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Kennisnemen van
Ons besluit tot het verstrekken van een bijdrage van maximaal €175.000,- voor
herstel van de voormalige gracht bij Oud-Herlaer, ter behoud en ontwikkeling
van de cultuurhistorische waarden op deze oorspronkelijke motte-burcht aan de
Dommel. De boerderij, koestal en gracht zijn aangewezen als beschermd
rijksmonument en het terrein is aangeduid als archeologisch monument. Herstel
van de gracht vindt plaats ter versterking van cultuurhistorische context bij de
ontwikkeling van Oud-Herlaer.
Aanleiding
Voor het herstel van de oude slotgracht bij Oud-Herlaer wordt een bijdrage
gevraagd uit het programma voor de Grote Erfgoedcomplexen.
Oud-Herlaer een must
Oud-Herlaer is een van de weinig bekende motte-burchten in de provincie en
behoort daarmee tot de oudste kasteelsites van Noord-Brabant, maar ook
omwille van haar ligging in het landgoederenlandschap rondom Den Bosch is
deze plek van belang om het verhaal van de Bestuurlijk Brabant te vertellen. Op
basis van het erfgoedkader is Oud-Herlaer een must.
Herstel van de slotgracht
De historische kasteelplaats Oud-Herlaer en de omliggende gronden zijn door
de provincie verkocht. Bij de opruimwerkzaamheden is gebleken dat de
voormalige slotgracht gedempt is met bodemvreemd materiaal en gesaneerd
moet worden. De provincie is als voormalig eigenaar verantwoordelijk voor de
sanering en heeft de saneringsmogelijkheden onderzocht.
Vanuit cultuurhistorisch belang is geadviseerd om de sanering te combineren met
het herstel van de voormalige slotgracht en bij te dragen aan het eigen
erfgoedbeleid. De uitvoering is inmiddels gestart.
Door de integrale aanpak van sanering en herstel gracht wordt ingezet op een
verdergaand herstel en ontwikkeling van cultuurhistorische waarden maar zijn de
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uitvoeringskosten verhoogd. De kosten voor het volledig verwijderen van het
stort materiaal en het herstellen van de slotgracht zijn begroot op €250.000,-. Er
is een post onvoorzien van €100.000,- voor eventuele aanvullende
werkzaamheden naar aanleiding van archeologische vondsten. Door een
bijdrage van 50% van de kosten vanuit de erfgoedmiddelen wordt extra
kwaliteit en meerwaarde gerealiseerd.
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Bevoegdheid
Het nemen van besluit over de inzet van de erfgoedgelden is een bevoegdheid
van Gedeputeerde Staten. In het kader van onze actieve informatieplicht
informeren wij Provinciale Staten over ons besluit omdat we eerder met uw
Staten hebben afgesproken dat wij u via een statenmededeling informeren over
investeringsbeslissingen die een beroep doen op het Investeringskrediet
erfgoedcomplexen.
Kernboodschap

1. Met het herstel van de oude slotgracht van kasteel Oud-Herlaer, een must
op basis van het Erfgoedkader, worden de erfgoedwaarden van deze voor
Noord-Brabant belangrijke historische site behouden en versterkt.
De provinciale bijdrage vanuit de erfgoedmiddelen maakt een verbrede
saneringsaanpak van de gedempte gracht mogelijk waardoor de
voormalige gracht bij Oud-Herlaer wordt hersteld.
De belevingswaarden van de kasteelsite krijgt door het herstel van de gracht
een impuls waardoor de betekenis van Oud-Herlaer voor het verhaal van
Bestuurlijk Brabant wordt versterkt.

2. De ontwikkeling van Oud-Herlaer tot buitenmuseum is en een goede manier
om de cultuurhistorische waarden duurzaam te ontwikkelen:
De ontwikkeling van Oud-Herlaer draagt bij aan de gebiedsontwikkeling
van het landgoederenlandschap nabij Den Bosch waarbij cultuurhistorie,
natuur- en wateropgaven met elkaar worden verbonden in een museaal
landschap.
Consequenties

1. De bijdrage vanuit de erfgoedmiddelen aan het herstel van de gracht leidt
tot vermindering van het Investeringskrediet erfgoedcomplexen met een
bedrag van € 175.000,Op basis van dit voorstel wordt € 175.000,- onttrokken aan de reserve
erfgoedcomplexen.
Erfgoedfabriek 2010-

Middelen Essent Investeringsagedna 1e tranche Grote
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2020

Erfgoedcomplexen
€59 - €20
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+ €39 mln

€33,4 mln

Ingezet voor projecten
waarover is besloten

Datum

11 juni 2018
Documentnummer

PS: 4371990

Gracht Oud-Herlaer

€ 0,175 mln

Restant juni 2018

€5,425 mln

Europese en internationale zaken
Niet van toepassing.
Communicatie
Over dit besluit wordt niet actief gecommuniceerd richting de pers. Wel wordt
het project, inclusief video, opgenomen in het overzicht van de Erfgoedfabriek
op brabant.nl. Verder wordt aandacht besteed aan het project via blog en
Twitter van gedeputeerde Swinkels en via het erfgoedplatform
brabantserfgoed.nl.
Vervolg
Rondom Oud-Herlaer worden de plannen die eerder zijn ontwikkeld voor
Landschappen van Allure gerealiseerd. Het buitenmuseum Oud-Herlaer wordt
een bijzondere plek om het verhaal van Bestuurlijk Brabant te vertellen en
beleven. Met het herstel van de voormalige slotgracht wordt een fysieke
verwijzing naar het oorspronkelijke kasteel gerealiseerd.
Bijlagen
1. Vinklijst Oud-Herlaer
2. Situatietekening herstel gracht

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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Op basis van het bestuursakkoord is op dit budget €20 mln. in mindering gebracht.
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Opdrachtgever: de heer A.H.J. van den Hurk, (073) 681 20 67,
avdhurk@brabant.nl, afdeling Integraal Project-Management van cluster
Projecten en Vastgoed.
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Opdrachtnemer: mevrouw W. Kapteijns, wkapt@brabant.nl, afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling Noordoost.
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