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De activiteiten van Stichting Monumentenhuis Brabant, dit is het Brabantse steunpunt 
voor de monumentenzorg en archeologie, worden ondersteund door de Provincie Noord-Brabant.

Oudste waterlinie van Nederland
Tussen het eiland Tholen en de provincie Noord-Brabant 

licht de gekanaliseerde rivier de Eendracht: het huidige Schelde-
Rijnkanaal. Langs de Eendracht werd in 1583 tijdens de Tachtig-
jarige Oorlog de eerste echte waterlinie in de Nederlanden 
aangelegd. De linie was bedoeld om Tholen en Zeeland tegen 
een inval van Spaanse troepen vanuit Noord-Brabant te 
beschermen. Tegenwoordig is er vrijwel niets meer van de linie 
te zien in het landschap.

Initiatief van vijf partners
Erfgoed wordt steeds belangrijker als een bouwsteen voor 
gebiedsontwikkeling. Door in de ruimtelijke omgeving en 
openbare ruimte het erfgoed zichtbaar en beleefbaar te maken 
en zo het karakter en DNA van een gebied te tonen, gaat een 
gebied meer leven en krijgt het meer samenhang en diepgang. 
Dit vergroot de aantrekkelijkheid van het gebied voor de 
inwoners, maar ook voor toeristen. 

Vanuit deze visie hebben de gemeenten Steenbergen, Bergen 
op Zoom en Tholen, Waterschap Brabantse Delta en projectbu-
reau Zuiderwaterlinie het initiatief genomen om een ontwer-
pend onderzoek uit te laten voeren naar de kansen om het 
erfgoed van de Linie van de Eendracht zichtbaar en beleefbaar 
te maken. Het onlangs gepresenteerde resultaat is een kansen- 

en inspiratiekaart, waarbij erfgoed een belangrijke 
bouwsteen is voor nieuwe ontwikkelingen. Hierbij gaat het 
niet alleen om het historische verhaal te vertellen, maar 
wordt ook een verbinding gelegd naar andere beleidstrei-
nen zoals ruimtelijke ontwikkeling, duurzaamheid en 
klimaatadaptatie. 

Participatie
Het project is niet alleen een initiatief van overheden, maar 
wordt ook nadrukkelijk van onderop gedragen. Zo is er in 
het project een verbinding gelegd met het initiatief van de 
plaatselijke heemkundeverenigingen en geschiedkundige 
organisaties om een �etspad langs de linie te realiseren. Op 
dit moment beramen de vijf initiatiefnemers zich om het 
project naar een uitvoeringsfase te brengen, waarbij 
prioriteit gegeven zal worden aan het realiseren van het 
�etspad. 

Informatie
Monumentenhuis Brabant heeft in de persoon van 
senior beleidsmedewerker Hans Gunter de projectlei-
ding verzorgd. Voor informatie over het project ‘Linie 
van de Eendracht’, of mogelijkheden om elders 
erfgoedtoerisme te ontwikkelen: T: 0162-511833, 
E: h.gunter@monumentenhuisbrabant.nl 

Eén vrijetijdslandschap van formaat

Zichtbaar en beleefbaar maken ‘Linie van de Eendracht’ 

Uitsnede Kansen-en inspiratiekaart Linie van de Eendracht (bron: Studio Marco Vermeulen).



  

   

 

           

Een gemeente kan bij het opstellen van een kerkenvisie 
haar eigen accenten aanbrengen. Een aantal gemeenten 
gebruikt de kerkenvisie om in beeld te brengen welke 
kerkgebouwen op termijn overcompleet raken, of om het 
proces rond een concrete herbestemmingsopgave van een 
vrijkomend kerkgebouw in goede banen te leiden. 
Gemeenten kunnen echter ook kiezen voor een bredere 
benadering. Bijvoorbeeld om het totale religieuze erfgoed 
in beeld te brengen (behalve kerkgebouwen, ook pastorie-
en, kapellen, kloosters, begraafplaatsen enz.) en dit te 
gebruiken als een van de bouwstenen van het gemeentelijk 

erfgoedbeleid, of om het 
religieus erfgoedtoerisme te 
bevorderen . Ook kan 
worden ingestoken om de 
kerk als centraal punt binnen 
de sociale cohesie van een 
leefgemeenschap te bena-
drukken (sociale opgave), of 
als aanjager om de leefbaar-
heid van dorpen / wijken te 
versterken (gebiedsopgave). 
Een andere optie is om in te 
zoomen op de ruimtelijke 
kwaliteit van de kerk in zijn 
omgeving. 

Monumentenhuis Brabant kan / wil de Brabantse gemeen-
ten helpen bij hun aanpak om te komen tot een kerkenvisie, 
die bij hen past. Verschillende Brabantse gemeenten maken 
al gebruik van de diensten van het Monumentenhuis. Voor 
meer informatie: 
h.maas@monumentenhuisbrbant.nl.

aandachtsgebied waarin ze zich verder gaat ontplooien. In 
dat verband gaat ze meewerken aan het opstellen van 
gemeentelijke kerkenvisies. 

Gijs Verkuijlen
Ook Gijs is iemand die zich voortdurend verder wil ontwik-
kelen. Nadat hij de studies Bouwkunde in Veghel (MBO) en 
Den Bosch (HBO) succesvol had afgerond, heeft hij vervol-
gens de master Architectuurgeschiedenis aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam behaald. Hierna is Gijs zes jaar 
werkzaam geweest bij adviesbureau Nibag in Oss, waar hij 
onder meer bezig was met duurzaamheidsadviezen voor 
monumenten. Daarna was Gijs werkzaam bij Hylkema 
Erfgoed in Utrecht. Zijn werkveld daar omvatte onder 
andere het opstellen van restaura-
tieadviezen, het maken van onder-
houdsplanningen en was hij 
betrokken bij diverse erfgoedprojec-
ten. 

Gijs is verder bestuurslid bij 
de coöperatie VOLK (Volkel 
Ontwikkelt Leefbare Kern), 
die onder andere actief is 
rond de herbestemming / 
doorontwikkeling van de 
r.k. kerk in Volkel.

      

Op 31 maart jl. sloot de indieningstermijn voor het 
aanvragen van een decentralisatie-uitkering ten 

behoeve van het opstellen van een gemeentelijke kerkenvi-
sie de�nitief. In totaal hebben 40 van de 61 Brabantse 
gemeenten een dergelijke decentralisatie-uitkering aange-
vraagd. Een heel mooi resultaat. 
In totaal is door het Rijk een bedrag van € 9,2 miljoen 
beschikbaar gesteld voor het opstellen van gemeentelijke 
kerkenvisies. Een geweldige bijdrage om de dialoog rond de 
instandhouding van kerkgebouwen een impuls te geven.

Ondersteuning Monumentenhuis Brabant
Veel Brabantse gemeenten denken nog na over de uitvoe-
ring van een gemeentelijke kerkenvisie. Het doel is om bij te 
dragen aan een toekomstbestendige instandhouding van 
dit erfgoed. De manier waarop dit kan gebeuren is verschil-
lend en is afhankelijk van de plaatselijke situatie. 

Op 1 maart jl. zijn twee nieuwe medewerkers bij 
Monumentenhuis Brabant in dienst getreden: Anke 

Thijssen (23 jaar) en Gijs Verkuijlen (35 jaar). Beiden zijn 
werkzaam als waardesteller monumentenzorg en als 
bouwkundige monumenten. Tot hun taken behoren onder 
meer het opstellen van redengevende monumentbeschrij-
vingen, het uitvoeren van bouwhistorisch onderzoek en het 
maken van cultuurhistorische gebiedsomschrijvingen. 

Anke Thijssen
Anke heeft eerst Bouwkunde gestudeerd aan de Avans 
Hogeschool in Den Bosch, waarna ze de master Kunstge-
schiedenis (MA) met de specialisatie Architectuurgeschiede-
nis en Monumentenzorg aan de Universiteit Utrecht heeft 
behaald. Maar dat is nog niet alles: ze heeft ook nog de 

prémaster Architecture, Building 
and Planning aan de Technische 
Universiteit Eindhoven.
Anke heeft zich breed ontwikkeld. 
Behalve waardestellend 
onderzoek, heeft ze ook al 
de eerste schreden gezet 
op het terrein van erfgoed 
en energie. Beleidsontwik-
keling is  een ander 

40 Brabantse gemeenten stellen een gemeentelijke kerkenvisie op

Nieuwe medewerkers Monumentenhuis Brabant 


