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Samenvatting 

In opdracht van Bosgroep Zuid Nederland heeft RAAP in oktober 2021 een cultuurhistorisch 

bureauonderzoek uitgevoerd voor het onderzoeksgebied Roovert – Papschot in de gemeente 

Hilvarenbeek. Het onderzoeksgebied is onderdeel van een Natura 2000-gebied als 

habitatrichtlijngebied. Ten behoeve van de verbetering van het habitattype rivier - en beekbegeleidend 

bos zal het gebied worden heringericht waarbij onder meer bestaande watergangen verondiept en/of 

gedempt worden, kleine dammen worden aangelegd en stuwen zullen worden verwijderd.  

In dit onderzoek ligt de focus op de watergangen en kunstwerken die door de voorgenomen ingr epen 

worden aangetast. Op basis van expert judgement zijn uitspraken gedaan over hoe deze ingrepen zich 

verhouden tot de cultuurhistorische waarde van het element en of een ingreep vanuit cultuurhistorisch 

oogpunt verantwoord is.  

Er is een aantal ingrepen niet cultuurhistorisch verantwoord. Met het dempen van bepaalde 

watergangen verdwijnen (restanten van) elementen die belangrijk zijn voor de leesbaarheid van het 

landschap. Verondiepen is hier wel mogelijk. Het gebruik van lokale grond is alleen verantwoord 

wanneer dit geen nadelige effecten heeft op overige waardevolle elementen zoals de aanwezige 

rododendrons of het bestaande maaiveld. Anders zou grond moeten worden aangevoerd. Als hierbij de 

strooisellaag behouden blijft, blijft de ingreep zichtbaar in het bodemarchief.  

Bij het leggen van dammen zou de breedte hiervan beperkt moeten blijven om de ruimtelijke structuur 

zo min mogelijk aan te tasten. Tot slot zouden de (na demping functieloos geworden) stuwen behouden 

kunnen blijven als getuigen van relatief recente ingrepen in de waterhuishouding van het gebied.  
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1 Inleiding 

1.1 Kader 

Aanleiding  

In opdracht van Bosgroep Zuid Nederland heeft RAAP in oktober 2021 een cultuurhistorisch 

bureauonderzoek uitgevoerd voor het onderzoeksgebied Roovert – Papschot in de gemeente 

Hilvarenbeek (figuur 1). Het onderzoeksgebied is onderdeel van Natura 2000-gebied Kempenland-West 

als habitatrichtlijngebied. Ten behoeve van de verbetering van het habitattype rivier - en 

beekbegeleidend bos zal het gebied worden heringericht waarbij onder meer bestaande watergangen 

verondiept en/of gedempt worden, kleine dammen worden aangelegd en stuwen zullen worden 

verwijderd (eveneens weergegeven in figuur 1). 

 

Figuur 1. Aanduiding onderzoeksgebied en voorgenomen ingrepen. Inzet: ligging in Nederland (ster).  
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Kader cultuurhistorie 

Het onderzoeksgebied is onderdeel van het landgoed Gorp en Roovert. Dit is – samen met landgoed 

Gorp de Leij – door de provincie Noord-Brabant aangewezen als cultuurhistorisch vlak, van provinciaal 

cultuurhistorisch belang (zie figuur 2). Het ligt binnen het cultuurhistorisch landschap ‘Landgoederen 

ten zuiden van Tilburg’, dat weer onderdeel is van de cultuurhistorische regio de Kempen. 1 

 

Figuur 2. Een deel van het onderzoeksgebied valt binnen het provinciaal cultuurhistorisch vlak “ Landgoederen 

Gorp en Rovert en Gorpel de Leij” (in bruin). 

De waarden en kenmerken van de “Landgoederen Gorp en Rovert en Gorpel de Leij” die volgens de 

cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant planologisch beschermd moeten 

worden zijn: 

                                                           

1 Noord-Brabant, 2016. 
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 Het kasteel met parkaanleg; 

 De historische boerderijen; 

 De lanen; 

 De zandwegen; 

 De grenspalen; 

 De heidevelden; 

 De vennen; 

 De Warande; 

 Het jagershuis Gorp en Rovert; 

 Het jachthuis; 

 De waterleiding naar Goirle; 

 De modelboerderij; 

 Het Haneven en Biesbosch; 

 De brandtoren.2 

De voorgenomen ingrepen hebben op geen van deze kenmeken of waarden betrekking.  

1.2 Bronnen en methode 

Het onderzoek bestaat uit drie delen: literatuurstudie, historische kaartvergelijking en een veldbezoek.  

In de literatuurstudie zijn de rapporten die binnen de korte tijdspanne van dit onderzoek beschikbaar 

waren gebruikt om het verhaal van het gebied te begrijpen. Gebruikte rapporten zijn onder meer het 

cultuurhistorisch onderzoek zoals uitgevoerd door Bureau Lantschap in 2012 (Haartsen e.a., 2012) en 

het archeologisch bureauonderzoek van RAAP (Hensen, 2021).  

Het vergelijken van historische kaarten heeft inzicht gegeven in de ruimtelijke ontwikke ling van het 

gebied. 

Tot slot is tijdens een veldbezoek op 18 oktober 2021 gekeken hoe de huidige staat van de elementen 

in het gebied is en hoe dit afwateringssysteem in elkaar steekt. Op deze dag zijn door de auteur de in 

dit rapport opgenomen foto’s gemaakt, tenzij anders aangegeven. 

                                                           

2 Noord-Brabant, 2016. 
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2 Historisch-landschappelijke ontwikkeling 

Aan de hand van een vergelijking van historisch kaartmateriaal en de gebruikte literatuur wordt in dit 

hoofdstuk de ruimtelijke ontwikkeling beschreven van het gebied en de daarin voorkomende 

watergangen. 

Geomorfologie en bodem 

Het onderzoeksgebied ligt vanuit geomorfologisch perspectief op de overgang van een 

terrasafzettingsvlakte naar het beekdal van de Rovertse Leij. De terrasafzettingen zijn tijdens het vroeg 

en midden Pleistoceen (ca. 2,6 miljoen tot 130.000 jaar geleden) afgezet door de voorgangers van de 

huidige Rijn en Maas. In het onderzoeksgebied liggen deze afzettingen als terrasafzettingsvlakte en –

welvingen aan het oppervlak. Tijdens de laatste ijstijd (Weichselien, 130.000-10.000 jaar geleden) werd 

het kouder en droger en kreeg de wind in het schaars begroeide landschap gemakkelijk vat op de 

ondergrond. Hierdoor werden grote hoeveelheden zand verplaatst, waardoor oudere afzettingen deels 

werden bedekt met dekzand. Dit dekzand manifesteert zich in het onderzoeksgebied als glooiende 

landduinen. In het holoceen (vanaf 10.000 jaar geleden) heeft de Rovertse Leij een beekdal aan de 

westgrens van het onderzoeksgebied gevormd.3  

 

Figuur 3. Geomorfologische kaart van het onderzoekgebied.  

                                                           

3 Hensen, 2021, 10-11. 
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Door natuurlijke processen heeft in de afzettingen bodemvorming plaatsgevonden. Het grootste deel 

van het onderzoeksgebied bestaat uit veldpodzolbodems. Dit zijn relatief natte gronden waarin in water 

oplosbare stoffen, zoals organische stof en ijzer, in de bovenlaag zijn uitgespoeld en in diepere lagen 

zijn afgezet. Veldpodzolen zijn hierdoor over het algemeen arme gronden.  

Om deze gronden te kunnen gebruiken hebben bewoners in de kampontginning van Roovert (zie 

verderop) plaggenbemesting toegepast. Hiermee is voedselrijker materiaal opgebracht waardoor 

enkeerdgronden zijn ontstaan. Hoge zwarte enkeerdgronden liggen op de hogere delen van het 

landschap. Deze percelen werden als akker gebruikt, met een ophogingspakket van meer dan 50 

centimeter. In de lagere (en nattere) delen zijn lage enkeerdgronden te vinden. Ophoging van deze 

gronden had naast verrijking ook het verbeteren van de waterhuishouding en draagkracht van de 

bodem tot doel.4 

 

Figuur 4. Bodemkaart van het onderzoeksgebied.  

Cultuurlandschap 

Al rond 1200 moet het buurtschap Roovert zijn ontstaan aan de Rovertse Leij.  De naam Roovert is een 

samenvoeging van ‘rooien’ (het verwijderen van bos) en ‘voorde’ (doorwaadbare plaats in een 

waterloop). Het buurtschap ontstond dus ter plaatse van gerooid bos.  Langs de beek werden beemden 

aangelegd, en aan de rand van het beekdal de akkers. De wildernis daarbuiten was onontgonnen en 

                                                           

4 Hensen, 2021, 14. 
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bestond aanvankelijk uit bos, maar ook uit droge en natte heidevelden, vennen en moerassige laagten.5 

Om de vruchtbaarheid van de bodem te vergroten, om daarmee de groeiende bevolking te voeden,ging 

men vanaf de late middeleeuwen plaggen opbrengen op de akkers. Deze plaggen bestonden 

aanvankelijk waarschijnlijk uit materiaal van de bosbodem, later ook uit heideplaggen, dat werd 

vermengd met mest. 

Ten zuiden van de doorgang in de beek werd een watermolen gebouwd, die in 1296 voor het eerst 

werd genoemd. Rond 1800 is de molen afgebroken. De laagte van de molenkolk is nog altijd 

aanwezig.6 

Na de reformatie en het verbod op het katholicisme in de Republiek werd net over de grens in de 

katholieke Spaanse Nederlanden in 1643 een zogenaamde grenskerk gebouwd. Hier konden de 

bewoners van onder meer Hilvarenbeek ter kerke gaan. De kerk heeft bestaan tot 1672, waarna men 

aangewezen was op schuurkerken of de dorpskerken in de Spaanse Nederlanden.7 De huidige 

Roovertsedijk-Roovert is ontstaan als de weg tussen Hilvarenbeek en de grenskerk.  

Volgens de legende werden op 13 oktober 1735 onder meer relikwieën en hosties gestolen uit de 

St. Valentinuskerk te Poppel. Men vond de gestolen zaken terug op de plaats van de oude grenskerk. 

Deze locatie werd ingegeven doordat toen een schaapskudde langstrok, de schapen op deze plaats 

vroom knielden. In 1736-38 werd vervolgens op deze plaats een kapel opgericht, die het wonder van 

het terugvinden van de hosties door de schapen herdenkt.8 

 

Figuur 5. De brug over de Rovertse Leij met naast de brug de grenspaal en op de achtergrond de  kapel.  

Roovert en omgeving komen voor het eerst in enig detail voor op een kaart uit 1788, die gebruikt werd 

voor het bepalen van de grens tussen Staats-Brabant en het kwartier Antwerpen (figuur 6 op de 

volgende pagina). De huidige drie erven in Roovert bestonden destijds ook al. Rondom de erven lag 

een akkercomplex. De rechte weg van Hilvarenbeek naar de kapel was voorzien van laanbeplanting. 

                                                           

5 Haartsen e.a., 2012, 14. 
6 Molendatabase, 2019. 
7 Wikipedia, 2020. 
8 Wikipedia, 2020. 
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Langs de beek lagen de beemden. De onontgonnen gronden waren eind 18e eeuw vrij van bomen en 

bestonden waarschijnlijk uit natte en droge heide.  

 

Figuur 6. Uitsnede van een van de kaarten van de grens tussen Staats -Brabant en het kwartier Antwerpen, 

ca. 1788. Het noorden is boven, het onderzoeksgebied bij benadering weergegeven in rood.  (BHIC, toegang 343, 

inventarisnr. 7055). 

Toen rond 1832 de gedetailleerde kadastrale minuutplan werd gemaakt, was de omgeving van Roovert 

niet veel veranderd. Nabij de boerderijen lag een complex van akkers en langs de  beek lagen de 

beemden. De basis voor de huidige verkaveling was al aanwezig.  De omgeving was nog onontgonnen 

heide. Bij de volkstelling in 1840 stonden er in Roovert  drie huizen – op de huidige drie erven – met in 

totaal 22 bewoners.9 

De weg langs Roovert was de belangrijkste verbinding naar Poppel, tot in 1855 de huidige N630 werd 

aangelegd en hier ook een grenskantoor kwam.10 Roovert werd een slapend gehucht in een idyllische 

omgeving.  

Nadat vanaf halverwege de 18e eeuw op landgoed Gorp al bossen werden aangeplant, gebeurde dat in 

de loop van de 19e eeuw ook bij Roovert. Ten zuiden van de akkers werden de eerste bospercelen 

aangelegd. Zij werden door watergangen en paden van de akkers gescheiden. Ook in de noodoosthoek 

van de akker lag een perceel bos. Waar in de 18e eeuw de akker open was, waren er in 1900 

houtwallen aanwezig tussen de verschillende akkers, waardoor dit gebied, inmiddels omgeven door 

bossen, maar ook boomgroepen op de heide, een gesloten karakter had  gekregen. De beemden waren 

                                                           

9 Van den Hoven, 1997. 
10 Haartsen e.a., 2012, 21. 
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daarentegen meer open van structuur. Op de hogere delen kwam ook bos voor, maar de lagere delen 

waren voornamelijk als wei- en hooiland in gebruik. 

 

Figuur 7. Overzicht van historische kaarten (beeldbank RCE (1832) en Topotijdreis.nl (overige)). 
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Na 1900 zette een aanplant van bos door. Niet alleen de voormalige heide werd bebost, ook de akkers  

van Roovert. De aanplant hield verband met de ontwikkeling van het gebied als landgoed.  In 1900 werd 

er een herenkamer gebouwd aan boerderij en voormal ig herberg De Rook (Roovert 2-3). Sinds 1939 

zijn de landgoederen Roovert en Gorp van dezelfde eigenaar. De bebossing ging onverminderd door . 

Voor de jacht werden ook rododendrons aangeplant. Anders dan in de tuinen rondom het huis, waar 

deze struiken met hun bloemen ook gewaardeerd om hun esthetische waarde, werden ze in de 

bebossingen aangeplant ten behoeve van de jacht. In de grote struiken kan het wild namelijk 

beschutting vinden.11 

 

Figuur 8. Beukenbos, vermoedelijk aangeplant in de eerste helft van de 20 e eeuw, aan de rand van het beekdal. 

Uiterst links is de andersoortige begroeiing op de voormalige beemden zichtbaar.  

In dezelfde periode werd parallel aan de Rovertse Leij een kanaaltje aangelegd om de beemden beter 

te kunnen laten afwateren. Voorheen liepen de perceelsscheidende sloten door tot aan de beek en 

loosden er vrij op. Door het nieuwe kanaaltje zo ver mogelijk stroomafwaarts in de sterk meanderende 

beek uit te laten monden, kon in de beemden een lager peil verkregen worden. Meer sloten in de 

beemd zorgden voor een nog betere afwatering, waardoor ook in de beemden bos kon ontstaa n. Deels 

is dit aangeplant elzenhakhout, deels is dit opgekomen na het buiten gebruik geraken van de beemden.   

                                                           

11 Haartsen e.a., 2012, 21 en mededeling dr. EAC Storms-Smeets, gespecialiseerd in het erfgoed van kastelen en buitenplaatsen.  
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Figuur 9. Restanten van elzenhakhout in de beemden. Op de voorgrond het sterk verlande afwateringskanaal, waar 

gras in groeit.  

In de tweede helft van de 20e eeuw raakte het hele onderzoeksgebied bebost. De houtwallen die eens 

de akkers scheidden werden nu onderdeel van het bos. De akkers zijn nog altijd herkenbaar, enerzijds 

door hun deels verhoogde ligging als gevolg van de plaggenbemesting, anderzijds door het 

verkavelingspatroon dat iets meer onregelmatig is dan de bosaanplant erbuiten en dat deels 

gemarkeerd wordt door wallen. 

Aan het begin van de 21e eeuw verschoof de focus op het landgoed meer naar natuurontwikkel ing. 

Delen van het bos, ook in de voormalige beemden, werden gekapt zodat hier een meer natuurlijke 

vegetatie kon ontstaan. Met stuwen en dammen in de watergangen werd de afvoercapaciteit van het 

afwateringsstelsel beperkt.  
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Figuur 10. Hoogtekaart van het onderzoeksgebied. Witte vlekker zijn verstoringen door geboomte. (AHN3). 

Op de reliëfkaart zijn de historische akkers herkenbaar aan hun onregelmatige vorm, bolle ligging en in 

het westelijk deel aan de walletjes er omheen. De beemden liggen duidelijk lager dan de voormalige 

akkers en overige bossen. Van oost naar west loopt een lange watergang, de hoofdafwatering van dit 

gebied. De grond die vrijgekomen is bij de aanleg is aan de zijkanten opgeworpen in een onregelmatig 

patroon. Direct ten zuiden daarvan zijn in twee kleine – waarschijnlijk – voormalige vennetjes rabatten 

aangelegd voor een betere ontwatering. Deze gebiedjes wateren af naar het zuiden en via de 

watergang aldaar richting het noordwesten naar de hoofdafwatering.  
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Figuur 11. Verwilderde beplanting van onder meer berk, els en wilg in het uiterste zuidwesten van het 

onderzoeksgebied. 

 

Figuur 12. Het punt waar de oost-west-lopende hoofdafwatering (links) en de watergang vanaf de kleine vennen 

(rechts) samenkomen. 
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3 Effectanalyse 

In dit onderzoek ligt de focus op de watergangen en kunstwerken die door de voorgenomen ingrepen 

worden aangetast. Om die reden is binnen het korte tijdsbestek van dit onderzoek geen volledige 

inventarisatie en waardering uitgevoerd van alle watergangen en kunstwerken in het gebied. In dit 

hoofdstuk volgt een overzicht van de elementen waarvoor ingrepen zijn voorzien met daarbij een korte 

beschrijving van de actuele staat en de effecten van de voorgenomen ingreep. Op basis van expert 

judgement worden vervolgens uitspraken gedaan over hoe deze ingrepen zich verhouden tot de 

cultuurhistorische waarde van het element en of een ingreep vanuit cultuurhistorisch oogpunt 

verantwoord is. In het volgende hoofdstuk worden op basis hiervan adviezen geformuleerd.  

 

Figuur 13. De voorgenomen ingrepen. Het nummer verwijst naar de nummering op de volgende pagina’s.  
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Beschrijving voorgenomen ingrepen 

Dempen, lokale grond 

De waterweg wordt volledig gedempt. Hiervoor wordt de grond van de oevers gebruikt, die veelal hier 

opgeworpen is bij de aanleg van de watergang. De grond wordt eerst afgeplagd, zodat schone grond 

wordt gebruikt. 

Verondiepen, aanvoer grond 

De watergang wordt minder diep gemaakt. Hiervoor wordt grond gebruikt die van elders wordt 

aangevoerd. 

Verondiepen, lokale grond 

De watergang wordt minder diep gemaakt. Hiervoor wordt de grond van de oevers gebruikt, die veelal 

hier opgeworpen is bij de aanleg van de watergang. De grond wordt eerst afgeplagd, zodat schone 

grond wordt gebruikt. 

Gronddam, aanvoer grond 

Er wordt een dam in de watergang gelegd. Hiervoor wordt grond gebruikt die van elders wordt 

aangevoerd 

Afdammen, lokale grond 

Er wordt een dam in de watergang gelegd van enkele meters breed. Hiervoor wordt de grond van de 

oevers gebruikt, die veelal hier opgeworpen is bij de aanleg van de watergang. De grond wordt eerst 

afgeplagd, zodat schone grond wordt gebruikt. 

Stuw verwijderen 

De aanwezige stuw wordt geheel verwijderd.  

Beoordeling effect 

Een aantal zaken heeft een rol gespeeld bij de bepaling of een ingreep wel of niet cultuurhistorisch 

verantwoord is. Deze worden hier kort toegelicht.  

Ten eerste is gekeken naar de cultuurhistorische waarde van het element waarop de ingreep 

betrekking heeft. Hoe waardevol is een element in het kader van dit landschap, dit landgoed? Hoe 

draagt het bij aan structuur, de herkenbaarheid of beleefbaarheid hiervan? Zoals gesteld is deze 

waardering per element impliciet uitgevoerd door expert judgement . Er is aan de elementen geen 

waarderingslabel gehangen, wanneer dat niet van toepassing was omdat een element niet of 

nauwelijks aangetast wordt door een voorgenomen ingreep 

Vervolgens is de leesbaarheid van het landschap van belang. Blijft na uitvoering van de maatregel het 

landschap leesbaar? Kan – met een deskundig oog – nog de ontwikkeling van het gebied begrepen 

worden of kunnen verdwenen elementen nog herkend worden? Dit is van belang om de rijke 

geschiedenis van dit waardevolle gebied te kunnen blijven begrijpen en om tastbare herinneringen aan 

vroegere tijden te behouden. Het is ook mogelijk dat een ingreep juist bijdraagt aan het vergroten van 

de leesbaarheid. 

Ook is gekeken naar het effect op andere elementen  die de voorgenomen ingreep kan hebben. Wat 

gebeurt er met (waardevolle) elementen in de nabijheid van een ingreep, wanneer deze op de 

voorgestelde wijze wordt uitgevoerd? Dit effect kan zowel negatief als positief zijn. Onder elementen 

wordt in dezen ook het reliëf ter plaatse gerekend.  
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3.1 Watergangen 

nummer ingreep verantwoord onderbouwing 

I dempen, lokale grond ja met het verwijderen van de wal om de beemdpercelen 

wordt het oude maaiveld hersteld. Tracé watergang blijft 

behouden door het naastgelegen pad 

Dit afwateringskanaal is begin 20e eeuw aangelegd om de beemden beter te kunnen ontwateren. Het 

dempen van deze watergang betekent het gedeeltelijk terugkeren naar de situatie van voor de aanleg. 

Voor de aanleg echter, waterden de perceelsscheidende sloten direct af op de beek. Deze afwatering  

wordt niet hersteld waardoor de beemden na het dempen van de watergang geen afwatering meer 

hebben.  

De grond die vrijkwam bij de aanleg van de 

watergang is aan weerszijden op het land 

geworpen. Aan de westzijde is hierop een pad 

aangelegd. Aan de oostzijde vormt deze grond 

een walletje. Als bij het dempen de uitgegraven 

grond weer teruggebracht wordt, wordt het 

oorspronkelijke maaiveld hersteld.  

Het dempen van deze watergang is 

cultuurhistorisch verantwoord wanneer het pad 

erlangs blijft bestaan of anderszins de 

landschappelijke lijn intact blijft. Dit kan 

bijvoorbeeld door – zoals nu ook merendeel het 

geval is – de kavelsloten van de beemden te laten eindigen ter hoogte van de waterloop. Op deze 

manier blijft het landschap leesbaar en blijft het duidelijk dat zich hier ooit een element bevonden heeft.  

 

Figuur 14. De verwilderde watergang I met links het parallelle pad.  
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nummer ingreep verantwoord onderbouwing 

II verondiepen, lokale 

grond 

deels door verondiepen blijft de watergang als lijnelement 

aanwezig. Echter kan dit nadelige gevolgen hebben 

voor de aanwezige rododendrons 

In het algemeen tast het verondiepen van greppels de cultuurhistorische waarde niet aan. 12 In dat 

opzicht is deze ingreep cultuurhistorisch verantwoord. Echter, op deze locatie groeien rododendrons op 

de wallen die bestaan uit het oorspronkelijke bodemmateriaal. Ook in de weinig watervoerende 

watergang groeien rododendrons. Juist binnen de context van Roovert als landgoed vertegenwoordigen 

de rododendrons een hoge cultuurhistorische waarde.  

 

Figuur 15. Watergang II met rododendrons op de noordwestelijke oever en in de watergang. De andere oever is 

van oorsprong hoger gelegen. 

  

                                                           

12 Zie ook het algemene advies dat RAAP aan Bosgroep Zuid-Nederland heeft gegeven: Van Snippenburg & Ellenkamp, 2021, 10. 
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nummer ingreep verantwoord onderbouwing 

III verondiepen, aanvoer 

grond 

ja door verondiepen blijft de watergang als lijnelement 

aanwezig. Door aanvoer grond wordt het reliëf ter 

plaatse niet aangetast.  

Zoals gesteld heeft het verondiepen van watergangen op zich geen nadelig effect op de 

cultuurhistorische waarde. Deze watergang aan de rand van de beemd voorkwam dat (grond)water van 

de hoger gelegen akkers naar de beemd stroomde. De grond die vrijkwam bij de aanleg is niet als 

wallen op de kant geworpen. Met de aanvoer van grond blijft het overigens vrij vlakke t errein 

ongewijzigd.  

 

Figuur 16. Watergang III, links van de weg. Door verondiepen blijft deze als greppel aanwezig. 
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nummer ingreep verantwoord onderbouwing 

IV verondiepen, lokale 

grond 

nee door verondiepen blijft de watergang als lijnelement 

weliswaar aanwezig, de waardevolle rododendrons 

zouden bij dempen met lokale grond verdwijnen.  

Watergang IV ligt op de overgang van het oude akkercomplex naar een van de eerste bebossingen. Ze 

vormt de hoofdafwatering van een groot deel van het onderzoeksgebied. Bij de aanleg van de diepe 

watergang is veel grond vrijgekomen die terzijde is geworpen. Het terrein langs met name de westelijke 

helft van de watergang is hierdoor sterk geaccidenteerd. Langs de watergang ligt een pad en ten 

noorden daarvan ligt ook deels een watergang, waarvan de grond ook aan de zijkant is opgeworpen.  

Op de opgeworpen grond aan weerszijden van het pad groeien rododendrons. Deze grote struiken 

doen het pad bijna als een tunnel aanvoelen. Dit bijzondere landschappe lijke element in het landgoed, 

op de rand van de oude akkers naar de voormalige heide, is van hoge cultuurhistorische waarde. Door 

het dempen van de watergang met lokale grond zou dit element ernstig aangetast worden, omdat een 

groot deel van de rododendrons zou verdwijnen.  

Op de plaats waar watergang IV en V bij elkaar komen is een dam aanwezig, die afvoer van dit water 

richting watergang II en verder richting de beek verhindert. Het waterpeil in zowel watergang IV als V is 

daardoor tegenwoordig al hoger dan bij de ontginning is beoogd. 
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Figuur 17. Het smalle pad langs watergang IV, omgeven door hoge beplanting, is een unieke element op het 

landgoed en door zijn rijke begroeiing van met name rododendrons van hoge cultuurhistoris che waarde. 

 

Figuur 18. De opgeworpen grond ten zuiden van watergang IV met daarop hoog opgaande rododendrons.   
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nummer ingreep verantwoord onderbouwing 

V verondiepen, aanvoer 

grond 

ja door verondiepen blijft de watergang als lijnelement 

aanwezig. Door aanvoer grond wordt het reliëf ter 

plaatse niet aangetast.  

Het verondiepen van watergangen op zich geen nadelig effect op de cultuurhistorische waarde. Deze 

watergang lag aan de rand van de eerste bebossing en vormt daarom samen met  de naastgelegen weg 

als structuurdrager voor dit gebied een waardevol element. Door verondiepen blijft dit in samenhang 

behouden. De grond die vrijkwam bij de aanleg van de watergang is niet als wallen op de kant 

geworpen. Met de aanvoer van grond blijft het overigens vrij vlakke terrein ongewijzigd.  

 

Figuur 19. De dichtgegroeide watergang V vormt samen met de weg een structuurdragend element.  

 

Figuur 20. Dam op de plaats waar waterlopen VI (links) en V (boven) samenkomen.  
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nummer ingreep verantwoord onderbouwing 

VI dempen, lokale grond nee laatste restant belangrijk afwateringskanaal. Gebruik 

van lokale grond zou reliëf verstoren.  

Deze watergang is het laatste stuk van 

een watergang die waarschijnlijk langs 

de hele zuidrand van dit bosperceel 

gelegen heeft. Het ontwatert de kleine 

vennen die met behulp van rabatten 

droger zijn gemaakt. Verder naar het 

oosten liggen nog enkele kleine 

rabattencomplexen. Deze staan niet 

meer in verbinding met de watergang. 

Een deel van deze watergang is dus al 

gedempt. Wanneer watergang VI wordt 

gedempt, verdwijnt het laatste deel van 

dit afwateringssysteem, waarmee ook 

de logica van de aanwezigheid van de rabattencomplexen verdwijnt . Het wordt daardoor niet meer 

duidelijk waarom in de voormalige vennen rabatten zijn aangelegd en hoe dit systeem functioneerde.  In 

principe maakt watergang V ook deel van dit systeem uit. Deze wordt echter wel behouden door te 

verondiepen. 

De grond die vrijkwam bij de aanleg van de watergang is niet als wallen op de kant geworpen. Wanneer 

lokale grond wordt gebruikt om deze watergang te dempen betekent dit een verstoring van het 

overigens nog intacte oorspronkelijke reliëf.  

 

Figuur 21. Watergang VI vormt met het pad ernaast de begrenzing van de eerste heidebebossing (links).   
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nummer ingreep verantwoord onderbouwing 

VII dempen, lokale grond nee logica afwatering voormalig klein ven verdwijnt. Gebruik 

van lokale grond zou reliëf verstoren.  

Deze watergang vormt de verbinding tussen een vermoedelijk ontwaterd vennetje en watergang VI. 

Omdat deze watergang niet precies haaks op de rabatstructuur staat en iets ten oosten ervan een 

restant aanwezig is van een watergang die wel haaks erop staat, is watergang VII waarschijnlijk  in 

tweede instantie aangelegd om dit gebiedje te ontwateren. Deze watergang vertelt als ‘eigenaardigheid’ 

zijn eigen verhaal van de geschiedenis van dit gebied.13 Dit wordt versterkt door het feit dat hij 

doorloopt in de rabattenstructuur, maar deels begraven ligt onder opgebrachte grond. Als 

eigenaardigheid heeft deze watergang een bovengemiddelde cultuurhistorische waarde en zou deze 

behouden moeten blijven.  

Omdat de grond die vrijkwam bij de aanleg van de watergang niet als wallen op de kant is geworpen , 

betekent het gebruik van lokale grond gebruikt om deze watergang te dempen een verstoring van h et 

overigens nog intacte reliëf, waarin sporen van verdwenen structuren voorkomen.  

 

nummer ingreep verantwoord onderbouwing 

VIII dempen, lokale grond nee enige restant van aanzet tot regelmatige ontginning 

Hoewel langs deze watergang nog de grond 

aanwezig is die werd uitgegraven bij de aanleg 

en dempen met lokaal materiaal hierdoor het 

herstel van het oorspronkelijke maaiveld 

betekent, is dempen om een andere reden niet 

cultuurhistorisch verantwoord. Watergang VIII is 

de enige watergang ten noorden van de oost-

west-lopende hoofdafwatering die daar haaks op 

staat. Het gebied ten zuidoosten van watergang 

VIII is een als een (zeer) groot regelmatig 

rabattencomplex aangelegde heidebebossing. 

De watergang is het doodlopende noordelijk 

einde van een bijna 3 kilometer lange rechte 

watergang en vormt de aanzet van eenzelfde 

grootschalige ontginning ten noorden van de 

hoofdafwatering. Om ons niet bekende redenen 

is deze ontginning echter nooit aangelegd. 

Watergang VIII is het enige fysieke bewijs van 

de ambitie om het grote rabattencomplex naar 

het noorden toe door te trekken en als zodanig 

van hoge cultuurhistorische waarde. Het dempen 

van deze watergang zou het verdwijnen van dit 

fysieke bewijs en deze cultuurhistorische waarde 

betekenen.  

                                                           

13 Zie ook Van Snippenburg & Ellenkamp, 2021, 7-8 en 10. 
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Figuur 22. Watergang VIII is kaarsrecht en staat haaks op hoofdwatergang van dit gebied. Het is  het enige relict – 

en mogelijk ook het enige deel dat ooit is aangelegd – van een regelmatige ontginning van dit deel van de 

voormalige heide. 
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3.2 Kunstwerken 

nummer ingreep verantwoord onderbouwing 

1 stuw verwijderen deels als watergang I gedempt wordt, zou stuw behouden 

kunnen worden als relict van vroeger gebruik 

Deze relatief jonge stuw bepaalt het peil van het afwateringskanaal uit begin 20 e eeuw. Voorbij de stuw 

is er vrije afwatering op de beek. De stuw is waarschijnlijk aangelegd om de afwatering van de 

beemden te beperken en dus nattere omstandigheden te creëren ten behoeve van natuurontwikkeling. 

Wanneer het afwateringskanaal (waterloop I) gedempt wordt verliest de stuw volledig zijn functie. Door 

de stuw niet te verwijderen maar de behouden te midden van een gedempte watergang, is de stuw een 

tastbare herinnering aan het verdwenen afwateringskanaal.  

 

Figuur 23. Stuw nr. 1 zou ‘begraven’ behouden kunnen blijven wanneer de watergang wordt gedempt.  
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nummer ingreep verantwoord onderbouwing 

2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10, 11 

afdammen, lokale 

grond 

stuw verwijderen (nrs. 

4, 5, 7, 8, 11) 

deels afdammen kan, maar niet meer dan nodig is i.v.m. 

aantasting ruimtelijke structuur beemden.  

als watergang I gedempt wordt, is verwijderen stuwen 

niet meer nodig. Stuwen 4, 5, 7, 8 bij veldwerk niet 

aangetroffen. 

Deze ingrepen hebben allen betrekking op het beperken van de afwatering van de perceelsscheidende 

sloten/greppels in de beemden op watergang I.  Hoewel die watergang gedempt wordt, is afdammen 

van de sloten/greppels noodzakelijk om ophoping van water te voorkomen. Bij het afdammen wordt 

over een lengte van ca. 5 meter een dam gelegd. Dit komt overeen met het gedeeltelijk dempen van de 

sloot. Het effect hiervan is dat het oude verkavelingspatroon gedeeltelijk verdwijnt en het moeilijker 

wordt te herkennen dat dit patroon doorloopt aan de andere kant van watergang I. Dit kan gezien 

worden als een gemis, maar omdat de ruimtelijke structuur voor het overige wel intact blijft, kan deze 

ingreep wel cultuurhistorisch verantwoord worden.  

Waarover dit wél gezegd kan worden is het gebruik van lokale grond. Anders dan langs watergang I, 

liggen er langs deze sloten geen walletjes van opgeworpen grond (zie ook figuur 10). Bij gebruik van 

lokale grond wordt hier het oorspronkelijke maaiveld van de beemden aangetast.  

Tijdens het veldbezoek zijn de stuwen die verwijderd zouden moeten worden bij nrs. 4, 5, 7 en 8 niet 

aangetroffen.  

Voor het verwijderen van deze stuwen geldt hetzelfde als stuw nr. 1: wanneer watergang I gedempt 

wordt – en de watergangen worden afgedamd – is het niet meer noodzakelijk de stuwen te verwijderen. 

Net als stuw 1 zouden deze stuwen als relicten behouden kunnen blijven.  

 

Figuur 24. De locatie van stuw nr. 4. Op de voorgrond de s terk verlande en met gras begroeide watergang I. De 

perceelsloot is midden achter zichtbaar. Van een stuw is hier geen sprake.  



Roovert - Papschot te Hilvarenbeek; cultuurhistorisch onderzoek t.b.v. hydrologische werkzaamheden 

 

 

RAAP-rapport 5482 / versie 29-11-2021   [30] 

 

Figuur 25. De locatie van stuw nr. 8. De stuw is onvindbaar en de watergang die hierdoor uitwatert is amper 

zichtbaar. Watergang I op de voorgrond is ook hier sterk verland en er groeit gras in de dunne laag water.   
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nummer ingreep verantwoord onderbouwing 

12, 13, 

14, 15 

gronddam, aanvoer 

grond 

ja aanleg dam tast ruimtelijke structuur amper aan en 

versterkt overgang in hoogte in de beemden. Op 

locaties 12 en 15 liggen al dammen. 

Met de aanleg van dammen op de overgang van de hogere naar de lagere delen van percelen in de 

noordelijke helft van de beemden (nrs. 12, 13 en 14) moet een betere vernatting van de  hogere delen 

worden bereikt. Het verkavelingspatroon wordt hierdoor amper aangetast. De dammen benadrukken 

het verschil in maalveldhoogte van de percelen en versterken daarmee visueel het reliëf van het 

beekdal. Door het gebruik van aangevoerde grond blijven de beemdpercelen intact.  

Dam 15 ligt in de hoofdwatergang vanuit het oosten. Het afdammen hiervan belemmert afwatering van 

dat gebied. 

Op deze locatie en op locatie 12 liggen momenteel al dammen. Deze ingrepen hoeven dus niet nog 

uitgevoerd te worden. 

 

Figuur 26. De reeds aanwezig dam ter hoogte van nummer 15. Aan weerszijden ervan groeien in watergang II 

rododendrons. 

  



Roovert - Papschot te Hilvarenbeek; cultuurhistorisch onderzoek t.b.v. hydrologische werkzaamheden 

 

 

RAAP-rapport 5482 / versie 29-11-2021   [32] 

nummer ingreep verantwoord onderbouwing 

16, 17, 

18, 19 

gronddam, aanvoer 

grond 

ja aanleg dam tast ruimtelijke structuur amper aan. Dam 

nr. 18 markeert overgang van hoog naar laag deel van 

het terrein 

De dammen 16 en 17 worden niet aangelegd in perceelsscheidende sloten haaks op de beek, maar in 

sloten die de grens vormen van de beemd en de hoger gelegen gronden. De overgang hoog-laag wordt 

nu gemarkeerd door de sloot en blijft dat na aanleg van de dam nog steeds, aangezien de dam maar 

een beperkte breedte heeft. De aanleg van de dammen is cultuurhistorisch verantwoord.  

De dammen 18 en 19 worden aangelegd in een grote greppel die oorspronkelijk enkele 

rabattenstructuren afwaterde. Deze laatste zijn nagenoeg verdwenen maar de grote greppel is nog 

duidelijk aanwezig. Ook hier vormen de dammen geen aantasting van de cultuurhistorische waarde van 

de greppel, aangezien het verloop ervan nog goed herkenbaar blijft. Dam nr. 18 wordt aangelegd op de 

overgang van een hoger naar een lager deel van het terrein. In dat laatste bevinden zich ook rabatten. 

De dam markeert deze overgang en kan zo de beleving ervan versterken.  

 

Figuur 27. Op de plaats van dam nr. 16 markeert de sloot of greppel de overgang tussen de hoge gronden (rechts) 

met daarop een beukenbos naar de lage gronden met daarop resten van een elzenhakhout. De watergang stond er 

plaatse nagenoeg droog ten tijde van het nemen van de foto.  
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4 Conclusie en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de effectanalyse gebundeld. Dit wordt gevolg door  

aanbevelingen over met name de ingrepen die op basis van het expert judgement cultuurhistorisch niet 

verantwoord worden geacht. Soms kan met een kleine wijziging een ingreep cultuurhistorisch wel 

worden verantwoord. 

Voor de volledigheid nogmaals het overzicht van alle voorgenomen ingrepen.  

 

Figuur 28. De voorgenomen ingrepen. Het nummer verwijst naar de nummering op de volgende pagina’s.  
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4.1 Conclusie 

4.1.1 Watergangen 

nummer ingreep verantwoord onderbouwing 

I dempen, lokale grond ja met het verwijderen van de wal om de beemdpercelen 

wordt het oude maaiveld hersteld. Tracé watergang blijft 

behouden door het naastgelegen pad 

II verondiepen, lokale 

grond 

deels door verondiepen blijft de watergang als lijnelement 

aanwezig. Echter kan dit nadelige gevolgen hebben 

voor de aanwezige rododendrons 

III verondiepen, aanvoer 

grond 

ja door verondiepen blijft de watergang als lijnelement 

aanwezig. Door aanvoer grond wordt het reliëf ter 

plaatse niet aangetast.  

IV verondiepen, lokale 

grond 

nee door verondiepen blijft de watergang als lijnelement 

weliswaar aanwezig, de waardevolle rododendrons 

zouden bij dempen met lokale grond verdwijnen.  

V verondiepen, aanvoer 

grond 

ja door verondiepen blijft de watergang als lijnelement 

aanwezig. Door aanvoer grond wordt het reliëf ter 

plaatse niet aangetast.  

VI dempen, lokale grond nee laatste restant belangrijk afwateringskanaal. Gebruik 

van lokale grond zou reliëf verstoren.  

VII dempen, lokale grond nee logica afwatering voormalig klein ven verdwijnt. Gebruik 

van lokale grond zou reliëf verstoren.  

VIII dempen, lokale grond nee enige restant van aanzet tot regelmatige ontginning 

Tabel 1. Overzicht van de resultaten van de effectanalyse voor de voorgenomen ingrepen aan watergangen. 

Van vier watergangen is men voornemens deze te dempen. Slecht één daarvan kan gedempt word en 

zonder de cultuurhistorische waarden (ernstig) aan te tasten, en dat is waterloop I. Bij het dempen 

hiervan verdwijnt weliswaar een belangrijke ruimtelijke structuur. Echter, doordat ernaast een pad ligt, 

blijft de structurerende waarde in de beemdverkaveling intact. De herinnering aan dit verdwenen 

element zou versterkt kunnen worden door het behoud van de stuwen (zie volgende paragraaf).  

Het dempen van watergangen VI, VII en VIII is niet cultuurhistorisch verantwoord omdat hiermee 

(restanten van) elementen verdwijnen die belangrijk zijn voor de leesbaarheid van het landschap, ook 

als de parallel eraan gelegen paden blijven bestaan.  

Op het verondiepen van watergangen is in principe geen bezwaar vanuit cultuurhistorisch oogpunt, 

omdat hiermee de ruimtelijke structuur niet verandert. Als de maatregel of de wijze van uitvoering 

daarvan echter nadelige effecten heeft op overige waardevolle elementen, kunnen er wel bezwaren zijn 

vanuit cultuurhistorisch oogpunt. 

Bij de voorgenomen ingrepen aan de watergangen lijkt geen rekening te zijn gehouden met de 

aanwezigheid van rododendrons. Vanuit ecologisch oogpunt worden deze als exoten en daarmee vaak 

als onwenselijk beschouwd. Ze zijn echter van cultuurhistorische waarde omdat ze een belangrijke 

bijdrage leveren aan het landgoedkarakter van dit gebied.  De rododendrons zijn in dit gebied 

hoofdzakelijk aangeplant ten behoeve van de jacht, omdat het wild hierin beschutting kan vinden. 

Daarnaast worden de struiken met hun bloemen ook gewaardeerd om hun esthetische waarde.  

Opgemerkt moet wel worden dat de rododendrons waarop de voorgenomen ingrepen effect hebben niet 

de enige in het onderzoeksgebied zijn.  
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De grote rododendrons en andere beplanting langs watergang IV vormen samen met het pad dat daar 

ligt een bijzonder element in het landgoed dat van hoge cultuurhistorische waarde is.  

Het dempen of verondiepen met lokale grond kan alleen daar waar de grond die vrijgekomen is bij de 

aanleg van de watergang op de zijkant is opgeworpen tot walletjes. Waar deze walletjes niet aanwezig 

zijn zou gebruik van lokale grond het (micro)reliëf aantasten, waarin vaak restanten van verdwenen 

structuren aanwezig zijn. 

4.1.2 Kunstwerken 

nummer ingreep verantwoord onderbouwing 

1 stuw verwijderen deels als watergang I gedempt wordt, zou stuw behouden 

kunnen worden als relict van vroeger gebruik  

2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10, 11 

afdammen, lokale 

grond 

stuw verwijderen (nrs. 

4, 5, 7, 8, 11) 

deels afdammen kan, maar niet meer dan nodig is i.v.m. 

aantasting ruimtelijke structuur beemden.  

als watergang I gedempt wordt, is verwijderen stuwen 

niet meer nodig. Stuwen 4, 5, 7, 8 bij veldwerk niet 

aangetroffen. 

12, 13, 

14, 15 

gronddam, aanvoer 

grond 

ja aanleg dam tast ruimtelijke structuur amper aan en 

versterkt overgang in hoogte in de beemden. Op 

locaties 12 en 15 liggen al dammen. 

16, 17, 

18, 19 

gronddam, aanvoer 

grond 

ja aanleg dam tast ruimtelijke structuur amper aan. Dam 

nr. 18 markeert overgang van hoog naar laag deel van 

het terrein 

Tabel 2. Overzicht van de resultaten van de effectanalyse voor de voorgenomen ingrepen aan kunstwerken.  

Het verwijderen van de stuwen is op zich cultuurhistorisch verantwoord. De twee stuwen die met het 

veldwerk zijn aangetroffen (nrs. 1 en 11) zijn vrij jong en daarom vanuit het criterium van ouderdom niet 

waardevol. Zij zijn echter wel getuigen van relatief recente ingrepen in de waterhuishouding van het 

gebied. Omdat de watergang waaraan of waarin alle stuwen liggen gedempt wordt, lijkt het verwijderen 

van de stuwen overbodig. 

Het afdammen komt overeen met het gedeeltelijk dempen van de sloot. Het effect hiervan is dat het 

oude verkavelingspatroon gedeeltelijk verdwijnt en het moeilijker wordt te herkennen dat dit patroon 

doorloopt aan de andere kant van watergang I. Dit kan gezien worden als een gemis, maa r omdat de 

ruimtelijke structuur voor het overige wel intact blijft, kan deze ingreep wel cultuurhistorisch 

verantwoord worden.  

Het leggen van dammen in watergangen tast de ruimtelijke structuur amper aan en daartegen zijn dan 

ook geen bezwaren vanuit cultuurhistorisch oogpunt. Door het leggen van de dam op een 

landschappelijk interessante plaats, zoals de nummers 12, 13, 14 en 18, kan de dam een positieve 

bijdrage leveren aan de leesbaarheid van het landschap. Op de locaties 12 en 15 zijn op dit moment al  

dammen aanwezig; deze hoeven dus niet te worden aangelegd. 

4.2 Aanbevelingen 

Om de voorgenomen ingrepen die cultuurhistorisch niet of slechts deels verantwoord zijn toch te 

kunnen uitvoeren, zou een aantal wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.  

1. De drie watergangen die niet gedempt kunnen worden omdat zij belangrijk zijn voor het 

begrijpen van dit gebied (nrs. VI, VII en VIII) , zouden kunnen worden verondiept. Hierbij blijft 
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de structuur aanwezig en de geschiedenis van dit gebied – waar deze watergangen een 

belangrijk onderdeel van vormen – leesbaar. 

2. Gebruik voor het verondiepen of dempen van watergangen alleen die lokale grond, die bij de 

aanleg van de watergang op de oever is geworpen (tenzij dit andere nadelige effecten heeft; 

zie het volgende punt). Behoud het oorspronkelijke maaiveld en de daarin aanwezige resten 

van overige verdwenen structuren. 

3. Ga bij het verondiepen van de watergangen II en IV na wat het effect ervan is op de hier 

aanwezige rododendrons en het totaal van de rododendrons in dit deel van het landgoed.  Kijk 

bij watergang IV ook naar het effect op het gehele beeld van het smalle, besloten, lange rechte 

pad. De negatieve effecten op de cultuurhistorische waarden zouden kunnen worden 

verminderd of zelfs weggenomen wanneer gekozen wordt voor het gebruik van aangevoerde 

grond.  

4. Maak dammen niet breder dan noodzakelijk. Op deze manier kan zo veel mogelijk van de 

oorspronkelijke watergangen en de ruimtelijke structuur intact blijven.  Overweeg of in plaats 

van het over grote lengte afdammen van de sloten in de voormalige beemd, kan worden 

volstaan met het aanleggen van enkele kleine dammetjes (zie punt 8) om hetzelfde effect op de 

waterhuishouding te verkrijgen. 

5. Als watergang I gedempt wordt is het verwijderen van stuwen niet meer nodig. Het aanwezig 

laten van de stuwen, zowel ondergronds als bovengrond, draagt bij aan de cultuurhistorische 

waardering van het gebied. De stuwen blijven zo tastbare herinneringen aan de watergang die 

hier eens lag en de ingrepen die gedaan zijn in dit waterbeheer.  

Naast deze aanbevelingen die voortkomen uit de conclusies, kunnen nog de volgende aanbevelingen 

gedaan worden. 

6. Iets ten noorden van dam nr. 16, in de noordoosthoek van het beemdperceel, ligt reeds een 

dam. Dit is de oude toegangsweg tot het perceel. Als deze voldoende waterkerend is of wordt 

gemaakt, zou deze mogelijk de functie van dam nr. 16 kunnen overnemen. Zo wordt een 

historisch element ingezet voor de actuele wateropgave. 

7. Behoud de strooisellaag in een watergang wanneer deze wordt verondiept of gedempt. De 

strooisellaag zal zich altijd in de bodem blijven aftekenen als een verkleuring, waardoor de 

ingreep zichtbaar blijft in het bodemarchief. De oorspronkelijke diepte blijft zo te achterhalen 

en dit draagt bij aan de (indirecte) leesbaarheid van het landschap.  

8. De kleine dam nabij de plaats waar watergangen IV en V samenkomen geeft een beeld van 

hoe een kleine ingreep weliswaar grote gevolgen heeft voor de waterstand, maar amper effect 

heeft op de ruimtelijke structuur van de watergang. Door de aanleg van dammen op 

overgangen in het reliëf, wordt met het verspringende waterpeil de overgang van de hoogte 

van het maaiveld visueel versterkt. 

4.3 Tot slot 

Dit document geeft adviezen. De gemeente is als vergunningverlener de bevoegde overheid die een 

besluit kan nemen over hoe om te gaan met de cultuurhistorische waarden. 
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