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Gedenksteen op het terrein van
de vroegere Sint-Janskapel bij Liempde
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Geachte lezer,
Bij de uitreiking van de Brabantse Monumentenprijs 2007 in Bergen op Zoom werd als thema voor
de Monumentenprijs 2008 bekendgemaakt: Restanten van verdwenen religieuze gebouwen.
Het bestuur van de Stichting Monumentenprijs Noord-Brabant wil de jury voor het jaar 2008
hartelijk danken voor de grote – vrijwillige – inzet die zij heeft betoond om het bestuur op een
verantwoorde wijze tot de juiste keuze te laten komen.
Het provinciaal bestuur van Noord-Brabant danken wij voor de financiële ondersteuning,
die ons ook dit jaar weer in staat stelt een Brabantse Monumentenprijs uit te reiken.
Hopelijk geeft het juryrapport u de inspiratie om één van de vele opmerkelijke aangemelde
objecten in onze provincie te bezoeken.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van
de Stichting Monumentenprijs Noord-Brabant

Steen met symbolische voorstelling, als onderdeel van het schuurkerkmonument in Chaam
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’s-Hertogenbosch, oktober 2008
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Inleiding
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BEDREIGD ERFGOED

Religie was en is een bron van zingeving voor velen en van inspiratie voor tallozen.
Het mag daarom geen wonder heten dat ‘2008 Jaar van het Religieus Erfgoed’
zich in een brede publieke belangstelling mag verheugen.
Ondanks de belangrijke plaats die religie steeds in de Brabantse samenleving is blijven
innemen, is de manier waarop zij beleden wordt voortdurend aan verandering onderhevig.
Zo heeft een collectief belijden van het katholieke geloof in de jaren vijftig inmiddels
plaatsgemaakt voor een pluriforme godsdienstbeleving bij de Brabander.
Religie is iets ‘persoonlijks’ geworden, een individuele beleving.
Dit alles heeft invloed op de inrichting van stad en land. Het is wellicht door deze
moderne pluriformiteit en het individualisme dat ‘het religieuze’ minder dominant
aanwezig lijkt in de openbare ruimte dan vroeger het geval was. Niet langer beheersen
kerktorens en Heilig-Hartbeelden het aanzicht van de Brabantse steden en dorpen;
ze hebben concurrentie gekregen van moderne aandachttrekkers
die meer werelds van aard zijn.

Gebedsbord in de voormalige
NH kerk in Aarle-Rixtel

Torenspits van de gesloopte
H. Hartkerk in Oosterhout

Bij de voortdurende herinrichting van de ruimte om ons heen is veel van
het ‘oude religieuze’ al tegen de vlakte gegaan en voorgoed verdwenen.
Het religieuze erfgoed dat ons nog rest staat onder zware druk. Zodra het zijn eigenlijke,
religieuze functie verliest – een lot dat meer en meer kerken en kloosters treft –
dreigt in de regel al de sloophamer. Redding is dan enkel mogelijk als er snel
een nieuwe bestemming voor gevonden wordt. Het gewetensvol herbestemmen van
met name kerken is een lastige opgave.
Lastiger nog is het om alle betrokken instanties voor behoud te winnen.
Al te vaak is de redding afhankelijk van de onvermoeibare inzet
van enkele betrokken burgers.
‘Den ouwe tôrre’
bij Oostelbeers

H. Hartbeeld bij de voormalige kapel
van Huize Padua bij Boekel

N O T A B E LV É D È R E

THEMA BRABANTSE MONUMENTENPRIJS 2008
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De Stichting Monumentenprijs Noord-Brabant heeft voor dit jaar een thema gekozen dat aansluit
bij ‘2008 Jaar van het Religieus Erfgoed’. Met de prijs wenst de stichting dit jaar de vele lokale plannen, uitgevoerd of nog in voorbereiding, te stimuleren die erop gericht zijn het religieuze erfgoed
in onze provincie veilig de toekomst in te loodsen.

De aandacht voor dit archeologische erfgoed is de afgelopen jaren sterk gegroeid. In 1992 kwamen
de Europese landen in het Verdrag van Malta met elkaar overeen, hun bodemarchief beter te
beschermen. In de praktijk betekende dit dat gemeenten verplicht zijn alle archeologisch waardevolle plaatsen op hun grondgebied in kaart te brengen en waar mogelijk te behouden.
De richtlijnen van het Verdrag van Malta zijn mede bepalend voor de Nota Belvédère (1999). Hierin
is het rijksbeleid vastgelegd betreffende de omgang met monumenten, landschappen en archeologische sites. Onder het motto ‘behoud door ontwikkeling’ wordt beoogd de cultuurhistorie meer
bepalend te laten zijn in de ruimtelijke inrichting. Naast functionele en economische belangen, die
een voortdurend ingrijpen in de ruimtelijke inrichting noodzakelijk maken, moet er worden gelet
op cultuurhistorische elementen die in de toekomst de kwaliteitsbeleving van het landschap
verhogen. Deze elementen worden op cultuurhistorische waardekaarten aangegeven. Als ‘plaatsen
van herinnering’ scoren veel archeologisch interessante terreinen hoog.

Het thema van de Brabantse Monumentenprijs 2008 luidt als volgt:

In het kader van ‘Belvédère’ wordt momenteel het religieuze erfgoed in kaart gebracht. Speciaal voor
‘2008 Jaar van het Religieus Erfgoed’ is zelfs een aparte website Reliwiki opgezet die informatie over
religieuze gebouwen en mensen die daar een warm hart voor hebben, bij elkaar brengt
(www.reliwiki.nl).

Restanten van verdwenen religieuze gebouwen, bijvoorbeeld alleenstaande kerktorens,
ruïnes of kerkterreinen waarvan de historische waarde door nieuwe, eigentijdse middelen
opnieuw tot leven wordt gebracht. Het gaat om projecten die gericht zijn op
een breed publiek en respect tonen voor de historische waarde.
Ook nog uit te voeren plannen kunnen voor de prijs in aanmerking komen.

Stichting Monumentenprijs
Noord-Brabant

Zoals gebruikelijk zijn in het voorjaar diverse organisaties aangeschreven met de uitnodiging om
interessante projecten aan te melden. Hieraan is gehoor gegeven door heemkundeverenigingen,
particulieren en gemeenten. In totaal zijn er 28 projecten aangemeld. De jury heeft de ingediende
documentatie van ieder project grondig bestudeerd en is, wanneer nodig, ter plaatse poolshoogte
komen nemen. Uit de inzendingen blijkt dat de actuele problematiek van behoud, herontwikkeling
en herbestemming levend aanwezig is in onze provincie, met zijn overvloed aan religieuze herinneringen.
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De kaalslag van tegenwoordig mag evenwel niet doen vergeten dat slopen iets is van alle tijden.
Met name in de negentiende eeuw zijn er veel kerken gesloopt, al dan niet met behoud van hun
kerktoren, omdat ze te klein, te bouwvallig en/of te excentrisch gelegen waren. In sommige gevallen
bleef nieuwe bebouwing vervolgens uit, zodat er een archeologisch interessant terrein bewaard
bleef.
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Bevindingen van de Jury
De volgende uitgevoerde of nog uit te voeren projecten zijn aangemeld:
Aarle-Rixtel
Bergen op Zoom
Bergeijk
Berlicum
Boekel
Boxmeer
Chaam
Cuijk
Dongen
Haaren
Halsteren
Herpen
Liempde
Liempde
Mill
Nuenen
Nuland
Oostelbeers
Oostelbeers
Oosterhout
Ravenstein
Rijsbergen
Tilburg
Uden
Valkenswaard
Veghel
Wouwse Plantage
Zijtaart

Stichting voor culturele activiteiten in het Kouwenbergs kerkje
Restauratie twee priestergraven
Plaatsing informatiepanelen bij kloosterkapel
Parkaanleg op de plaats van verdwenen schuurkerk
Realisatie startersappartementen in voormalige kapel Huize Padua
ROC en restaurant in oud zusterklooster
Herinrichting plaats verdwenen schuurkerk
Museum Ceuclum in vrijstaande middeleeuwse kerktoren
Kerkruïne
Restauratie zeventiende-eeuws uurwerk in losstaande kerktoren
Oude begraafplaats ‘In Ruste’
Heilig huisje van Sint Anna
Visualisering verdwenen Sint-Janskapel
Visualisering verdwenen schuurkerk
Trouwkapel Maria ten Hove
Conservering resten oude kerk en bijliggend kerkhof
Herinrichting terrein verdwenen Polderkerk
Realisatie faciliteiten voor verenigingsleven op terrein oude kerktoren
Losstaande neogotische kerktoren
Herbestemd westwerk gesloopte H. Hartkerk
Restanten jezuïetenklooster
Herstel Weldoenerskerkhof
Behoud Sacramentskerk
Restauratie muur van de abdij ‘Maria Refugie’
Kunstwerk op begraafplaats
Integratie losstaande kerktoren in nieuwbouwwijk
Restauratie oude pastorie
Hergebruik voormalig zusterklooster
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Er zijn veel aanmeldingen binnengekomen en van zeer verschillende aard. De jury heeft er rekening
mee gehouden dat de thema-omschrijving van dit jaar uitnodigt tot een brede interpretatie.
Er zijn daarom geen inzendingen bij voorbaat afgewezen. Enige discussie is wellicht mogelijk over
wanneer er precies sprake is van een restant. Enkele aanmeldingen betreffen namelijk gebouwen die
bouwkundig nog helemaal intact zijn. De jury heeft besloten als uitgangspunt te nemen dat overal
waar de pastoor definitief vertrokken is met het Heilig Sacrament en waar de dominee voorgoed
de kansel heeft verlaten er een restant van een religieus gebouw overblijft.
De kwaliteit van de aangemelde projecten is door de jury wel streng beoordeeld. Bij nog niet uitgevoerde projecten is gekeken of de ingediende plannen wel realistisch zijn. Tevens is bezien of het
plan ook daadwerkelijk uitgevoerd zal worden. Bij al gerealiseerde projecten heeft de jury gekeken
of de beoogde opzet geslaagd is en of de uitvoering verzorgd is. Er is steeds op gelet of plannen
gericht zijn op een breed publiek.

T Y P E R I N G VA N D E A A N G E M E L D E O B J E C T E N

Kerkruïne in Dongen

Van de 28 aangemelde objecten kunnen er vijftien gerekend
worden tot de categorie ‘alleenstaande kerktorens, ruïnes en
kerkterreinen’. Het gaat hierbij om slechts één ruïne (Dongen),
vijf alleenstaande kerktorens (Cuijk, Haaren, tweemaal Oostelbeers, Veghel) en tien kerkterreinen. Reeds jaren is de markante
toren van Cuijk op een voorbeeldige manier ingericht tot een
aansprekend museum. Opvallend is Oostelbeers dat maar liefst
twee alleenstaande kerktorens rijk is: een neogotische in het
centrum van het dorp en een middeleeuwse net buiten het dorp.
De aanmelding van deze laatste toren kan echter ook onder de
kerkterreinen gerekend worden, omdat het ingediende plan niet
zozeer de toren als wel het bijliggend terrein betreft. Andere
aangemelde kerkterreinen liggen in Bergeijk, Berlicum, Chaam,
Liempde (tweemaal), Nuenen, Nuland, Rijsbergen en Valkenswaard. Slechts twee inzendingen betreffen restanten van
religieuze bouwwerken die opgenomen zijn in een nieuw
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AANGEMELDE PROJECTEN

W E R K W I J Z E VA N D E J U RY

ENKELE PROJECTEN NADER TOEGELICHT
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Het kerkbosje bij Oostelbeers, in de verte is de neogotische kerktoren zichtbaar

drie kerken (Aarle-Rixtel, Boekel en Tilburg) en
twee kloosters (Boxmeer en Zijtaart). Van bijna
alle aangemelde kerkterreinen kan gezegd worden
dat ze ooit dienst hebben gedaan als begraafplaats (Bergeijk, Berlicum, Liempde, Nuland,
Rijsbergen) of nog steeds als zodanig dienst doen
(Nuenen, Valkenswaard). Daarnaast zijn nog
twee andere begraafplaatsen aangemeld namelijk
die van Bergen op Zoom en Halsteren. Bij deze
twee is er echter noch sprake van restanten van verdwenen religieuze bouwwerken, noch van herbestemming. Hetzelfde kan worden opgemerkt
Het schuurkerkterrein in Berlicum
bij twee aangemelde kapellen (Herpen en Mill).
Randgevallen zijn de kloostermuur van de abdij ‘Maria Refugie’
te Uden en de pastorie van Wouwse Plantage. Beide objecten
hebben de tijd goed doorstaan en uit de ingediende plannen kon
niet goed worden opgemaakt op welke manier zij voor een breed
publiek ontsloten zullen worden. De projecten die de jury nader
heeft bekeken laten zich al met al in twee groepen indelen. Projecten die zich richten op het herbestemmen van gebouwen die hun
religieuze functie verloren hebben en projecten die proberen ruïnes
en archeologische restanten van verdwenen religieuze gebouwen
onder de aandacht van het publiek te brengen.
Exterieur van voormalige Nederlands
Hervormde kerk in Aarle-Rixtel

Dit voorjaar is door enkele vrijwilligers de Stichting Het Kouwenbergs Kerkje opgericht, dat zich
tot doel heeft gesteld het neogotische Nederlands Hervormde kerkje (gebouwd 1847) aan de Kouwenberg in Aarle-Rixtel op een passende manier te herbestemmen. Er bleek in het dorp en de nabije
omgeving veel animo te zijn om in het kerkje kleinschalige activiteiten en evenementen te organiseren zoals muziekuitvoeringen, voordrachten, performances en exposities. Er wordt naar gestreefd
om ook het unieke en gaaf bewaarde hervormde kerkinterieur (kerkbanken, preekstoel en harmonium) te behouden.
Het interieur van de voormalige
Nederlands Hervormde kerk in Aarle-Rixtel

Dat het mogelijk is aan een klooster een nieuwe bestemming te
geven met respect voor het verleden, bewijst het Elzendaalklooster te Boxmeer. Dit oude karmelietessenklooster, grotendeels opgetrokken tussen 1682 en 1720, is indertijd opgericht met de
beschikking dat er onderwijs verzorgd zou worden. Na het vertrek van de zusters is deze onderwijsfunctie in ieder geval gehandhaafd. Na een grondige renovatie heeft het ROC Nijmegen
er zijn opleidingen ‘Zorg en Welzijn’, ‘Hotelwezen’ en ‘Culinaire
kookkunst’ in gevestigd. In de voormalige refter is een stijlvol
restaurant ingericht.
In Chaam herinnert weinig aan de norbertijnen, die
nochtans een belangrijke rol speelden in de geschiedenis van het dorp. Eeuwenlang bedienden zij de
parochie en op hun boerderijen werd het Chaamse
hoen geïntroduceerd. Dit ooit befaamde kippenras
speelde een belangrijke rol in de agrarische ontwikkeling van het dorp, maar werd tot voor enige jaren
terug met uitsterven bedreigd. De Chaamse Hoender
Club heeft dit weten te verkomen. Toen enige jaren
terug de fundamenten van de oude schuurkerk
Typisch Brabants hoenderhok te Chaam
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bouwwerk, namelijk Oosterhout en Ravenstein.
In Ravenstein zijn restanten van het in de achttiende eeuw verdwenen jezuïetenklooster terug te
vinden in twee woonhuizen en een stadskapel.
In Oosterhout vormt het westwerk van de voor
het overige gesloopte H. Hartkerk de toegangspoort tot een nostalgisch winkelhofje. Daarnaast
betreffen vijf aanmeldingen het herbestemmen van
volledig bewaard gebleven gebouwen, namelijk
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Het terrein van de Polderkerk bij Nuland
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In Dongen staat één van de mooiste ruïnes van Brabant. In 1928
stortte daar het dak van het middenschip van de Oude Kerk in. Het
schip is sindsdien overgeleverd geweest aan de elementen en tot
ruïne vervallen. Inmiddels is restauratie nodig om te voorkomen
dat er verder verval intreedt. Nadat zaken jarenlang op hun
beloop zijn gelaten, worden er nu stappen genomen voor een
degelijke restauratie. Mogelijkheden om de kerkruïne daarna commercieel te exploiteren worden nog onderzocht.
De ruïne van de
Oude Kerk in Dongen

Eén van Brabants meest bijzondere archeologische monumenten is het oude kerkterrein van Nuenen.
Nog grotendeels ongeschonden liggen hier de fundamenten van de gesloopte middeleeuwse kerk in
de grond. De kunsthistorische waarde van de plaats
is hoog omdat hier de kerktoren stond die in 1884 en
1885 verschillende malen door Vincent van Gogh is
getekend en geschilderd. Op het nog aanwezige kerkhofje ligt de vader van de schilder begraven. Spijtig
genoeg is het terrein zwaar verwaarloosd en is het
kerkhofje danig in verval. Dringende maatregelen tot
conservering van de archeologische resten en restauratie van de oude graven zijn dan ook gewenst.
Het oude kerkterrein van Nuenen

Achterstallig onderhoud en voortdurende wateroverlast maakten dat in 1857 werd besloten de oude kerk
van Nuland, door zijn eenzame ligging in de polder
de ‘Polderkerk’ genoemd, te slopen. Op initiatief van
de heemkundewerkgroep ‘Nuwelant’ is in 2007,
in samenwerking met de parochie en met ondersteuning van de gemeente Maasdonk, de provincie en de
toenmalige Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, de plaats van de voormalige Polderkerk heringericht. Het volume van de kerk is weer
zichtbaar gemaakt door met één meter hoge schanskorven, gevuld met maaskeien, de contouren
weer te geven. De binnenruimte is opgevuld met aarde en beplant met bomen. Een natuurstenen
altaartafel maakt het sacrale karakter van de plaats duidelijk.

Verscholen in een bosje op het platteland nabij Oostelbeers staat ‘den ouwe tôrre’, de oude kerktoren van de verdwenen middeleeuwse kerk. Het erbij gelegen terrein wordt gebruikt door het
plaatselijke verenigingsleven (heemkundekring, toneelvereniging).
Het ontbreken van vaste faciliteiten zoals elektriciteit en water, wordt echter als een hindernis
ervaren om meer publieke activiteiten op het terrein te ontplooien.

Tot enige jaren terug lag tegenover de kerk van Rijsbergen, aan de
overzijde van de Sint-Bavostraat, een sterk verwaarloosd plantsoen. Slechts weinig mensen realiseerden zich nog dat hier de middeleeuwse kerk had gestaan en eeuwenlang het kerkhof van het
dorp had gelegen. Op dit ‘Weldoenerskerkhof’ lagen niet alleen
Rijsbergenaren begraven, ook de leden van enkele notabele Bredase
families vonden er hun laatste rustplaats. De kerk werd in 1918
gesloopt en in 1935 hield ook het kerkhof op te bestaan. De graven
die bewaard bleven, leden jarenlang een kommervol bestaan.
Plan voor inrichting van het kerkterrein van Rijsbergen
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werden herontdekt, is het idee ontstaan om deze plaats in te richten als aandenken aan een vergeten
stukje Chaamse geschiedenis. In het Kerkdreefproject sloegen het kerkbestuur, heemkundekring
‘Ledevaert’ en de Chaamse Hoender Club de handen ineen en realiseerden met steun van de Rabobank en het Europese LEADER+-programma een poosplek waar wandelaars en fietsers kunnen
uitrusten tussen de opgemetselde fundamenten van de schuurkerk. Op het terrein is ook een typisch
Brabants hoenderhok gebouwd waarin echte Chaamse hoenders zijn gehuisvest.
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Het voormalige klooster van de zusters franciscanessen te Zijtaart (gebouwd 1901) blijft in ieder
geval behouden. Het complex is van onmisbare betekenis voor het silhouet van het dorp en is een
goed voorbeeld van een Brabants plattelandsklooster uit de tijd van de neostijlen. De gemeente
Veghel heeft het gebouw aangekocht en is van plan er een aantal voorzieningen in te vestigen die
de leefbaarheid van het dorp ten goede komen. Er wordt gedacht aan de basisschool, het gemeenschapshuis, een gymzaal en een peuterspeelzaal. In het resterende gedeelte komen wooneenheden.

Een herbestemming voor de Sacramentskerk in Tilburg is nog niet
gevonden. Heemkundekring ‘Tilborch’ spant zich tot het uiterste in
om het gebouw tot rijksmonument te laten verklaren, nadat de status
van gemeentelijk monument is geweigerd. De kerk uit 1933 vormt
stilistisch een geheel met de in dezelfde jaren opgetrokken buurt en
is een gezichtsbepalend bouwwerk in de skyline van Tilburg. De ligging
nabij het centrum maakt de locatie van de kerk economisch zeer
interessant en daarom dreigt afbraak.

De jury heeft na rijp beraad uit de vele inzendingen een drietal projecten gekozen die voldoen aan
de criteria. Het gaat daarbij om voorstellen die getuigen van een creatieve omgang met sporen uit
het religieuze verleden van Noord-Brabant. Het moet gaan om betekenisvolle toevoegingen aan
een landschap, stads- of dorpsgezicht. Na realisatie moeten ze de aandacht van een breed publiek
kunnen boeien en de betekenis van de religie in het verleden uit kunnen dragen. Dit alles met
respect voor de historie.

T W E E P R O J E C T E N V E R D I E N E N E E N E E RV O L L E V E R M E L D I N G :

De Heilig Sacramentkerk in Tilburg

In een veelheid aan (gereconstrueerde) sporen, ingrepen en overblijfselen zijn er op het middeleeuwse kerkerf van Valkenswaard, tegenwoordig deel van de Oude Begraafplaats, meerdere historische lagen terug te vinden. Zo zijn de contouren van de oude kerk met klinkers aangegeven, is de
oude kerkhofmuur deels opgemetseld en herbergt het terrein enkele curieuze graven, exotische
bomen en een negentiende-eeuws lijkenhuisje. De kunstenaar Paul van Osch heeft geprobeerd al
deze losse elementen aaneen te smeden door parallel aan het lijkenhuisje vijf gelijkvormige gemetselde
nieuwe elementen te plaatsen. Dit kunstwerk, Tales of
Endurance, doet op het eerste gezicht denken aan
architectonische overblijfselen, maar ook aan bankjes
waarop de bezoekers van de begraafplaats kunnen uitrusten. Op ieder element staat een regel uit een gedicht
van de dichter Frans Hoppenbrouwers.
Tales of Endurance en lijkenhuisje op
de Oude Begraafplaats, Valkenswaard

Het Weldoenerskerkhof
in Rijsbergen

Het herstel van het Weldoenerskerkhof, Rijsbergen
De jury prijst het initiatief dat genomen is door de plaatselijke heemkundekring ‘De Drie Heerlijkheden’ om zelf fondsen te werven voor dit project. Samen met de monumentale bomen, het HeiligHartmonument en de pastorie in de directe omgeving, vormt het Weldoenerskerkhof een cultuurhistorisch waardevol geheel. Het legt getuigenis af van het (religieuze) verleden van Rijsbergen en
fungeert als een groene oase in de dorpskern.
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De heemkundekring ‘De Drie Heerlijkheden’ nam in 2007 de restauratie van het kerkhof op zich,
daarbij gesponsord door de Rabobank, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Europese
LEADER+-programma. Onderbegroeiing werd teruggesnoeid, grafzerken werden rechtgezet en
gerestaureerd. Het is de bedoeling in de nabije toekomst de sporen en funderingen van de middeleeuwse kerk weer zichtbaar te maken.

DE BRABANTSE MONUMENTENPRIJS 2008 WORDT TOEGEKEND AAN:
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H E T K E R K D R E E F P R O J E C T, C H A A M
Dit project kan als voorbeeld gesteld worden van wat er op kleine schaal bereikt kan worden als
verschillende partijen hun krachten bundelen en eendrachtig samenwerken. In één project komen
drie ideeën samen die elkaar voortreffelijk aanvullen. Niet alleen is er op passende wijze een permanent aandenken opgericht voor het religieus verleden van het dorp, de plaats is tevens het thuis
geworden van Chaams levend erfgoed, het Chaamse hoen, en een poosplek voor toevallige passanten. In de landelijke omgeving van de Kerkdreef, nabij de Pelicaenhoeve, kunnen wandelaars en
fietsers nu bijkomen en zich bezinnen tussen de opgemetselde fundamenten van de schuurkerk.
Het geheel is verzorgd opgezet en attractief ingericht. Dichtregels van de dertiende-eeuwse mystica
Hadewych en de éénentwintigste-eeuwse pseudoloog Jace van de Ven zetten er de toon. Vrijwilligers
onderhouden de plaats en geven er voorlichting aan schoolklassen over het plaatselijke verleden en
over het Chaamse hoen.

Opgemetselde fundamenten
van de schuurkerk
aan de Kerkdreef in Chaam

Het Polderkerkterrein bij Nuland

’s-Hertogenbosch, augustus 2008
De jury van de Brabantse Monumentenprijs
A.J. van Houdt, voorzitter
Dr. A.J.C. van Leeuwen, kunsthistoricus
Drs. D.M. Eeken, kunsthistorica
A.C.A. Caspers, secretaris
Stichting Monumentenprijs
Noord-Brabant
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De herinrichting van de plaats van de voormalige Polderkerk, Nuland
Wederom een goed geslaagd initiatief van de plaatselijke heemkundekring dat in goede samenwerking met diverse instanties is gerealiseerd. De jury prijst vooral de zorg waarmee het project is
uitgevoerd. Bij iedere ingreep is er rekening gehouden met de hoge archeologische waarde van het
terrein: het bodemarchief is zoveel mogelijk onberoerd gelaten.
Veelbelovend zijn de plannen om ook in de directe omgeving van het terrein oude landschappelijke
elementen te herstellen.

