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We leven in bijzondere tijden, waarin 
er veel verandert in Brabant. Maar 
sommige zaken blijven. en daar moet 
je paradoxaal genoeg soms aan her-
innerd worden.  een van die zaken is 
dat bij Brabanders buiten echt van 
binnen zit. 

voor de tweede  keer organiseerde 
erfgoed Brabant de Brabantse erf-
goed Biënnale, ditmaal rondom het 
thema cultuurhistorisch landschap. 
dat thema raakt Brabanders in het 
hart. veel dichterbij kun je niet ko-
men, want het Brabants landschap 
heeft een grote invloed gehad op de 
ontwikkeling van de Brabantse identi-
teit. en Brabanders hebben hun eigen 
sporen eeuwenlang zichtbaar achter-
gelaten. de wisselwerking tussen de 
Brabander en zijn of haar land is zeer 
inspirerend. inspiratie waaraan meer 
dan ooit sterke behoefte blijkt te be-
staan. 

dat blijkt vooral uit het enthousiasme 
en de belangstelling bij partners en 
het publiek voor de activiteiten die 
samen met het erfgoedveld zijn ont-
plooid. nieuwe werkvormen om el-
kaar te ontmoeten en van gedachten 
te wisselen. tal van ervaringen zijn 
door kunstenaars, verhalenvertel-
lers, eigenaren, beheerders en andere 
meemakers aangereikt. en die verha-
len, beelden, geluiden of geuren zijn 

dankbaar in ontvangst genomen. dat 
heeft iedereen die heeft bijgedragen 
zelf kunnen ervaren.

ook tussen mensen die dit moge-
lijk hebben gemaakt zijn banden 
gegroeid en dat wekt toch ook ver-
wondering. dat samenwerking loont 
wordt vaak gezegd, maar als je het 
zelf meemaakt weet je weer dat het 
toch niet zo vanzelfsprekend is. deze 
publicatie is de uitdrukking van hoe 
we daarin geslaagd zijn.

Misschien is de samenwerking zo 
geslaagd omdat de ervaring van ons 
landschap iedereen ook letterlijk met 
twee benen op de grond zet. daar-
door werd de passie om waardevolle 
ervaringen te delen en te beschermen 
vanzelf gekoppeld aan een ‘no-non-
sense’ benadering, zoals een partner 
het verderop in deze bundel treffend 
verwoordt. Juist het getoonde lef om 
over je eigen schaduw heen te sprin-
gen, maakt dat samenwerking echt 
waardevol wordt. in ieder geval heb ik 
zelf gemerkt dat er doelgericht en be-
trokken is gewerkt aan betekenisvolle 
projecten. projecten die wachten op 
een vervolg. 

Buiten, maar van binnenuit.

anne-Wil Maris 
projectleider

de verwondering dat samenwerking werkt…

ç
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Cultuurhistorisch landschap: Buiten zit van Binnen

samen met het erfgoedveld op zoek gaan naar de betekenis, identiteit, kansen, bedreigin-
gen en – vooral – de beleving van het cultuurhistorisch landschap in de provincie noord-
Brabant. dat was het doel van de Brabantse erfgoed Biënnale 2012-2013, dat als thema 
had: Cultuurhistorisch landschap. het centrale motto was daarbij ‘Buiten zit van Binnen’: 
we wilden namelijk vooral weten hoe de Brabander het landschap waarin hij leeft, woont, 
werkt en recreëert beleeft.

het thema van de BeB 2012-2013 sloot ‘natuurlijk’ aan op de agenda van Brabant. in de 
agenda van Brabant speelt het cultuurhistorisch landschap een belangrijke rol, vooral waar 
het gaat om ‘een duurzame samenhang van de typische combinatie van stad en land in 
Brabant’. Daarbij wordt het accent gelegd op regiospecifieke benadering van de landschap-
pelijke omgeving. Maar wat maakt een landschap specifiek voor een regio? En wat is pre-
cies deze Brabantse combinatie van stad en land? In de BEB Cultuurhistorisch Landschap 
zijn we op zoek gegaan naar een antwoord op deze vragen.

onze zoektocht heeft vele vruchten afgeworpen en veel opgeleverd. samen met partners 
zijn we op zoek gegaan naar hetgene dat ons bindt, versterkt en inspireert. in deze eind-
bundel leest u niet alleen beschrijvingen van alle projecten die erfgoed Brabant tijdens deze 
BEB (mede) heeft georganiseerd of gefinancierd, maar ook interviews met een aantal part-
ners die bij de projecten van de BeB betrokken zijn geweest. aan het eind hebben we el-
kaar leren kennen, kennis gedeeld en verzameld om van daaruit nieuwe samenwerkingen 
aan te gaan en projecten op te pakken. de BeB is mede mogelijk gemaakt door de provincie 
noord-Brabant.  

over de BeB 2012-2013 

ç
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de BeB heeft ons veel opgeleverd. niet alleen omdat 
we inhoudelijk op een vernieuwende manier bezig kun-
nen zijn, maar het is ook een kans om erfgoedpartijen 
die elkaar tot nu toe niet hebben kunnen vinden met el-
kaar in contact te brengen. verder proberen we het ook 
breder te trekken: erfgoedpartijen met cultuurpartijen 
in contact brengen, of zelfs partijen buiten het cultuur-
veld betrekken. onze rol is die van verbinder en regis-
seur. Een van de doelen van de BEB was om thema’s 
die leven in het erfgoedveld op de agenda van verschil-
lende overheden te krijgen. Een daarin zijn we geslaagd. 
We zijn geen beleidsbepalers – we kennen onze plek – 
maar het signaleren van ontwikkelingen binnen het veld 
is belangrijk. Wij zijn het veld, met elkaar.

Wij nemen als erfgoed Brabant nu wel afscheid 
van de BeB. Wij moeten keuzes maken binnen onze 
organisatie en we zullen het aantal producten en acti-
viteiten drastisch gaan verminderen. dat heeft aan de 
ene kant te maken met: minder mensen en minder mid-
delen. Maar wij willen ook een duidelijker profiel creëren 
richting het veld. We gaan vanaf ongeveer 2016 steeds 
meer van ‘made by Erfgoed Brabant’ naar ‘powered by 
Erfgoed Brabant’. daarmee bedoelen we: van producent 
naar regisseur, waarbij we meer en meer die verbinden-
de regierol binnen het veld willen aannemen. BEB als 
aparte merknaam, dat past hier niet meer bij.

niet het merk, wel het werk

è

Patrick timmermans, directeur erfgoed BraBant:
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de werkwijze van de BeB zetten we voort. We gaan 
ons meer richten op kortere of juiste langere, meerja-
rige themaprojecten. Zo gaan we de komende jaren 
aandacht besteden aan ‘verhalen van vriend en vijand’. 
Er zijn allerlei gelegenheden die daarbij aansluiten: 
de bevrijdingsherdenking van de tweede Wereldoor-
log volgend jaar, het begin van de Eerste Wereldoorlog 
honderd jaar geleden – die voor Brabant iets heel an-
ders betekende dan voor de rest van nederland – en 
zo voort. niet meer onder BEB-vlag, maar nadrukkelijk 
wel de BEB-werkwijze volgend: hoe breng je partijen bij 
elkaar die met elkaar meer kunnen bereiken dan ieder 
apart? de BEB-site zullen we integreren in een nieuw 
digitaal platform, vóór, dóór en met het veld.

het BeB-project waar ik persoonlijk bij betrokken was, 
was de televisieserie Brabants Landgoed, die ik heb 
gepresenteerd. als directeur van Erfgoed Brabant die 
van huis uit ook historicus is, vind ik het belangrijk om 
zo nu en dan met de poten in de klei te staan – letterlijk, 
in dit geval! andere highlights van deze BEB waren voor 
mij bijvoorbeeld de samenwerking met bkkc rondom 
de oude Buisse Heide en Kasteel geldrop, of het pro-
ject Buurten bij de Boer. ook de werkvorm werkateliers 
is zeker geslaagd te noemen. We hebben dit keer geen 
grote groepen bijeengebracht, maar mensen uitgeno-
digd op deskundigheid – en dat heeft tot echte discus-
sies geleid. de les die we hier uit geleerd hebben is dat 
we ons in eerste instantie op onze stakeholders moe-
ten richten.

Twee hartenkreten heb ik tot slot naar aanleiding van 
de BeB, open vragen richting het veld.  

Hoe zorgen we met elkaar dat de kwes-
ties die we tijdens de BeB besproken 
hebben op de agenda blijven? en dat 
we elkaar blijven ontmoeten? dat is wel 
een zorg die ik heb. 
 
en: hoe zorg je dat de gegevens die we 
met elkaar verzameld hebben behou-
den blijven? Je kunt ze natuurlijk par-
keren op een website, maar hoe kunnen 
we ervoor zorgen dat ze actief gebruikt 
worden?  

op deze vragen heb ik zelf geen antwoord, maar ze zijn 
tijdens de oogstbijeenkomst het bespreken waard. ç



Lorum ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit. nam 
quis leo lacus. inte-
ger sed dolor id felis 
lobortis ornare. Pel-
lentesque dapibus in 
leo eu viverra. Phase-
llus dignissim tortor 
nec ipsum vehicula 
condimentum. Proin 
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goede eigentijdse kunst draagt altijd 
een spoor van het verleden mee 

de ‘nieuwe kasteeLHeer van geLdroP’ Heeft de 
was te drogen geHangen, sePtemBer 2012.
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erik Luermans, senior adviseur BraBants kenniscentrum voor kunst en cuLtuur (Bkkc):

het bkkc vindt het belangrijk 
om erfgoed in verbinding te 
brengen met eigentijdse kunst 
en cultuur. Wij hebben vorig 
jaar – omdat het het Jaar van 
de Historische Buitenplaats 
was – meerdere projecten bij 
buitenplaatsen uitgevoerd. Erf-
goed Brabant wilde ook aan-
dacht besteden aan dat onder-
werp, dus hebben we besloten 
om specifieker samen te wer-
ken. Bij twee verschillende pro-
jecten hebben wij in het kader 
van de BEB daarom samenge-
werkt: bij Kasteel geldrop, en 
op de oude Buisse Heide.  
 

het project bij Kasteel geldrop 
was een heel geslaagd en hu-
moristisch project. Wij waren 
van plan om bij het kasteel een 
groot kunstwerk neer te zet-
ten. Maar kunstenaar Matthijs 
Bosman had een ander idee 
over hoe hij dat historische erf-
goed nieuw leven kon inblazen: 
door zich als kasteelheer voor 

te doen. Hij zou een nazaat zijn 
van de kasteelheer – zo zei 
hij – en daarom mocht hij met 
zijn vrouw en kinderen tijdelijk 
in het kasteel wonen. allemaal 
fictie, maar dat was alleen in 
kleine kring bekend.  
 

aanvankelijk geloofde men 
erin: het heeft de landelijke 
pers gehaald. De fictie heeft 
tot mooie resultaten geleid. op 
zondagmiddagen was er een 
grote toeloop van publiek. En 
ik kan me herinneren dat bij 
het afsluitende bal zo’n hon-
derdvijftig man in de kasteel-
tuin zat. ik moet zeggen dat ik 
het waardeer dat de beheerder 
en bestuur van het kasteel en 
Erfgoed Brabant toestemming 
hebben gegeven voor het pro-
ject. de integriteit van het con-
cept was onomstreden, en ik 
denk dat het daarom zo goed 
geslaagd is.

de samenwerking met erfgoed 
Brabant was prettig en open.  
de organisatie kijkt niet alleen 
terug, maar overweegt: wat 
kunnen we nú met het erfgoed 
doen, voor een breed publiek? 
de medewerkers zijn betrok-
ken en kundig: ze weten heel 
goed wat erfgoed is. daarnaast 
hebben ze een no-nonsense 
aanpak. als de gelegenheid 
zich voordoet is de stap naar 

een nieuwe samenwerking wat 
ons betreft zo gezet. dat is de 
oogst van de laatste twee jaar 
BEB geweest. 

 

als je met eigentijdse kunst 
werkt kun je niet ins blaue 
hinein werken. goede, profes-
sionele kunst draagt altijd een 
spoor van het verleden met 
zich mee. Het is van belang 
dat je een verbinding legt tus-
sen kunst en erfgoed: niet al-
leen voor de eigentijdse kunst, 
maar ook voor het erfgoed. En 
Brabant heeft veel mooi erf-
goed. ik zou het mooi vinden 
als we ook eens goed zouden 
kijken naar industrieel, religieus 
of militair erfgoed. daar liggen 
nog veel kansen om een verbin-
ding te leggen tussen erfgoed 
en eigentijdse kunst: dat zou ik 
interessant vinden. Maar mis-
schien kan dat bij een volgende 
BEB.  

Het is van belang dat je 
een verbinding legt tus-
sen kunst en erfgoed: niet 
alleen voor de eigentijdse 
kunst, maar ook voor het 
erfgoed.

ç
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de afgelopen jaren zijn er verschil-
lende projecten van de BeB bij Kas-
teel heeswijk georganiseerd. de 
opening is hier geweest, in april 2012. 
dat was erg leuk: daar presenteer-
den allerlei organisaties zich. ook de 
Buurtbank kwam bij ons op locatie. 
die heeft persoonlijke verhalen opge-
haald van mensen die een rol hebben 
gespeeld in de recente geschiedenis 
van het kasteel. Meer bekendheid ge-
nereren, dat was ons doel tijdens de 
BEB. niet alleen bij het publiek, maar 
ook bij de sponsoren. En dat is goed 
gelukt, mede dankzij de goede sa-
menwerking met Erfgoed Brabant. 

We hebben vorig jaar ook samen-
gewerkt met andere organisaties, 
onder meer het bkkc. vier kunste-
naars hebben zich laten inspireren 
door het kasteel en de omgeving. 
Eén kunstenaar heeft bijvoorbeeld 
met levend materiaal uit de moes-
tuin prachtige mode ontworpen. dat 
was echt geweldig. En wij hebben de 
zogenaamde Biënnale de Heeswijk 
georganiseerd, in samenwerking met 
interart Beeldentuin. daarbij brachten 
we de moderne tuin in verbinding met 
de historische tuin. dat kon, omdat 
interart op loopafstand ligt van het 
kasteel. twee weken lang bezochten 
mensen de kunstroute, en dat bracht 
Kasteel Heeswijk een heel ander pu-
bliek. 

Waar we ons nu op richten, is het 
toeristisch ontsluiten van het hele 
landgoed heeswijk. dus niet alleen 
het gebied binnen de gracht, maar 
het hele gebied eromheen. daar zijn 
nu meer mogelijkheden voor, want 
juist door de organisatie van de BEB 
zijn ook provincie en gemeente meer 
geïnteresseerd geraakt in Brabantse 
buitenplaatsen. Het zou mooi zijn als 
we die toeristische ontsluiting kunnen 
realiseren. We willen daarbij graag 
samenwerken met andere organisa-
ties in de omgeving. 

er wordt tegenwoordig veel gespro-
ken over duurzaamheid. als íets 
duurzaam is, is het wel een histori-
sche erfgoedinstelling. Wij zijn als 
stichting voortdurend bezig om er-
voor te zorgen dat Kasteel Heeswijk 
goed in stand wordt gehouden. niet 
alleen door restauraties en dat soort 
zaken, maar ook door evenementen, 
waardoor het kasteel in de belang-
stelling blijft. al sinds de Middeleeu-
wen staat hier een kasteel – als dat 
er niet meer zou zijn, zou je een to-
taal ander landschap krijgen. Kas-
teel Heeswijk is al eeuwen de parel 
van wat nu gemeente Bernheze heet. 
Wij moeten ervoor zorgen dat dat zo 
blijft.

een historische erfgoedinstelling: 
dat is pas duurzaam!

JacqueLine kerkHoff, directeur van sticHting kasteeL HeeswiJk:

ç

de kick-off van de BeB oP kasteeL HeeswiJk, 
19 aPriL 2012.
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Kennisinventarisatie BeB

partner: 
Jennemie Stoelhorst, Stoelhorst advies

datum:
maart 2012

Korte beschrijving:
inventarisatie van de stand van zaken op het ge-
bied van Brabants cultuurhistorisch landschap.

doel:
inzicht krijgen in de stand van kennis op dit ge-
bied. vragen die in het rapport beantwoord wor-
den zijn bijvoorbeeld: welke organisaties houden 
zich met het onderwerp bezig? in hoeverre wer-
ken zij samen? Wat zijn actuele beleidsvoorne-
mens op dit gebied? 

opmerkelijke quote:
‘Het is een breed thema wat een multidiscipli-
naire aanpak vraagt. in de praktijk blijkt deze 
echter lastig, omdat iedereen een andere taal lijkt 
te spreken. Maar uiteindelijk hebben alle partijen 
eenzelfde ideaal; namelijk de duurzame ontwik-
keling van het nederlandse cultuurlandschap. in 
al haar vormen en uitingen.’

Rapport: 
Lees hier de kennisinventarisatie ç

pRoJeCTen

http://bebsite.nu/wp-content/uploads/2013/10/inventarisatie.pdf
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partner:
Stichting Kasteel Heeswijk

datum:
19 april 2012

Korte beschrijving:
aftrap van de BEB 2012-2013 op Kasteel 
Heeswijk, met sprekers, inspiratiemarkt en  
borrel.

doel:
Startpunt markeren, ideeën opdoen en 
ervaringen uitwisselen. 

opvallende conclusie: 
‘Stenen en landschap, of ‘rood’ erfgoed en 
‘groen’ erfgoed, hoeven geen tegenpolen van 
elkaar te zijn, maar kunnen elkaar juist verster-
ken.’ – Eric Luiten, TU Delft, spreker op de kick-
off.

Filmpje: 
Bekijk hier het filmpje van de kick-off.

  

Kick-off BeB op Kasteel heeswijk

ç

http://www.youtube.com/watch?v=jgY19vPBcyM
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partner:
Brabants Heem 

datum:
27 april 2012

Korte beschrijving:
Een naamkundestudiedag over begrippen in de taal die 
naar het landschap verwijzen.

doel:
Ingaan op de samenhang tussen geografische namen 
en de menselijke invloeden op landschap, en op de mo-
gelijke rol van de naamkunde bij een erfgoedkaart.

Conclusie: 
Er zijn veel professionals en vrijwilligers die in hun werk 
(kunnen) profiteren van naamkunde in het landschap, 
want het thema is interdisciplinair. Enerzijds werd inge-
gaan op de wording van het landschap en hoe die is te-
rug te lezen in geografische namen en anderzijds op de 
methoden waarmee geografische naamverzamelingen 
aan stake holders gepresenteerd kunnen worden.

partner:
bkkc (andere deelnemers: Staatsbosbeheer, verbeke 
foundation)

datum:
juli-september 2012

Korte beschrijving:
Wandelend publiek in het Moretusbos te Putte kon via 
speciaal ontwikkelde Qr-codes informatie opvragen 
over het historische erfgoed en de kunstwerken die di-
verse kunstenaars in het bos hadden geplaatst.

doel:
Het integreren van erfgoed, kunst en landschap.

site: 
Bekijk hier de webpagina van de Buitenplaatsparade.

studiedag namen in het 
Brabantse Landschap

Buitenplaatsparade

partner: 
Stichting Kasteel Heeswijk

datum:
17 april 2013

Korte beschrijving:
Het verzamelen van persoonlijke verhalen van mensen 
die betrokken zijn geweest bij de recente geschiedenis 
van Kasteel Heeswijk.

doel:
door middel van persoonlijke verhalen meer kleur geven 
aan het erfgoed.

Filmpje: Bekijk hier een filmpje over deze Buurtbank.

Buurtbank Kasteel heeswijk

ç

http://www.bkkc.nl/bkkc/agenda/buitenplaatsparade-in-de-moretusbossen
https://www.youtube.com/watch?v=zwX3xbntX3A&list=PLCCCECC68A894CAC7&index=36
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Bpg werkt bottom-up, de landgoedeigenaar 
neemt het initiatief
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rené de Bont, werkzaam voor BraBants ParticuLier grondBezit – de BeLangenvereniging van Landgoedeigenaren in BraBant:

Brabants particulier grondbe-
zit is op verschillende manie-
ren betrokken geweest bij de 
BeB. toen de BEB ontwikkeld 
werd, hebben we gesproken 
met Erfgoed Brabant en ideeën 
ingebracht. Zoek contact met 
landgoedeigenaren, adviseer-
den wij. Een aantal kunste-
naars heeft dat gedaan. We 
hebben Erfgoed Brabant dus in 
contact kunnen brengen met 
onze leden. daarnaast hebben 
we eigenaren opgeroepen om 
verschillende werkateliers te 
bezoeken.  

en we hebben een aantal land-
goedeigenaren gevraagd om 
mee te doen aan de tv-serie 
‘Brabants Landgoed’ voor om-
roep Brabant. de serie liet zien 
wat eigenaren zoal bezighoudt. 
Het project is met onze steun 
in de steigers gezet, maar de 
financiering was destijds nog 
niet rond: Erfgoed Brabant 
heeft daar het beslissende 

duwtje aan kunnen geven. En 
toen hadden we ook gelijk een 
goede presentator, want dat 
kan Patrick timmermans wel. 
 

We proberen bij Bpg bottom-
up te werken. Want het is veel 
belangrijker dat een landgoed-
eigenaar zélf een open dag 
houdt, of de heemkundekring 
uitnodigt, dan dat je op afstand 
allerlei bestuurlijke overleggen 
hebt. de eigenaren zelf facilite-
ren: daar gaat het ons om. die 
moet de ruimte krijgen om zijn 
erfgoed te behouden en te ver-
sterken. Zij gaan voor de ont-
wikkeling en voor het behoud 
van hun eigendom, met alle 
aandacht voor de cultuurhisto-
rische waarden. de kunst is om 
de eigenaren zelf het initiatief 
te laten.   
 

Bpg vindt het van vitaal be-
lang dat landgoederen één 
geheel blijven. Landerijen en 

gebouwen hebben zich in de 
tijd ontwikkeld en vormen een 
samenhangend geheel. op en 
om de landerijen liggen ook al-
lerlei historische elementen. 

de laanstructuur, de akkers, 
de bossen, de parken, begraaf-
plaatsen, poorten: je moet zo-
veel mogelijk zorgen dat het 
een eenheid blijft. dus niet in 
onderdelen verkopen. 
 
 
de BeB – maar ook ons twin-
tigjarig jubileum, dat in het-
zelfde jaar viel – heeft Bpg 
nieuwe ideeën opgeleverd.  
We onderzoeken een vervolg 
op de tv-serie: we kijken of we 

samen met onze partners daar 
middelen en geschikte kandi-
daten voor kunnen vinden. En 
we hebben in het verlengde 
van ons Landgoederenboek sa-
men met Brabants Landschap 
een mooie stichting opgericht: 
de Stichting vrienden van Bra-
bantse Landgoederen.

wij vinden het vreselijk 
als de gronden van een 
landgoed worden afge-
sneden: in vijftig jaar tijd 
verliezen die gronden 
hun historische samen-
hang.

ç

Landgoederen in noord-BraBant 
isBn 978-90-73187-76-4
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historisch erfgoed is onze core business

LaantJe in Het Bos acHter kasteeL Heeze. 
afBeeLding: BraBant coLLectie
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“als je niet weet waar je vandaan komt, weet 
je niet waar je heen gaat. “

wie oP kasteeL Heeze een rondLeiding voLgt, 
maakt kennis met uniek HistoriscH erfgoed.
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sammy Baron van tuyLL van serooskerken, BestuursLid sticHting kasteeL Heeze, BestuursLid sticHting vrienden van BraBantse Landgoederen:

Tijdens de BeB heeft Kasteel heeze aan 
een aantal projecten meegewerkt. We heb-
ben een paar keer aan werkateliers meege-
daan. En we hebben hier een expositie ge-
had van het bkkc. in de weilanden en langs 
de oprijlaan hebben ze exposities georga-
niseerd. in de natuur hebben ze aantal ob-
jecten tentoongesteld: een hooiberg, licht-
jes, beeldhouwwerken. onze doelstelling is 
het in stand houden van cultureel erfgoed 
en dat betekent in principe het gebouw en 
de omgeving zoveel mogelijk in de huidige 
staat conserveren, maar af en toe een tij-
delijk project dat daar een ander tintje aan 
geeft vinden wij mooi. 
 

historisch erfgoed is onze core business: 
we zijn hier niet om winst te maken. Een 
hotel of golfbaan zou waarschijnlijk beter 
renderen, maar wat wij met z’n allen doen – 
met heel veel vrijwilligers – is het in stand 
houden van cultuurhistorisch erfgoed. als 
je niet weet waar je vandaan komt, weet je 
niet waar je heen gaat. dat is een van de 
redenen dat ik geschiedenis belangrijk vind 
voor de samenleving. Er is de laatste tijd 
ook meer belangstelling voor geschiede-
nis en cultureel erfgoed, zij het dat de ken-

nis van de geschiedenis erg beperkt is. We 
vinden het daarom belangrijk om het histo-
risch bewustzijn te stimuleren. dat doen we 
bijvoorbeeld al vijftig jaar door rondleidin-
gen: Heeze was één van de eerste kastelen 
in nederland die werd opengesteld. Mijn va-
der vond dat erg belangrijk. 
 

daarnaast steunen wij projecten die met 
geschiedenis te maken hebben. de Heer-
lijkheid Heeze, waar kasteel Heeze het cen-
trum van was, beslaat een gebied van het 
zuiden van Eindhoven tot aan de Belgische 
grens. in de achttiende eeuw zijn er grens-
palen neergezet om dat gebied af te bake-
nen. de heemkundekring heeft onlangs een 
boekje uitgegeven met wandelingen langs 
die grenspalen: ‘Palen van toen, bakens 
voor nu.’ daarmee proberen we drie din-
gen met elkaar te combineren. in de eerste 
plaats beweging en sportiviteit, want alles 
bij elkaar beslaan de wandelingen 67 kilo-
meter. in de tweede plaats de natuur. En 
ten derde: cultuurhistorie. Eigenlijk zou dat 
boek heel mooi in de Biënnale hebben ge-
past. ç

PaLen van toen, Bakens voor nu: 
isBn: 978-90-800962-3-3, 

www.BraBantseLandgoederen.eu

http://www.brabantselandgoederen.eu
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erfgoed Brabant was enthousiast 
over het Jaar van de historische 
Buitenplaats. daarom heeft Erfgoed 
Brabant bepaalde activiteiten van de 
Stichting themajaar Historische Bui-
tenplaatsen 2012 opgenomen in de 
BEB. Wij waren bijvoorbeeld samen 
betrokken bij de organisatie van de 
feestelijke slotmanifestatie van het 
Jaar van de Buitenplaats, op Kasteel 
geldrop. We hadden sprekers, veel 
deelnemers, we hadden een geweldi-
ge borrel achteraf. En een aantal heel 
leuke activiteiten: we hebben de men-
sen bijvoorbeeld meegenomen het 
kasteel in om ze echt te laten ervaren 
hoe dat kasteel ís.  

Ik vond het geweldig om met erf-
goed Brabant samen te werken, 
vanwege het enthousiasme en de 
flexibiliteit en de bereidwilligheid tot 
samenwerking. ook de visie van Erf-
goed Brabant op culturele activiteiten 
spreekt mij erg aan. 

historisch erfgoed is mijn passie. 
ik maak mij zorgen over het gemak 
waarmee cultureel erfgoed soms 
van de kaart wordt geveegd. aan de 
andere kant besef ik dat je niet al-
les kunt bewaren. dus dat je kritisch 
moet zijn en met een open blik naar 
cultureel erfgoed moet kijken. Maar 
ik vind cultureel erfgoed eigenlijk de 
basis van een beschaafde samenle-
ving. Je neemt erin je verleden mee, 
en zonder je verleden ben je niks. als 

ik Erfgoed Brabant inschat, is dat ook 
de basis van waaruit zij werken. En 
dat is waarschijnlijk ook een van de 
redenen dat wij goed samenwerken. 

het Jaar van de historische Buiten-
plaats is over. de stichting van het 
Jaar houdt op te bestaan en kan dus 
niet meer samenwerken met part-
ners. Maar de stichting krijgt wel een 
digitaal vervolg, en daar heeft Erfgoed 
Brabant ook ideeën over, vertelde 
anne-Wil Maris laatst. dat vind ik na-
tuurlijk erg leuk, want het is goed als 
je elkaar weer kunt vinden. Je zult in 
deze tijd van minder middelen crea-
tief moeten zijn. niet alleen bij het vin-
den van geld, maar ook in het soort 
activiteiten dat je organiseert. Je 
moet hard werken, inventief zijn. Mijn 
ervaring is, dat als je met een groep 
enthousiaste mensen werkt, daar veel 
uit kan komen. als je samenwerkt kun 
je meer bereiken met minder geld. 

Zonder je verleden ben je niks
Herma de Heer, Betrokken BiJ de organisatie van Het Jaar van de HistoriscHe Buiten-
PLaats, 2012:

ç

de wouwscHe PLantage, Bergen oP zoom. 
afBeeLding: BraBant coLLectie



20

partners: 
bkkc, natuurmonumenten, vincent van goghHuis

Titel:
Landkunst oude Buissche Heide

datum:
juli-oktober 2012

Korte beschrijving en doel: 
Kunstenaars en schrijvers verbeelden en ver-
woorden de culturele erfenis van het landgoed de 
oude Buissche Heide, door kunstwerken en een 
wandelroute met gedichten van Henriette roland 
Holst.

producten: 
gedichten-wandelroute en kunstroute Henriette 
roland Holst, kunstwerken van zeven kunste-
naars die ook tijdelijk hebben gewoond op de 
oude Buisse heide.

Conclusie anne-Wil Maris:
‘Kunst is een prachtig middel om het erfgoed 
naar het heden te brengen, en dat is tijdens dit 
project erg goed geslaagd. Je brengt de verhalen 
van het verleden terug in het landschap.’

Landkunst oude Buisse heide

ç

Het kunstwerk ‘meanwHiLe in tHe woods’, 
van Lucia LuPtáková.

pRoJeCTen
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partners:
bkkc en Stichting Kasteel geldrop

datum:
september 2012

Korte beschrijving:
Kunstenaar Matthijs Bosman verhuisde in sep-
tember met zijn gezin van den Bosch naar 
geldrop. de familie mocht vier weken in het kas-
teel wonen, zogenaamd dankzij ‘erfrechten’ die 
Bosman kreeg.

doel:
Het Kasteel geldrop nieuw leven inblazen en het 
een verbindende plek geven binnen de gemeen-
schap.

opmerkelijke quote van de kunstenaar Matthijs 
Bosman: 
‘Het was een van de meest intensieve kunstwer-
ken die ik in mijn tienjarige beroepspraktijk gere-
aliseerd heb. En een prachtig project dat in mijn 
ogen zeer geslaagd is. Het is nog altijd een waar 

gebeurd verhaal: een maand lang heb ik samen 
met mijn gezin een romantisch mysterie in leven 
gehouden als kasteelheer van Kasteel geldrop.’   

Conclusie anne-Wil Maris: 
‘dat dit project zulke overweldigende aandacht 
zou krijgen in de pers had Erfgoed Brabant nooit 
verwacht. dat heeft ons overvallen. Een mooi re-
sultaat van het project is, dat de vrijwilligers op 
het kasteel nu op een heel nieuwe manier naden-
ken over hoe ze het kasteel kunnen inzetten voor 
de gemeenschap. Het kasteel neemt ook een an-
dere plek in in de gemeenschap geldrop’

Filmpje: 
Kasteelheerschap blijkt kunststunt.

de nieuwe kasteelheer van geldrop

ç

http://www.omroepbrabant.nl/?video/77393812/Kasteelheerschap+blijkt+kunststunt.aspx
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partner: 
Kasteel geldrop

datum:
9 oktober 2012

Korte beschrijving en doel:
de Buurtbank verzamelde persoonlijke verhalen van mensen die 
betrokken zijn geweest bij de recente geschiedenis van Kasteel 
geldrop: eigenaren, rentmeesters, tuinmannen, bedienend perso-
neel, en zo voort.

audio: 
anne-Wil Maris over de Buurtbank in geldrop. 

Buurtbank Kasteel geldroppartner: 
Campings, vvv, Provincie noord-Brabant

datum:
gepresenteerd in oktober 2012, publieksintroductie Pinksterweekeinde na-
tuurpoort de Peel.

Korte beschrijving:
Een buitenschools educatieproject voor gezinnen met kinderen in de leeftijd 
van 7-11 jaar. in vijf grote natuurgebieden in noord-Brabant liggen ‘sleutels’ 
verborgen, waarmee ze een mysterie kunnen oplossen.

doel:
Kinderen in aanraking brengen met verhalen achter het landschap.

producten:
in ‘Het geheim van Waneind’ gaan twee kinderen met hun hond op zoek naar 
het geheim van Waneind: in alle 5 natuurgebieden in noord-Brabant is een 
sleutel voor de oplossing te vinden. Het resultaat: een spannend en leerzaam 
doeboek!

Boekje: 
Hier vind je meer informatie over Waneind. 

het geheim van Waneind
Lees- en doeboek

ç

http://www.omroepbrabant.nl/?audio/131067822/Anne-Wil+Maris+van+Erfgoed+Brabant+over+de+buurtbank.aspx
http://www.erfgoedbrabant.nl/waneind/
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partners: 
Stichting themajaar Historische Buitenplaatsen 2012, theater-
collectief EELt, Kasteel geldrop, ivn.

datum:
30 november 2012

Korte beschrijving en doel:
Landelijke afsluiting van het Jaar van de Historische Buitenplaats 
2012, op Kasteel geldrop. Evenement dat ook bedoeld was om 
het kasteel op een eigentijdse manier ‘beleefbaar’ te maken. the-
atercollectief EELt maakte daarvoor theater dat alle zintuigen 
aansprak.

opmerkelijke quote Monique Zijp, theatercollectief eeLT: 
‘Erg mooi was dat mensen na onze optredens zeiden: ik heb nog 
nooit op deze manier naar het kasteel gekeken, terwijl ik hier al 
jaren vrijwilliger ben.’

Feestelijke slotmanifestatie 
Jaar van de historische 
Buitenplaats 2012

partners 
Het groene Woud, aSr, omroep Brabant, Brabants Landschap, 
Kasteel Croy, Landgoed gorp & roovert, Mrs Moon Producties, 
BPg.

datum: 
herfst 2012

Korte beschrijving:
filmportretten van zes Brabantse landgoederen.

doel:
Brabantse landgoederen onder de aandacht brengen van een 
breed publiek.

producten:
uitzending via omroep Brabant, dvd.

Filmpje: 
Bekijk hier afleveringen uit de serie

Brabants Landgoed
Televisieserie

ç

http://www.uitzendinggemist.nl/programmas/9039-brabants-landgoed
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Bladblazer en kauwconcert

è

monique ziJP, tHeatermaker en directeur van tHeatercoLLectief eeLt:

Theatercollectief eeLT deed tijdens de BeB mee aan 
de slotmanifestatie van het Jaar van de historische 
Buitenplaats, op 30 november 2012. dat was op Kas-
teel geldrop. We werkten toen met studenten van de 
fontys Hogeschool voor de Kunsten. Zij mochten alle-
maal een kleine performance verzinnen voor een stukje 
van het kasteel. de overkoepelende opdracht: 450 gas-
ten van Erfgoed Brabant moesten in exact een uur en 
een kwartier een theatrale toer door het kasteel krijgen. 
in elke kamer maakten de bezoekers iets mee dat een 
zintuig prikkelde en vervolgens werden ze meegezogen 
naar de volgende kamer. Zo wandelden ze het hele kas-
teel door.

de samenwerking met erfgoed Brabant tijdens de BeB 
was erg inspirerend. de vertrouwensbasis was ook 
goed. Bij Erfgoed Brabant tref ik mensen die open staan 
voor onze ideeën. Dat is niet vanzelfsprekend: wij zijn 
experimentele kunstenaars, en je moet het maar leuk 
vinden wat we doen. Maar we kregen van Erfgoed Bra-
bant de ruimte om te maken wat we wilden maken. 

er waren tijdens de optredens mooie momenten te 
over. als het publiek een aahhh-moment had, bijvoor-
beeld, of als een speler zichzelf overwon en verbeterde, 
en mooier speelde dan ooit. En er waren ook momen-
ten van bizar toeval. ik herinner me dat we in de pano-
ramakamer stonden te kijken naar een stuk. Het ging 
allemaal heel goed. Plotseling kwam er in het park een 

een oPtreden oP kasteeL geLdroP, 
30 novemBer 2012.
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bladblazer voorbij. die maakte een enorme herrie, maar 
dat was zo’n mooie toevoeging. de componist en ik ke-
ken elkaar aan met een grijns: wat prachtig! Het volgen-
de grote stuk dat we gaan maken is dan ook een blad-
blazerssymfonie.

In een andere ruimte van het kasteel hadden we een 
kauwconcert. Het publiek werd uitgenodigd om op kra-
kende selderijstengels te kauwen en werd daarbij gedi-
rigeerd door een dirigent. daarachter zat een pianist op 
een vleugel te spelen. Het kauwen werd zo onderdeel 
gemaakt van de muziek. dat is een heel grappige er-
varing, want alles werkt samen: de muziek, de sociale 
codes, het gekraak in je hoofd. dat gegeven hebben we 
nu doorontwikkeld naar het thema van van gogh’s de 

aardappeleters. dit keer is het krakende voedsel: chips.

Wij zijn voortdurend op zoek naar mooie erfgoedlo-
caties om als theatercollectief op te treden. ik ben 
altijd erg geïnspireerd door het beeldende aspect van 
zo’n oude locatie. van jongs af heb ik gezien hoe oude 
gebouwen een nieuw leven krijgen, want een oom van 
mij overzag allerhande restauraties. Kastelen en blad-
goud heb ik dus met de paplepel ingegoten gekregen. 
de lichtval, een monumentale trap, het kleurenspel: dat 
zijn voor mij basisinspiraties om theater te maken. En 
het werkt blijkbaar, want in kasteel geldrop zeiden men-
sen na onze optredens: ik heb nog nooit op deze manier 
naar het kasteel gekeken, terwijl ik hier al jaren vrijwilli-
ger ben. ç

Het PuBLiek tiJdens een oPtreden van 
tHeatercoLLectief eeLt.
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ontwikkelen? Begin met een cultuur-
historisch onderzoek!

veeL BraBantse HistoriscHe BuitenPLaatsen zoeken naar nieuwe 
economiscHe dragers. afBeeLdingen: BraBant coLLectie.



27

annéLien van kuiLenBurg, BeLeidsmedewerker cuLtureLe PLanoLogie en monumentenzorg BiJ monumentenHuis BraBant:

het Monumentenhuis Brabant 
heeft in opdracht van erfgoed 
Brabant tijdens de BeB de cul-
tuurhistorische waarden van 
twee landgoederen onder-
zocht. de eigenaren – beide 
particulieren – zijn op zoek 
naar nieuwe economische dra-
gers, om de landgoederen in de 
toekomst duurzaam in stand 
te kunnen houden. van beide 
landgoederen hebben wij een 
cultuurhistorische analyse ge-
maakt. onze vragen waren: 
Wat is de cultuurhistorische 
waarde van het landgoed? Wat 
zijn de wensen van de eigena-
ren? Waar lopen eigenaren te-
genaan?

het Monumentenhuis Brabant 
en erfgoed Brabant vulden el-
kaar bij dit project goed aan.  
Monumentenhuis Brabant 
houdt zich bezig met de ‘ste-
nen’. Bestemmingsplannen, de 
verordening ruimte, kortom: 
met de technische kant. Erf-
goed Brabant kan daar een hel-

der en boeiend verhaal van ma-
ken, zodat de aandacht op de 
problematiek wordt gevestigd. 
dat is tijdens de BEB ook de in-
steek geweest: het Monumen-
tenhuis deed een onderzoek, en 
Erfgoed Brabant zorgde ervoor 
dat het belang daarvan tijdens 
de BEB onderstreept werd. 

de laatste decennia zijn land-
goederen in noord-Brabant 
onder druk komen te staan, 
omdat hun traditionele bron-
nen van inkomsten zijn weg-
gevallen. vroeger genereerden 
eigenaren geld uit houtkap, 
jacht, of pacht van boerde-
rijen en gronden. nu moeten 
ze andere inkomstenbronnen 
vinden. de provincie noord-
Brabant heeft het in 2011 via 
de verordening ruimte mogelijk 
gemaakt voor landgoedeigena-
ren om – onder voorwaarden 
– extra rode ontwikkelingen toe 
te voegen, zodat het landgoed 
rendabel wordt. Eén voorwaar-
de is dat er een cultuurhistori-

sche analyse van het landgoed 
wordt gemaakt, die de cultuur-
historische kwaliteiten van het 
landgoed en de effecten van de 
plannen hierop in beeld brengt.

deze regeling was vrij nieuw 
toen wij aanhaakten bij de 
BeB. Wij vroegen ons af: hoe 
werkt die eigenlijk in de prak-
tijk? Waar lopen eigenaren te-
genaan? Wat tijdens onze twee 
onderzoeken naar voren kwam, 
was dat veel zaken tijdens het 
bedenken en realiseren van een 
nieuwe ontwikkeling onduidelijk 
zijn. Er zijn tal van onderzoeken 
die moeten plaatsvinden, maar 
de eigenaar heeft vaak geen 
zicht op welke onderzoeken no-
dig zijn of welke paden ze moe-
ten bewandelen.

onze belangrijkste conclu-
sie van het onderzoek is: als 
een eigenaar wil ontwikkelen, 
dan moet je beginnen met een 
cultuurhistorisch onderzoek. 
Want dan heb je een document 

in handen waarmee je naar de 
gemeente of de provincie kunt. 
Een landgoed is bij uitstek iets 
waar cultuurhistorie heel be-
langrijk is. Landhuizen, com-
plexen van bossen en tuinen: 
die zou je eigenlijk willen bewa-
ren. Je kunt er wel iets nieuws 
aan toevoegen, maar dat moet 
passen in de historische set-
ting. de cultuurhistorie moet 
dus een rol krijgen vóóraan in 
het ontwikkelingsproces. 

een nuttig vervolg op dit pro-
ject zou een handleiding zijn 
op basis van onze bevindin-
gen. Een soort stappenplan. ik 
ben landgoedeigenaar en ik wil 
ontwikkelen: wat moet ik doen? 
Zo’n handleiding garandeert 
niet dat de plannen allemaal 
doorgaan, maar geeft helder-
heid in de stappen die een eige-
naar moet zetten. ç
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Brabants Landschap bestaat uit 
twee onderdelen. Wij zijn voor een 
groot deel een natuurterreinbe-
heerder. En daarnaast zijn wij land-
schapsbeheerder: wij adviseren over  
landschappen buiten natuurgebie-
den. tijdens de BEB heeft Brabants 
Landschap aan een workshop deel-
genomen die ging over de vraag: is 
zoiets als een national trust, zoals 
dat in Engeland bestaat, ook in Bra-
bant wenselijk? Een grote organisatie 
waarin je natuur- én erfgoedinstel-
lingen onderbrengt. Een concreet 
stappenplan heeft de workshop niet 
opgeleverd, maar het was een inte-
ressante uitwisseling van ideeën.

Wij hebben tot nu toe niet veel sa-
mengewerkt met erfgoed Brabant. 
Wij zijn in de kern natuurlijk echt een 
natuurbeschermingsorganisatie. 
Maar tegelijkertijd beheren wij ook 
veel landgoederen en buitenplaatsen, 
of historische boerderijen. op dat ge-
bied zouden we zeker bij meer projec-
ten kunnen samenwerken en kennis 
uitwisselen.

sinds een jaar of twee proberen 
wij als Brabants Landschap onze 
zichtbaarheid te vergroten en onze 
communicatie naar buiten toe een 
impuls te geven. Bijvoorbeeld door 
informatiepunten op onze terreinen 
op te zetten, want dat zijn toch vaak 
bijzondere historische plekken. daar 
willen we ook graag meer activitei-

ten ontplooien: bijvoorbeeld lespro-
gramma’s of wandeltochten. daarbij 
zouden we bijvoorbeeld de kennis van 
Erfgoed Brabant kunnen gebruiken.

erfgoed is voor ons erg belangrijk. 
Wij zijn natuurlijk een natuurbescher-
mingsorganisatie, maar wij hechten 
veel belang aan cultuurhistorie. Wij 
beheren cultuurlandschappen, wei-
degebieden, uiterwaarden. Een heel 
groot deel van onze gebieden zijn 
cultuurhistorische landschappen. Wij 
merken dat juist die landschappen, 
met een mooi gebouw of historische 
boerderij, door onze bezoekers sterk 
gewaardeerd worden. Wij blijven ons 
inspannen om het groene erfgoed te 
behouden en beleefbaar te laten zijn.

erfgoed is voor ons erg belangrijk
ernst-Jan van Haaften, BeLeidsmedewerker BraBants LandscHaP:

ç

Landgoederen in noord-BraBant 
isBn 978-90-73187-76-4

Het werkateLier ‘nationaL trust’, dat 
PLaatsvond oP kasteeL HeeswiJk.
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partners:  
Stichting Landschapsbeheer Boxmeer i.s.m. ivn 
de Maasvallei, Staatsbosbeheer, de gemeente 
Boxmeer

datum:  
10 maart 2013

Korte beschrijving en doel:
verzamelen en veilig stellen van verhalen over 
de geschiedenis van het Maasheggenvlechten. 
Erfgoed Brabant was aanwezig op het nK Maas-
heggenvlechten op een informatiemarkt en om 
verhalen op te halen over het maasheggenland-
schap in de bredere zin: ook de baksteenproduc-
tie kwam aan de orde.

opmerkelijk: 
Het nK Maasheggenvlechten is de grootste Eu-
ropese manifestatie van heggenvlechten naast 
de ca 140 Maasheggenvlechters zijn er ook deel-
nemers uit andere landen die een demonstratie 
gaven van de door hen toegepaste technieken. 
Engeland stuurde weer kampioenen, en er was 
ook Belgische en franse inbreng. ondanks het 
slechte weer waren er dit jaar ruim 3.000 bezoe-
kers.

Filmpjes: 
Bekijk hier de filmpjes over deze Buurtbank. 

Buurtbank nK Maasheggenvlechten oeffelt

ç

pRoJeCTen

http://bebsite.nu/2013/02/27/buurtbank-brabant-komt-naar-het-8e-nk-maasheggenvlechten/
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datum: 
gedurende 2012 - 2013

Korte beschrijving en doel: 
de BEB werkateliers brachten mensen binnen 
en buiten de erfgoedwereld bij elkaar rondom 
actuele thema’s om elkaar te ontmoeten, te ver-
rassen en te inspireren. op vier mooie plekken in 
het Brabantse landschap hebben meer dan 80 
mensen hun ervaringen en expertise met elkaar 
gedeeld. onder leiding van dagvoorzitter Paula 
Jorritsma en geïnspireerd en gevoed door de 
presentaties en excursies van gastsprekers zijn 
de deelnemers actief met elkaar aan de slag ge-
gaan. visueel facilitator frank Los heeft hun vele 
tips, trucs, aanbevelingen en praktijkervaringen 
op geheel eigen wijze verwerkt en becommenta-
rieerd in zijn visuele verslagen. Hieronder staan 
de individuele ateliers kort beschreven en vindt u 
ook links naar de visuele verslagen.

BeB werkateliers

ç
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Werkatelier 1- Burgerparticipatie: erfgoed 
is van iedereen!
partner:  
Marlieke Kieboom (Kennisland)

doel: 
Burgerparticipatie is een ‘hot topic’ tegenwoor-
dig maar de opvattingen over de invulling van 
burgerparticipatie zijn sterk in beweging. in dit 
atelier namen de deelnemers deze opvattingen 
kritisch onder de loep. 

Korte beschrijving: 
in het bijzondere lunchcafé en sociaal cultu-
reel centrum ‘in de roos’ in ’s-Hertogenbosch 
hebben de deelnemers met het plakken van 
‘etiketten’ bestaande labels, vooroordelen en 
verwachtingen over de posities en visies van 
en over overheden, vrijwilligersorganisaties, 
ondernemers en vrijwilligers aangepakt. al 
snel was men het eens dat het begrip burger-
participatie te kort schiet en een nieuwe vorm 
van samenwerken nodig is: partnercipatie.  

producten: 
Het etiquetteboek Burgerparticipatie met een 
column van Marlieke Kieboom.

opvallende conclusie:
Keukentafelkracht! de keukentafel is het start-
punt van partnercipatie. Hier wordt kennis en 
geschiedenis gedeeld, is lokale worteling voel-
baar. aan de keukentafel is iedereen gelijk en 
praten mensen met mensen. 

de pdf: 
Meer over dit werkatelier. ç

http://bebsite.nu/wp-content/uploads/2012/08/Etiquetteboek-burgerparticipatie.pdf
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Werkatelier 2 - national Trust: ook in Brabant?!

partner: 
Kasteel Heeswijk

doel: 
de national trust is in groot 
Brittannië de hoeder van het 
gebouwde en natuurlijke erf-
goed. veel van het werk wordt 
gedaan door meer dan 42000 
vrijwilligers. de trust doet veel 
voor en met deze groep, waar-
door een hechte vrijwilligersge-
meenschap is ontstaan. in dit 
atelier hebben de deelnemers 
met elkaar onderzocht of er bij 
Brabantse vrijwilligers, beheer-
ders en eigenaren van landgoe-
deren en buitenplaatsen een 
behoefte is om Brabantbreed 
samen te gaan werken.

Korte beschrijving: 
in de sfeervolle vertrekken van 
Kasteel Heeswijk werkten de 
deelnemers aan een lijst met 
aanbevelingen voor samenwer-
king met en tussen vrijwilligers 
van kastelen en buitenplaatsen. 
na een korte inleiding door dag-
voorzitter Paula Jorritsma en 
visueel facilitator frank Los gin-
gen de deelnemers aan de slag 
in twee rondes. uit de discus-
sies werd al snel duidelijk dat 
vrijwilligers op buitenplaatsen 
werken vanuit passie en dat zij 
veel expertise in huis hebben. 
Maar ook dat er grote behoefte 
is om kennis en kunde onder-
ling te delen, bijvoorbeeld op 
een (digitaal) platform of op 
een vrijwilligersdag. 

producten: 
Lijst met aanbevelingen voor 
samenwerking tussen en met 
vrijwilligers van historische bui-
tenplaatsen en landgoederen 

opvallende conclusie:
vrijwilligers zijn de beste am-
bassadeurs van de buiten-
plaats.

de aanbevelingen: 
Meer over dit werkatelier. ç

http://bebsite.nu/werkateliers/aanbeveling-deel-1-3/
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partners: 
richard Jansen, onderzoeker prehistorie van 
de faculteit archeologie aan de universiteit Lei-
den en gemeente archeoloog van oss en ama-
teurarcheoloog goof van Eijk

doel: 
Het ‘verleden landschap’ wordt tegenwoordig 
steeds meer gezien als een krachtig middel 
om een gebiedseigen identiteit te profileren. De 
deelnemers bogen zich over de vraag hoe het 
verhaal van het ‘verleden landschap’ en haar 
bewoners op een aansprekende(re) manier ver-
beelden kan worden in het landschap van nu. 
Welke onmisbare ‘ingrediënten’ zijn er nodig?

Korte beschrijving:
in het prachtige natuurgebied de Maashorst en 
geïnspireerd door de verbeelding van het 
verleden landschap op de Slabroekse Heide 
deelden de deelnemers hun eigen succesvolle 
‘ingrediënten’ met elkaar. De drie hoofdingredi-
enten lagen al snel op tafel. Betrek de buurt en 

zorg voor aansluiting op vaak al aanwezige ac-
tieve lokale initiatieven. Ken de omgeving en de 
(mogelijke) partners voor samenwerken en sa-
mendoen. Maak slimme keuzes en verbindin-
gen als het gaat om de doelen en vormen van 
publieksbereik en beleving.

producten: 
‘receptenboek’ voor de verbeelding van de bio-
grafie van het landschap.

Mooi voornemen:
geef niet alleen aandacht aan het erfgoed, 
maar ook aan de erfgenamen.

Pdf met het inhoudelijk verslag van de 
discussie

Werkatelier 3 - de verbeelding van de 
biografie van het landschap

ç

frank Los naast Het koningsgraf 
oP de sLaBroekse Heide.

http://bebsite.nu/wp-content/uploads/2012/08/Verslag-Werkatelier-Biografie-van-het-landschap1.pdf
http://bebsite.nu/wp-content/uploads/2012/08/Verslag-Werkatelier-Biografie-van-het-landschap1.pdf
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partners: 
Stichting Behoud Weervisserij Bergen 
op Zoom (Marc van der Steen), Klok 
en Peel Museum asten (Harry van 
der Loo), Partners in Culture (theo 
Kemperman), vrijetijdshuis Brabant 
(ank Lambers en Joline vriens).

doel: 
Het Brabantse landschap ligt vol met 
materiële en immateriële sporen en 
relicten. Erfgoedeigenaren en –lief-
hebbers willen hun kennis over en 
passie voor dit erfgoed graag met  
een breed publiek delen. tegelijkertijd 
is dit landschap ook geliefd terrein 
voor wandelaars, fietsers en recre-
anten. in het atelier onderzochten de 
deelnemers hoe erfgoedorganisaties 
beter kunnen aansluiten bij de groei-

ende vrijetijdseconomie.

Korte beschrijving: 
in de prachtige oranjerie van het Klok 
en Peel Museum in asten lieten prak-
tijkdeskundigen Marc van der Steen 
en Harry van der Loo respectievelijk 
zien hoe zij hun oude ambacht en 
museumcollectie in de vrijetijdseco-
nomie gepositioneerd hebben. Sa-
men denken en doen was essentieel. 
in zijn reflecties hierop voegde erva-
ringsdeskundige theo Kemperman 
toe dat het essentieel is om scherp 
te houden wat de belangen van al die 
partijen zijn. Een ontevreden stake-
holder kan namelijk veel kwaad doen. 
in de verdiepingssessie voegden de 
deelnemers hun kennis en ervaringen 
toe en werkte iedereen aan het verder 

identificeren van kernwaarden voor 
succesvol ondernemen met erfgoed 
en het cultuurhistorisch landschap. 
Het vertellen van een authentiek ver-
haal en samenwerken met meerdere 
partijen kwamen al snel naar voren 
als onmisbare elementen. 

producten: 
Een routekaart met tips en trucs.

opvallende conclusie:
denk ook na over de ‘unique buying 
reason’ en niet alleen over een ‘uni-
que selling point’. 

pdF: 
meer informatie over dit werkatelier       

Werkatelier 4 - Toerisme en erfgoed: 
liefde op het eerste gezicht?

ç

http://bebsite.nu/wp-content/uploads/2013/10/Werkatelier_4_visualisatie.jpg
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partners:
bkkc, natuurmonumenten, vincent vangoghhuis
Producten gedichten-wandelroute en kunstroute

datum:
juli t/m oktober 2013

Korte beschrijving: 
opnieuw een kunstproject over de culturele erfenis van het land-
goed de oude Buisse Heide. Zie ook juli-oktober 2012.

datum: 
nog in bewerking

Korte beschrijving en doel:
op de website thuisinbrabant.nl ook informatie onderbrengen 
over Brabantse buitenplaatsen en landgoederen. niet alleen voor 
toeristische ontsluiting, maar ook vanuit cultuurhistorisch oog-
punt.

anne-Wil Maris: ‘uit de startinventarisatie van de BEB was ge-
bleken dat noord-Brabant relatief veel landgoederen en buiten-
plaatsen heeft – 151 in totaal. dat best bewaarde geheim van 
nederland wilden we bredere bekendheid geven en digitaal toe-
gankelijk maken.’

datum: 
tijdens de hele BEB is deze site online geweest

Korte beschrijving:
op de bebsite konden partners hun mening of informatie achter-
laten, en werd de agenda van de BEB gepresenteerd.

doel: 
Partners de gelegenheid bieden te ‘BEBben’ over erfgoed. dus: 
kennisdeling en kennisverbinding.

Landkunst oude Buisse heide ontsluiting Brabantse kastelen 
en landgoederen via 
thuisinbrabant.nl

www.bebsite.nl

ç

femke dekkers
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partners:
Staatsbosheer Zuid-nederland, Bureau Erasmus, ZLto en Prins 
Bernhard Cultuurfonds

datum: 
juli-oktober 2013

Korte beschrijving: 
Zes portretten – in woord en beeld – van werkers in het Brabant-
se landschap. Zij leggen hun relatie tot het landschap uit en wij-
zen historische ontwikkelingen aan.

doel:
vastleggen van de verhalen van het landschap, waardoor dat 
landschap intenser beleefd wordt.

Link naar publicatie: 
http://www.bebsite.nu/ebooks/beb-buurten.pdf

Boeren en Buitenlui
partner:
Monumentenhuis

datum: 
september 2013

Korte beschrijving: 
Cultuurhistorische analyse van twee buitenplaatsen in noord-
Brabant.

doel:
inzicht verkrijgen in de processen die spelen als een landgoedei-
genaar zijn landgoed of buitenplaats wil ontwikkelen. die inzich-
ten vervolgens verwerken in een helder stappenplan dat gratis ter 
beschikking kan worden gesteld aan landgoedeigenaren.

anne-Wil Maris: 
‘dit is een actueel project: de onderzoeksresultaten zijn onder 
onze handen vandaan gegrist. Er zijn zoveel partijen betrokken 
bij de ontwikkeling van een landgoed, dat niemand zich er eigen-
lijk goed raad mee weet. in die leemte voorziet dit onderzoek. Het 
vervolg is al in de maak.’

onderzoek naar Ruimtelijke 
ordening-problematiek

ç

http://www.bebsite.nu/ebooks/beb-buurten.pdf
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Colofon

samenstelling en redactie: 
anne-Wil Maris, Erfgoed Brabant, projectleider BEB

Interviews: 
Liesbeth Sparks, www.onvergetelijkverleden.nl

vormgeving: 
Moederschip, www.moederschip.nl

Met veel dank aan de Brabant Collectie voor het gebruik van beeldmateriaal.
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