenwet 1988 en enkele
andere wetten, namelijk de Ontgrondingenwet, de Woningwet, de Wet Milieubeheer en het Besluit
Ruimtelijke Ordening, werden gewijzigd. De verantwoordelijkheid voor het bodemarchief is hiermee
met name bij de gemeenten komen te liggen. De gemeenten hebben de taak gekregen uitvoering te
geven aan de archeologische monumentenzorg binnen de gemeentegrenzen en moeten bij ruimtelijke
besluitvorming het archeologisch belang afwegen tegen de andere belangen. De belangrijkste
verplichting als gevolg van de nieuwe wet is dat de gemeenteraad bij de vaststelling van
bestemmingsplannen en beheersverordeningen dient aan te geven op welke wijze er rekening is of
wordt gehouden met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden. Ook
bij het voeren van vrijstellingsprocedures in het kader van bestemmingsplannen dient het
archeologisch belang expliciet te worden meegewogen. Via de bestemmingsplannen kan de
gemeenteraad voorschriften voor de omgang met archeologische waarden verbinden aan de
aanvraag van een omgevingsvergunning of bij het afgeven van een ontheffing (resp. art. 39,40,41 Mw
1988). Tevens wordt van hen verwacht dat zij een archeologisch beleid met bijbehorende
instrumenten ontwikkelen.
Bij de invoering van de wet in 2007 heeft de minister van OCW de Tweede Kamer toegezegd de
doelmatigheid en de effecten van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) en het
Besluit Archeologische Monumentenzorg (Bamz) na drie jaar te evalueren. Daartoe is in 2011 een
onderzoek uitgevoerd. De evaluatie kijkt hoe archeologische monumentenzorg in de praktijk werkt.
Aangezien de kern van de wet de betere bescherming van de archeologische waarden is, is in de
eerste plaats onderzocht of door de invoering van het nieuwe stelsel de bescherming van de
archeologische waarden verbeterd is en of dat op effectieve wijze is gebeurd. Daarbij is gekeken naar
vier belangrijke themavelden :
– De praktijk van de ruimtelijke ordening.
– De financiële kaders.
– De liberalisering van de archeologische bedrijfstak.
– Het archeologisch kwaliteitssysteem en de kennisinfrastructuur.
Ook hebben opeenvolgende bewindspersonen verschillende toezeggingen gedaan aan beide
Kamers. Deze toezeggingen zijn ook in de genoemde evaluatie betrokken. Om deze reden is ook
onderzocht of gemeenten en provincies het archeologisch belang serieus oppakken in hun ruimtelijke
ordening, of het uitgangspunt van gelijke concurrentieverhoudingen tussen overheidsorganisaties en
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particuliere ondernemingen in voldoende mate wordt gerespecteerd en of de excessieve
kostenregeling een zinvolle bijdrage levert aan het archeologiebeleid van provincies en gemeenten.
Belangrijke conclusie van de landelijk uitgevoerde evaluatieonderzoek is dat de nieuwe wetgeving
heeft geleid tot een betere bescherming van ons bodemarchief. Dit komt vooral omdat archeologie
een verplicht onderdeel is geworden bij ruimtelijke afwegingen.
Cultuurhistorie
Modernisering Monumentenzorg
Eind 2009 heeft de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een nieuwe visie op de
monumentenzorg gepresenteerd. Het Belvedere-gedachtengoed, dat staat voor een respectvolle
omgang met cultuurhistorische waarden binnen ruimtelijke ontwikkelingen, is hierbij als uitgangspunt
genomen. In zijn beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg pleit de Minister voor een
gemoderniseerde monumentenzorg, waarbij ingezet zal worden op een meer omgevingsgerichte
monumentenzorg in plaats van de traditionele objectgerichte monumentenzorg. Het Besluit Ruimtelijke
Ordening (Bro) is hiervoor per 1 januari 2012 gewijzigd. Essentie van deze aanpassing is dat hetvoor
gemeenten wettelijk verplicht is om cultuurhistorie in bestemmingsplannen op te nemen en als
afwegingsfactor mee te nemen. Daarnaast staat MoMo voor minder regelgeving en meer aandacht
voor herbestemming. In 2011 is een wetswijziging door de Tweede Kamer aangenomen om een
aantal werkzaamheden aan monumenten en in beschermde stadsgezichten vergunningvrij te maken.
Deze wetswijziging is eveneens per 1 januari 2012 in werking getreden. De regeling heeft als gevolg
dat een nieuwe rol voor gemeenten en eigenaren is ontstaan. Gemeenten zullen van een toetsende
en controlerende (handhavende) rol moeten overstappen naar een informerende en begeleidende rol.
De gemoderniseerde Monumentenwet zal om deze redenen van invloed zijn op de gemeentelijke
monumentenpraktijk. We zullen ons meer moeten gaan richten op het inventariseren en analyseren
van cultuurhistorie voorafgaand aan planvormingen, naast het gebruik van cultuurhistorie als toets- en
ontwerpkader. Er is een actief communicatietraject nodig om monumenteigenaren te informeren over
welke werkzaamheden wel vergunningvrij zijn en welke niet.
Klimaat, milieu en duurzaamheid
Op nationaal, internationaal én gemeentelijk niveau bestaat er veel aandacht voor alle aspecten
rondom duurzaamheid en het terugdringen van energieverbruik. Dit kan leiden tot aanpassingen van
de gebouwde voorraad, die op gespannen voet staan met het uitgangspunt voor behoud van
historische kwaliteiten. Er zal daarom aandacht moeten komen voor goede informatieverstrekking aan
eigenaren / bewoners en voor een goede afstemming en kennisoverdracht tussen de milieuaspecten
en cultuurhistorische aspecten. Duurzaamheid gaat echter over meer dan het terugdringen van
energieverbruik. Herbestemming en een duurzame leefomgeving zijn ook belangrijke items. Zowel in
de beleidsvisie Modernisering monumentenzorg als in de door de rijksoverheid uitgegeven
architectuurnota 2009-2012 is herbestemming en herontwikkeling één van de speerpunten. Uit die
architectuurnota blijkt dat, naast het feit dat herbestemming voor minder CO₂-uitstoot zorgt23, het ook
bijdraagt aan het versterken van de identiteit van de leefomgeving en een sterke identiteit draagt op
haar beurt weer bij aan duurzaamheid. Een duurzame ingerichte leefomgeving kan namelijk zijn
functie in sociaal, economisch, cultureel en ecologisch opzicht gedurende lange tijd blijven vervullen.
In dit opzicht is cultuurhistorie ook een belangrijk onderdeel van een duurzame ruimtelijke
ontwikkeling.
Identiteit en leefbaarheid
De trend om cultuurhistorische informatie als inspiratiebron in te zetten voor het ontwerpen van een
gebouw of gebied en bij het inrichten van de openbare ruimte, is op landelijk niveau al enige tijd
geleden ingezet. In Dongen hebben we hier inmiddels de eerste stappen in gezet bij het plan 'De
Hoogt'.

23

Onderzoek heeft aangetoond dat een nieuw energiezuinig gebouw er 35 tot 65 jaar over doet om de energie terug
te verdienen die verloren ging bij de sloop van een oud gebouw ! Bron : Lezing Business Universiteit Nyenrode (Center for
Sustainability), november 2009.
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In de genoemde architectuurnota is aangegeven dat gebouwen en gebieden aan belevingswaarde
winnen als ze een uitgesproken identiteit hebben. Deze identiteit kan volgens de nota zowel in het
verleden als in een sterk nieuw ontwerp liggen. Herbestemming van waardevol en karakteristiek
erfgoed draagt ook bij aan de versterking van de herkenbaarheid en functionaliteit van een wijk, wat
vervolgens leidt tot een grotere publieke waardering voor dat erfgoed en tot een grotere binding aan
de wijk. Daarnaast draagt herbestemming ook bij aan een duurzame leefomgeving.
Nieuwe wet voor het cultureel erfgoed
Juli 2016 wordt een belangrijk moment voor de erfgoedsector. Voor het eerst komt er één integrale
wet die betrekking heeft op onze museale objecten, musea, monumenten en archeologie op het land
en onder water. Samen met de nieuwe Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale
bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk.
De nieuwe Erfgoedwet bundelt 6 bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het
cultureel erfgoed in Nederland. Dit zijn:
1. Monumentenwet 1988;
2. Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten;
3. Wet tot behoud van cultuurbezit;
4. Wet tot teruggave cultuurgoederen uit bezet gebied;
5. Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 inzake onrechtmatige invoer, uitvoer of
eigendomsoverdracht van cultuurgoederen;
6. Regeling materieel beheer museale voorwerpen.
Bovendien worden aan de Erfgoedwet een aantal nieuwe bepalingen toegevoegd. Het uitgangspunt is
dat de beschermingsniveaus zoals die in de huidige wetten en regelingen gelden tenminste worden
gehandhaafd. Meer informatie over de nieuwe Erfgoedwet is te lezen op www.cultureelerfgoed.nl.
De wet gaat naar verwachting op 1 juli 2016 in.
Wie krijgen ermee te maken?
Eigenaren, gebruikers en kopers van erfgoed, (rijks)musea, beheerders van de rijkscollectie,
(amateur)archeologen, belangenverenigingen, professionals in de erfgoedsector, gemeenten,
provincies en verschillende onderdelen van de Rijksoverheid.
Waarom een nieuwe wet voor erfgoed?
Het behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed is nu geregeld in zes verschillende wetten en een
regeling. Hierin hebben roerend, onroerend en archeologisch erfgoed allemaal hun eigen specifieke
definities, procedures en beschermingsmaatregelen. Deze sectorale versnippering van de
erfgoedwetgeving en de noodzakelijke aanpassingen van bestaande wetten zijn de redenen om één
integrale Erfgoedwet op te stellen, waarin deze specifieke wetten en regelingen zijn geïntegreerd.
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Bijlage 2: identiteitsbepalende wegen, paden en waterlopen
e

Nadere uitwerking 2 kwartaal 2016.
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Bijlage 3: Identiteitsbepalende objecten
e

Nadere uitwerking 2 kwartaal 2016.
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Bijlage 4: Erfgoedverordening 2016
e

Nadere uitwerking 2 kwartaal 2016.
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Bijlage 5: Verordening Subsidiëring gemeentelijke
monumenten 2016
e

Nadere uitwerking 3 kwartaal 2016.
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Bijlage 6: Uitvoeringsvoorschriften
e

Nadere uitwerking 3 kwartaal 2016.
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Bijlage 7: Monumentenlijst gemeente Dongen
Gemeentelijk eigendom
Kern Dongen (incl. Klein Dongen en Vaart)
Adres
Achter den Ham 1 t/m 15 (looierij)
Eindsestraat 21
Eindsestraat ong. (mariakapel)
Europaplein 1 (Pauluskerk)
Gasthuisstraat 1 (kerk + standbeeld:
complex, zie Hoge Ham 84)
Gasthuisstraat 17
Gemeentenweg 39
Ger. Majellastraat 46
Groenstraat 9
Heuvel 13
Heuvel 14
Heuvel 15
Heuvel 16
Heuvelstraat 1
Heuvelstraat 6
Heuvelstraat 8
Hoge Ham 9 (woning: complex met
Achter den Ham 1 t/m 15)
Hoge Ham 25
Hoge Ham 57
Hoge Ham 62
Hoge Ham 65
Hoge Ham 68
Hoge Ham 70
Hoge Ham 72
Hoge Ham 82
Hoge Ham 84 (Pastorie)
Hoge Ham 122
Hoge Ham 133
Hoge Ham ong. (bomen Vredeoord)
Kard. v. Rossumstraat 2 / 2A
Kard. v. Rossumstraat 22-30
Kard. v. Rossumstraat 43/Oranjepl.74
Kard. v. Rossumstraat 84 t/m 116
(even)
Kerkstraat 2b, 6
Kerkstraat 32
Kerkstraat 33
Kerkstraat 34
Kerkstraat 39
Kerkstraat 41
Kerkstraat 52
Kerkstraat 56
Kerkstraat ong. (kruisbeeld)
Kerkstraat ong. (trafo)
Klein Dongenseweg 13
Klein Dongenseweg 15

Rijksmonument

Gemeentelijk
monument

Hoort bij Hoge Ham 9
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Hoort bij Gasthuisstraat
1
x
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Adres
Klein Dongenseweg 24
Klein Dongenseweg 44
Martinus Nijhoffstr. 1 (voorheen
Vennen 3)
Mgr. Nolenslaan 17 (molenromp)
St. Josephstraat 37
St. Josephstraat 39 - 41
St. Josephstraat 46-48-50
Vaartweg 6
Vaartweg 31
Vaartweg 108-110 (complex)
Vaartweg 109
Vaartweg 157
Vaartweg 160
Vennen 1
Wilhelminastraat 2 (tegelplateau)
Windmolenweg 14 (molen)
Totaal Dongen

Rijksmonument

Gemeentelijk
monument

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
37

22

Kern 's Gravenmoer
Adres
Hoofdstraat 2
Hoofdstraat 4
Hoofdstraat 5
Hoofdstraat 7
Hoofdstraat 8
Hoofdstraat 16 / 16A
Hoofdstraat 18
Hoofdstraat 19
Hoofdstraat 20-22
Hoofdstraat 43
Hoofdstraat 45
Hoofdstraat 49
Hoofdstraat 50
Hoofdstraat 51
Hoofdstraat 53
Hoofdstraat 55
Hoofdstraat 62
Hoofdstraat 65
Hoofdstraat 69
Hoofdstraat 70
Hoofdstraat 72
Julianalaan 22
Julianalaan 26
Julianalaan 28
Julianalaan 32
Kerkdijk 1
Kerkdijk 4
Kerkdijk 15 (toren eigendom gem.)
Molendijk 40
Molendijk 53
Molendijk 62
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Gemeentelijk
monument

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Adres

Rijksmonument

Gemeentelijk
monument
x

Vaartweg 1
Vaartweg 2
Vaartweg 6
Vaartweg 11
Vaartweg 26 (pastorie)
Vaartweg 27
Vaartweg 28 (kerk)
Vaartweg 37
Vaartweg 56
Vaartweg 57
Vaartweg 68
Vaartweg 80
Vaartweg 80 A
Waspikseweg 1
Waspikseweg 5
Waspikseweg 8
Waspikseweg 15
Wilhelminalaan 1
Wilhelminalaan 13-15
Totaal ’s Gravenmoer

x
21

29

Totaal gemeente Dongen

58

51
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'Een cultuur die zijn verwijzend karakter kwijtraakt, is maar een halve.'
(literatuurcriticus - letterkundige K. Fens, 1929 - 2008)

