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1. Woord vooraf

Dit overzicht van cultuurhistorisch waardevolle nederzettingen,
gebouwen en groenelementen in de gemeenten Nuenen, Gerwen en
Nederwetten maakt deel uit van een -per gemeente opgezette- en zo
"compleet" mogelijke inventarisatie in de provincie Noord-Brabant.
De snelle en vaak ingrijpende veranderingen in het Brabants
cultuurlandschap hebben de totstandkoming van een dergelijk
overzicht dringend noodzakelijk gemaakt. Te meer omdat deze
veranderingen steeds duidelijker kenmerken lijken te vertonen van
een massaal afbrokkelingsproces, waarbij veel van wat als
karakteristiek-Brabants mag gelden, voorgoed uit het beeld van
stad en land dreigt te verdwijnen. Een ontwikkeling, die naar het
oordeel van het bestuur van de provincie Noord-Brabant indruist
tegen de in brede kring ondersteunde opvatting, dat elementen uit
het verleden essentieel zijn voor de verscheidenheid en herken-
baarheid van het heden, en daarmee voor de leefbaarheid in het
algemeen.
In weerwil hiervan is deze rapportage niet op de eerste plaats
bedoeld als een "document humain", ofschoon bekommernis om de
toekomst van Brabants verleden het eigenlijke doel van deze uitgave
licht dreigt te overstemmen. Dat doel is: het op systematische
wijze -aan de hand van een aantal wei-omschreven criteria- op-
tekenen van wat er in Brabant aan cultuurhistorisch waardevolle
objecten aanwezig is, om op grond daarvan de prioriteiten te
kunnen bepalen voor een effectief en samenhangend provinciaal
monumen tenbeleid.
De hier voor u liggende inventarisatie vertegenwoordigt letterlijk
een serie momentopnames. Reden waarop de samenstellers het woord
"compleet" in de inleidende zin van aanhalingstekens hebben
voorzien. Niet zozeer omdat zij zich bij hun rapportage uit-
drukkelijk ontslagen wilden zien van de pretentie van volledfg-
heid. Zo'n pretentie zou, alleen al gelet op de betrekkelijkhied
van het begrip "cultuurhistorisch waardevol", niet reëel zijn.
Veeleer weerspiegelt deze schrijfwijze hun vrees dat, als het
afbrokkelingsproces in het huidige genadeloze tempo doorzet, ook
een aantal van de hier opgenomen gegevens snel door de actualiteit
zal zijn achterhaald.
Onderzoek en veldwerk voor de hier gepresenteerde inventarisatie
vonden plaats in 1981 en werden verricht door drs.
A.J.C, van Leeuwen, drs. N.C.M. Maes en H.Th.M. Ruiter, arch. HBO,
allen werkzaam bij de provincie Noord-Brabant. Wijzigingen die
zich na die datum voordeden, konden om organisatorische redenen
niet meer in deze uitgave worden verwerkt.

's-Hertogenbosch, augustus 1983
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2. Criteria

Uit de vele objecten die voor inventarisatie in aanmerking kwamen,
moest uiteraard een keus worden gedaan. Dat gebeurde aan de hand
van een aantal criteria, die verder in dit hoofdstuk groepsgewijs
worden omschreven.
Bij deze criteria wordt het bindend element in veel gevallen
gevormd door de "historische karakteristiek" van de nederzetting.
Wat wordt daaronder verstaan?
Een nederzetting is, in de hier gebruikte terminologie, een geheel
van bebouwing, percelen, wegen en waterlopen, dat in de loop der
tijd een meer of minder samenhangende vorm heeft opgeleverd. Het
eigen karakter van een nederzetting is het product van een -al dan
niet geleidelijke- historische ontwikkeling, die in vele gevallen
tot op de dag van vandaag valt af te lezen, zowel aan het ruimte-
lijk patroon als aan de bebouwing zelf. Dat geldt in beginsel
evenzeer voor een oud akkerdorp, als voor een moderne nieuwbouw-
wijk.
Op zeker moment leidt een reeks van ontwikkelingen tot een
situatie, waar de nederzetting voor ons gevoel een uitgesproken
eigen vormidentiteit bereikt. Dat moment bepaalt de "historische
karakteristiek" van de nederzetting, die dus als het ware de
optel- en aftreksom is van een reeks structuurbepalende en
structuurverstorende ingrepen.
De invloed van dat moment kan zich, meer of minder nadrukkelijk
zichtbaar, vaak uitstrekken tot het moment van nu. Zo is voor de
landelijke nederzettingen tussen Oirschot en Best de situatie rond
het midden van de vorige eeuw nu nog steeds beeldbepalend. Vandaar
dat het moment van de historische karakteristiek ook omstreeks dat
tijdstip is gekozen. Zowel de middeleeuwse aanleg, als de
wijzigingen van na 1850 zijn daarbij als wezenlijke bestanddelen
aan te merken. '
Een heel ander voorbeeld is de oude vestinggordel van Bergen op
Zoom. Daar is een essentieel element in de historische
karakteristiek, zoals die rond 1800 bestond, thans niet meer
afleesbaar. In die tijd werd de stad sterk gedomineerd door haar
uitgebreide vestingswerken. Sinds die echter aan het eind van de
vorige eeuw zijn ontmanteld, wordt het huidige beeld bepaald door
een parken-, straten- en bebouwingsgordel, die rond 1920 hun
uiteindelijke vorm kregen. Daarmee is de historische
karakteristiek van ca. 1800 nu dus niet meer relevant voor dit
deel van de stad. Die van rond 1920 echter des te meer.

Tegen de achtergrond van deze historische karakteristiek zijn alle
objecten afzonderlijk getoetst aan de volgende criteria:

• . Architectonische en kunsthistorische criteria

het object is een goed voorbeeld van een bepaalde
stijl of bouwtrant, of van het werk van een bekend
architect, stedebouwkundige of kunstenaar


