
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOLAD+ 
Intergemeentelijke projectvereniging 

Voor het Onroerend Erfgoed 

 
JAARVERSLAG 2010 

 
 
 

Tim Vanderbeken & Veerle Vansant  
 

m.m.v. Maike Meijers 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Colofon 
 
Auteurs:  Tim Vanderbeken 
   Intergemeentelijke erfgoedconsulent archeologie 
 

Veerle Vansant 
Intergemeentelijke erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed 

 
   ZOLAD+ 
   Maastrichtersteenweg 2b 
   3770 Riemst 
 
m.m.v. Maike Meijers 
 
 
Raad van Bestuur: 
   Maike Meijers   Voorzitster 
   Jan Peumans   Secretaris 
   Felix Puts   Penningmeester 
   Huub Broers   Vice-secretaris 

Alex Vangronsveld  Lid RvB, vertegenwoordiger Lanaken 
   Marie-Elise Smets  Lid RvB, vertegenwoordiger Riemst 
   Jean Geeraerts  Lid RvB, vertegenwoordiger Bilzen 
   Jean Maenen   Administratief medewerker Lanaken 
   Thomas Beusen  Administratief medewerker Riemst 
   Eddy Vandoren  Administratief medewerker Bilzen 
   Judith Voets   Administratief medewerker Voeren 
   Alain Vanderhoeven  VIOE, adviseur 
   Linda Bogaert   Provincie Limburg, adviseur 
   Jessica Vandevelde  Erfgoedconsulent, adviseur 
   Karel Robijns   Erfgoedconsulent, adviseur 
   Ingrid Vanderhoydonck Erfgoedconsulent, adviseur 
   Marva Dexters  Erfgoedconsulent, adviseur 
   Tim Vanderbeken  Adviseur 
   Veerle Vansant  Adviseur 
 
Goedgekeurd door: 
 
Raad van Bestuur ZOLAD+ op    11 februari 2011 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

Inhoudsopgave 
 
 
 

Inleiding en dankwoord         7 
 
Leeswijzer           8 
 
Deel Ia  De gemeenschappelijke ZOLAD+-werking    9 
 

Deel Ib De werking van de specifieke onderdelen van ZOLAD+   21 
 

Deel II Onroerend Erfgoed-dossiers opgestart of lopende in 2010  39 
 
Deel III Evaluatie werking ZOLAD+ 2010     81 
 
Deel IV Eindbalans 2010 & begroting 2011 ZOLAD+    87 
 
Bijlagen: 

1. Beleidsplan ZOLAD+ - Plan van Aanpak 2010 (addendum 1) 93 
2. Folder ZOLAD+        200 
3. Toelichting voor de bouwheren      201 
4. Programma en evaluatie OMD      207 
5. Reglement onderhoudspremie Riemst     212 
6. Samenwerkingscharter proefproject Lafelt    214 
7. Collectie-inventaris ZOLAD+ – update 2010    216 
8. Verstoringskaart 2010       220 
9. Afsprakennota 2010       222 
10. Register van uitgebrachte adviezen archeologie   231 
11. Adviesformulier archeologie 2010     234 
12. Register van uitgevoerd terreinwerk     235 
13. Nota in-house-projecten       238 
14. Register van uitgebrachte adviezen bouwkundig erfgoed  240 
15. Verslagen van de Raad van Bestuur     241 

 
 

 



 

 
 



Jaarverslag ZOLAD+ 2010 

 
 

7 

 

Inleiding en dankwoord 

 
 
2010, het eerste werkjaar van ZOLAD+ loopt op zijn einde. Het verslag dat voorligt is het 
resultaat van de werkijver van de twee intergemeentelijke erfgoedconsulenten. Het is 
andermaal een lijvig document geworden.  
 
De aandachtige lezer zal merken dat 2010 voornamelijk een zoektocht was: hoe Onroerend 
Erfgoed, bouwkundig erfgoed in het bijzonder, in een intergemeentelijk kader gieten en dit 
zonder de specifieke eigenheid van de vier gemeenten te schaden. Niemand was ons hierin 
voorgegaan. Voor archeologie viel de klus wat lichter uit; ZOLAD+ bouwde verder op de basis 
die de Zuid-Oost-Limburgse archeologische Dienst (ZOLAD) tussen 2005 en 2009 al legde. 
 
In 2010 zijn de fundamenten gelegd voor een samenwerking rond Onroerend Erfgoed op 
langere termijn. Fundamenten in de vorm van een beleidsplan, in de vorm van een netwerk 
en in de vorm van afspraken. Het is onze stille wens dat deze fundamenten in de zeer nabije 
toekomst verstevigd zullen worden door een Onroerenderfgoeddecreet dat de IOED’s een 
legitiem kader verschaft.  
 
We zijn er ons van bewust dat er nog een lange weg te gaan is om Onroerend Erfgoed, want 
steeds onder druk, in een gemeentelijk kader vorm te geven. Het is nu aan de lezer om te 
oordelen of de eerste passen die ZOLAD+ zette in de juiste richting werden gezet. Voor 
vragen, opmerkingen, suggesties bij het voorliggende document kan u terecht op 
jaarverslag@zolad.be. ZOLAD+ wenst u veel leesplezier. 
 
Het eerste werkjaar zou niet hetzelfde geweest zijn zonder de steun van de volgende 
mensen:  
 
Werner Wouters, Raf Ribbens, Steven Mortier, Ingrid Vanderhoydonck, Peter Van den Hove, 
Karel Robijns, Jos Gyselinck, Marva Dexters, Jessica Vandevelde, Hubert Bats, Dirk Van Oost, 
Michelle Eeman, Jan Struyf, Johan Veeckman, Lies Op de Beeck, Sophie Mortier, Marc De 
Bie, Elke Wesemael, Petra Driesen, Benny Emons, Gerda Jackers, David en Aloys Stulens, Bart 
Schaf, Sven Jongen, Benny Emons, Rudi en Marleen, Mathieu Bollen, Kenny Brouwers, Marc 
Vanzonhoven, Tim Philtjens, Willem Maris, Denis Graulus, Anuschka Theunissen, Gianoula 
Stabourlos, Pascal van Schaik, Geert Vynckier en zijn team, Tony Waegeman, Theo Coun, Erik 
Royackers, Jean-Louis Sourbron, René Thewissen, Rachelle Thys, Julien Daenen, Bert Neyens, 
Paul Sino, Gaston Nelissen, Gilbert Soeters, Anne Brakman, Tina Dyselinck, Bart 
Vanmontfort, Jan Wuytack, Mieke Maes, Heidi Castermans, Frouwke Bormans, het team 
PZP, ARCHOL, GOGRI, Landrada, Bilisium, GOSSU, Wiosello, de heemkring van Rosmeer, 
Geotec, VZW De vrienden van Pietersheim, Architectenteam Van Meer, Natuurpunt, Orchis, 
het Gallo-Romeins Museum in Tongeren, de auteurs van het eerste ZOLAD+-boek en de 
diverse collega’s bij de andere IAD’s en IOED. Tot slot gaat een groot woord van dank uit aan 
de Colleges van Burgemeester en Schepenen van Bilzen, Riemst, Voeren en Lanaken.  
 
Tot slot wenst ZOLAD+ Karel Van Eetvelt en Louis Tobback veel jeuk en een korte arm… 

mailto:jaarverslag@zolad.be
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Leeswijzer 
 
 
Het voorliggende jaarverslag is opgebouwd uit vijf delen. De eerste twee delen beschrijven de 
ZOLAD+-werking volgens de resultaatsverbintenis én aan de hand van de dossiers die in 2010 
lopende waren of werden opgestart. 
 
Deel Ia: De gemeenschappelijke ZOLAD+-werking 
De resultaatsverbintenis met de Vlaamse overheid is opgebouwd uit drie onderdelen. Dit deel 
beschrijft het generieke takenpakket zoals deze verwoord is in de resultaatsverbintenis. Het 
generieke takenpakket verzamelt een aantal taken die voor de twee disciplines, archeologie en 
bouwkundig erfgoed, gemeenschappelijk zijn. 
 
Deel Ib: De werking van de specifieke onderdelen van ZOLAD+ 
De twee volgende onderdelen van de resultaatsverbintenis beschrijven de specifieke taken van de 
twee erfgoedconsulenten. De invulling van deze taken en de concrete resultaten worden hier 
beschreven 
 
Deel II: Onroerend Erfgoeddossiers lopende of opgestart in 2010 
In Deel II van het jaarverslag worden, per gemeente, alle dossiers uit 2010, hun dossierverloop en 
hun eventuele resultaten kort toegelicht. In de mate van het mogelijke worden zij chronologisch 
geordend. 
 
Deel III: Evaluatie werking ZOLAD+ 2010 
In 2010 werd ZOLAD+ opgericht waarbij het eerste jaar fungeerde als proefproject van 
voogdijminister Bourgeois. In Deel III van het jaarverslag wordt de werking van ZOLAD+ geëvalueerd 
d.m.v. de sterktes, de zwaktes en evolutie die de erfgoedconsulenten hier mogelijk achten. Zij doen 
hier ook een aantal voorstellen naar het volgende werkjaar en andere op te richten diensten. Dit deel 
is niet publiek. 
 
Deel IV: Eindbalans 2010 & begroting 2011 ZOLAD+ 
In het laatste deel van het jaarverslag bevinden zich de door het boekhoudkantoor A&co opgestelde 
documenten voor de financiële doorlichting van ZOLAD+. ZOLAD+ ontvangt namelijk werkingsgelden 
van de Vlaamse Overheid en deze werkingsgelden dienen goed besteed te worden. Dit gedeelte is 
echter niet openbaar en wordt dus weggelaten uit de publieke versie en de bundeling. 
 
Ten slotte wordt dit jaarverslag aangevuld met diverse beleidsdocumenten, verslagen, 
eindconclusies, enz.. Dit ten behoeve van de geïnteresseerde lezer die nog iets meer wil weten.  
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Generiek takenpakket ZOLAD+ 
 
 
Om de werking van een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst in goede banen te 
leiden en de invulling van het takenpakket van de diverse intergemeentelijke diensten min 
of meer op elkaar af te stemmen, werd in 2010 een nieuwe resultaatsverbintenis 
voorgelegd. Deze verbintenis met de Vlaamse overheid is voortaan opgebouwd uit drie onderdelen. 
Het eerste deel beschrijft het generieke takenpakket. Dit pakket verzamelt een aantal taken die voor 
de twee disciplines, archeologie en bouwkundig erfgoed, gemeenschappelijk zijn. 
 
 

Beheer en beleid 

 
De IOED maakt een meerjarenbeleidsplan op en een beheerplan voor het lopende jaar, dat 
past binnen het beleidsplan. Het beheerplan wordt getoetst aan het meerjarenbeleidsplan 
in het jaarverslag.  
 
Voor het nieuwe ZOLAD+-beleids- en beheerplan werd in het jaarverslag van 2009 al een 
korte voorzet gegeven. De uitgewerkte versie van beide documenten bevindt zich in bijlage 1 
(addendum 1). 
 
De IOED neemt initiatieven tot uitbreiding van zijn werkingsgebied, voor zover de 
draagkracht van de intergemeentelijke archeologische dienst en de logische samenhang 
van het gebied dat toelaten.  
 
In 2010 zijn in dit kader geen initiatieven ondernomen. Dit was te wijten aan het feit dat 
2010 een opstartjaar was. In 2011 zal hier wel werk van gemaakt worden. Er zal met name 
contact gezocht worden met Kortessem, Diepenbeek en Hoeselt. 
 
De IOED stemt de cultuurbeleidsplannen en het beleidsplan erfgoedcel af met het 
onroerend erfgoedbeleid.  
 
Er werd input gevraagd aan de gemeentelijke diensten Cultuur voor het eigen beleidsplan 
van ZOLAD+. Hierop kwam echter weinig reactie. De samenwerking met Cultuur verloopt 
vooral ad hoc, bvb. het Leader+-project ‘Landschap van kerkdorpmusea’.  
Een erfgoedcel Haspengouw-Voeren is in 2010 in oprichting. Wanneer de erfgoedcel in 
werking treedt zal bekeken worden op welke manier afstemming mogelijk is en 
samengewerkt kan worden. 
 
De IOED bewaakt de integratie van het onroerend erfgoed in andere beleidsplannen zoals 
milieubeleidsplannen, natuurontwikkelingsplannen, bekkenbeheersplannen, toeristische 
plannen,... 
 
Er werd input gevraagd aan de verschillende gemeentelijke diensten voor het eigen 
beleidsplan van ZOLAD+. Hierop kwam echter weinig reactie. Samenwerking met andere 
diensten gebeurt ad hoc. 
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Ontsluiting en publieksgerichtheid 

 
De IOED staat ervoor in dat de verworven kennis geregistreerd wordt en wordt 
toegankelijk gesteld voor derden. 
 
Het registreren van de kennis gebeurt bij ZOLAD+ op diverse manieren. Wat archeologie 
betreft worden de rapporten verwerkt tot CAI-vondstmeldingen (hetzij door de CAI zelf, 
hetzij door de erfgoedconsulent) of worden de vondstmeldingen die binnengeleverd worden 
aan de CAI doorgegeven. De meeste projecten worden ook nog eens kort samengevat voor 
de kroniek Limburg/Oude Land van Loon dat jaarlijks wordt uitgegeven. In uitzonderlijke 
gevallen worden de projecten vertaald in publicaties, hetzij door de archeologen die het 
project voltooiden, hetzij door de erfgoedconsulent zelf. In dit verband verwijzen we naar 
het eerste boek uit de ZOLAD+-reeks “’t Is maar kwestie ze te vinden” waar diverse sites in 
een breder kader worden besproken.  
 
Wat bouwkundig erfgoed betreft, gebeurde in 2010 registratie en toegankelijk stellen van 
kennis in het kader van de actualisatie van de inventaris van het bouwkundig erfgoed. 
Gewijzigde adressen en gegevens i.v.m. sloop werden doorgegeven aan het VIOE zodat de 
vastgestelde inventaris en databank aangepast konden worden (>>). We hebben nog geen 
zicht op kennis die verworven wordt in het kader van (restauratie)projecten (bouwhistorisch 
en ander vooronderzoek...), aangezien we slechts zijdelings betrokken zijn bij de meeste 
reeds lopende projecten en nieuwe projecten nog niet ver genoeg staan. We willen in ieder 
geval wel de komende jaren bekijken hoe de kennis die op deze manier verworven wordt, 
beter toegankelijk gesteld kan worden voor derden.  
 
De IOED blijft op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het vlak van 
onroerend erfgoedzorg en -onderzoek (deelname aan studiedagen, onderzoek naar 
subsidiemogelijkheden,…) en zet die inzichten om in de praktijk. 
 
De erfgoedconsulenten1 namen in 2010 deel aan diverse studiedagen en info-vergaderingen: 
 
17 december 2009  Lezing Jean Bourgeois (TV) 
8 maart 2010   Provinciale Themadag OMD (VV) 
19 maart 2010  Lezing Alain Vanderhoeven (TV) 
20 maart 2010   Studio OMD (VV) 
26 maart 2010  Studiedag Belgisch-Nederlandse Archeologen (TV) 
13 april 2010   Studiedag VIAE-RR (over de Romeinse wegen) (TV) 
21 april 2010   Excursie Heerlen ikv leemproblematiek (TV) 
24 april 2010   Studiedag Forum Vlaamse Archeologie (FVA) (TV) 
4 mei 2010   Voorstelling project ‘Kastanje’ en provinciale subsidies (PCCE) 
4 juni 2010  Oprichting Wingense Archeologische Dienst (WINAR) (TV) 
25 februari 2010  Toelichting ACE en SOLVA (R&E) (TV) 
25 maart 2010  Toelichting MER/Archeologie in ankerplaatsen (R&E)  
30 september 2010  Toelichting Ankerplaatsen (R&E)  
26 oktober 2010  Studiedag Regionaal Landschap Hoge Kempen (TV) 

                                                 
1
 Bij deelname van beide consulenten wordt de organisator vermeld, in het andere geval TV of VV 
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20 oktober 2010  Lezing grafmonumenten en kruisen Gogri (VV) 
18 november 2010  Lezing Sophie Vanhoutte (TV) 
18 november 2010  Studiedag herbestemming religieus erfgoed (PHL) (VV) 
23 november 2010  studiedag OMD (OMD)  
 
De IOED fungeert als aanspreekpunt voor de regio en zorgt voor afstemming tussen de 
verschillende partners in de regio. 
 
ZOLAD+ fungeert als aanspreekpunt voor de regio via de loketfunctie.  
Er werd in 2010 expliciet werk gemaakt van het bekend maken van de loketfunctie van 
ZOLAD+, vooral dan voor het nieuwe werkgebied van het bouwkundige erfgoed. De werking 
van ZOLAD+ algemeen werd bekend gemaakt  via een folder (>>), via artikels in 
gemeentelijke infobladen en websites. De eigenaars van bouwkundig erfgoed in Bilzen en 
Riemst werden persoonlijk aangeschreven en uitgenodigd voor een infovergadering over de 
inventaris (>>). Dergelijke infoavonden zullen in 2011 ook georganiseerd worden in Voeren 
en Lanaken. Getuige het stijgende aantal concrete vragen van particulieren, werkt deze 
aanpak. De erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed kreeg tal van vragen zowel over 
wetgeving, premies e.d., als vragen tot het geven van preadvies, en vragen om als 
contactpersoon op te treden met Ruimte en Erfgoed.  
In het kader van de voorlopige bescherming van vijf vakwerkgebouwen in Bilzen was de 
erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed aanspreekpunt binnen de gemeente. Zij is ook 
aanspreekpunt voor de gemeentelijke onderhoudspremie voor beeldbepalende panden van 
de gemeente Riemst.  
 
ZOLAD+ zorgde verder voor afstemming in de volgende concrete dossiers: 
a. Beschermingsdossier Veldwezelt-Hezerwater (A) 
b. Alle ontsluitingsdossiers (A) 
c. Conservatie van enkele vondsten afkomstig van Europark (A) 
d. Metaaldetectieproblematiek (A) 
e. Metaaldetectie-proefproject rond de Slag van Lafelt (A) 
f. Onderhoud en herbestemming mergelschuur Kanne (BE) 
g. Dossiers inspectie RWO Riemst (BE) 
h. Bescherming/herbestemming vakwerkhoeve Lethenstraat, Rijkhoven (BE) 
Ook hier verwijzen we naar deel II voor meer specificaties per dossier. 
 
De IOED neemt initiatieven ter verbreding van het maatschappelijk draagvlak, en 
sensibiliseert zowel het brede publiek als specifieke doelgroepen zoals bouwheren, 
promotoren en architecten. Indien deze initiatieven betrekking hebben op 
beschermingsdossiers, neemt de IOED voorafgaand aan elke communicatie contact op met 
Ruimte en Erfgoed.  
 
ZOLAD+ sensibiliseerde het brede publiek of nam voorbereidende stappen om met de 
volgende initiatieven in de toekomst te sensibiliseren en te informeren: 
“’t Is maar de kwestie ze te vinden”, Overzichtstentoonstelling ZOLAD 2004-2009. Van 
300.000 jaar geleden tot WOII.  
Op 21 mei opende deze tentoonstelling in de Ganshof te Bilzen. De tentoonstelling bleef er 
staan tot 7 oktober. Op 8 november werd de expo opnieuw opgebouwd in Lanaken waar ze 
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bleef staan tot 7 december. Het was aanvankelijk ook de bedoeling om de tentoonstelling in 
Voeren en Riemst op te stellen, maar dit bleek niet haalbaar wegens geen gepaste locatie. Er 
werd geopteerd om de tentoonstelling in 2011 tegen een kleine vergoeding aan te bieden 
aan de scholen in het werkgebied. 
 
ZOLAD+-publicatie “’t Is maar de kwestie ze te vinden” 
De eerste ZOLAD+-publicatie bestaat uit een wetenschappelijk gedeelte en uit een 
herneming van de tijdslijn uit de hierboven vermelde de tentoonstelling. Het boek werd in 
de eerste maanden tot en met augustus aangeboden tegen de gunstprijs van 10 €. Vanaf 
september koste het boek 15 €. Het boek werd gedrukt op 500 exemplaren. 
 
ZOLAD+-publicatie “Publieksboek Lanaken Europark (werktitel)” 
Op vraag van ZOLAD+ maakte de gemeente Lanaken budgetten vrij om een publieksboek te 
laten maken. De tekst werd aangeleverd door BAAC bvba, de uitvoerder van het 
archeologisch onderzoek in 2008-2009. Het boek werd aangevuld en geredigeerd door de 
erfgoedconsulent archeologie. Eind 2010 of begin 2011 zal het boek het licht zien. 
 
ZOLAD+-publicatie “Pietersheim (werktitel)” 
In 2007 werd door Tony Waegeman gestart met het schrijven van een manuscript dat 
uiteindelijk in 2011 in boekvorm zal verschijnen. Het boek bestaat niet enkel uit de 
resultaten van verschillend archeologisch onderzoek op de site, het zal ook de analyse (en 
interpretatie) bevatten van het Merode-archief dat hij samen met Theo Coun en Jean 
Maenen kon inkijken. In dit verband kwam de erfgoedconsulent archeologie regelmatig met 
de werkgroep samen. De werkgroep werd en cours de route aangevuld met Elke Wesemael 
van ARON bvba, uitvoerder van het archeologische onderzoek in 2006 en 2007. 
 
Ontsluiting Pietersheim 
Op 26 maart 2010 opende de vernieuwde waterburcht van Pietersheim feestelijk de deuren. 
De erfgoedconsulent archeologie van ZOLAD+ schreef de teksten van de gids die aan de 
bezoekers wordt aangeboden. 
 
Remise in Munsterbilzen 
Op 30 april opende de remise, de gerestaureerde dienstgebouwen van kasteel Edelhof, 
eveneens feestelijk de deuren. Een van de publiekstrekkers is het geconserveerde 
boomstamgraf dat in 2006 in Munsterbilzen werd opgegraven. 
 
Neanderthalersite Veldwezelt-Hezerwater 
Voor meer bijzonderheden verwijzen we hier naar deel II. 
 
ZOLAD+-Website 
Samen met de oprichting van ZOLAD+ op 27 januari 2010 werd een nieuwe website 
voorgesteld. Deze wordt periodiek geüpdated door Joeri Hermans. 
 
De volgende initiatieven werden niet uitgevoerd wegens andere prioriteiten en tijdsgebrek. In 
2011 worden zij weer op de agenda geplaatst 
ZOLAD+-Nieuwsbrief 
Fietsroutenetwerk 
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Kleinschalige permanente tentoonstelling 
 
Lezingen/presentaties 
De erfgoedconsulent archeologie gaf in 2010 enkele lezingen voor het brede publiek 
18 februari 2010  lezing Gidsen Voeren ‘Voeren en Archeologie’ 
25 maart 2010  Lezing Alfa ‘Belegeringen van Maastricht’ 
26 maart 2010  lezing BNA ‘Belegeringen van Maastricht’ 
14 september 2010  lezing Bilisium ‘Belegeringen van Maastricht’ 
24 september 2010  presentatie R&E - ZOLAD werkjaar 2009 
22 oktober 2010  lezing Breda ‘Belegeringen van Maastricht’ 
 
Pers 
Naar aanleiding van de lancering van ZOLAD+ als proefproject IOED werd de 
nieuwjaarsreceptie 2010 gecombineerd met een persconferentie. Gastsprekers waren Jos 
Gyselinck, voormalig GEA  Limburg, en Mark Andries, kabinetchef minister Bourgeois. De 
opstart van ZOLAD+ werd opgepikt door verschillende dagbladen en Radio 2 . 
In 2010 werden verder weinig tot geen persgerichte acties ondernomen. De reden hiervoor 
is dat de projecten en het terreinwerk weinig (of voldoende) vondsten opleverden om de 
pers te bekoren. 
In het kader van de opening van de tentoonstelling werd er wel een perscampagne op touw 
gezet. Dit mondde uiteindelijk uit in een studio-interview bij TVLimburg. 
Op 27 maart tot slot gaf de intergemeentelijke erfgoedconsulent ook een radio-interview 
omtrent de opening van de waterburcht van Pietersheim. 
 
ZOLAD+ sensibiliseerde specifieke doelgroepen met de volgende initiatieven: 
 
Bouwheren, promotoren en architecten 
Er werd in 2010 een info-folder gemaakt. Deze folder gaat over de werking van ZOLAD+ en 
de wetgeving op het vlak van archeologie en bouwkundig erfgoed en wordt verspreid via de 
diverse gemeentelijke diensten voor Ruimtelijke Ordening. Deze folder is bij dit verslag 
gevoegd als bijlage 2. 
 
Na steeds terugkerende discussies met enkele bouwheren en de gemeente Riemst besliste 
de erfgoedconsulent archeologie dat er via een toelichting een procedure op papier zou 
worden gezet. Deze toelichting was de schriftelijke vertaling van de gesprekken die de 
consulent voerde voorafgaandelijk aan alle projecten. Er werd ook beslist dat ZOLAD+ niet 
meer voor de bouwheren als offertevrager zou optreden. De toelichting bevindt zich in 
bijlage 3. 
 
Op 14 december 2010 verzorgde de erfgoedconsulent archeologie een presentatie voor de 
ledenvergadering van landmeters en planologische studiebureaus. De focus lag voornamelijk 
op de procedure die door ZOLAD+ inzake advisering gehanteerd wordt. 
 
ZOLAD+ speelt met het idee om een soort bouwbeurs voor onroerend erfgoed te 
organiseren. Dit zou kunnen kaderen in het programma van OMD 2011 dat ‘Conflict’ als 
thema heeft. Hierbij aansluitend wordt ook gedacht aan lezingen en debatten over de 
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‘conflicten’ tussen erfgoedzorg en bouwheren/architecten/promotoren/... Een eerste aanzet 
voor het project werd gegeven in 2010. In 2011 zal verder bekeken worden wat mogelijk is.  
 
Eigenaars 
In Bilzen (18 mei) en Riemst (15 juni) werd een infoavond gegeven over de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed en de bijhorende rechtsgevolgen. Het Infocentrum Wonen van Stebo 
gaf hierbij telkens informatie over de bestaande premies voor verbouwen. Alle eigenaars van 
een pand dat opgenomen is in de inventaris werden uitgenodigd. Een gelijkaardige 
infovergadering voor Lanaken en Voeren is gepland voor 2011.  
 
In het kader van de actualisatie van de inventaris in september 2010, werden alle eigenaars 
in Bilzen nogmaals aangeschreven om ook diegenen die niet aanwezig waren op de 
infovergadering de nodige informatie mee te geven (in Riemst zat dit vervat in de 
uitnodiging voor de infoavond). Ook de wijzigingen die gebeurden na de actualisatie van de 
inventaris werden per brief gemeld aan de betrokken eigenaars.  
 
Andere 
Op 5 mei 2010 gaf de erfgoedconsulent archeologie voor de politiezone Bilzen-Riemst-
Hoeselt-Tongeren een korte presentatie over ZOLAD+, over wat te doen bij inbreuken op het 
archeologiedecreet en over de metaaldetectieproblematiek. 
 
De IOED heeft aandacht voor vrijwilligerswerking en erfgoedverenigingen. Ontwikkelen en 
ondersteunen van lokale betrokkenheid. 
 
Er werd bij ZOLAD+ vanaf dit werkjaar wel actieve aandacht besteed aan vrijwilligerswerk. 
Naast het stimuleren van de vrijetijdsarcheologen om zelfstandig vondstmeldingen te doen, 
werd er opnieuw actief gezocht naar vrijetijdsarcheologen die nog niet gekend waren bij 
ZOLAD+. Hierdoor werd opnieuw het netwerk uitgebreid. Dit resulteerde in een werkgroep 
rond archeologie die voor het eerst samenkwam op 15 september en een tweede keer op 4 
november 2010. Bij deze laatste gelegenheid werd een toelichting gegeven over lithisch 
materiaal. De presentatie werd verzorgd door Bart Vanmontfort (KULeuven). In 2011 komt 
de groep samen op 27 januari. Dan zal er een korte toelichting gegeven worden over 
Romeins aardewerk. 
 
Er werd beslist dat ZOLAD+ en de dienst Cultuur van de gemeente Riemst de heemkundige 
kringen zullen uitnodigen om structureel mee te werken aan de organisatie van OMD 2011 
(>>). 
 
Op de Raad van Bestuur van november 2010 werd beslist dat ZOLAD+ de kerkfabrieken zal 
aanmoedigen om deel te nemen aan Dag van de Open Kerken in juni 2011, met misschien 
later een lidmaatschap van de Stichting Open Kerken.  
 
De IOED ondersteunt Open Monumentendag en andere sensibiliserende activiteiten (bvb. 
rond lopende beschermingen, beheerswerken). 
 
Op vraag van het Provinciaal Centrum Cultureel Erfgoed werkte ZOLAD+ een activiteit uit 
voor de provinciale themadag OMD in Kanne (Riemst). Een delegatie van een 30 à 40-tal 
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toerisme- en cultuurambtenaren uit de provincie bracht een bezoek aan de mergelgrotten 
en kreeg uitleg over Kanne, het plateau van Caestert en omgeving, van de erfgoedconsulent 
archeologie, Hubert Bats van Ruimte en Erfgoed en René Thewissen van het Grensschap 
Albertkanaal.  
 
ZOLAD+ nam in 2010 een actieve rol op bij de organisatie van Open Monumentendag.  
De vier ZOLAD+-gemeenten werden bereid gevonden samen te werken in het kader van 
Open Monumentendag (gemeenschappelijke activiteit en publiciteit). Het thema van 2010 
was ‘De vier elementen’. Er werd een dagtocht per bus georganiseerd waarbij in elke 
gemeente een activiteit plaatsvond. Rode draad van de tocht vormde het element ‘water’. 
Elke gemeente zorgde voor een activiteit rond ‘water’, die gekoppeld werd aan de bustocht, 
maar werd verder vrij gelaten bij de invulling en uitwerking van het lokale programma. De 
erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed coördineerde het gemeenschappelijke programma 
en stond in voor de organisatie van de bustocht en het samenstellen van een 
gemeenschappelijke programmabrochure. Zie bijlage 4 voor het programma en evaluatie. De 
bustocht werd door de organisatie OMD gecommuniceerd als ‘topper’. In de Vlaamse 
monumentenkrant werd het samenwerkingsverband rond ZOLAD+ extra uitgelicht. 
 
De tentoonstelling van  ZOLAD+ “’t Is maar de kwestie ze te vinden” werd mee opgenomen 
in het OMD-programma. De erfgoedconsulent archeologie verzorgde twee rondleidingen op 
de tentoonstelling en er werden zoekopdrachten voor kinderen uitgewerkt.  
 
De erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed werkte, in samenwerking met Toerisme Riemst, 
ook het OMD-programma voor Riemst uit. Er werden een dorpswandeling door 
Membruggen en een natuurwandeling in het Grootbos in Genoelselderen georganiseerd. Op 
vraag van de organisatie OMD werden ook de grotten in Kanne opengesteld (in het kader 
van de opname in het OMD publieksboek).  
De organisatie van OMD Riemst moet naar de volgende editie toe herbekeken worden. 
ZOLAD+ wil zich engageren om gemeenschappelijke activiteiten te organiseren en de 
samenwerking tussen de gemeenten te bevorderen, maar kan de organisatie van OMD in 
één van de vier gemeenten niet op zich nemen. Er zal daarom met medewerking van de 
heemkundige kring een lokaal comité opgericht worden dat in moet staan voor de 
organisatie van OMD Riemst.  
 
De IOED ontwikkelt eigen initiatieven ter ondersteuning van het (lokaal) erfgoed (bvb. 
eigen premieregelingen voor niet-beschermd erfgoed, erfgoedprijzen,...). 
 
Onderhoudspremie voor beeldbepalende panden in Riemst 
De gemeente Riemst ontwierp in 2006 een premiereglement voor onderhoudswerken aan 
beschermde gebouwen en beeldbepalende panden (naar aanleiding van de bescherming van 
mergelgebouwen in Kanne). Aangezien deze premie niet bekend was bij de mensen, 
gebeurden geen aanvragen. Het premiereglement werd in 2010 door ZOLAD+ van onder het 
stof gehaald. Het toepassingsgebied werd uitgebreid: voortaan kunnen ook gebouwen 
binnen beschermde dorpsgezichten en panden die opgenomen zijn in de inventaris een 
premie krijgen voor onderhoudswerken. Deze bedraagt max. 900 euro. Het 
premiereglement werd gecommuniceerd via het gemeentelijke infoblad en de infobrochure 
van de dienst Ruimtelijke Ordening. Ook het VIOE pikte het initiatief op via haar website. 
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Sinds september 2010 werden vier premieaanvragen goedgekeurd en één aanvraag 
geweigerd. Het reglement werd toegevoegd als bijlage 5.  
 
Premiereglement archeologie 
ZOLAD+ werkte ook een premiereglement voor archeologie uit. Dit ligt ter goedkeuring op 
de eerste raad van bestuur in 2011. Bij goedkeuring wordt het reglement afgetoetst bij de 
diverse gemeenten. Riemst is in ieder geval vragende partij voor een dergelijk reglement. 
 
Premiereglement wetenschappelijke publicatie 
Met het oog op synthese-onderzoek door derden, schreef ZOLAD+ ook een premiereglement 
voor wetenschappelijke publicaties. Ook dit reglement ligt ter goedkeuring op de eerste raad 
van bestuur in 2011. 
 
Herwaarderingsplan 
Er werd gepeild naar de mogelijkheid om herwaarderingsplannen te laten opstellen voor de 
beschermde dorpsgezichten in Kanne en in de rest van de gemeente Riemst. In 2010 bleef 
het bij een voorbereidende nota. Dit initiatief zal hernomen worden in 2011. 
 
Project onderhoud kapellen Riemst 
De cultuurambtenaar van de gemeente Riemst is bezig met de voorbereiding van een 
project om de kapellen op het grondgebied op te knappen. Momenteel werken de 
heemkundige kringen aan een inventaris. ZOLAD+ volgt dit project mee op.  
 
De IOED volgt projecten op die gebeuren in samenwerking met andere instanties en die 
gericht zijn op de ontsluiting van onroerend erfgoed. 
 
Leader+-project: “Een landschap van kerkdorpmusea”  
Dit project kende, mede door een personeelswissel, een moeilijke doorstart. Eén van de 
problemen was met name dat door deze personeelswissel weinig of geen uitgaven waren 
gedaan om van de subsidie gebruik te maken. Hierdoor dreigde de subsidie weg te vallen. 
Uiteindelijk kreeg de gemeente Riemst uitstel tot 2011 voor de realisaties van 2010. De 
problemen die in 2009 werden gesignaleerd, blijven echter nog steeds gelden. 
 
Leader+-project: “Duurzaam behoud van het Haspengouws landschap” (Jonkholt) 
Over dit project is vanuit het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren niets meer 
vernomen. Het veldwerk dat aanvankelijk tot het project behoorde (en ZOLAD+ over de 
streep trok om mee te werken) is nooit ingepland of voorzien.  
 
Leader+-project: “Het landschap vertelt” 
De ZOLAD stelde in 2009 het eigen projectvoorstel (cfr. Jaarverslag 2009: Bilzen, 7. Leader+ 
in het Apostelhuis, p. 34) bij zodat het zou passen in het voorstel van het Regionaal 
Landschap (RLHV) en werd dus een volwaardige partner in dit project. Het was de 
oorspronkelijke bedoeling om een deel van de ontsluiting in het kader van de archeologische 
fietsroutes (zie verder) te verhalen op dit project. Op dit moment werkt het Centrum voor 
Agrarische Geschiedenis (CAG) aan de landschapsverhalen. Het is nog maar de vraag of het 
oorspronkelijke doel van het partnerschap zal ingevuld worden. Op 10 december 2010 had 
een overleg plaats warbij enkele grieven van ZOLAD+ besproken werden, waaronder de 
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resultaten en het doel van dit project. Men beloofde in ieder geval in de toekomst beter te 
communiceren. 
 
Leader+-project: “Voeren op weg” 
Bij de indiening van dit project van de gemeente Voeren, het Regionaal Landschap en vzw 
Trage Wegen werd ZOLAD+ om inhoudelijke input gevraagd. Er werd na indiening en 
goedkeuring door Leader+ echter nooit een vraag aan ZOLAD+ gericht. Het inventarisatie- en 
evaluatieproces rond trage wegen is momenteel lopende. ZOLAD+ zal het eigen 
inventarisatiewerk rond bouwkundig erfgoed trachten af te stemmen op de inventarisatie 
van bouwkundig erfgoedelementen in het kader van dit project.  
 
Ontsluiting elektriciteitscabines Voeren 
De gemeente Voeren speelt met het idee de historische elektriciteitscabines te 
herbestemmen tot gîtes/fietskluizen. De medewerking van ZOLAD+ werd hierbij gevraagd. 
Men is nog bezig met het aftasten van de mogelijkheden.  
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Deel Ib 
De werking van de specifieke onderdelen van ZOLAD+ 
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Archeologie 
 

 

Inventarisatie 

 
ZOLAD+ actualiseert de inventaris van het archeologische erfgoed in het gebied en werkt 
aan een overzicht van het gekende archeologische erfgoed in de regio, zowel met 
betrekking tot sites als objecten/vondsten. ZOLAD+ gaat ook over tot een actieve 
lokalisering en actieve verwerving van externe ensembles en archieven. 
 
Op dit moment bevinden er zich in het werkgebied van ZOLAD+ 1021 gekende 
archeologische vindplaatsen. In onderstaande tabel staat de evolutie van geïnventariseerde 
archeologische sites. Wat opvalt is dat op zes jaar tijd het aantal gekende sites met 85% is 
toegenomen. 
 

 Bilzen Riemst Lanaken Voeren 

2005 516 ?  

2006 537 (+4%)  ?  

2007 573 (+7%)  ?  

2008 
196 230 192 66  

618 (+8%)  684  

2009 
321 297 220 66  

838 (+36%)  904  

2010 
340 393 222 66  

955 (+14%)  (+85%  2005-2010)  1021  

 
In 2010 werden in het werkgebied van ZOLAD+ drie archeologische sites (bijkomstig) 
geëvalueerd. Het ging ten eerste om het vondstcomplex aan de Grootbosstraat te Riemst 
waar Benny Emons opnieuw een groot aantal vondsten meldde (>>, overzicht lopende 
dossiers). Het gebied zal in de toekomst als een archeologische zone 2ingekleurd worden (zie 
jaarverslag 2009, p. 26 en 48 ). In dit kader vroeg ZOLAD+, bij wijze van BeWAEr-
proefproject, om een samenwerking met het VIOE: om de zone te evalueren stelde ZOLAD+ 
de aanleg van enkele proefsleuven voor. Dit werd echter verworpen: “Gezien de enorme 
opdracht waar we voor staan om in heel Vlaanderen de zones met bekend archeologisch 
erfgoed aan te duiden, kan het VIOE op dit moment echter onmogelijk overgaan tot het 
trekken van proefsleuven in deze zones. Het is net de bedoeling van BeWAErzones dat 
prospecties met ingreep in de bodem er plaatsvinden wanneer er werken worden gepland”. 
Het argument dat ZOLAD+ aandroeg dat er in deze zones nooit prospecties met ingreep in de 
bodem zullen uitgevoerd worden, werd niet gehoord. 

                                                 
2
 Vroeger bekend onder de naam ‘BeWAEr-zone’ 
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Een tweede site die werd geëvalueerd is het vondstcomplex te noorden van het gehucht 
Lafelt (Vlijtingen, Riemst). Hiervoor werd eind 2010 een proefproject opgestart. 
Voorafgaandelijk werd een samenwerkingscharter tussen ZOLAD+ en enkele metaaldetectie-
amateurs opgesteld. Dit charter is toegevoegd als bijlage 6. Een derde en laatste site die in 
2010 bijkomend werd geëvalueerd is het plateau van Caestert. Hierop ingaan zou ons echter 
te ver leiden. We verwijzen dan ook naar het overzicht van lopende dossiers in Deel II. 
 
Ook de lijst van objecten/vondsten werd, zij het minimaal, verder aangevuld (zie bijlage 7). 
In januari werd een bruikleenovereenkomst opgesteld voor de volledige collectie. 
 
In 20103 werden 63 vondstmeldingen4 voor het werkgebied van ZOLAD+ ingediend. 

 49 vondstmeldingen door David & Aloys Stulens 

 8 vondstmeldingen door Benny Emons 

 1 vondstmelding door Eric Poncelin 

 3 vondstmeldingen door ZOLAD+ 

 1 vondstmeldingen door Tim Philtjens 

 1 vondstmeldingen door Chris Steinbusch 
De meerderheid van deze vondsten (61) werden door ZOLAD+ verwerkt. 
 
Wat de redactie betreft, werd ook dit jaar periodiek enkele gegevens gecontroleerd. Dit 
gebeurde meestal in het raam van enkele lopende projecten of bij het opmerken van 
flagrante fouten of weglatingen. 
 
Bij wijze van conclusie kan dus gesteld worden dat ZOLAD+ voldeed aan het punt: 
 
Met betrekking tot nieuwe vondsten zijn de werknemers van ZOLAD+ er toe gehouden de 
vondstmeldingsplicht zoals bepaald in artikel 8 van het decreet houdende bescherming 
van het archeologisch patrimonium na te leven, voor zover zij zelf de vinder zijn, of wijzen 
zij de vinder op de decretale plichten daaromtrent 
 
ZOLAD+ leeft deze vondstmeldingsplicht na. 
 
De IOED brengt binnen zijn werkingsgebied de huidige en de toekomstige ruimtelijke 
ontwikkeling, en de zones die reeds ontwikkeld zijn en/of waar het bodemarchief reeds 
grotendeels verdwenen is, in kaart 
 
ZOLAD+ werkte in 2010 de advieskaart niet bij. ZOLAD+ werkte in 2010 daarentegen wel 
verder aan de verstoringskaart van het werkgebied. De veranderingen die in 2010 werden 
doorgevoerd behelsden slechts de ingrepen naar aanleiding van archeologisch onderzoek. 
Eerdere grote verstoringen zoals ontginningen, industrieterreinen, recente verkavelingen,… 
werden eerder aangeduid. De verstoringskaart bevindt zich in bijlage 8. 
 
 
 

                                                 
3
 Status november 2010 

4
 Vaak gaat het om vondstmeldingen op meerdere locaties en van verschillende vondsten op één perceel. 
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De IOED voert niet- vergunningsplichtige prospecties uit, of laat deze uitvoeren, met het 
oog op de detectie van nieuwe vindplaatsen. Deze toetst hij aan de inventaris van het 
lokale erfgoed. Op die manier kunnen risicogebieden (dit zijn de gebieden waar de 
ruimtelijke druk hoog is) in kaart gebracht of minstens ingeschat worden. De IOED draagt 
door middel van de aldus bekomen gegevens bij aan de beheerszones die op gewestelijk 
niveau ontwikkeld worden. 
 
Voor dit punt uit de resultaatsverbintenis verwijzen we naar de jaarverslagen van de 
voorbije jaren 2008-2009. 
 

Advisering en opvolging 

 
De IOED bewaakt de integratie, op termijn, van het onroerend erfgoedbeleid in de 
structuurplanning en de stedenbouw. De IOED geeft advies bij belangrijke/grotere 
ruimtelijke planningsprocessen en complexere projecten in uitvoeringsfase, en kan 
voorstellen formuleren van richtlijnen voor kwaliteit in openbare domeinen. 
 
In het verleden werden hieromtrent afspraken gemaakt met de verschillende diensten 
verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening. Deze afspraken werden opnieuw 
nagekomen. Echter, om de samenwerking nog iets vlotter te laten verlopen werd een 
afsprakennota opgesteld (zie bijlage 9). Deze nota houdt de afspraken in rond de 
communicatie, de dossiers, de procedure, de verantwoordelijkheid, het beleid,…enz. Deze 
afsprakennota werd, behalve door de gemeente Riemst, goed onthaald en goedgekeurd op 
de diverse schepencolleges. De reden dat de nota in Riemst nog (situatie november 2010) 
niet is goedgekeurd ligt aan het feit dat er vragen werden gesteld omtrent de financiële 
impact van het archeologische advies en omtrent het bestaan en het willen inkijken van 
archeologische potentiekaarten.  
 
ZOLAD+ had/heeft qua advies/betrokkenheid een vinger in de pap bij de volgende dossiers 
inzake structuurplanning: 

- RUP Entreestrip (Bilzen) 
- RUP Spelver (Bilzen) 
- RUP Tabaert (Bilzen) 
- Deel-RUP Zonevreemde sport- en recreatie (RUP Riemst) (Riemst) 
- RUP handelsperimeters (2011) (Riemst) 
- RUP Veldwezelt Centrum (Lanaken) 

 
Voor zover deze dossiers ook kaderen in structuurplanning, werkte ZOLAD+ ook mee in de 
volgende (toekomstige) beschermingsdossiers. Voor meer details rond deze specifieke 
dossiers, verwijzen we naar deel II 

- Neanderthalersite Veldwezelt-Hezerwater (beschermde site) 
- Plateau van Caestert (studieopdracht) 
- Toekomststraat te Riemst (nog niet gegunde studieopdracht) 
- Waterburcht Pietersheim te Lanaken (intern dossier) 
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De IOED geeft advies bij stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, op verzoek van 
Ruimte en Erfgoed in geval van situaties zoals vermeld in de Vlaamse Codex, of op eigen 
initiatief in gevallen waarbij Ruimte en Erfgoed geen adviesbevoegdheid heeft. De IOED 
houdt een register bij van alle uitgebrachte adviezen 
 
Wat betreft het register van alle uitgebracht adviezen verwijzen we naar bijlage 10. Op 
uitdrukkelijk verzoek kan ook een CD-rom aangeleverd worden met alle adviezen die in 2010 
werden uitgereikt. 
 
In 2010 werden 750 (464 in 2009) adviezen verstrekt (status 20 december 2010). 19 (12 in 
2009) in het kader van de bijzondere en reguliere procedure, 301 (356 in 2009) in het kader 
van de overeenkomst met de gemeente Lanaken, 235 (51 in 2009) in de gemeente Riemst, 
40 (13 in 2009) in de gemeente Voeren en 174 (44 in 2009) in de gemeente Bilzen.  
 
Vorig jaar meldden we dat de ratio ‘gunstig onder voorwaarden’- ‘geen bezwaar’ in sommige 
gemeenten werd scheefgetrokken door het feit dat er al een voorafgaandelijke selectie werd 
gemaakt. Zoals af te leiden valt uit onderstaande tabel is dit niet meer het geval. Dit is één 
van de positieve effecten van de afsprakennota. 
 

 
 
Er werd qua adviseringsprocedure verder geborduurd op het adviesformulier en 
adviessjabloon dat in 2009 werd ontworpen. Dit werd verder verfijnd. Het formulier kan als 
bijlage 11 gevonden worden.  
 
De IOED houdt een register bij van alle verrichte terreinwerkzaamheden. Uit dit register 
blijkt welke maatregelen getroffen werden om het bodemarchief te bewaren, in situ of ex 
situ.  
 
Bijlage 12 bevat het register van alle verrichte terreinwerkzaamheden.  
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In geval van dossiers waardop Ruimte en Erfgoed geen wettelijke adviesvereiste heeft, en 
waar ZOLAD+/ uit eigen initiatief of op vraag van derden advies geeft, staat de IOED in 
voor de begeleiding van de dossiers, vanaf het moment van het advies, over de 
onderhandelingen, het opmaken van bestekken en planning, de uitvoering, de rapportage 
en de deponering van de vondsten en het opgravingsarchief. 
 
ZOLAD+ voldoet aan deze eisen. We verwijzen hierbij naar de registers voor advies en 
terreinwerk in bijlagen 10 en 12. 
 

Beheer en beleid 

 
De IOED staat in voor ondersteuning en advisering van derden. Communicatie van en 
uitleg over het bestaande instrumentarium en wetgeving rond onroerend erfgoed. 
 
Wat dit punt uit de resultaatsverbintenis betreft, verwijzen we naar onze folder (bijlage 1), 
de toelichting voor de bouwheren (bijlage 3) en de diverse lezingen (infra).  
 

Veldwerk en deponering/archivering 

 
De IOED en zijn werknemers houden zich als uitvoerders strikt aan de vergunningsplicht 
voor het uitvoeren van een prospectie met ingreep in de bodem of een archeologische 
opgraving. De IOED heeft hier een voorbeeldfunctie in. 
 
Dit punt is niet van toepassing omdat ZOLAD+ in 2010 geen prospectie- of 
opgravingsvergunningen aanvroeg. 
 
De IOED zorgt voor de opvolging van vergunde opgravingen in de regio die uitgaan van 
andere archeologen of instanties. 
 
In totaal werden in 2010 21 archeologische onderzoeken verricht. Dit is een daling in 
vergelijking met 2009 toen er 23 archeologische onderzoeken plaatsvonden (25 in 2008). 
Voor meer bijzonderheden verwijzen we naar deel II. 

 
a. Vergunningsplichtige onderzoeksprojecten 
Riemst: 
 Heukelommerweg te Riemst  RI-2010-HEU 
 Millerbeek te Millen   MI-2010-MIL 
 OLV-straat te Genoelselderen  GE-2010-MAR 
 Caestert te Kanne   KA-2010-CAE 
 Caestert te Kanne (2)   KA-2010-CAE 
 Pastoorwinterstraat te Riemst  RI-2010-PAS 
 Pastoorwinterstraat te Riemst  RI-2010-PAS/2 
 Romeinse weg te Herderen  HE-2010-ROM 
 Walenweg te Zussen   ZU-2010-COE 

 
 



Jaarverslag ZOLAD+ 2010 

 
 

28 

 

Bilzen 
 Katteberg te Bilzen   BI-2010-KAT 
 Steenbeemdlaan te Bilzen  BI-2010-STE 
 Kimpel te Bilzen    BI-2010-KIM 
 Schureveld te Bilzen   BI-2010-POL 
 Eikenlaan te Bilzen   BI-2010-EIK 
 Wiesveldlaan te Bilzen   BI-2010-WIE 
 Spurkerweg te Bilzen   BI-2010-SPU 

 
Lanaken 
 Populierenlaan te Rekem  RE-2010-POP 
 Europark te Lanaken   LA-2010-JEU 
 Diepestraat te Veldwezelt  VE-2010-DIE 
 Uilenstraatje te Lanaken   LA-2010-UIL 
 Daalbroekstraat te Neerharen  NE-2010-DAA 

 
 

 
 

b. Niet-vergunningsplichtige/gemachtigde onderzoeksprojecten 
geen 

 
Wat noodonderzoek aangaat moeten we vaststellen dat, zoals het een succesvol 
adviesbeleid betaamt, er steeds minder noodonderzoek wordt uitgevoerd. De schijnbaar 
korte opleving in 2008-2009 is dan ook eerder te wijten aan toevalsvondsten buiten een 
vergunningscontext dan aan vondsten binnen een dergelijke context. Hierdoor kan dus in 
principe gesteld worden dat er sinds 2007 geen noodonderzoek sensu strictu meer wordt 
uitgevoerd. 
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De bijzondere voorschriften (BVS) gekoppeld aan de vergunningen voor het uitvoeren van 
archeologische opgravingen of prospecties met ingreep in de bodem worden bepaald door 
Ruimte en Erfgoed. Hiervoor kan beroep gedaan worden op of advies gevraagd worden 
aan de IOED, maar de uiteindelijke beslissing berust bij Ruimte en Erfgoed.  
 
In het kader van de ontginningsproblematiek (zone Kesselt-Lafelt) werd in 2009 beroep 
gedaan op de ZOLAD (zie jaarverslag 2009). Dit voorstel werd na gesprekken met cbva 
Leembank aangepast en gefinetuned door Ruimte & Erfgoed. 
Ook in het kader van de archeologische opvolging van het dossier ‘Briegden-Brug’ van nv. De 
Scheepvaart werd voor het schrijven van een BVS-voorstel een beroep gedaan op ZOLAD+. 
(zie voor beiden deel II) 
Wat de BVS betreft moet ook opgemerkt worden dat ZOLAD+ een standaardsjabloon 
ontwierp. Het huidige sjabloon sluit nauwer aan op de BVS op Vlaams niveau. 
 
De keuze van de uitvoerder van opgravingen of prospectie met ingreep in de bodem 
berust bij de opdrachtgever. De IOED beslist zelf in welke gevallen hij zijn diensten 
aanbiedt aan de bouwheer, en in welke niet, rekening houdende met de geldende 
regelgeving en het gelijkheidsbeginsel.  
 
ZOLAD+ biedt zijn eigen diensten niet aan wanneer het gaat om prospecties met ingreep in 
de bodem of opgravingen. Dit is al sinds 2005 een weloverwogen keuze. In 2010 is wel 
gewerkt aan een voorstel om in de toekomst alle projecten opgestart door de gemeente, de 
zogenaamde in-house-projecten, door archeologen van of verbonden aan ZOLAD+ te laten 
uitvoeren. Hiervoor werd een nota opgesteld die eerst door de raad van bestuur en dan 
door de diverse colleges werd besproken. De nota (bijlage 13) werd goed onthaald. 
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De IOED die het beheer heeft over bodemvondsten, bewaart de mobiele archeologica en 
de stalen voor natuurwetenschappelijk onderzoek in zulke omstandigheden dat ze 
gevrijwaard worden van verder verval. Bij de (meest) kwetsbare archeologica zal minstens 
een eerstelijnsconservatie gebeuren. ZOLAD+ werkt mee aan een goed depotbeheer, 
binnen de budgettaire en praktische mogelijkheden van zijn dienst. 
 
en 
 
De IOED streeft er naar archieven en vondsten van opgravingen die door derden worden 
uitgevoerd in het gebied van de IOED in geval van aanbieding in depot te nemen en te 
bewaren op dezelfde wijze als hierboven omschreven. De IOED gaat over tot een actieve 
lokalisering en indien mogelijk tot actieve verwerving van externe ensembles en 
archieven.  
 
ZOLAD+ bewaart de vondsten afkomstig van opgravingen in een opslagplaats met beperkte 
capaciteit. Om aan de resultaatsverbintenis te kunnen tegemoetkomen nam ZOLAD+ enkele 
regels op in de bijzondere voorschriften. De vondsten worden door de studiebureaus dan 
ook conform deze verbintenis aangeleverd. 
 
In 2010 zijn wel oplossingen gezocht om het voor de komende jaren evidente plaatsgebrek 
op te lossen. Zo werd uitgekeken naar een vaste stek voor het depot in Maastricht of in 
Tongeren. De keuze ging om financiële redenen uiteindelijk naar de tweede locatie. Deze 
locatie moet echter nog grondig gerenoveerd worden. 
 
ZOLAD+ heeft vanaf 2011 de beschikking over een eigen kleine opslagruimte voor 
archeologisch materiaal. Hier zal de tijdelijke opslag van vondstmateriaal gebeuren voor ze 
bij het toekomstige provinciale depot worden aangeleverd. ZOLAD+ onderzoekt ook de 
mogelijkheden om er kwetsbaar materiaal tijdelijk op te slaan. 
 

Deontologie en gedragscode 

 
De IOED onderschrijft de deontologische code van de archeoloog. 
 
ZOLAD+ onderschrijft de deontologische code 
 

(Beleids-)initiatieven buiten de huidige resultaatsverbintenis 

 
Samenwerken met hogere overheden en instanties inzake beleid 
 
ZOLAD+ werkte in 2010 met verschillende instanties samen om enkele (mogelijk 
toekomstige) knelpunten uit de wereld te helpen. Zoals hoger reeds besproken werkte 
ZOLAD+ in dit verband samen met Ruimte & Erfgoed in het kader van de toekomstige 
leemontginning in Lafelt. ZOLAD+ werkte ook samen met Ruimte & Erfgoed om de pre-
adviseringsproblematiek bij Infrax te bekijken. Zo werd eerst en vooral een watervalsysteem 
uitgewerkt om uit te maken welke dossiers überhaupt een archeologisch advies nodig 
hebben. Vervolgens werd gekeken hoe een pre-advisering kon verlopen in gemeentes 
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zonder een adviesverlenende archeologische dienst. Hier werd geopteerd om de pre-
advisering te laten vervangen door een bureaustudie en boorcampagne uitgevoerd door een 
studiebureau. Of dit scenario ingang zal vinden, moet blijken uit een proefproject. 
 
Begin 2010 nam Orchis vzw, een vereniging die in Bilzen enkele natuurgebieden beheert, 
contact op met ZOLAD+. Er was een concrete vraag naar samenwerking bij de ontsluiting van 
de Mottelmolen, op de grens van Bilzen en Hoeselt. ZOLAD+ zou gecontacteerd worden bij 
de plannen ter plaatse. Naar verluidt zou in 2011 één en ander worden opgestart. 
 
ZOLAD+ werkte in 2010 ook samen met de Monumentenwacht archeologie. In dit verband 
zal in 2011 een dossier opgestart worden voor de tumulus aan het Grootbos te Herderen 
(Riemst), voor de motte langs de Peperstraat in Millen (Riemst), voor Caestert te Kanne 
(Riemst), voor de WOII-loopgraven te Kanne (Riemst) en voor Jonkholt te Schoonbeek 
(Bilzen) 
 
Tot slot ging ZOLAD+ rond de tafel zitten met het Regionaal Landschap Kempen en Maas. 
Het gespreksonderwerp was een mogelijke samenwerking in de toekomst. Het laatste 
wapenfeit in dit dossier was een overleg met Ruimte & Erfgoed waarbij overeen werd 
gekomen om de haalbaarheid te verkennen of het veldwerk in het kader van in-house-
projecten (zie hoger) niet kon uitgevoerd worden door de (met een archeoloog uitgeruste) 
landschapsteams. Dit wordt op hoger niveau besproken. 
 
Samenwerken met masterstudenten inzake masterproef 
 
De ZOLAD had al een traditie om thesis- of masterstudenten te voorzien van een onderwerp, 
van advies of van gegevens die het initiële onderwerp konden versterken. Slechts twee 
monden effectief uit in een masterscriptie: in 2008 was dat Rick Bonnie en in 2009 Tom 
Coenegrachts. In 2010 kwamen hier nog vier namen bij: Karolien Vanwing (over de 
bovengrondse archeologische relicten), Chrisje Putmans (over de depotproblematiek in 
Vlaanderen), Rob Defresne (over de bewoningsgroei in relatie tot de grondpolitiek in 
Pietersheim) en Kenny Brouwers (over de Slag van Lafelt, voorzien voor 2011). 
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Bouwkundig erfgoed 
 
 

Inventarisatie 
 

De IOED vervolledigt de inventarissen bouwkundig erfgoed (actualiseren, aanvullen 
ontbrekende items, interieurbeschrijvingen opstellen, fotograferen, aanvullen klein 
erfgoed, bouwblok-inventarisatie,…). Dit kan gebeuren in nauw overleg met de overheid 
(i.h.b. het VIOE). 
 
ZOLAD+ ging niet in op de vraag van het VIOE om een proefproject rond herinventarisatie uit 
te voeren. Redenen hiervoor waren dat het project niet haalbaar werd geacht qua 
tijdsinvestering en dat het niet opportuun is om zich in een eerste werkingsjaar volledig te 
concentreren op één of enkele deelgemeenten.  
 
Er werd daarentegen werk gemaakt van het controleren en corrigeren van de basisgegevens 
van de inventaris van het bouwkundig erfgoed (adressen, sloop, verbouwing, 
beschermingen), tegelijk werd een fotodatabank opgezet. Deze controle in het veld vormt 
tevens de beste kennismaking met de regio. Op basis van een up-to-date dataset en inzicht 
in de regio kunnen later verdere initiatieven rond bijkomende/her- inventarisatie opgestart 
worden. 
 
In 2010 werden de gegevens van de gemeente Riemst volledig gecorrigeerd, van Bilzen 
gedeeltelijk (Grote Spouwen, Kleine Spouwen, Waltwilder, Martenslinde, Beverst). In Voeren 
is enkele jaren geleden het grootste deel van de adressen gewijzigd. De nieuwe adressen 
werden, met de hulp van Denise Franssen, ambtenaar van de gemeente, ingevoerd in de 
inventaris van het bouwkundig erfgoed. Daarnaast meldden particulieren ons ook een aantal 
fouten in de gegevens. Alle aanpassingen werden doorgegeven aan het VIOE voor de 
actualisatie van september 2010. Foto’s voor de online databank zullen doorgestuurd 
worden zodra een gemeente volledig gefotografeerd is.  
 
De databank van het bouwkundig erfgoed bevat voor de gemeente Riemst 264 objecten. 
Daarvan werden er in 2009 247 vastgesteld (het VIOE registreerde bij haar controles n.a.v. 
de vaststelling van de inventaris 10 gebouwen als gesloopt en 8 als onbepaald). Na controle 
in het veld door ZOLAD+ in 2010 werden nog 18 andere gevallen van sloop of volledige 
verbouwing geconstateerd. Eén gebouw werd bijkomend als onbepaald aangeduid. Twee 
gebouwen die de status onbepaald, en één dat de status gesloopt had gekregen in 2009, 
werden teruggevonden. Zestien adreswijzigingen werden genoteerd. Twee objecten werden 
volledig geschrapt omdat ze tweemaal in de lijst voorkwamen. De vastgestelde inventaris 
van 20 september 2010 bevat na doorvoering van de correcties van ZOLAD+ 229 objecten.  
 
De databank bevat 251 items in Bilzen, daarvan werden er in 2009 235 vastgesteld. Zo’n 40 
% van de gegevens werden reeds nagekeken. Daarbij werden (status december 2010) 6  
gevallen van sloop ontdekt en 8 adreswijzigingen genoteerd. Deze wijzigingen zijn 
gedeeltelijk doorgegeven aan het VIOE. 
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De IOED bewaakt de integratie, op termijn, van het onroerend erfgoedbeleid in de 
structuurplanning en de stedenbouw. De IOED geeft advies bij belangrijke / grotere 
ruimtelijke planningsprocessen en complexere projecten in uitvoeringsfase, en kan 
voorstellen formuleren van richtlijnen voor kwaliteit in openbare domeinen. 
 

Over de integratie van bouwkundig erfgoed bij ruimtelijke planning zijn nog geen duidelijke 
afspraken gemaakt met de gemeentelijke diensten. Hier zal werk van gemaakt worden in 
2011. Voor de afspraken rond stedenbouwkundige vergunningsaanvragen zie onder >>.  
 
ZOLAD+ werkte aan een voorstel om de aangeduide ankerplaats ‘Kanne en plateau van 
Caestert’ om te vormen tot erfgoedlandschap. De nota ligt voor bij de bevoegde schepen. 
Mits positieve reactie kan het voorstel in 2011 verder uitgewerkt worden. Ook in Voeren, 
waar een groot deel van de oppervlakte binnen een aangeduide ankerplaats valt, werden de 
mogelijkheden van erfgoedlandschappen ter sprake gebracht. Het kostenplaatje is echter 
een hindernis. Er zijn subsidies mogelijk voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen 
die gericht zijn op de kwaliteitsvolle inrichting van de open ruimte. Er moet nog verder 
onderzocht worden of erfgoedlandschappen in aanmerking komen voor deze subsidie. 
 
De IOED neemt een actieve rol op o.m. inzake advisering van complexere projecten, 
specifiek voor het bouwkundig erfgoed (bv. de herbestemming van monumenten). De 
IOED brengt betrokken partijen samen om probleemmonumenten aan te pakken.  
 
ZOLAD+ is betrokken bij de lopende complexe restauratie- en herbestemmingsprojecten. 
Afhankelijk van de projecten gebeurde overleg met de betrokken partijen, plaatsbezoek 
en/of preadvies. Het gaat onder meer om: 
- Sint-Hubertusstraat 14, Kanne, mergelschuur 
- Mergelstraat 1, Zussen, mergelhoeve 
- Sapstraat 25, Grote Spouwen, Blondeswinning 
- Grote Spouwenstraat 10-12, Grote Spouwen, gesloten hoeves 
- Merem 24, Bilzen, gesloten hoeve 
- Lethenstraat 5, Rijkhoven, vakwerkhoeve 
- Groenplaats, Rekem, kasteel d’ Aspremont-Lynden 
- Groenplaats, Rekem, woonzorgproject 
- Strouvenbos 1-2, Sint-Martens-Voeren, hoeve Stroevenbos 
 
In de gemeente Riemst vindt een paar keer per jaar een overleg ‘Monumenten en 
Landschappen’ plaats, waarbij de lopende erfgoeddossiers worden besproken met de 
schepen, stedenbouwkundige ambtenaar, ZOLAD+ en Ruimte & Erfgoed. Het plannen van de 
vergadering (agenda samenstellen, afspraken maken, ...) werd na het eerste overleg van 
2010 overgedragen aan ZOLAD+. De meeste van de besproken dossiers komen terug in deel 
II. 
 
Er werd actie ondernomen in enkele dossiers van verwaarlozing en verval.  
Voor volgende gebouwen werd, na overleg met Jos Gyselinck, in oktober 2010 een dossier 
ingediend bij RWO Inspectie: 
- Waterstraat 31, Zussen, burgerwoning 
- Rechtstraat 10, Valmeer, mergelhoeve 
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- De la Brassinestraat 11, Herderen, hoeve 
Een nota met extra toelichting over deze problematiek werd voorgelegd aan het 
schepencollege van Riemst. De eigenaars zullen ingelicht worden zodat zij de kans krijgen 
om alsnog actie te ondernemen en een proces te vermijden. Deze dossiers zullen in 2011 
verder van nabij opgevolgd worden. 
- Millerstraat, Genoelselderen, Sint-Apolloniakapel: een aanmaningsbrief over de 
onderhoudsplicht werd verstuurd naar de eigenaar. Aangezien hierop geen reactie kwam, 
zullen in 2011 nieuwe aanmaningen verstuurd worden. 
- Op de Meer, Grote Spouwen, kapel: ZOLAD+ adviseerde de gemeente in dit dossier.  
 
Voor meer details over al deze dossiers zie deel II. 
 
De IOED volgt vergunde werken aan bouwkundig erfgoed op i.s.m. de bevoegde 
administraties.  
 

ZOLAD+ volgt de vergunde werken aan bouwkundig erfgoed in eigendom van de gemeenten 
en kerkfabrieken op samen met de bevoegde diensten (gebouwen, patrimonium) en 
schepenen (werfverslagen, werfvergaderingen). In 2010 liepen de volgende werven (zie ook 
deel II): 
Riemst: 
- Restauratie dekenij Vlijtingen 
- Restauratie Sint-Martinuskerk Genoelselderen (fase interieur) 
- Onderhoudswerken Sint-Genovevakerk Zussen 
- Onderhoudswerken Heilig Grafkapel Kanne 
- Onderhoudswerken toren Sint-Hubertuskerk Kanne 
 
Bilzen: 
- Restauratie Begijnhofhuisje Bilzen 
- Restauratie toren Sint-Petruskerk Rosmeer 
 
Lanaken: 
- Onderhoudswerken Sint-Ursulakerk Lanaken 
 
Voeren: geen werken in 2010 
 
In 2010 werden geen particuliere werven opgevolgd. Er wordt bekeken hoe dit het beste 
aangepakt wordt. Het is de bedoeling dat ZOLAD+ in de mate van het mogelijke bij de 
dossiers waarin het advies verleent de werken zal opvolgen. Aangezien ZOLAD+ pas sinds 
augustus 2010 stedenbouwkundige vergunningsaanvragen m.b.t. bouwkundig erfgoed 
adviseert, zijn er nog geen van deze projecten in uitvoering gegaan.  
 
De IOED adviseert werken aan het bouwkundig erfgoed die eigendom zijn van de 
betrokken gemeenten. Onderhouds- en restauratieplanningen voor het gemeentelijk 
patrimonium opstellen (verslagen Monumentenwacht laten opstellen,…). 
 

Er zijn een aantal restauratie- en onderhoudsdossiers voor gebouwen in eigendom van de 
gemeente (en kerkfabrieken) lopende. Gezien de meeste van deze dossiers bij de opstart van 
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ZOLAD+ al in een gevorderd stadium waren, moeten deze enkel verder opgevolgd worden. 
Als er nieuwe projecten opgestart worden zal ZOLAD+ van in het begin betrokken zijn en een 
meer actieve rol kunnen spelen.  
 
Wat onderhouds- en restauratieplanning betreft, zijn de belangrijkste historische gebouwen 
in eigendom van de gemeenten (en kerkfabrieken) reeds aangesloten bij 
monumentenwacht. De gemeente Riemst werkt met een onderhouds- en 
restauratieplanning voor het kerkelijk patrimonium.  
 
Hoger werden reeds de werken uitgevoerd in 2010 opgesomd. Daarnaast zijn ook dossiers 
lopende voor: 
Riemst: 
- restauratie Sint-Albanuskerk Vlijtingen 
- restauratie Sint-Stefanuskerk Millen 
- restauratie Sint-Pieter en Sint-Laurentiuskerk Zichen 
- restauratie interieur Heilig Grafkapel Kanne 
 
Bilzen: 
- restauratie en herbestemming huis Petry Bilzen 
- restauratie dekenij Bilzen 
- restauratie de Wandeling Bilzen 
- herbestemming Rentmeesterswoning Rijkhoven 
 
Lanaken: 
- onderhoudswerken Museumkerk Rekem 
 
Voeren: 
- restauratie Sint-Lambertuskerk ’s Gravenvoeren 
 
De IOED geeft advies bij stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, op verzoek van 
Ruimte en Erfgoed of op eigen initiatief in gevallen waarbij Ruimte en Erfgoed geen 
adviesbevoegdheid heeft.  
 

Eén van de eerste actiepunten van de IOED in januari 2010 was een overleg met de 
verschillende diensten Ruimtelijke Ordening over de advisering van vergunningsaanvragen. 
Toen werd echter bepaald dat ZOLAD+ inzake advisering van dossiers bouwkundig erfgoed 
geen actieve rol zou opnemen (omdat deze dossiers alle door Ruimte en Erfgoed opgevolgd 
werden en men aarzelde de bestaande procedures te wijzigen).  
 
In het april werden de gesprekken rond advisering hervat. De erfgoedconsulent bouwkundig 
erfgoed informeerde bij andere stedelijke en gemeentelijke diensten Monumentenzorg 
(Mechelen, Antwerpen, Gent, Sint-Niklaas, Dendermonde,Tongeren) naar de in voege zijnde 
adviesprocedures. Er werd overlegd met Ruimte en Erfgoed en de gemeentelijke diensten 
RO. Uiteindelijk kon een procedure uitgewerkt worden die poogt eenvoudig en eenduidig te 
zijn en rekening te houden met de opmerkingen van alle betrokkenen; met ingang van 
augustus 2010 adviseert ZOLAD+ stedenbouwkundige vergunningsaanvragen m.b.t. 
geïnventariseerd erfgoed en werken in het gezichtsveld van een monument. Werken aan 
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beschermd erfgoed worden door Ruimte en Erfgoed geadviseerd, maar ZOLAD+ volgt deze 
dossiers mee op en spreekt ze door met Ruimte en Erfgoed. (afsprakennota in bijlage 9) 
 
In 2010 (augustus tot december) gebeurden 25 adviesvragen (Bilzen 4; Riemst 7; Voeren 14). 
Het hoge cijfer van Voeren komt deels omdat men ook voor bepaalde dossiers binnen de 
ankerplaatsen advies vraagt. Het is verder nog te vroeg om conclusies te kunnen trekken uit 
de cijfers. De adviesprocedure zal in de loop van 2011 geëvalueerd en eventueel bijgestuurd 
worden. 
 
De gemeente Lanaken wenst ZOLAD+ op het vlak van bouwkundig erfgoed voorlopig niet te 
betrekken bij stedenbouwkundige vergunningsaanvragen. 
 
De IOED houdt een register bij van alle uitgebrachte adviezen en van alle verrichte 
terreinwerkzaamheden.  
 
Zie bijlage 14. Een register van uitgevoerde werken zal vanaf 2011 bijgehouden worden. 
 
De IOED adviseert werken aan geïnventariseerd bouwkundig erfgoed. In geval van dossiers 
waarop Ruimte en Erfgoed geen wettelijke adviesvereiste heeft, en waar de IOED uit eigen 
initiatief of op vraag van derden advies geeft, staat de IOED in voor de opvolging en 
begeleiding van de dossiers, van advies tot uitvoering. 
 
Bij de restauratie van beschermde monumenten gebeurt meestal een vooroverleg met de 
bevoegde administraties. Voor geïnventariseerd erfgoed is dit nog niet altijd het geval. 
ZOLAD+ probeert het preadvies aan te moedigen door de eigenaars op het belang ervan te 
wijzen (via artikels, brieven (<<), doorverwijzing door gemeentelijke diensten, bij persoonlijk 
contact). Zo werden in 2010 al enkele concrete vragen om preadvies m.b.t. niet-beschermd 
erfgoed aan ZOLAD+ gericht: 
- Klein-Lafeltstraat 23 Riemst: onderhoud (rechtstreeks via eigenaar) 
- Heukelomdorp 34 Riemst: sloop (rechtstreeks via eigenaar) 
- Bolderstraat 23 Zichen-Zussen-Bolder: onderhoud en verbouwing (rechtstreeks via 
eigenaar) 
- Winkelomstraat Eigenbilzen school: verbouwing en uitbreiding (doorverwijzing via 
gemeente) 
- Omstraat Bilzen: sloop (doorverwijzing via gemeente) 
- Grote Mereweg 117: verbouwing (rechtstreeks via eigenaar) 
- Beverststraat 6: sloop (doorverwijzing via gemeente) 
ZOLAD+ zal in 2011 verder aansporen tot vooroverleg en de dienstverlening van ZOLAD+ in 
deze verder kenbaar maken, zodat het de gangbare praktijk wordt dat bij belangrijke 
verbouwingen aan geïnventariseerd erfgoed een voorontwerp wordt voorgelegd aan de 
IOED.  
 
Voor advisering in het kader van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen zie boven. 
 
De dossiers zullen verder opgevolgd worden.  
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Beheer en Beleid 

 
Ondersteuning en advisering voor erfgoed van derden. Communicatie van en uitleg over 
het bestaande instrumentarium naar derden (diverse premies, provinciale en 
gemeentelijke premies, fiscale aftrek, wetgeving RO, monumentenwacht, wetgeving 
overheidsopdrachten, ...). 
 
Zoals reeds enkele malen gezegd, werd de loketfunctie die ZOLAD+ heeft, via folder, artikels 
in infobladen, doorverwijzing door diensten ruimtelijke ordening, kenbaar gemaakt. De 
eigenaars van geïnventariseerd erfgoed in Bilzen en Riemst werden persoonlijk op de hoogte 
gebracht van de vaststelling van de inventaris en de rechtsgevolgen. In dezelfde gemeenten 
werd een infoavond gegeven waar de inventaris en de bestaande premieregelingen werden 
toegelicht. De dienstverlening van ZOLAD+ begint op die manier stilaan bekend te worden.  
 
De erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed kreeg heel wat algemene vragen over de 
inventaris van het bouwkundig erfgoed, gaf uitleg en verdeelde infobrochures over de 
diverse financiële tegemoetkomingen voor beschermd erfgoed, hielp bij het invullen van een 
aanvraagformulier voor een onderhoudspremie en voor de machtiging van werken,... 
 
Vanuit Bilzen kwam de vraag naar een vast spreekuur op het stadhuis. De boot werd 
voorlopig afgehouden, omdat de erfgoedconsulent er de voorkeur aan geeft om te werken 
via afspraak. Dan kunnen vragen voorbereid worden en kan eventueel een plaatsbezoek 
geregeld worden. Bovendien komen er niet zoveel vragen om een wekelijks ‘spreekuur’ te 
verantwoorden. Als blijkt dat er in de praktijk toch een voldoende grote vraag is naar zo’n 
‘spreekuur’ kan deze beslissing in 2011 eventueel herbekeken worden.  
 
De IOED ondersteunt het beheer van de monumenten door gebruik van aanwezige 
monumentenploegen, of ontwikkeling van eigen intiatieven hierrond. Deze ploegen 
kunnen helpen voor het onderhoud van (klein) bouwkundig erfgoed, het openstellen van 
monumenten, … 
 

Er zijn geen monumentenploegen werkzaam in het werkgebied van ZOLAD+. In 2010 werden 
op dit vlak ook geen initiatieven genomen. Het idee wordt wel in het achterhoofd gehouden 
(bvb. voor het opzetten van een project rond het onderhoud van kapellen en kruisen). 
 
De IOED moedigt bouwhistorisch onderzoek en kennisbeheer betreffende bouwkundig 
erfgoed uit het eigen werkingsgebied aan.  
 

De erfgoedconsulent zocht informatie samen over bouwhistorici werkzaam in de regio, 
zodat mensen met vragen hierover op weg geholpen kunnen worden.  
Meer concrete acties werden nog niet genomen op dit vlak.  
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Deel II 
Onroerend Erfgoeddossiers opgestart of  
lopende in 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarverslag ZOLAD+ 2010 

 
 

41 

 

 
 

 
 
 

Bilzen 
 
 
 



 

 

 



Jaarverslag ZOLAD+ 2010 

 
 

43 

 

 

Archeologie 
 

 

Pre-2010 dossiers en hun vervolg 
 
1. Aquafin Katteberg te Bilzen 

Het project werd in oktober 2009 gegund. De 
werken zelf werden, weliswaar niet continu, 
uitgevoerd tussen week 11 en 25. Het veldwerk 
zelf kende geen vermeldenswaardige 
resultaten. De komt mede door het feit dat de 
uitvoering anders gebeurde dan aanvankelijk 
gepland was: in plaats van met de traditionele 
open sleuf te werken, koos men door 
omstandigheden voor een gestuurde boring. 
Hierdoor kwam een deel van het veldwerk te 
vervallen. Op de locaties waar het tracé wel 

werd begeleid, werden geen vondsten aangetroffen. Op één locatie werd wel geëist dat er 
een pollenmonster werd genomen. De reden hiervoor was om de gegevens die in 2006 op 
de markt zijn verzameld, te bevestigen. 
 
Uit het BIAX-rapport onthouden we het volgende: 
 
Uit de veenlagen in de twee pollenbakken zijn in totaal 8 monsters genomen. Voor het pollenonderzoek zijn, 
afhankelijk van het organisch gehalte van de bemonsterde laag, submonsters genomen van één of twee kubieke 
centimeter per submonster. De pollenmonsters zijn bereid volgens de standaardmethode van Erdtman.1 Om 
een indruk te krijgen van de pollenconcentratie is aan elk monster een vaste hoeveelheid sporen (twee tabletten 
met ca. 18.583 sporen per tablet) van een niet in Nederland voorkomende exotische wolfsklauwsoort 
(Lycopodium) toegevoegd. De pollenmonsters zijn geïnventariseerd om uit te zoeken welke monsters voor 
analyse in aanmerking komen. Daarbij is gekeken naar de rijkdom van het materiaal en naar de aantasting van 
het pollen. Daarnaast is gekeken naar de pollensamenstelling van het monster, waarbij extra aandacht is 
besteed aan de aanwezigheid van pollen van cultuurgewassen en aan andere indicatoren die op menselijke 
activiteiten wijzen. Bij de inventarisatie is gebruik gemaakt van een doorvallend-lichtmicroscoop met 
vergrotingen tot 400 maal. 
 
De monsters zijn allemaal (zeer) arm aan pollen dat bovendien slecht tot zeer slecht is geconserveerd. Blijkbaar 
zijn de veenlagen een stuk aangetaster dan in eerste instantie verwacht. De preparaten van de monsters 
bevatten tevens zeer veel fijne vergane organische resten en zwart ingekoold materiaal. Eigenlijk komen geen 
van de preparaten voor verdere analyse in aanmerking: er is namelijk niet voldoende determineerbaar pollen in 
de preparaten aanwezig om de verhoudingen tussen de meest voorkomende pollentypen betrouwbaar weer te 
kunnen geven. De bovenste en onderste monsters van elk profiel zijn iets minder arm. Het is mogelijk dat als van 
deze monsters een extra preparaat wordt gemaakt, een voldoende grote pollensom net (of net niet) haalbaar is. 
De verhoudingen tussen de meest voorkomende pollentypen zullen echter enigszins vertekend uit de telling naar 
voren komen vanwege de slechte conservering. Pollentypen die resistent zijn tegen aantasting zullen relatief 
over-gerepresenteerd worden. Niet-resistente soorten (zoals granen en grassen) zullen verdwenen of niet meer 
herkenbaar aanwezig zijn. Als aanvulling op de 14C-datering zouden de top- en basismonsters echter wel 
geanalyseerd kunnen worden.  
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“Karel” tijdens de conservatie © Restaura 

De bodem ter hoogte van Schureveld te Bilzen 

 
2. Invulling Remise te Munsterbilzen 

De Remise in Munsterbilzen opende op 30 april 
2010. In de maanden voor de opening werkte 
ZOLAD+ nog mee aan de maquette ‘de 
landschapsruiter’ die in de centrale zaal staat 
opgesteld. In één van de zalen staat ook ‘Karel’, 
het in de Karolingische periode gedateerde 
skelet dat bij de opgravingen in 2007 werd 
opgegraven. 
 
 
 

 
3. Fietsroutenetwerk – deel Bilzen 
Door een prioriteitenverschuiving en de incorporatie van het project in een Leader+-project 
van het regionaal Landschap Haspengouw en Voeren werd hier in 2010 geen verdere 
aandacht aan besteed. Afhankelijk van de stappen die het Regionaal Landschap zet, zal dit 
project in 2011 weer op de agenda geplaatst worden. 
 
4. Dossier woon-in- en -uitbreidingsgebieden 
Dit dossier werd mede door het dossierverloop 
van het geplande RUP onverwacht weer op de 
lange baan geschoven. Naar we vernemen zal 
dit dossier volgend jaar opnieuw gaan spelen. 
 
5. Bouw politiekantoor ter hoogte van 

Schureveld te Bilzen 
Het veldwerk werd uitgevoerd in week 35. het 
werd afgerond zonder resultaten. In 
tegenstelling tot wat gedacht hadden de 
kelders een veel groter effect gehad op de 
bodemgesteldheid dan aanvankelijk gedacht. 
 
6. Verkaveling aan de Laarstraat te Beverst 
De verkavelingsvergunning werd in september 
2010 verleend. Hierop werd ARON bvba 
aangesteld om het project uit te voeren. De 
uitvoering zal plaatshebben begin 2011. 
 
7. Demerlaan te Bilzen 
Door problemen met de stabiliteit werd in 
februari beslist het gebouw langs de demer op palen te funderen. Hierdoor was er geen 
archeologisch onderzoek nodig. Het dossier werd hierop dan ook afgesloten. 
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De opgraving ter hoogte van de Steenbeemdlaan 

De proefsleuven aan de Eikenlaan 

 

Dossiers 2010 
 
8. Steenbeemdlaan te Merem 

Begin 2010 adviseerde ZOLAD+ een 
archeologische terreincontrole 
voorafgaandelijk aan de 
bouwwerkzaamheden van enkele 
appartementsgebouwen ter hoogte van de 
Niewue verkaveling ‘Meerheim’.  
De terreinopvolging van het project werd 
door de bouwheer, Matexi nv., gegund aan 
ARON bvba. De werkzaamheden gingen 
van start op 21 april 2010. Bij de controle 
van het eerste deel bleken geen sporen 
aanwezig te zijn waarop ZOLAD+ dit 

terreindeel vrijgaf. Bij de controle van tweede deel kwamen wel sporen aan het licht. Door 
de aanwezigheid van Romeins dakpanmateriaal werd gedacht aan een Romeinse ouderdom. 
Toen de sporen echter doorsneden werden bleken ze allen van volmiddeleeuwse datum. 
 
9. Abdijstraat 2 te Munsterbilzen 
Op 1 juni 2010 werd een overleg georganiseerd tussen ZOLAD+ en de bouwheer en architect 
verantwoordelijk voor de uitbreiding van het rusthuis. Hier werd afgesproken twee grote 
proefsleuven aan te leggen. Het veldwerk is gepland voor medio 2011. 
 
10. Kimpel te Bilzen 
De stad Bilzen, de bouwheer van de sporthal, gunde de archeologische opvolging van de 
werken aan ARON bvba. De werken gingen van start op 22 juni 2010 en werden een dag 
later zonder resultaten afgesloten. 
 
11. Kerkhoflaan te Eigenbilzen 
Naar aanleiding van de nakende uitbreiding van het kerkhof te Eigenbilzen, gelegen vlakbij 
een vindplaats waar in het verleden ‘aardewerk uit de Ijzertijd’ was aangetroffen, adviseerde 
ZOLAD+ (in samenspraak met Ruimte en Erfgoed) het dossier gunstig onder voorwaarden. 
De stad Bilzen gunde het archeologische proefsleuvenonderzoek aan ARON bvba. De 
startdatum is echter nog niet gekend. 
 
12. Eikenlaan te Bilzen 
Naar aanleiding van een ander dossier waar 
de bouwheer, het OCMW van Bilzen, het 
advies van ZOLAD+ niet opvolgde (en dus 
eigenlijk in overtreding was), werd een 
overleg georganiseerd. Dit had tot doel om de 
plichten van het OCMW in het kader van een 
voorwaardelijk gunstig advies toe te lichten. 
Hierbij kwam naar voor dat binnenkort zou 
gestart worden met de uitbreiding van de 
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De proefsleuven ter hoogte van de Spurkerweg 

De werkput ter hoogte van de Wiesveldlaan 

OCMW-campus aan de Eikenlaan. ZOLAD+ adviseerde dit dossier eveneens gunstig onder 
voorwaarden (B/2010/13/30). ZOLAD+ schreef vervolgens het Programma van Eisen voor 
een proefsleuvenonderzoek. Het OCMW gunde uiteindelijk de werken aan ARON bvba. De 
werken gingen van start in september en werden daags erna zonder resultaat afgesloten. Dit 
leidde er toe dat in de toekomst alle werkzaamheden in deze regio (waar ook het onderzoek 
aan de Kimpel onder viel) onvoorwaardelijk gunstig zullen geadviseerd worden. 
 
13. Jonkholtdreef te Schoonbeek 
Het dossier ‘Jonkholtdreef’ kadert in het leader+-dossier van het Regionale Landschap 
Haspengouw en Voeren. Het was de bedoeling om een kleinschalig archeologisch onderzoek 
uit te voeren. Er werd echter niets meer vernomen. Op 10 december2010 had een overleg 
plaats met het Regionale Landschap. Hierbij werd vernomen dat de grachten zullen geruimd 
worden, maar dat er niet gegraven zou worden.  
 
14. Wiesveldlaan te Merem 

ZOLAD+ adviseerde het dossier aan de 
Wiesveldlaan gunstig onder voorwaarden. 
Matexi, ondertussen vertrouwd met de 
geplogenheden in Bilzen, stelde ARON bvba 
aan om het terreinwerk uit te voeren. In 
tegenstelling tot de Steenbeemdlaan (zo wat 
100 meter verder en gelegen in dezelfde 
verkaveling, zie hoger en jaarverslag 2005 (p 
20)) leverde het onderzoek geen 
noemenswaardige sporen op. 

 
15. Rooi te Bilzen 
In 2007 adviseerde de ZOLAD een vooronderzoek bij een verkaveling voor de uitbreiding van 
een KMO-zone in Bilzen. In 2010 werd echter duidelijk dat dit advies nooit werd 
ingeschreven in de bouwvergunning; de ZOLAD werd hiervan toen niet op de hoogte 
gebracht. In 2010 werd een aanvraag ingediend voor de bouw van enkele loodsen op deze 
locatie. ZOLAD+ adviseerde dit dossier uiteraard onder voorwaarden. Na een gesprek met de 
eigenaar en bouwheer bleek echter dat de uitbreidingslocatie al grondig verstoord was bij de 
aanleg van de wegenis: voor de aanleg van 
bermen rond de uitbreiding werd met name al 
een groot deel van de teelaarde weggegraven. 
ZOLAD+ zag dan ook af van het eerdere 
advies. 
 
16. Spurkerweg te Bilzen 
ZOLAD+ adviseerde de verkaveling en de 
bouw van een nieuwe school aan de 
Spurkerweg gunstig onder voorwaaarden. Het 
graven van de proefsleuven vond plaats op 24 
november 2010 en werd uitgevoerd door Studiebureau Archeologie. Het onderzoek leverde 
wel degelijk sporen op, maar bleken, na doorsnijding, recent of van natuurlijke oorsprong. 
Het terrein werd dan ook vrijgegeven. 
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Bouwkundig erfgoed 

 

Pre-ZOLAD+ dossiers 

 
Een aantal belangrijke restauratiedossiers waren reeds lopende bij de opstart van ZOLAD+ in 
januari 2010. ZOLAD+ is op de hoogte van deze dossiers en volgt ze mee op, maar heeft/had 
niet bij al deze projecten (al) een echt actieve inbreng. Een aantal was immers al in een 
definitieve plooi gevallen in 2010, voor andere volgt later waarschijnlijk nog overleg, 
wanneer men ver genoeg staat om een ontwerp voor te leggen. De dossiers die zijdelings 
opgevolgd werden door ZOLAD+, worden hier kort toegelicht. Het gaat hier in veel gevallen 
over dossiers van gemeenten of kerkfabrieken.  
 
1. Begijnhofhuisje Bilzen (monument, MB 
20/3/2004)  
Het enige resterende pand van het vroegere 
begijnhof van Bilzen werd in 2010 in opdracht 
van de stad gerestaureerd. De werken gingen 
van start op 1 juni 2010 en zullen in het 
voorjaar van 2011 voorlopig opgeleverd 
worden. Er werd korte tijd overwogen hier het 
Jazz-Bilzenmuseum onder te brengen, maar 
uiteindelijk werd gekozen voor een 
woonfunctie. De stad zal de woning te huur 
aanbieden. ZOLAD+ volgt deze werf mee op.  
 
2. Kerktoren Rosmeer (monument, MB 9/3/1999) 
In november 2010 ging de restauratie van de toren van de Sint-Petruskerk in Rosmeer van 
start.  
 
3. Dekenij, Kloosterstraat 7, Bilzen (monument en stadsgezicht, MB 19/4/2001) 
De voormalige pastorie uit de 19de eeuw wordt gerestaureerd. De restauratiepremie werd in 
het voorjaar van 2010 toegekend.  
 
4. Huis Petry, Klokkestraat 19, Bilzen (monument en stadsgezicht, MB 18/12/2000) 
Deze 19de-eeuwse herenwoning in eclectische stijl wordt in opdracht van de stad 
herbestemd tot hotel. Het park zal een (semi-)publieke functie krijgen. Fase 1 (Exterieur) 
wacht op toekenning van de restauratiepremie. Het dossier voor fase 2 (binneninrichting en 
buitenaanleg) werd tijdens een overleg op 20 september toegelicht door de architect. Het 
werd goedgekeurd op de gemeenteraad van november en vervolgt nu de administratieve 
weg. De parkaanleg werd voorlopig uit het ontwerp gehaald. De restauratie van het 
exterieur zal in de loop van 2011 van start gaan.  
 
5. De Wandeling, Hospitaalstraat 15, Bilzen (monument, MB 27/4/2001) 
De 19de-eeuwse gebouwen van het oud-hospitaal in Bilzen gaven tot voor enkele jaren 
onderdak aan de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten en de Stedelijke Academie Begijnhofhuisje voor start van de werken 

Begijnhofhuisje voor de start van de werken 
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Grote Spouwenstraat 10-12 

voor Muziek en Woord. Door de slechte staat van het gebouw moesten de leerlingen enkele 
jaren geleden verhuizen naar een leegstaande vleugel van het later gebouwde ziekenhuis. 
Het monument wordt nu gerestaureerd zodat de Academie de gebouwen opnieuw zal 
kunnen betrekken. 
 
6. Zangerhei, Zangerheistraat, Eigenbilzen (landschap, MB 29/6/2001; monument, MB 
11/05/2009) 
De 19de-eeuwse dienstgebouwen zijn de enige gebouwen die nog resten van dit voormalige 
kasteeldomein. Door jarenlange verwaarlozing waren zij in zeer slechte toestand. De nieuwe 
eigenaars hebben reeds de nodige instandhoudings- en onderhoudswerken uitgevoerd. Nu 
het pand definitief beschermd is kan het eigenlijke restauratiedossier verder uitgewerkt 
worden. Men hoopt de plannen in januari 2011 in te dienen voor preadvies. Er zullen drie 
woongelegenheden ondergebracht worden in het gebouw. Op 3 december 2010 
informeerden de eigenaars de stad over de stand van zaken. 
 
7. Rentmeesterswoning Alden Biesen, Rijkhoven (monument en dorpsgezicht, MB 
18/12/1999) 
De stad zal de voormalige rentmeesterswoning van de landcommanderij omvormen tot 
hotel. Het RUP Rentmeesterswoning werd goedgekeurd door de gemeenteraad.  

 

Dossiers 2010 

 
8. Hoeves Grote Spouwenstraat 10-12, Grote 
Spouwen (inventaris) 
De twee monumentale gesloten hoeves staan 
al jaren leeg en zijn in verval. Er werd dit jaar 
een nieuw project voor het complex gevonden. 
De percelen werden verkocht aan Ark van Noé, 
die er een nieuw rusthuis wenst te bouwen. 
Een eerste overleg over deze plannen vond 
plaats op 28 september, een tweede zal 
doorgaan op 20 januari 2011. 
 

 
9. Blondeswinning, Sapstraat 25, Grote 
Spouwen (voorlopig beschermd monument) 
De imposante gesloten hoeve met 17de-eeuwse 
kern werd in 1999 beschermd als monument, 
de omliggende boomgaard en akker als 
dorpsgezicht. De gebouwen werden 
aangekocht door de sociale 
huisvestingsmaatschappij Cordium, die er 15 
sociale woningen in wenst onder te brengen. 
De vorige eigenaar, die de aanpalende gronden 
nog bezit, diende een klacht in tegen de 
bescherming, omdat hij in het dorpsgezicht 

Blondeswinning 
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niet mag verkavelen. Hij won dit proces en de bescherming werd opgeheven. Daarmee viel 
ook de restauratiepremie weg waardoor de plannen van Cordium stilliggen. In 2010 werd 
een nieuw beschermingsdossier ingediend, dat wederom werd aangeklaagd. Er was 
meermaals overleg over dit dossier. Op 5 november vond een bespreking en plaatsbezoek 
met Cordium, architect, de stad Bilzen, ZOLAD+ en Ruimte en Erfgoed plaats. De 
burgemeester probeert nu te bemiddelen met de eigenaar van de gronden, zodat hij zijn 
aanklacht intrekt. Alleen dan kan de hoeve definitief beschermd worden en het 
restauratiedossier alsnog ingediend worden. Cordium spant een proces aan wegens 
bedrieglijke verkoop. Ondertussen vervallen de gebouwen tot een ruïne. 
 
10. Kapel Op de Meer, Weert, Grote Spouwen (inventaris)  
De omwonenden klagen al lang over de 
vervallen toestand van de kapel. De eigenaar 
heeft niet de middelen om ze op te knappen. 
De stad vatte daarom het plan op om de kapel 
te kopen voor een symbolische euro, ze te 
slopen en te vervangen door een nieuwe kapel. 
Het advies van ZOLAD+ (7/6 en 13/10/2010) 
was negatief omwille van de volkskundige 
waarde en omdat het een van de grootste 
kapellen van Bilzen is. Op 3 december 
gebeurde een plaatsbezoek samen met 
Onroerend Erfgoed. Zij volgen de argumentatie 
van ZOLAD+ en adviseerden eveneens 
ongunstig. De toekomst van de kapel is op dit 
moment nog steeds onduidelijk.  
 
11. Merem 24, Bilzen (inventaris) 
De plannen om in deze gesloten hoeve een woning met gastenverblijven onder te brengen, 
kregen in maart een ongunstig advies van Onroerend Erfgoed. Pogingen van Onroerend 
Erfgoed en ZOLAD+ om de bouwheer over te halen de plannen te herbekijken, haalden niets 
uit. Het project ligt voorlopig stil. 
 
12. Beschermingsdossier vakwerk deelgemeenten Bilzen 
Op 13 augustus (betekening op 31 augustus) werden vijf vakwerkhoeves in Bilzen voorlopig 
beschermd als monument. Het gaat om: 
- Appelveldstraat 54, Beverst 
- Begeveldstraat 53, Beverst 
- Stintelaarstraat 14, Martenslinde 
- Zangerheistraat 102, Eigenbilzen 
- Lethenstraat 5, Rijkhoven 
ZOLAD+ was vanuit de gemeente aanspreekpunt en gaf extra uitleg over de bescherming aan 
de eigenaars van Stintelaarstraat en Zangerheistraat.  
 

Kapel Op de Meer 
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Voor de hoeve in de Appelveldstraat werd 
enkele maanden voor de voorlopige 
bescherming een sloopaanvraag ingediend. 
Deze werd in beroep door de Deputatie 
verleend op 2 september. Aangezien de 
woning ondertussen voorlopig beschermd is, is 
deze vergunning weer ingetrokken. De hoeve 
werd bezocht door ZOLAD+. Het wordt een 
moeilijke opdracht om deze te herbestemmen, 
omdat ze volledig ingesloten ligt tussen 
recente bebouwing.  
 

Het hoevecomplex in de Lethenstraat stond te koop op het moment van de voorlopige 
bescherming. Er was een principieel akkoord met een kandidaat-koper. De eigenaars 
tekenden bezwaar aan tegen de bescherming omdat ze vreesden dat de verkoop niet zou 
doorgaan. Ondertussen hadden ZOLAD+ en Ruimte en Erfgoed de kans om enkele malen 
met de kandidaat-kopers en hun architect te spreken (plaatsbezoek op 22/10 en 26/11). De 
eerste schetsen voor het herbestemmingsproject zijn positief onthaald. Het ziet er naar uit 
de kandidaat-kopers de uitdaging om een monument aan te pakken zullen aangaan. In het 
complex zal een woning met B&B ondergebracht worden. 
 
13. Beverststraat 6, Beverst 
Deze voormalige hoeve is niet opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. In 
het BPA, dat dateert van 1986, zijn wel strikte voorwaarden i.v.m. het behoud van het 
gebouw vastgelegd. De eigenaar plant grondige verbouwingswerken en trekt de stabiliteit 
van het gebouw in vraag. Na een plaatsbezoek op 8 december van de erfgoedconsulent en 
de ingenieur van de stad Bilzen, werd geconcludeerd dat er geen grote stabiliteitsproblemen 
zijn. Bij de eerste schetsen voor de verbouwing werd een preadvies gegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appelveldstraat 54 
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Lanaken 
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Degradatie van de Neanderthalersite 

 

Archeologie 
 

 

Pre-2010 dossiers en hun vervolg 
 
1. Fietsroutenetwerk – deel Lanaken 
Zie hetzelfde item onder ‘Bilzen’ 
 
2. Dousberg – Veldwezelt-Hezerwater 

Op 8 januari 2010 had opnieuw een overleg 
plaats. Hierbij werd gemeld dat de eigenaar 
(Bouw Pensioen Fonds, BPF) maximaal 50.000 
€ in de ontsluiting van de site zou investeren. 
De gemeente Lanaken verklaarde zich akkoord 
om het restbedrag van 75.000 euro bij te 
passen. Dit hield in dat 125.000 €, ofwel 12.5% 
van het totale bedrag beschikbaar was. Men 
rekende dus op 87,5% koppelsubsidie. 
Voorwaarde die de gemeente hierbij stelde 

was dat de ontsloten site aan haar zou overgedragen worden. BPF stemde hierin toe. Dit 
impliceerde ook dat het onderhoud van de site op de schouders van de gemeente kwam te 
liggen. 
Op 8 juni werd een vervolgafspraak geregeld. Er zouden werkgroepen opgericht worden om 
de verschillende contracten te bekijken. In augustus had een nieuw overleg plaats waarbij de 
eigenaar stelde op alle eerdere engagementen terug te komen. De impasse van het dossier 
was compleet toen de eigenaar melde dat de site niet ontsloten, maar wel zou gedempt 
worden. De reden voor deze ommezwaai moest gezocht worden bij de nasleep van de 
economische crisis en bij de problemen met de Nederlandse pensioenfondsen. De 
gewestelijke erfgoedconsulenten hadden op 26 oktober nog een laatste overleg waarbij 
werd gesteld dat een Proces Verbaal zou opgemaakt worden en dat er herstelmaatregelen 
zouden gevorderd worden. Deze herstelmaatregelen houden in dat de site inderdaad zal 
gedempt worden.  
 
3. Publieksboek Pietersheim 
De eindredactie van het boek liet, in tegenstelling tot wat gezegd in vorig jaarverslag, op zich 
wachten. De reden hiervoor was dat het omvangrijke Merode-archief eerst volledig diende 
onderzocht te worden. De auteurs waren immers overtuigd dat in dit archief cruciale 
informatie te vinden was met betrekking tot de waterburcht van Pietersheim. ZOLAD+ 
bekijkt samen met de gemeente de mogelijkheid het in eigen beheer uit te geven. 
Er werd ook onderzocht in hoeverre een erfgoedlandschap tot de mogelijkheden behoorde. 
Wegens het feit dat het geen aangeduide ankerplaats betreft, is dit vooralsnog niet mogelijk.  
ZOLAD+ stelde wel voor de zone rond de burcht op te nemen bij de BeWAEr-zones. In 2011 
zal deze zone afgebakend worden. 
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De graafwerken ter hoogte van Europark 

Archeologische sporen van een Romeins erf 

 
4. Omgeving Molenweideplein – BPA Molenweide 
Deel twee van de eerste fase (aanleg van de parking), werd eind 2010 ingepland. Omwille 
van weersomstandigheden werd het veldwerk uitgesteld naar 2011. Wanneer fase 2 zal 
uitgevoerd worden, is echter nog steeds niet geweten. 
 
5. Boek Europark 
BAAC liet op vraag van de gemeente Lanaken door “De Taalwerkplaats” een concept voor 
een publieksboek schrijven. Het eerste concept liet inhoudelijk nogal wat te wensen over 
zodat dit moest bijgestuurd worden. Eind september werd het tweede en definitieve 

concept opgeleverd. In november werd de 
uitgave goedgekeurd door de gemeenteraad 
van Lanaken en eind december werd het boek 
bij de lay-outer neergelegd. Het boek zal eind 
februari 2011 uitgebracht worden op 500 
exemplaren. 
 
6. Europark te Lanaken (Jeurissen) 
Het onderzoek werd door ARON bvba 
uitgevoerd in week 5 van 2010 en werd 
zonder resultaten afgerond.  

 
7. Uitbreiding ZOL Campus - St.-Barbara te Lanaken 
Naar aanleiding van enkele minieme ingrepen voor de nutsvoorzieningen werd een 
werfcontrole uitgevoerd. Deze had tot doel de stratigrafie van de locatie, in de vorm van een 
lijntraject te leren kennen. Hieruit bleek dat de locatie door de vroegere aanwezigheid van 
een dennenbos en de tegenwoordige aanwezigheid van een grintpakket, bijzonder moeilijk 
te onderzoeken zou zijn. Omdat de zichtbaarheid van eventuele aanwezige archeologische 
sporen door wortels en grint te wensen zou overlaten, werd afgezien van een 
vooronderzoek. 
 
8. Aanleg bekken ter hoogte van de Arkstraat/ het Uilenstraatje te Lanaken 
Het onderzoek ging van start in week 35 en werd afgerond in diezelfde week zonder 
resultaten. De werkomstandigheden waren in ieder geval verre van ideaal. 
 
9. Verkaveling Daalbroekstraat te Neerharen 
De problemen rond dit dossier waren ook in 
2010 nog niet van de baan. De oorspronkelijke 
projectontwikkelaar, Nieuweborg, zag af van 
de ontwikkeling en liet de verkaveling aan 
Vastgoed Christoffels uit Lanaken. ZOLAD+ 
werd uiteindelijk in juni gecontacteerd door 
wegenbouwer Vandekreeke die instond voor 
de aanleg van de wegen bij de verkaveling. Het 
vooronderzoek, in de vorm van proefsleuven, 
werd uitgevoerd in week 31. De keuze van de 
bouwheer viel op studiebureau Soresma.  
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De resultaten van het vooronderzoek zijn kort samen te vatten: “Tijdens het 
proefsleuvenonderzoek zijn vondsten en sporen aangetroffen uit de steentijd en Romeinse 
tijd. Wat de steentijdvindplaats betreft, hebben we weinig argumenten om verder onderzoek 
aan te bevelen. De Romeinse aanwezigheid verdient wel verder onderzoek. Mogelijk betreft 
het een Romeins erf bestaande uit een gebouw en grachten. In ieder geval toont de densiteit 
en het vondstenrijk karakter van de sporen het belang van deze vindplaats aan. De 
aanwezigheid van Romeinse bewoning dient niet te verwonderen. In de onmiddellijke 
omgeving bevinden zich immers een aantal Romeinse vindplaatsen. Bovendien zou de 
Heerweg ten westen van het projectgebied mogelijk kunnen teruggaan op een Romeinse 
weg.” 
 
Uit de resultaten bleek dat er een vervolgonderzoek diende plaats te vinden. In samenspraak 
met de bouwheer werd, omwille van het feit dat de sporen zich ca. 1 m onder het huidige 
maaiveld bevinden, even gedacht het behoud in situ toe te passen. Omdat dit impliceerde 
dat er geen kelders mochten aangelegd worden, zag de bouwheer hier evenwel van af. 
ZOLAD+ week wel af van het advies van Soresma. Het definitieve onderzoek zou enkel 
plaatsvinden op de locatie waar de huizen zouden worden gebouwd. Wanneer dit onderzoek 
zal plaatsvinden is nog niet geweten. 
 
10. Programma van Eisen, partim Leem 

In het kader van de 
ontginningsproblematiek (zone 
Kesselt-Lafelt) werd in 2009 
beroep gedaan op de ZOLAD. Dit 
voorstel werd na gesprekken met 
cbva Leembank aangepast en 
gefinetuned door Ruimte & 
Erfgoed. Een eerste overleg in dit 
kader had plaats op 12 maart 
2010. Er werd hierbij voorgesteld 
om een excursie te organiseren 
om de opvolging in gelijkaardige 

terreinomstandigheden 
(vlakdekkend onderzoek op een 
groot terrein) beter te leren 
kennen. Deze excursie naar 

Heerlen vond plaats op 21 april 2010. 
 
Op basis van de inzichten werd een definitief Programma van Eisen voorgelegd aan de 
Leembank. Na intern beraad werd op 15 september 2010 een overleg tussen de gewestelijke 
erfgoedconsulenten en de Leembank georganiseerd. Hierbij kwamen een aantal praktische 
problemen naar boven waarbij de Leembank zelf enkele voorstellen ter verbetering 
voorlegde. Het ging met name over de zogenaamde diepe prospectie en over het al dan niet 
uitvoeren van een proefsleuvenonderzoek. Uiteindelijk werd gekozen voor vlakdekkend 
onderzoek volgens de strip, map and sample methode voor wat de holocene periode 
aangaat, en voor een systeem van inloopsleuven voor de pre-holocene periode.  
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Op 15 oktober werd een voorlopig laatste vergadering werd belegd in de vergaderzalen van 
het Vlaams Parlement en had voornamelijk tot doel de financiële impact voor de sector te 
minimaliseren. Vooraf waren de sector en het agentschap Ruimte en Erfgoed het eens over 
de modaliteiten van het onderzoek. Hierop ingaan zou ons echter te ver leiden. Het komt er 
op neer dat de locatie vlakdekkend wordt onderzocht en dat de pre-holocene periode 
verkend zal worden door middel van inloopsleuven. In 2011 worden de bijzondere 
voorschriften gefinaliseerd en gaat het onderzoek van start. 
 
11. Populierenlaan te Rekem 
Op 24 februari had een kleinschalig onderzoek plaats. Het werd een dag later zonder 
resultaat afgerond. Dit onderzoek gaf ook aanleiding om een andere, er aan grenzende, 
locatie gunstig te adviseren. 
 
12. Hocht te Lanaken 
Op basis van een advies L/2009/7/20 werd op in oktober 2009 een overleg georganiseerd. 
Het was de uiteindelijke bedoeling de graafwerken tbv. een landbouwloods, gelegen langs te 
begeleiden. Er werd echter niets meer vernomen van de eigenaar, dhr. Van Zuylen. 
 
 

Dossiers 2010 
 
13. Diepestraat te Kesselt 
Op basis van een advies uit 2010 (L/2010/1/2) werd van 19 tot 21 mei een archeologisch 

onderzoek uitgevoerd. Het werd afgerond 
zonder noemenswaardig resultaat. 
 
14. Drie Eikenstraat te Lanaken 
Advies L/2010/2/4 voorzag een archeologisch 
vooronderzoek bij een verkaveling. Deze 
verkaveling werd eind maart 2010 
goedgekeurd. Tot op heden werd van de 
bouwheer niets meer vernomen. Er is wel een 
overleg gepland op 15 februari 2011. 
 

15. Bodestraat te Lanaken 
Op 23 februari 2010 reikte ZOLAD+ een advies uit voor een onderzoek pal in het centrum 
van Lanaken. Op 11 maart 2010 werd een overleg georganiseerd. Hier werden alle details 
besproken en verwerkt in een Programma van Eisen. Enkele maanden later bereikte ons 
echter het bericht dat de bouwvergunning geweigerd was. Hierop werd voor zover geweten, 
een nieuwe vergunning ingediend. Er zal in 2011 een nieuwe afspraak gemaakt worden. 
 
16. Beekveldweg 9 te Briegden 
Op 17 augustus adviseerde ZOLAD+ (L/2010/14/55/A) een archeologisch vooronderzoek bij 
de bouw van een serrecomplex van ca. 2 ha. Het onderzoek, dat bestaat uit proefsleuven en 
een vlakdekkende afgraving van een bufferbekken, zal uitgevoerd worden in februari 2011. 
De uitvoerder is tot op heden niet gekend. 
 

Archeologisch onderzoek aan de Diepestraat 
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Puttenplan onderzoek 2011 Pietersheim 

Luchtfoto Briegden-Brug 

 
 
17. Leon Hermanslaan te Oud-Rekem 
Naar aanleiding van de bouw van enkele appartementsgebouwen en de aanleg van de 
bijbehorende wegenis adviseerde ZOLAD+ een voorafgaandelijk archeologisch onderzoek 
(L/2010/15/58/A en L/2010/23/89/A). Het Programma van Eisen werd aangeleverd eind 
2010. De werken zelf gaan van start in februari 2011. 
 
 
18. Pietersheim te Lanaken 
Naar aanleiding van de heraanleg van de 
parking bij het hotel-restaurant ‘Kasteel van 
Pietersheim’, gelegen voor de burcht van 
Pietersheim, leverde ZOLAD+ een 
voorwaardelijk gunstig advies af 
(L/2010/13/54/A). Er werd met de bouwheer, 
de VZW Vrienden van Pietersheim, 
overeengekomen dat de aanleg van de 
parking en de heraanleg van de locatie voor 
de burcht voorafgegaan zou worden door een 
vooronderzoek. Hiertoe werd een Programma 
van Eisen opgesteld. Begin januari werd 
bekend dat ARON bvba de werken zou uitvoeren. Eind februari gaan deze van start. 
 
19. De brug van Briegden 
Op vraag van Ruimte & Erfgoed werd op 16 september 2010 een overleg georganiseerd 
tussen NV De Scheepvaart, Ruimte & Erfgoed en ZOLAD+. Tijdens dit gesprek werden de 

verschillende ingrepen en de 
mogelijkheden voor vooronderzoek 
bekeken. Hierop schreef ZOLAD+ de 
aanzet voor de bijzondere 
voorschriften. Het onderzoek zou 
uitgevoerd worden medio 2012. 
Enkele voorbereidende werken, 
waaronder ook de archeologische 
(voor)onderzoeken zitten in dit 
voortraject. Het gaat met name om 
het onderzoek bij de aanleg van de 
technische faciliteiten en de aanleg 
van de westelijke omleidingsweg. 

 
20. Brandweervoorpost in Lanaken 
Vlakbij de Technische Dienst van Lanaken zal in 2011 een voorpost van de Brandweer 
verrijzen. De gemeente Lanaken beschikt immers niet zelf over een brandweerkorps zodat ze 
beroep moet doen op deze van de omliggende gemeenten zoals Bilzen en Maasmechelen. 
Om de reactietijd te verkorten wordt nu in Lanaken een voorpost gebouwd. 
Voorafgaandelijk aan de bouw zal een archeologisch vooronderzoek plaatsvinden. Het 
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speciale aan dit onderzoek is dat het de eerste keer zal zijn dat een gemeente gebruik maakt 
van de ‘in-house’-regel. Deze regel stipuleert dat archeologisch (voor)onderzoek bij 
gemeentelijke projecten uitgevoerd kan worden door de intergemeentelijke dienst 
verantwoordelijk voor archeologie. Het onderzoek wordt uitgevoerd begin februari 2011. 
 
21. Europark te Lanaken 
Diverse bouwprojecten op het industrieterrein verkregen een advies onder voorwaarden. 
Het ging met name op de dossiers L/2010/12/44/A en L/2010/24/90/A. Begin 2011 wordt 
hier een overleg georganiseerd. 
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Bouwkundig erfgoed 

 

Pre-ZOLAD+ dossiers 
 
1. Sint-Ursulakerk, Lanaken (monument, MB 
1/9/1994) 
In 2010 vonden renovatiewerken plaats aan de 
Sint-Ursulakerk (o.a. elektriciteit en 
schilderwerken).  
 
2. Museumkerk, Groenplaats, Rekem 
(monument, MB 12/8/1969) 
Het restauratiedossier voor o.a. herstelling van 
het dak werd op 17 juni toegelicht door de 
architect. Het dossier werd goedgekeurd op de 
gemeenteraad van augustus en ingediend ter 
goedkeuring. 

 

Dossiers 2010 
 
3. Woonzorgproject Groenplaats, Rekem (stadsgezicht, MB 28/9/1994) 
Voor de bespreking van bouwprojecten binnen Oud-Rekem bestaat een bouwcommissie die 
samengesteld is uit burgemeester, stedenbouwkundigen van de gemeente, 
vertegenwoordigers van de GECORO, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed Limburg 
en ZOLAD+.  
 

Op de site van de voormalige 
school aan de Groenplaats plant 
de NV ROR een woonzorgproject 
met rusthuis en serviceflats. De 
adviezen van de bouwcommissie 
bij samenkomst op 12 maart en 
15 juni waren ongunstig. Er waren 
o.a. vragen bij het grote 
blokvormige volume en het 
verkeersaspect. Op 14 januari 
2011 zal een nieuw overleg 
plaatsvinden.  

 
4. Brug Briegden 
In het kader van de verbreding van het Albertkanaal zal de historische brug van Briegden 
verdwijnen. Het Grensschap Albertkanaal pleit ervoor om rekening te houden met de 
cultuurhistorische betekenis van de plaats in het nieuwe ontwerp. ZOLAD+ werd gevraagd 
deze visie te ondersteunen. Hier werd verder niets meer over vernomen. 

St. Ursulakerk, restauratie schilderingen koor 

Situering woonzorgproject Oud-Rekem 
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Riemst 
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Tracé Millerbeek en de locatie van de bekkens 

Bodemopbouw bij de collectorwerken 

 

Archeologie 

 

Pre-2010 dossiers en hun vervolg 
 
1. Aquafin Millerbeek 

Midden maart 2010 ging het archeologisch 
onderzoek, dat gegund werd aan Studiebureau 
Archeologie, van start. Al van bij de aanvang 
werd er grondig gesleuteld aan de 
uitvoeringswijze. Omdat ZOLAD+ er van uitging 
dat 1) er twee kranen beschikbaar zouden zijn, 
2) het colluvium tot de bovengrond werd 
gerekend en 3) de dikte van het colluvium zou 
meevallen, werd geëist dat het afgraven van 
de teelaarde ook moest begeleid worden. Dit 
resulteerde echter in een te trage voortgang 

van de opvolging en een personeelsinzet die de resultaten en de aard van het werk niet 
waard waren. Daarom werd op 17 maart beslist de werkwijze te wijzigen: het afgraven van 
de teelaarde moest niet meer begeleid worden. Bovendien werd in de volgende dagen nog 
iets duidelijk: het steriele colluviaal pakket was op sommige plaatsen dermate dik dat op een 
diepte van 3.5 à 4 m het oorspronkelijke niveau nog steeds niet bereikt werd. Daarop werd 
besloten om de werkwijze dan maar radicaal om te gooien: er werd afgezien van een 
begeleiding en er werd voorafgaandelijk aan de aanleg van de bufferbekkens een proefput 
gegraven om de stratigrafische opbouw van de locatie te kennen. Deze gaf in alle gevallen 
aan dat de aanlegdiepte van de bufferbekkens ver boven potentiële archeologische niveaus 
lagen; de bufferbekkens werd dus niet meer 
opgevolgd. Ook de heraanleg en herprofilering 
van de Millerbeek moest bijgevolg ook niet 
meer opgevolgd worden. Enkel de stroken 
vlakbij het dorp verdienden nog even de 
aandacht. Het onderzoek werd eind april 
definitief en zonder noemenswaardig resultaat 
afgesloten. 
Het onderzoek had een positief neveneffect: de 
eisen van enkele andere grote projecten zoals 
deze van Infrax en Aquafin konden onder 
invloed van de ervaring met de Millerbeek bijgesteld worden (zie bv. Collector Bachbeek te 
Teuven (Voeren) en overleg Infrax). Dit dossier, dat al loopt sinds 2005, kan als gesloten 
beschouwd worden. 
 
2. Verordening inzake de archeologische opvolging van woonuitbreidings-gebieden 
Het was de bedoeling in 2010 twee gebieden aan te pakken: Montenaken te Vroenhoven en 
Guldendael te Kanne. In 2010 besliste het schepencollege echter de gronden van het laatste 
project te laten ontwikkelen door de VMSW en het Tongershuis cvba, een sociale 
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Graafwerken op het Plateau van Caestert 

VIOE-prospectie van de akkers in 2009 

woningbouwcoöperatie. De rest van het terrein zou ontwikkeld worden door de plaatselijke 
voetbalclub, VV Kanne. Voor deze beide projecten zijn ondertussen een archeologisch advies 
(R/2010/27/80/A en R/2010/29/88/A) en bijzondere voorwaarden geschreven. De werken 
zouden in maart 2011 uitgevoerd worden. 
 
3. Evaluatie Caestert 

Het archeologisch onderzoek, in het kader van 
de tweede studieopdracht, had plaats tussen 7 
april 2010 en 19 januari 2011. Voorafgaandelijk 
aan het gravend onderzoek werden de weiden 
gelegen voor de Hoeve Caestert tussen 7 april 
en 9 april 2010  onderworpen aan een 
magnetometrisch onderzoek. In de week erna 
(14 tot 16 april 2010) werd een eerste 
controlesleuf gegraven. Deze toonde aan dat 
het magnetisch signaal, dat aanvankelijk 

gerelateerd was aan de verbrande wal, te relateren was aan een dubbele ijzeren afsluiting 
mogelijk uit WOII. Voor deze afsluiting lag wel een gracht. Deze, zo bleek later, zou 
middeleeuws zijn en is dus niet te relateren met de ijzertijdnederzetting.  
Ter hoogte van de veronderstelde ingang van de versterking werd ook een interessant 
signaal opgevangen. Dit werd ter plaatse gecontroleerd door middel van boringen en, later, 
een extra sleuf. Hieruit bleek dat op deze plaats een tweede gracht liep. Daarop besliste de 
stuurgroep om de rest van de prospecteerbare terreindelen te onderwerpen aan een 
aanvullende magnetometrische prospectie. Het vooropgezette doel was om de noordelijke 
begrenzing van het terrein vast te leggen. Dit onderzoek vond plaats tussen 6 en 8 juli 2010. 
In het noorden werd, ter hoogte van een interessant signaal een derde sleuf gegraven. Deze 
toonde de aanwezigheid aan van een gracht. Deze gracht werd eerst geïdentificeerd als een 
recente gracht, maar C14-dateringen wezen eerder in de richting van een datering in de 
ijzertijd. Om deze zienswijze te bevestigen zal in januari 2011 een vierde en laatste sleuf 
gegraven worden.  
 
4. Uitbreiding industrieterrein “Op ‘t Reeck” 
Omwille van de onteigeningsprocedure werden in 2010 nog geen stappen ondernomen in 
dit dossier. ZOLAD+ volgt dit dossier echter op de voet in nauw overleg met de betrokken 
diensten. 
 
5. Leader+ te Vlijtingen en Zichen: een landschap van museumkerkdorpen 
Het project raakte ook in 2010 niet van de grond omwille van een personeelswissel bij de 
dienst cultuur en omwille van het uitblijven van 
een officieel akkoord met de betrokken 
partijen. In 2011 wordt dit dossier weer 
opgepakt. Met name de glaswand voor de kerk 
in Vlijtingen zal aangekocht worden.  
 
6. Grootbosstraat te Herderen 
Het rapport werd eind 2010 opgeleverd. Het 
dossier wordt op dit moment door het VIOE 
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Werkvlak ter hoogte van de Walenweg 

Graafwerken langs de Heukelommerweg 

vertaald naar een Archeologische Zone. Benny Emons vond in de loop van 2010 in de buurt 
van het in 2009 geprospecteerde veld een Romeins olielampje met het opschrift FORTIS.  
 
7. Walenweg te Zussen 

In tegenstelling tot wat afgesproken was met 
de eigenaar werd ZOLAD+ slechts enkele 
weken voor de start der werken op de hoogte 
gebracht. Al snel bleek ook dat het geplande 
proefsleuvenonderzoek weinig nut had omdat 
de locatie ca. 6 m zou afgegraven worden t.b.v. 
baksteenproductie. Er werd in samenspraak 
met de bouwheer dan maar beslist de locatie 
vlakdekkend op te volgen. Het project werd 
gegund aan ARON bvba. Het project werd 

uitgevoerd in week 42 en 43 en leverde voornamelijk sporen uit de Ijzertijd op. Het 
onderzoek wees echter uit dat, omwille van erosie, enkel de dieper ingegraven kuilen 
bewaard waren gebleven. De kern van de nederzetting zou zich hoger op de helling 
bevinden. 
 
8. Heukelommerweg te Riemst 
Begin februari 2010 ging het onderzoek 
voorafgaandelijk aan de bouw van een 
landbouwloods vooraf. Het project werd 
uitgevoerd door ARON bvba. Het onderzoek 
werd zonder resultaat afgerond. 
 
9. Uitbreiding Meubelen Eycken te Herderen 
Eind 2010 werd het project gegund, uitgevoerd 
en zonder resultaten afgerond. De uitvoerder 
was ARON bvba. 
 
10. Uitbreiding Meubelen Jore 
Omwille van het slechte weer eind 2010 werd de 
uitvoering van het project verdaagd naar medio 
januari 2011. 
 
11. Heraanleg schoolomgeving Riemst 
In juli 2010 startten de werken rond de kerk in Riemst. Een tweetal terreincontroles wezen 
uit dat de eerdere aanleg van de wegenis een nefaste invloed had op de ondergrond. Er 
werd bij de gemeente dus niet langer aangedrongen op een geïntegreerd archeologisch 
onderzoek. 
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Werkvlak langs de Pastoor Winterstraat 

Ligging van verkaveling “Kerkveldje” 

Dossiers 2010 
 
12. Pastoorwinterstraat te Riemst 
Begin 2010 leverde ZOLAD+ een advies (R/2010/1/5) voor de bouw van drie huizen in de 

dorpskern van Riemst ter hoogte van de 
Pastoor Wintersstraat. Op 5 februari had een 
eerste overleg plaats met dhr. Neven, eigenaar 
van de bouwloten. Tijdens dit overleg werd 
besproken hoe de opvolging zou geschieden. 
ZOLAD+ raadde aan een kleinschalig 
proefsleuvenonderzoek uit te voeren zodat de 
situatie ter plaatse gekend zou zijn. 
Vrijetijdsarcheologen vonden er immers 
Romeins bouwpuin. Omdat niet duidelijk was 
of de grond van elders afkomstig was, kon de 
potentie van het gebied niet goed omschreven 

worden. Het proefsleuvenonderzoek leverde echter andere gegevens op: op het meest 
zuidelijk gelegen perceel bevond zich een klein gebouw dat in lengterichting evenwijdig lag 
aan de Visésteenweg, het centrale perceel bevatte een reeks onduidelijk sporen en het 
meest noordelijke perceel bevatte enkele sporen met handgevormd aardewerk.  
ZOLAD+ adviseerde om het centrale perceel te laten vallen en het onderzoek te 
concentreren op de uiterste percelen. Uiteindelijk bleek de huisplattegrond te hard 
verstoord om nog relevante zaken op te leveren. In overleg werd beslist om de plattegrond 
enkel fotografisch vast te leggen en niet verder op te graven. Het meest noordelijke perceel 
leverde geen nieuwe informatie op. De kuilen met het handgevormde aardewerk bevinden 
zich in het tuingedeelte van het perceel. 
 
13. “Kerkveldje” te Herderen 
Al in 2008 adviseerde ZOLAD een 
verkavelingsvergunning voorwaardelijk gunstig 
(R/2008/7/37). Er werd in de loop van 2009 
contact opgenomen met de vertegenwoordiger 
van de eigenaars,Dhr. Cielen. ZOLAD+ zou 
gecontacteerd worden zodra de plannen 
concreter waren. Op 19 februari en 29 juni 
2010 had een volgend overleg plaats tussen 
ZOLAD+ en dhr. Cielen. Tijdens beide 
vergaderingen werden de mogelijkheden voor 
een archeologisch onderzoek besproken. Deze 
werden vertaald in een Programma van Eisen. 
De uitvoering was gepland voor 2010, maar om 
onduidelijke redenen werd de uitvoering verschoven naar 2011. In 2011 zal overigens een 
nieuwe offerteronde plaatsvinden. 
 
14. Pater Vanweertplein te Vlijtingen 
ZOLAD+ adviseerde het verkavelingsdossier (R/2010/4/19) gunstig onder voorwaarden. Op 
vraag van de eigenaars werd op 21 december 2010 een overleg georganiseerd door notaris 
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Ligging van het project langs de Helleweg 

De loden grafkist na het vrijleggen 

Het onderzoek in de Sint-Martinuskerk 

Vuylsteke. Het resultaat werd vastgelegd in een eisenprogramma. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal het project medio 2011 uitgevoerd worden. 
 
15. Helleweg te Vlijtingen 

In maart 2010 adviseerde ZOLAD+ de bouw 
van drie loodsen als gunstig onder 
voorwaarden. De voorwaarde was een 
archeologisch onderzoek voorafgaandelijk aan 
de bouw. Na overleg bleek dat twee locaties 
gesupprimeerd konden worden. Op een eerste 
werd er slechts lokaal gegraven, op een 
tweede was de bodem verstoord door eerdere 
vergravingen. ZOLAD+ vertaalde dit naar een 
programma van eisen. Het is de verwachting 
dat de bouw van de derde en laatste loods in 
de zomer van 2011 zou aanvangen. 

 
16. Onze-Lieve-Vrouwstraat te Vlijtingen 
Na een overleg met de notaris over een toekomstige verkaveling in Vlijtingen werd een 
programma van Eisen geschreven en werden offertes opgevraagd. Er werd echter niets meer 
vernomen van dit project. 
 
17. Sint-Martinuskerk te Genoelselderen 
Begin april 2010 werd het restauratiedossier 
voor de kerk van Genoelselderen opgestart. 
Het archeologisch onderzoek dat deze werk 
voorafging startte in de zomer van 2010, 
ruwweg in de periode van het bouwverlof. 
 
18. Dorpstraat te Membruggen 
ZOLAD+ adviseerde op 23 augustus 2010 
een dossier als voorwaardelijk gunstig (R/2010/16/53/A). Het ging om de aanleg van wegenis 
bij een sociale verkaveling. Hiertoe schreef ZOLAD+ de bijzondere voorschriften. De 
aanbesteding zal begin 2011 gebeuren. 
 
19. Toekomststraat te Riemst 

Op 18 november liep er bij ZOLAD+ een 
vondstmelding binnen van een stuk metaal. 
Het metaal was volgens de vinder afkomstig 
van een loden grafkist. De vondst werd daags 
erna doorgegeven aan Ruimte & Erfgoed. Op 
24 november kwam het VIOE ter plaatse en 
werd de vondst van de loden kist bevestigd. In 
de kist lag ook, zo bleek na onderzoek, de 
resten van een achtjarig kind. De details van 
de vondst staan beschreven in de rapportage 
van de vondstmelding. 



 

 

 

Bouwkundig erfgoed 
 

 

Pre-ZOLAD+ dossiers 
 
1. Dekenij, Sint-Albanusstraat 2, Vlijtingen (monument en dorpsgezicht, MB 17/3/1995) 
De neoclassicistische pastorij werd in 2010 volledig gerestaureerd. ZOLAD+ volgt de werken 
mee op. De werf ging van start in april en zal voorlopig opgeleverd worden in het voorjaar 
van 2011. 
 

2. Sint-Martinuskerk, Genoelselderen 
(monument en dorpsgezicht, MB 17/3/1995) 
In 2010 werd de tweede fase van de 
restauratie (interieur + afwerking) uitgevoerd. 
De werken gingen van start in april. Voorlopige 
oplevering is voorzien voor januari 2011. 
ZOLAD+ volgt deze werf mee op. 
 
3. Sint-Genovevakerk, Zussen (inventaris) 
Bij de kerk in Zussen werden herstellingwerken 
aan de toren uitgevoerd. 
 

4. Heilig Grafkapel, Kanne (monument, MB 3/5/1948) 
Er gebeurden onderhoudswerken aan de Heilig Grafkapel in Kanne. Het dak werd plaatselijk 
hersteld en men injecteerde de muren tegen opstijgend vocht. De werken duurden een 
kleine maand en werden voorlopig opgeleverd op 7 oktober (werfopvolging ZOLAD+). Het 
dossier voor de restauratie van het interieur werd in november goedgekeurd door de 
gemeenteraad en doorgestuurd naar de provincie.  
 
5. Sint-Hubertuskerk, Kanne (monument (toren), MB 
18/9/1984) 
Ook aan de toren van de kerk in Kanne gebeurden in 
november kleinere onderhoudswerken (o.a. plaatsen van 
klimhaken, kleine herstellingen) (werfopvolging ZOLAD+). 
 
6. Sint-Albanuskerk, Vlijtingen (monument, MB 
17/3/1995)  
De restauratiepremie voor fase 1 (dak, gevels, 
brandveiligheid) werd toegekend in oktober 2010. Men 
hoopt midden 2011 met de werken te kunnen starten. Het 
dossier voor fase 2 (glas-in-lood, gevels, kerkhofmuur) is 
in opmaak. 
 
7. Sint-Stefanuskerk, Millen (monument, MB 17/3/1995) 
Het restauratiedossier is in opmaak. 
 

Sint-Martinuskerk  

St. Albanuskerk 
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8. Sint-Pieter en Sint-Laurentiuskerk, Zichen (monument, MB 17/3/1995) 
Het dossier dakrestauratie is in opmaak. 
 
9. Oud-Gemeentehuis, Statiestraat 11, Kanne (monument, MB 17/3/1995) 
Dit restauratieproject, dat door omstandigheden al jarenlang aansleept, zal begin 2011 
eindelijk in werf gaan. Er worden sociale woningen ondergebracht in het gebouw. 

 

Dossiers 2010 

 
10. Watermolen, Kleine Molenstraat 9, Kanne (monument, MB 20/5/1981) 
De watermolen zal gerestaureerd worden. Daarbij wil men ook het molenrad weer laten 
draaien, o.a. om groene stroom op te wekken. Paul van den Bercken van Molenbouw 
Adriaens uit Weert vroeg ZOLAD+ in februari om hulp bij het zoeken naar meer informatie 
over het stuwrecht van de molen en de vroegere loop van de Jeker. De loop van de Jeker 
werd immers rond 1960 verlegd, waardoor de molen stil kwam te liggen en het stuwrecht 
verkocht werd. De erfgoedconsulent deed navraag bij notariskantoor Barthels en zocht in 
het gemeentearchief, helaas zonder resultaat. De doos met archiefstukken over de werken 
aan de Jeker blijkt vermist. ZOLAD+ bracht de molenbouwer verder in contact met Michel 
Decat van de afdeling Operationeel waterbeheer van de VMM, de beheerder van de Jeker. 
Het project kende verder een gunstig verloop; het restauratiedossier (met inbegrip van het 
maalvaardig maken van de molen) werd in oktober bij Ruimte en Erfgoed ingediend ter 
goedkeuring. 
 

11. Genendries 34, Millen (dorpsgezicht, MB 
17/3/1995; inventaris) 
De bouwheer diende een aanvraag in voor de 
sloop van dit pand en de bouw van een nieuwe 
woning. De vergunning werd geweigerd op 
basis van een ongunstig advies van Onroerend 
Erfgoed. Na een plaatsbezoek door Jos 
Gyselinck op 4 februari, in aanwezigheid van de 
erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed, werd 
ingestemd met sloop omwille van de slechte 
bouwfysische toestand van het gebouw. De 
nieuw bouwaanvraag kreeg uiteindelijk met 

veel vertraging een gunstig advies van Onroerend Erfgoed, maar werd geweigerd door 
Stedenbouw (het volume van de nieuwbouw zou te groot zijn). De weigering werd eind 
november in beroep bevestigd.  
 
12. Iers Kruisstraat 78a, Lafelt (monument en dorpsgezicht, MB 17/3/1995) 
De eigenaars wensen de schuur en stallen te herbestemmen tot feestzaal/cafetaria/winkel. 
Op 15 maart deed ZOLAD+ een plaatsbezoek samen met Frouwke Bormans van Stebo. Een 
principevoorstel werd besproken op het overleg M&L van 28 mei. Verder werd nog niets van 
het project vernomen.  
 
13. Mergelschuur, Sint-Hubertusstraat 14, Kanne (monument, MB 20/4/2006) 

Genedries 34 
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Deze monumentale schuur, volledig opgebouwd in mergel is in slechte toestand. Een storm 
in het voorjaar van 2010 zorgde nog eens voor extra schade. Na een plaatsbezoek door Jos 
Gyselinck en de brandweer werd de eigenaar met aandrang gevraagd een stabiliteitsstudie 
te laten uitvoeren en de nodige maatregelen te treffen. De eigenaars namen uiteindelijk 
contact op met architect Michel Janssen (ir. Raf Bijnens) voor het stabiliteitsonderzoek en 
beslisten de schuur te verkopen. De schuur is afgezet met nadarhekken. Er werden voorlopig 
geen stutwerken verricht omdat men hoopt deze te 
kunnen uitvoeren in functie van de herbestemming. De 
architect is momenteel in opdracht van de eigenaars 
bezig met de opmeting van de schuur en een 
principeschets van de mogelijkheden, die voorgelegd kan 
worden aan kandidaat-kopers. Een van de kandidaten 
wenst een horecafunctie in de schuur onder te brengen. 
Volgens het BPA kan dit slechts als nevenfunctie (30%). Er 
is nog geen uitsluitsel over eventuele afwijking. Ook de 
ontsluiting in functie van horeca ligt moeilijk. 
De rol van ZOLAD+ in dit dossier is het ondersteunen van 
de eigenaars, voor wie dit alles hun petje te boven gaat, 
het actief opvolgen van het dossier voor de gemeente en 
het fungeren als contactpersoon tussen de verschillende 
betrokken instanties.  
 
 

14. Hoeve de Lindeboom, Tongersesteenweg 
46, Herderen (monument en dorpsgezicht, MB 
17/3/1995) 
De hoeve is in eigendom van de broers en zus 
Jansen. De eigendom is voorlopig opgedeeld in 
drie delen. Ingrid Jansen verkreeg in december 
2010 een bouwvergunning voor de restauratie 
van het voormalig koetshuis en bakhuis. Er 
werd een onderhoudspremie aangevraagd 
voor het herstellen van het dak. In 2011 zal 
getracht worden de drie eigenaars samen te 
brengen zodat een duidelijkere totaalvisie over 
de restauratie en herbestemming kan 
ontstaan.  
 
15. Onderhoudspremie monumenten en 
beeldbepalende panden 
Zie boven “eigen initiatieven ter ondersteuning 
van het erfgoed”. Het premiereglement werd 
goedgekeurd op de gemeenteraad van juli.  

Tussen september 2010 (publicatie in het gemeentelijk infoblad) en januari 2011 gebeurden 
vijf aanvragen, waarvan vier werden goedgekeurd: 
 
 

Mergelschuur, Kanne 

Hoeve Lindeboom, voorstel verdeling 
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 1. 2. 3. 4. 5. 

aanvrager 
De heer en 
mevrouw 
Leenarts 

De heer en mevrouw 
De Geest - Van De 

Sompel 

Erik 
Coenegrachts 

De heer en 
mevrouw De 

Geest - Van De 
Sompel 

Irène Meers 
 

adres 
Grenadiersweg 

55, Kanne 
Maastrichterstraat 2, 

Herderen 
Kerkstraat 75, 

Zichen 
Maastrichterstraat 

2, Herderen 

Klein 
Lafelststraat 
23, Riemst 

Status 
gebouw 

beeldbepalend 
(dorpsgezicht) 

beeldbepalend 
(dorpsgezicht) 

Beeldbepalend 
(inventaris 

beeldbepalend 
(dorpsgezicht) 

Beeldbepalend 
(inventaris) 

Werken 
vervangen van 

de volledige 
dakconstructie 

vervangen ramen in 
functie van dubbele 

beglazing en 
droogmakingswerken 

buitengevel 

reinigen, 
herstellen, 

kaleien gevel 

vervangen van 
deel dak stallingen 

Vervangen 
ramen 

Bewezen 
kosten 

13912,81 11212,87 5597,86 10600,00 / 

Premiebedrag 900 900 900 900 / 

Datum CBS 23/09/2010 23/09/2010 14/10/2010 14/10/2010 28/10/2010 

goedgekeurd x x x x / 

 
16. Open Monumentendag Riemst 
Riemst nam op vraag van ZOLAD+ voor het eerst sinds jaren weer deel aan Open 
Monumentendag. Aangezien er geen lokale werking rond OMD bestond, kwam de 
organisatie in handen van ZOLAD+ en toerisme Riemst. Voor het programma, zie bijlage 4. 
We konden rekenen op de deskundige hulp van boswachter Jan Wuytack, Albert Daerden en 
Hubert Thijs van de heemkring Membruggen, en de gidsen van de grotten in Kanne. Door 
het barslechte weer was de opkomst voor de wandelingen mager, de grotten kenden wel 
succes.  
Voor de organisatie van OMD 2011 zal in samenwerking met de dienst Cultuur een 
werkgroep opgericht worden met leden van de heemkundige kring. Deze kan de praktische 
organisatie op zich nemen.  
 
17. Erfgoedlandschap Kanne en plateau van Caestert 

ZOLAD+ werkte aan een voorstel om de 
aangeduide ankerplaats ‘Kanne en plateau van 
Caestert’ om te vormen tot erfgoedlandschap, 
enerzijds voortvloeiend uit het idee om een 
herwaarderingsplan op te stellen voor het 
dorp Kanne, anderzijds vanuit de problematiek 
van het beheer van het grottenstelsel. 
Mogelijk kan de opmaak van een RUP dingen 
in beweging zetten en leiden tot een betere 
handhaving. De eerste reactie van de 
bevoegde schepen was terughoudend. We zijn 
er nog niet in geslaagd de meerwaarde 
voldoende duidelijk te maken. Het beheer van 

de mergelgroeven is een complexe problematiek die al jaren aansleept.  
 
 

Ankerplaats Kanne en Plateau van Caestert 
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18. Herwaarderingsplannen 
De gemeente Riemst heeft in haar beleidsplan 2007-2012 de opmaak van 
herwaarderingsplannen voor beschermde dorpsgezichten opgenomen. ZOLAD+ werkte 
hierover een nota uit. Het voorstel werd positief onthaald door de schepen, maar er werd 
nog geen verder initiatief genomen (hangt ook samen met de beslissing over het 
erfgoedlandschap. Als dat er zou komen, kan het herwaarderingsplan voor Kanne eventueel 
geïntegreerd worden in het beheersplan voor het erfgoedlandschap). Het voorstel zal verder 
uitgewerkt worden in 2011. De bedoeling is om in twee fasen te werken, en enerzijds 
herwaarderingsplannen voor de dorpsgezichten in Kanne (mergelwoningen) te laten 
opstellen, anderzijds voor de overige dorpsgezichten in Riemst, die bijna alle grote hoeves 
omvatten.  
 

19. Mergelstraat 1, Zussen (monument en 
dorpsgezicht, MB 17/3/1995) 
De eigenares van deze mergelhoeve overleed 
het afgelopen jaar. De erfgenamen denken nu 
na over een toekomst (herbestemming) voor 
het complex. In eerste instantie zullen 
noodzakelijke onderhoudswerken aan de 
daken uitgevoerd worden (verslag 
monumentenwacht). Op 1 september en 6 
oktober vonden de eerste verkennende 
gesprekken plaats met ZOLAD+ en Onroerend 
Erfgoed.  

 
20. Dossiers verval 
Na overleg met Jos Gyselinck (overleg M&L) 
werd in oktober 2010 besloten drie dossiers 
van verwaarlozing van beschermd erfgoed over 
te maken aan RWO Inspectie. De eigenaars 
zullen op de hoogte gebracht worden van wat 
hen boven het hoofd hangt. Met de eigenares 
van de Burrefetwinning (Valmeer) wordt een 
overleg gepland. We hopen de eigenaars over 
te halen tot actie, zodat een proces alsnog 
vermeden kan worden. Het gaat om:   

De la Brassinestraat 11, Herderen 
(dorpsgezicht, MB 17/3/1995): de hoeve staat 
al jaren leeg. De eigenaar heeft nog geen actie 
ondernomen om de hoeve op te knappen. Het 
perceel is volledig overwoekerd door planten.  
Rechtstraat 10, Valmeer (monument en 
dorpsgezicht, MB 17/3/1995): Sinds de horeca-
uitbating enkele jaren geleden werd stopgezet, 
staat de hoeve leeg en wordt ze slecht 
onderhouden. 
Waterstraat 31, Zussen (monument en 

Mergelstraat 1 

Hoeve De la Brassinestraat 11 

Waterstraat 31 
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dorpsgezicht, MB 17/3/1995): Deze woning is wel nog bewoond en wordt niet onderhouden 
door de eigenaars. De tuin is verwaarloosd, het dak is lek. Er komen klachten van buren. 
Verschillende aanmaningen tot herstel van de gemeente haalden niets uit.  
 

21. Heukelomdorp 34 (inventaris) 
Het mergelgebouwtje was eigendom in 
onverdeeldheid van verschillende erfgenamen. 
In december 2010 werd het te koop gesteld. 
Een van de mede-eigenaars vroeg ZOLAD+ om 
preadvies. Zij zouden het willen kopen om te 
slopen en een nieuwe woning te bouwen. Na 
plaatsbezoek op 15 november, overleg met 
Marva Dexters en bespreking tijdens het 
overleg M&L van 26 november, werd besloten 
dat sloop ongunstig geadviseerd zal worden.  
 

22. Pastorij, Sint-Hubertusstraat 11, Kanne (monument, MB 20/4/2006) 
De kerkfabriek zocht al enkele jaren naar een nieuwe bestemming voor de pastorij. In 
november werd een voorlopige erfpachtovereenkomst getekend. De erfpachter krijgt enkele 
maanden de tijd om zijn restauratieplannen voor te leggen aan de bevoegde administraties 
alvorens de definitieve overeenkomst gesloten wordt. Hij zal de pastorij gaan bewonen, met 
eventueel kantoor en vakantiekamers als nevenbestemming.  
 
23. Rijkswachtkazerne, Tongersesteenweg 140, Herderen (monument, MB 17/3/1995) 
De kazerne wordt verkocht. De politie wenst een stedenbouwkundig attest aan te vragen 
voor de herbestemming. Op 21 december deden Marva Dexters en de erfgoedconsulent van 
ZOLAD+ een plaatsbezoek om de mogelijkheden tot herbestemming te bekijken.  
 
 
 

Heukelomdorp 34 
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Voeren 
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Locatie van verkaveling ‘Mostert’ 

 

Archeologie 
 

 
 

Pre-2010 dossiers en hun vervolg 
 
1. Verkaveling Mostert te Teuven 

Het allereerste dossier dat de ZOLAD onder 
voorwaarden gunstig adviseerde 
(V/2009/1/36) was een verkaveling te Teuven. 
Het is echter wachten op de bouwheer, 
projectontwikkelaar Vangronsveld uit Hasselt, 
om dit project van uit de kant van ZOLAD (of 
de opvolger ZOLAD+) op te starten. 
 
2. vTn2-Lijn Opwijk-Voeren 
Voor zover ZOLAD+ vernam, hebben er in 
2010 in het kader van dit dossier geen werken 
plaatsgevonden. De werken aan het tracé 
zullen in 2011 starten. 
 

 

Dossiers 2010 
 
2. Hoeneveldje te ’s Gravenvoeren 
ZOLAD+ bracht eind november 2010 een advies (V/2010/5/76/A) uit voor de bouw van een 
sporthal. Het dossier wordt in februari 2011 opgestart. Een eerste overleg heeft plaats op 8 
februari 2011. 
 
3. Collector Bachbeek te Teuven 
Op 1 december 2010 werd een overleg georganiseerd tussen ZOLAD+ en Aquafin. Het 
overleg had tot doel duidelijkheid te scheppen rond het archeologische onderzoek dat er zou 
plaatsvinden. Gezien de locatie en de topografie werd er geopteerd voor een meerfasig 
onderzoek: eerst zou op het tracé (ca. 1.3 km) boringen gezet worden. De resultaten van 
deze boringen moeten duidelijkheid geven over de bodemopbouw. Indien de opbouw van 
dien aard is dat colluviale pakketten de relevante archeologische niveaus of stratigrafische 
eenheden in hoge mate afdekt, wordt er afgezien van verder archeologisch onderzoek. De 
paleo-landschappelijke boringen zullen in januari 2011 gegund worden. 
 



 

 

 

Bouwkundig erfgoed 
 

 

Pre-ZOLAD+ dossiers 
 
1. Sint-Lambertuskerk, ’s Gravenvoeren 
(monument, MB 4/11/2002) 
Het dak en de toren werden reeds in een eerste 
fase gerestaureerd. In november 2010 werd de 
premie voor de restauratie van de gevels en 
glasramen toegekend. De werken gaan van 
start in januari 2011.  
 
 
 
 
 

Dossiers 2010 
 
2. Ontsluiting elektriciteitscabines 
In Voeren vind je een aantal torenachtige 
elektriciteitscabines, gebouwd tijdens het interbellum. 
Twee cabines in Teuven zijn beschermd als monument. 
De cabines zullen op termijn allemaal in onbruik 
geraken omwille van de vernieuwing van het 
elektriciteitsnet. In de gemeente wordt met het idee 
gespeeld om er overnachtingsplaatsen voor toeristen 
van te maken (cf. de fietskluis in Hees, Bilzen). ZOLAD+ 
zal betrokken worden bij het dossier. In 2010 is er 
echter nog geen overleg opgestart.  
 
3. Hoeve Stroevenbos, Sint-Martens-Voeren 
(inventaris) 
Deze monumentale hoeve werd onlangs verkocht en zal 
gerestaureerd worden. Tijdens een plaatsbezoek van de 
erfgoedconsulenten van ZOLAD+ en Ruimte en Erfgoed op 10 november 2010, stelde de 
architect de eerste schetsen voor. Er waren bezwaren tegen het openbreken van de 
originele indeling en het creëren van grote vensteropeningen in de achtergevel. Het is nu 
wachten op aangepaste plannen. Aangezien de hoeve zo gaaf bewaard is, achten zowel 
Ruimte en Erfgoed als ZOLAD+ als de stedenbouwkundige ambtenaar de hoeve 
beschermenswaardig. Het is nog niet duidelijk of er ook effectief een beschermingsdossier 
zal opgestart worden.  
 
 
 

Elektriciteitscabine Teuven 
©Vlaamse Gemeenschap 

Sint-Lambertuskerk 
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4. OCMW-gebouw, Dorpsstraat, Moelingen 
(inventaris)  
In december 2010 werd een aanvraag 
ingediend voor de verbouwing en uitbreiding 
van het voormalig gemeentehuis en school van 
Moelingen met aanpalend vredegerecht. 
ZOLAD+ adviseerde dit dossier gunstig onder 
voorwaarden (V/2010/11/21/BE). 
 

5. Kinkenberg 6, ’s Gravenvoeren (monument 
en dorpsgezicht, MB 20/11/2001)  
Het Gasthof Blanckthys gaat uitbreiden. In de 

aanpalende hoeve zullen hotelkamers en ruimten voor ‘wellness’ ondergebracht worden. 
Tijdens een overleg met de stedenbouwkundige ambtenaar, Ruimte en Erfgoed en ZOLAD+ 
op 10 november 2010, werd er principieel akkoord gegaan met de uitwerking van de nieuw 
te bouwen vleugel aan de noordoostzijde van het complex. De bouwaanvraag, ingediend in 
december, werd echter voorlopig ongunstig geadviseerd door Ruimte en Erfgoed (in overleg 
met ZOLAD+) omdat de plannen onvolledig en onduidelijk zijn.  
 
 
 
 
 

Beschermde grenspalen en kruis voor oud-
gemeentehuis Moelingen ©Vlaamse 
Gemeenschap 
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Deel III 
Evaluatie werking ZOLAD+ 2010 
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Deel IV 
Eindbalans 2010 & Begroting 2011 
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Bijlage 1. Beleidsplan ZOLAD+ 
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Samenvatting 
 
Kader – Volgens de resultaatsverbintenis met het Agentschap Ruimte en Erfgoed moet 
ZOLAD+ in het kader van het generieke takenpakket een beleids- en beheerplan opstellen. 
Het beleidsplan vormt de hoofdmoot van het voorliggende document, het beheerplan is 
toegevoegd als addendum en wordt elk jaar aangepast. Het beheerplan (of het plan van 
aanpak) is een logisch voortvloeisel uit het beleidsplan en legt elk jaar nieuwe accenten. Het 
laatste plan van aanpak werd opgesteld in november 2010 en werd ter goedkeuring 
voorgelegd aan het Agentschap Ruimte en Erfgoed. Het plan werd mits enkele wijzigingen 
goedgekeurd op 15 december 2010. 
 
Inhoud – Het voorliggende document zet de krijtlijnen uit van het beleid dat ZOLAD+ wenst 
te voeren rond onroerend erfgoed (i.c. archeologie en bouwkundig erfgoed) in de vier 
aangesloten gemeenten Bilzen, Lanaken, Riemst en Voeren. We hebben getracht onze visie 
en ambities in een logisch proces te gieten, dat gaat van kennisverwerving over behoud tot 
ontsluiting. Het geheel is opgebouwd uit zes modules. Module I behelst het bijkomstig 
inventariseren en karteren van het onroerende erfgoed. ZOLAD+ heeft immers het voordeel 
dat er voor de regio in het verleden veel tijd gespendeerd is aan het opmaken van 
overzichten en dat ZOLAD+ hierop kan terugvallen. Het komt er op aan deze kennis te 
actualiseren, aan te vullen en te verdiepen. Voor elk ‘erfgoedobject’ wordt geëvalueerd 
waarmee we precies te maken hebben, zodat we het een bepaalde waarde kunnen 
toekennen (module IIa). Op basis van deze evaluatie en waardering kunnen we dan 
verantwoorde keuzes maken inzake conservering en bescherming van het erfgoed (module 
IIb). De adviserende taak van ZOLAD+ bij bouwaanvragen wordt hierbij in een apart 
hoofdstuk uitgelicht (module III) aangezien het in zekere zin de motor vormt van het hele 
proces. Om te kunnen anticiperen is het belangrijk in andere beleidsdomeinen aandacht 
voor het onroerend erfgoed in te bouwen (module IV Implementeren en integreren). Naast 
het vergunningenbeleid denken we dan in eerste instantie aan ruimtelijke planning, maar 
ook op het vlak van cultuur, toerisme, milieu, landbouw,... is samenwerking gewenst. In 
module V Ontsluiting en communicatie zet ZOLAD+ in enerzijds op het ondersteunen en 
begeleiden van eigenaars, bouwheren, promotoren,.. anderzijds op het sensibiliseren van 
het brede publiek. Via module VI tot slot willen we expliciete aandacht schenken aan 
wetenschappelijke kennisverwerving en kennisdeling.  
 
Doel – Het doel van een beleidsplan is uiteraard het uitstippelen van een langetermijnvisie. 
Het beleidsplan verplicht om concrete acties binnen een groter geheel te zien, het biedt een 
kader waarbinnen gewerkt wordt, een kader voor reflectie ook. Dat is het niet alleen voor de 
beide erfgoedconsulenten, maar ook voor de gemeenten. De mogelijkheden van een lokaal 
onroerenderfgoedbeleid worden hier uiteengezet, zodat de gemeenten hierop kunnen 
inspelen en het beleid en dus de zorg voor het onroerende erfgoed versterken. Door een 
goede dialoog en samenwerking kunnen de beoogde beleidsdoelstellingen ook effectief 
gerealiseerd worden.  
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Voorwoord door Maike Meijers, voorzitter ZOLAD+ 
 
 
Beste lezer, 
 
Sinds enkele jaren evolueren de ideeën rond het onroerende erfgoed sterk. Er wordt op het 
hoogste niveau gestreefd naar een integrale benadering van archeologie, monumentenzorg 
en landschapszorg. Al krijgt deze nieuwe zienswijze af en toe kritische bemerkingen, 
streefdoel is toch om het rijke erfgoed zoveel mogelijk te bewaren en een zinvolle plaats te 
geven in onze moderne maatschappij. ZOLAD+ is als eerste Intergemeentelijke Onroerend 
Erfgoeddienst deze uitdaging aangegaan. Met dit pilootproject willen de gemeenten Bilzen, 
Lanaken, Riemst en Voeren een testcase zijn voor heel Vlaanderen. 
 
Ons eerste beleidsplan Onroerend Erfgoed vertoont dus duidelijk een nieuwe stijl. Naast 
archeologie krijgt monumentenzorg voortaan ook onze volle aandacht.  
 
ZOLAD+ wil anderen overtuigen van het belang om bewust en respectvol om te gaan met 
datgene wat onze voorouders gebouwd en nagelaten hebben, zodat dit zo goed mogelijk 
bewaard kan worden voor de volgende generaties. Zowel gemeenten als particulieren 
kunnen beroep doen op ZOLAD+ voor advies en begeleiding wanneer ze te maken krijgen 
met onroerend erfgoed.  
 
ZOLAD+ wil daarbij nuchter en realistisch blijven in haar advies. U zal het met me eens zijn 
dat het niet altijd even gemakkelijk is om te schipperen tussen de zorg voor het erfgoed en 
de mogelijke (financiële) effecten voor de betrokkenen. Voor ZOLAD+ ligt hier een grote taak 
in de vorm van sensibilisering en bewustmaking, om de bevolking te overtuigen van het 
algemeen belang van de hen opgelegde verplichting, en tevens om hen te helpen zoeken 
naar ondersteuning bvb. in de vorm van financiële tegemoetkomingen.  
 
Onroerend Erfgoed heeft de laatste jaren in onze gemeenten een enorme opwaardering 
gekregen. Tal van interessante vondsten en gebouwen kunnen steeds meer inwoners 
boeien. Het bewijs hiervan wordt geleverd door het toenemend aantal aanwezigen op info-
avonden en excursies. Door de verbrede werking van ZOLAD+ als Intergemeentelijke 
Onroerend Erfgoed Dienst kunnen we nog verder groeien... 
 
Wordt vervolgd! 
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Inleidende beschouwingen 

 
Missie & Visie ZOLAD+ 
 
Missie 
ZOLAD+ is de eerste intergemeentelijke projectvereniging voor het onroerende erfgoed in 
Vlaanderen en is werkzaam in de gemeenten Bilzen, Riemst, Lanaken en Voeren op het vlak 
van inventarisering, adviesverlening, coördinatie en informatieverstrekking rond onroerend 
erfgoed. 
 
ZOLAD+ is opgericht uit nood aan ondersteuning op het gebied van onroerend erfgoed en bij 
gebrek aan voldoende lokale expertise ter zake. De leden van ZOLAD+ zijn van oordeel dat 
het onroerende erfgoed binnen hun grenzen niet enkel een drager is van identiteit, maar 
ook integraal deel uitmaakt van de omgeving. Zij willen dan ook hun rijke erfgoed door 
middel van een adequate dienstverlening in de verf zetten en beter beheren. 
 
De dienstverlening gebeurt binnen de gemeentelijke grenzen en bestaat enerzijds uit de 
afstemming tussen de diverse actoren en beleidsdomeinen, anderzijds uit de integratie van 
het onroerende erfgoed in het stedenbouwkundige beleid, uit een inhoudelijke 
ondersteuning van gemeentelijke én particuliere dossiers, uit de kritische evaluatie van en 
medewerking bij dossiers afkomstig van diverse overheidsdiensten, uit het geven van 
impulsen van onderzoek ter opvulling van kennislacunes, uit het vergroten van het 
maatschappelijke draagvlak, uit het voeren van een deskundige communicatie en uit het 
versterken van het kennisbeheernetwerk rond onroerend erfgoed. 
 
ZOLAD+ heeft een drietal stakeholders of belanghebbenden, zijnde de gemeenten zelf, de 
particulieren/eigenaars van onroerend erfgoed en de in onroerend erfgoed geïnteresseerde 
burgers. Voor de gemeenten is het van belang dat ZOLAD+ werkt aan een 
kennisvermeerdering en aan de uitbreiding van mogelijkheden op het gebied van onroerend 
erfgoed. Voor het verhogen van de levenskwaliteit wordt de potentie van (een) 
erfgoed(beleid) immers stevig onderkend. De sensibilisering en de responsabilisering van 
eigenaars vormt hier een belangrijke stap. Omdat ZOLAD+ niet enkel een aanspreekpunt en 
doorgeefluik is, maar ook zorgt voor begeleiding, faciliteert ZOLAD+ zijn stakeholders in de 
meest ruime zin van het woord. 
 
Het hoofdprincipe van ZOLAD+ is het decretaal verankerde zorgplichtprincipe. Dit principe 
wordt zorgvuldig bewaakt, zowel in de eigen werking als bij de stakeholders. ZOLAD+ 
propageert en past, wanneer mogelijk, het principe van het maximale behoud van 
erfgoedwaarden (bv. in situ) toe. ZOLAD+ staat voor een regionale kennisverankering door 
middel van kwalitatief onderzoek. Dit onderzoek is gebaseerd op de principes van levenslang 
leren, loon naar werken en het onderschrijven van ethische en deontologische codes eigen 
aan het werkveld. Een laatste maar daarom niet minder belangrijk principe is het innoveren 
wat betreft de gemeentelijke invulling rond onroerend erfgoed. Zoals gesteld bezit 
onroerend erfgoed een potentie die op (inter-)gemeentelijk niveau lang nog niet ten volle is 
benut. 
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De intenties die ZOLAD+ koestert zijn ambitieus, maar haalbaar. Het is voor de raad van 
bestuur en de leden zaak dat ZOLAD+ op termijn een incontournable kenniscentrum wordt 
m.b.t. onroerend erfgoed in het werkgebied. Op het gevaar dat ZOLAD+ zichzelf hierdoor 
volledig overbodig maakt, wordt er gestreefd naar een vanzelfsprekendheid van de 
aanwezigheid van het onroerende erfgoed en de zorg ervoor in alle geledingen van de 
maatschappij. Tenslotte wil ZOLAD+ op termijn uitgroeien tot een volwaardige IOED, t.t.z. 
archeologie, monumentenzorg én landschapszorg. We hopen deze ambitie waar te maken 
tegen het einde van de wettelijke projectduur. 
 
Visie 
In de toekomst zal ZOLAD+, mede door een juridische verankering binnen het nieuwe 
decreet Onroerend Erfgoed, een plaats binnen het werkveld hebben verworven. ZOLAD+ zal 
daarnaast synoniem staan voor een degelijk (inter-) gemeentelijk beleid rond onroerend 
erfgoed en de wegbereider van andere IOED’s zijn. Jaarlijks zullen een twintigtal 
archeologische en een twintigtal monumentprojecten uitgevoerd worden. 
 
Als intergemeentelijke projectvereniging is ZOLAD+ een regionaal incontournable 
kenniscentrum m.b.t. het onroerende erfgoed in het werkgebied. Het maatschappelijke 
draagvlak rond onroerend erfgoed zal dermate groot zijn dat de zorg voor het onroerend 
erfgoed vanzelfsprekend is. Tegen het einde van de wettelijke projectduur is ZOLAD+ 
uitgegroeid tot een volwaardige IOED, d.w.z. een dienst die zowel archeologie, 
monumentenzorg én landschapszorg tot de taken rekent.  
 
ZOLAD+ bereikt dit door te blijven inspelen op en verder te blijven bouwen aan het lokale 
maatschappelijke draagvlak dankzij het reeds aanwezige en grote politieke draagvlak en 
dankzij de gewetensvolle en originele benaderingswijze van themata rond onroerend 
erfgoed. ZOLAD+ bereikt dit verder door een eenduidige communicatie. Boven alles staat 
het algemene belang. De doelen die de projectvereniging zich stelt zijn hieraan ten allen 
tijde ondergeschikt. 
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Inleidende beschouwingen 

 
Ten geleide 
 
Waarom een beleidsplan? In veel gevallen zou een klaagzang over de tijdsinvestering en -
belasting een normaal antwoord zijn. Zo spendeerden de erfgoedconsulenten van ZOLAD+ 
sinds januari 2010 diverse tientallen uren aan discussie en vooral aan redactie van het 
voorliggende beleidsplan, de addenda en bijlagen. Maar ZOLAD+ heft geen klaagzang aan. In 
het nieuw Onroerend Erfgoeddomein wat de IOED’s vormen, is het immers belangrijk de 
koers uit te zetten waar de projectvereniging op middellange termijn naar toe wil. Een 
beleidsplan doet de betrokken partijen en cours de route nadenken over hoe dossiers 
aangepakt moeten worden, hoe procedures kunnen ingeleid en gestroomlijnd worden, enz.  
Een beleidsplan met de missie en visie is ook een spiegel: alle beleidsbeslissingen worden er 
tegen gehouden en desgevallend aan de beleidsvisie aangepast. Het beleidsplan is ook zo 
opgebouwd dat alle mogelijk denkbare acties onder één van de modules passen. In die zin 
wil het beleidsplan een allesomvattend kader bieden. Een beleidsplan is dus een 
onontbeerlijk instrument. 
 
Het modulaire systeem 
Om de ambitieuze missie en visie waar te maken streeft ZOLAD+ naar een getrapt beleid dat 
gericht is op kennisverwerving, behoud en kennisdeling en deelname. Deze vier principes 
worden bereikt door middel van een set van modules.  
 
Module I  Karteren & Inventariseren 
Module IIa Evaluatie & Waardering 
Module IIb Conserveren & Beschermen 
Module III Adviseren 
Module IV Implementeren & Integreren 
Module V Ontsluiting & Communicatie 
Module VI Kennisgaring & Kennisdeling 
 
De eerste modules zijn gericht op de kennisverwerving via inventarisatie en waardering, 
Module IIb tot en met IV richten zich op het behoud van kennis, waarden en kwaliteiten van 
de historisch gegroeide leefomgeving via het advies en het anticiperen op risico’s. De laatste 
twee modules focussen zich op het verspreiden van de opgedane kennis en opvattingen, de 
ene naar het grote publiek, de andere naar specialisten, geïnteresseerde leken, vrijwilligers 
en het eigen beroepsdomein. 
 
Deze modules vormen als het ware een proces dat elk erfgoeditem, of het nu een 
archeologische site, vondst of gebouw betreft, kan doorlopen. In die zin haalde ZOLAD+ (en 
de voorganger) de mosterd in Nederland bij de principes van de Archeologische 
Monumentenzorg (AMZ)-cyclus; ook deze is gericht op het behoud (van kennis) via 
inventarisatie en evaluatie. Het grote verschil tussen het modulaire systeem en de AMZ-
cyclus is dat deze laatste vooral op terreinwerk is toegespitst. Het modulaire systeem 
probeert daarentegen het volledige Malta-pakket te omvatten, inz. de koppeling met de 
Ruimtelijke ordening.  
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De structuur van het beleidsplan van ZOLAD+ bouwt voort op die van het vorige beleidsplan 
van de ZOLAD. Deze benadering bleek immers zinvol en logisch, niet alleen voor het 
archeologische, maar ook voor het bouwkundig erfgoedbeleid. De modules werden 
aangepast en verfijnd vanuit het nieuwe uitgangspunt van een IOED, waarin archeologie en 
bouwkundig erfgoed geïntegreerd zijn.  
 
Structuur van het document 
Elke module van het beleidsplan is, voor zover mogelijk, opgebouwd uit dezelfde 
onderdelen. 
 
Juridisch kader en achtergrond 
Doel 
Strategie 
Stappen 
Eindproducten 
Actoren 
Literatuur 
 
Deze indeling heeft tot doel de modules beter te kaderen, te verantwoorden en te 
legitimeren in het licht van het voorgestelde proces.  
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Module I 
Karteren & Inventariseren 
Kennis als basis voor een beleid gericht op het actief behoud  
van erfgoedwaarden 

 
 

 
Inventarisatie gebeurt, zowel voor archeologisch als voor bouwkundig erfgoed, op 
gelijkaardige manier: de desktop-inventarisatie en de terreininventarisatie. Beiden zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden en in de schakel van een erfgoedcyclus complementair. 
De inventarisatie vormt de eerste belangrijke stap in een degelijk beheer van onroerende 
erfgoedwaarden. 
 

Juridisch kader en achtergrond: 
 
Archeologie 
In 2000 werd door toenmalig voogdijminister Sauwens beslist een archeologische inventaris 
voor Vlaanderen aan te leggen. Het idee was gegroeid enerzijds vanuit het ‘Europees 
Verdrag inzake de Bescherming van het Archeologische Erfgoed’ (Valetta, 16 januari 1992 – 
beter bekend als ‘het verdrag van Malta’), anderzijds vanuit de pure noodzaak een begin te 
maken van een archeologisch beheer via een stand van zaken van de toenmalige 
archeologische ‘kennis’. Hiertoe werd de CAI, de Centrale Archeologische Inventaris, in het 
leven geroepen5.  
 
De CAI-medewerkers hielden zich tot 2006 voornamelijk bezig met desktop-inventarisatie, 
het inventariseren via de opsporing van vondstlocaties en sites in de bestaande 
professionele en grijze literatuur. Vanaf 2006 werd het geheel aan een redactie 
onderworpen. Deze redactie loopt tegen 2011, de lancering van CAI2, op zijn einde. 
 
De Centrale Archeologische Inventaris heeft geen decretale verankering, noch een juridische 
vaststelling. De juridische basis van de CAI wordt gevormd door het oprichtingsbesluit van 
het VIOE. Daarin staat:  
 

Artikel 3: “Voor de uitvoering van het Monumenten-, Landschaps-, 
Archeologie- en Varend-Erfgoeddecreet heeft het Vlaams Instituut voor het 
Onroerend Erfgoed tot taak: 1° de inventarisatie en prospectie van het 
onroerend erfgoed”. 

 
Voorts wordt de juridische basis ook gevormd door de ondertekende 
samenwerkingsakkoorden tussen de verschillende CAI-partners. Op dit moment zijn dat, 
naast ZOLAD+, de zes Intergemeentelijke Archeologische Diensten (Raakvlak, Archeo7, KLAD, 

                                                 
5
 Beleidsnota ‘Archeologie, Monumenten en Landschappen’ 2000-2004; Meylemans E. (2004) 
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Portiva, WINAR, ADAK en ADW), de steden Gent en Antwerpen, de universiteiten van Gent, 
Brussel en Leuven, het VIOE en het Agentschap Ruimte en Erfgoed. 
 
Bouwkundig erfgoed 
In 1972 is men van start gegaan met de opmaak van een Inventaris van het Bouwkundig 
Erfgoed in Vlaanderen. De bedoeling hiervan was drievoudig: de inventaris moest dienen als 
uitgangspunt voor de op te stellen lijsten van te beschermen monumenten en stads- en 
dorpsgezichten, als uitgangspunt voor verder onderzoek en wilde tot slot een gids voor de 
architectuur van de streek zijn. De inventaris werd tot 2005 uitgegeven in boekvorm en is 
beter bekend onder de reekstitel “Bouwen door de eeuwen heen”. Tegenwoordig is hij 
online raadpleegbaar via http://inventaris.vioe.be. Sinds kort is de inventaris 
gebiedsdekkend, maar de oudste delen zijn reeds aan herinventarisatie toe.  
 
Op 14 september 2009 werd de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed voor Vlaanderen 
voor het eerst juridisch vastgesteld. Zo staat er in het gewijzigde decreet tot bescherming 
van monumenten en stads- en dorpsgezichten van 1976 te lezen: 
 

Art. 12.1: “De Vlaamse Regering stelt een inventaris van het bouwkundig 
erfgoed vast onder de vorm van een systematische oplijsting per gemeente, 
waarbij per opgenomen constructie of gezicht een beknopte 
wetenschappelijke beschrijving wordt gevoegd. De inventaris wordt 
bechikbaar gesteld in boekvorm of in een beveiligd gedigitaliseerd 
bestand.” 
 

De vaststelling betekende een erkenning van de inventaris als beleidsinstrument. Er zijn 
hierdoor een aantal wettelijke bepalingen in werking getreden die een zo goed mogelijke 
vrijwaring van het bouwkundige patrimonium moeten garanderen, o.a. de sloop van 
gebouwen die op de inventaris zijn opgenomen kan niet zonder advies van Ruimte en 
Erfgoed. Het VIOE stelt vast en publiceert jaarlijks een actuele lijst van het bouwkundige 
erfgoed.  
 

Doel 
 
Het primaire doel van een inventarisatie is het uitschakelen van onroerende 
erfgoedwaarden als onbekende factor in de planvorming. Hierdoor kan in een later stadium 
én aan de hand van feitelijke gegevens op een degelijke manier voor behoud of onderzoek 
geargumenteerd worden en kunnen adequate beheersmaatregelen getroffen worden. In 
een meest ideaal scenario eindigt een inventarisatie in een feitelijke behoud (>>, module 
IIb). Dat behoud kan op diverse manier gegarandeerd worden, hetzij door een decretale 
bescherming, hetzij door alternatieve maatregelen via het zorgplichtprincipe. Dit primaire 
doel wordt gediend door, ten eerste, een kennisvermeerdering op verschillende niveaus en, 
ten tweede, door het opvullen van kennislacunes.  
 
ZOLAD+ neemt een actieve rol op inzake inventariseren. Een goede kennis van de regio 
vormt immers de basis voor verdere beleidsvorming, voor gefundeerd advies en 
informatieverstrekking. 
 

http://inventaris.vioe.be/
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Archeologie 
De ZOLAD+-regio telt op dit moment (status november 20106) 1032 vindplaatsen en sites. De 
CAI-gegevens worden in samenwerking met het VIOE continu gecontroleerd en geredigeerd. 
De gegevens laten bovendien ook toe enkele geografische kennislacunes7 te signaleren.  
 

 Bilzen: 
o Het gebied tussen Bessembeek, Winterbeek en Demer 
o Het gebied tussen Winterbeek, Pepelbeek en Demer 
o Het gebied tussen Demer en Echelwater 
o Het gebied tussen Rijkhoven, Kleine Spouwen en Grote Spouwen 

 Lanaken: 
o Het gebied langs de Munsterbeek 
o Het gebied tussen Groenstraatbeek en Ziepbeek 

 Riemst: 
o Het gebied langs de Molenbeek 
o Het gebied tussen Molenbeek en Allewijzouw 
o Het gebied ten zuiden van de Zouw 

 
Wat Voeren betreft, is het nog te vroeg om lacunes aan te duiden. Hiervoor dient eerst de 
volledige inventaris opgemaakt en geredigeerd.  
 
In verband met de inhoudelijke lacunes moet qua periode verwezen worden naar het 
mesolithicum, naar de Bronstijd (voornamelijk de nederzettingen) en naar de 
(vroeg)middeleeuwse periode. Ook de begrafenisritus bij de inheems-Romeinse 
nederzettingen verdient, voor zover mogelijk, aandacht. De inventaris brengt ook enkele 
knelpunten aan het licht, zeker in het raam van toekomstige verstoringen. 
 
Bouwkundig erfgoed 
Op dit moment (vaststelling 20 september 2010) zijn voor Bilzen 251 objecten beschreven in 
de wetenschappelijke inventaris, daarvan zijn er 230 vastgesteld, voor Riemst zijn er dat 264 
waarvan 229 vastgesteld, voor Lanaken 215 waarvan 208 vastgesteld, voor Voeren 336 
waarvan 320 vastgesteld. De inventarissen van de vier ZOLAD+-gemeenten zijn relatief 
recent (Riemst 1990, Voeren 1992, Bilzen en Lanaken 1996). Toch zijn een controle en 
actualisatie van de bestaande gegevens noodzakelijk en is aanvulling op verschillende 
vlakken wenselijk. ZOLAD+ ondersteunt hiermee de inventarisatietaak van het VIOE. Door 
actuele inventarisgegevens aan te leveren wordt enerzijds de vrijwaring van het lokale 
erfgoed op Vlaams niveau gegarandeerd en beschikken anderzijds de gemeenten over een 
actueel instrument om hun eigen bouwkundig erfgoedbeleid op te baseren.  
 
Een belangrijke lacune is dat de bestaande inventarissen beperkt blijven tot een beschrijving 
van het exterieur. Voor deze regio is, op enkele uitzonderingen na, geen enkel historisch 
onderzoek gebeurd in het kader van de inventaris. Er zijn ook nauwelijks beschrijvingen van 
waardevolle interieurs opgenomen. In de bestaande inventarissen is verder nauwelijks 
aandacht voor 20ste-eeuwse architectuur (er bestaan bvb. interessante interbellumwoningen 
in het werkgebied van ZOLAD+). Bijkomend onderzoek op al deze vlakken is welkom om een 
                                                 
6
 Status januari 2010: Bilzen: 342, Riemst: 402, Lanaken: 222 en Voeren: 66 

7
 In het beleids- en beheersplan 2005-2010 van ZOLAD werden al enkele lacunes opgesomd 
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beter beeld te krijgen van het bouwkundige erfgoed in Zuid-Limburg. De vastgestelde 
inventaris bevat bovendien fouten (adreswijzigingen die niet zijn doorgevoerd, gebouwen 
die gesloopt of volledig verbouwd zijn, maar nog op de lijst zijn opgenomen).  
 
Als knelpunt of probleem komt al snel de herbestemming en het onderhoud van het meest 
karakteristieke bouwkundige erfgoed van de regio, de hoeves, naar voren. Na het 
verdwijnen van de landbouwactiviteit hebben vele te lijden onder leegstand en 
verkommering. Ook klein religieus erfgoed (graven, kruisen, kapellen) blijkt vaak in slechte 
staat. Bijkomende kennislacunes en knelpunten komen mogelijk nog aan het licht na verder 
onderzoek.  
 

Strategie 
 
Archeologie 
Wat de inventarisatiestrategie van het archeologische erfgoed betreft, is de meest 
succesvolle en gangbare de terreinverkenning. Deze verkenning gebeurt de visu of via 
intermediaire technieken zoals metaaldetectie of technieken waar in meer of mindere mate 
de geofysica bij komt kijken. 
 
De terreinverkenning kan voorafgegaan worden door het scannen van bestaande literatuur 
en door contacten met vrijwilligers werkzaam op het gebied van prospectie. Een speciale 
vermelding gaat hier uit naar Archeobib, een initiatief uit 2008 van enkele heemkundige 
kringen en de ZOLAD. 
 
Ook de inventarisatie van historisch bronnen- en kaartmateriaal bleek in het verleden 
bijzonder efficiënt. In een volgende stap kunnen zij gedigitaliseerd, geografisch gerefereerd 
en uiteindelijk geïnterpreteerd worden. Dit laat toe verdwenen structuren zoals oude 
boerderijen, (verdedigings)grachten, maar ook bunkers en loopgraven te inventariseren. 
 
Om de inventarisatie in goede banen te leiden en overzichtelijk te maken kunnen 
samenwerkingsverbanden met vrijwilligers opgestart worden. De achterliggende filosofie die 
hierin speelt is het onderkennen van het specialisme en van de kennis van deze 
vrijetijdsarcheologen.  
 
Een aparte onderdeel van de strategie is het inventariseren van verstoorde gebieden. In de 
jaren die komen engageert ZOLAD+ zich om actief op zoek te gaan naar in het (recente) 
verleden verstoorde gebieden. Ze zullen zich voornamelijk concentreren rond de volgende 
items: 

 De aanleg van het Albertkanaal in de dertiger jaren van vorige eeuw 

 De verbreding van ditzelfde kanaal tussen 1970 en 1985 

 De (niet-)industriële leem, zand- en grindontginningen 

 Het rechttrekken van zouwen en beken 
 
Bouwkundig erfgoed 
In eerste instantie worden de bestaande inventarissen nagekeken en gecorrigeerd. Bij 
controle van data in het veld worden tegelijk foto’s genomen van gebouwen en constructies 
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en worden mogelijk interessante gebouwen die niet opgenomen zijn in de inventaris, 
opgelijst. Het aflopen van de straten is tegelijk een ideale manier om de dorpen te leren 
kennen. Deze strategie is voorbehouden voor de eerste twee werkingsjaren (2010 Riemst, 
Bilzen; 2011 Voeren, Lanaken).  
 
Op basis van een actuele dataset en een globaal beeld van het bouwkundige erfgoed in het 
werkgebied, waarbij de belangrijkste kennislacunes en knelpunten duidelijk zijn, kan 
vervolgens werk gemaakt worden van herinventarisatie. Het kan gaan om bijkomend 
onderzoek naar reeds geïnventariseerde constructies of het opnemen van nieuwe objecten. 
Inventarisatie bestaat ten eerste uit veldwerk (beschrijving gebouw, waardevolle 
elementen,...) vervolgens uit verder onderzoek naar literatuur, iconografisch en 
cartografisch materiaal en beperkt archiefonderzoek (kadaster,...) en tenslotte het 
verwerken en uitschrijven van alle gegevens. ZOLAD+ zal voor het inventariseren 
samenwerken met andere partners zoals het VIOE, de heemkringen, er kan eventueel een 
project uitgewerkt worden voor studenten Monumenten- en Landschapszorg,... De concrete 
aanpak en criteria voor inventarisatie zullen te zijner tijd besproken worden en geënt 
worden op het beleid van de gemeenten.  
 
Naast systematisch inventariseren wordt vanaf het begin van de projecttermijn ook ad hoc 
geïnventariseerd. Verzamelde gegevens naar aanleiding van concrete dossiers en projecten 
worden verwerkt.  
 

Stappen 

 
Archeologie 
De intergemeentelijke erfgoedconsulent archeologie zal in het kader van de inventarisatie in 
2010-2016 de volgende stappen ondernemen: 

o CAI updaten met nieuwe gegevens 
o Digitale cartotheek verder aanvullen 
o Verder afbakenen en duiden van geografische én inhoudelijke kennislacunes 
o Samenwerkingsverbanden met vrijwilligers opstarten 
o Verstoringskaart updaten met de nieuwe gegevens verkregen uit de analyse 

van (historisch) kaarten- en bronnenmateriaal 
 
Bouwkundig erfgoed 
De intergemeentelijke erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed zal in het kader van de 
inventarisatie in 2010-2016 de volgende stappen ondernemen 

o Basisgegevens 4 gemeenten controleren 
o Adresgegevens  
o Gegevens beschermingen  
o Beschrijvingen inventaris  
o Sloop, verbouwing 

o Fotograferen, uitbouwen beeldbank 
o Afbakenen van kennislacunes (inhoudelijk) en probleemmonumenten  
o Oplijsten interessante gebouwen die niet op inventaris voorkomen 
o Opvolgen sloopvergunningen 
o Doorgeven data aan VIOE 
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o Opstarten herinventarisatieproject 
 

Eindproducten 
 
Hierbij dient opgemerkt dat een inventaris geen statisch instrument is en de 
inventarisatietaak nooit volledig afgerond kan zijn. Hiermee is rekening gehouden in de 
planning voor de komende jaren (zie addendum 1) 
 
De beoogde eindproducten van de inventarisatie voor archeologie en bouwkundig erfgoed 
zijn:  

o Up-to-date inventaris 
o Verspreidingskaarten 
o Kaarten met kennislacunes 

 
De beoogde eindproducten van de inventarisatie specifiek voor archeologisch erfgoed zijn: 

o Verstoringskaart 
o Kaarten met knelpuntlocaties 

 
De beoogde eindproducten van de inventarisatie specifiek voor bouwkundig erfgoed zijn: 

o Digitale beeldbank 
 

Actoren 
 
 VIOE 
 Agentschap Ruimte en Erfgoed 
 CAI 
 Diverse amateurs 
 Eigenaars/bewoners 
 (Heemkundige kringen) 
 (Artesis Hogeschool Antwerpen) 
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Module IIa 
Evaluatie & Waardering 
De waarde van erfgoed: erfgoedwaarden? 
 
 

 
In een tweede fase worden de geïnventariseerde erfgoedwaarden geëvalueerd en naar hun 
intrinsieke waarde geschat. Beide fasen leiden tot een tastbare dataset. Deze dataset kan op 
zijn beurt dan weer de basis vormen van een motivering bij een vervolgtraject zoals, 
bijvoorbeeld, een bescherming.  
 

Juridische achtergrond 
 
Archeologie 
De juridische basis voor de evaluatie van zowel gekend als ongekend archeologisch erfgoed, 
wordt gevormd door het hoger vermelde decreet houdende de bescherming van het 
archeologische patrimonium, meerbepaald wanneer het gaat over de archeologische 
prospectie, of de aanwending van technieken waarmee men doelbewust de aanwezigheid 
van archeologische monumenten opspoort. Impliciet ziet hierin de evaluatie van het 
archeologische monument vervat. 
 
Een archeologische prospectie (met ingreep in de bodem) is immers een methode waarmee 
een eigenaar van archeologisch erfgoed aantoont dat er zich op zijn terreinen al dan niet 
archeologisch erfgoed in de ondergrond bevindt en laat evalueren wat dit inhoudt. Indien de 
prospectie aantoont dat er zich geen erfgoed bevindt, is er geen sprake van het (moeten) 
naleven van de zorgplicht. 
 
De waarderings- of beschermingscriteria in het kader van een bescherming hebben op zich 
geen wettelijke basis. Ze zijn een logisch gevolg van de bepaling in artikel 13 §2, 4° uit het 
hoger vermelde decreet: de ontwerpen van lijst bevatten de redenen die tot de bescherming 
aanleiding geven.  
 
De motiveringsplicht van de overheid is een tweede impliciete rechtsgrond om criteria te 
hanteren. De overheid moet immers motiveren waarom een archeologische site nu juist 
behoudens- of beschermingswaardig is, in tegenstelling tot andere sites. 
 
Ten slotte worden voor een bescherming standaard ook de criteria zeldzaamheid, 
representativiteit, wetenschappelijk potentieel, context, (INHOUDELIJKE WAARDE) 
bewaringstoestand (VORMELIJKE WAARDE), waarneembaarheid en herinnering 
(BELEVINGSWAARDE) afgewogen. Deze criteria zijn echter niet verankerd in de wetgeving. 
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Bouwkundig erfgoed 
De juridische basis voor het waarderen van bouwkundig erfgoed zit vervat in de definitie van 
een monument, zoals dat opgenomen is in het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming 
van monumenten en stads- en dorpsgezichten: 
 

Art. 2. 2°: “monument: een onroerend goed, werk van de mens of van de 
natuur of van beide samen, dat van algemeen belang is omwille van zijn 
artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige, industrieel-
archeologische of andere sociaal-culturele waarde, met inbegrip van de 
cultuurgoederen die er integrerend deel van uitmaken, inzonderheid de 
bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen” 
 
Art. 2. 3° stads- of dorpsgezicht: “- een groepering van één of meer 
monumenten en/of onroerende goederen met omgevende bestanddelen, 
zoals onder meer beplantingen, omheiningen, waterlopen, bruggen, wegen, 
straten en pleinen, die vanwege haar artistieke, wetenschappelijke, 
historische, volkskundige, industrieel-archeologische of andere sociaal-
culturele waarde van algemeen belang is; 
- de directe, er onmiddellijk mee verbonden visuele omgeving van een 
monument, bepaald in 2° van dit artikel, die door haar beeldbepalend 
karakter de intrinsieke waarde van het monument tot zijn recht doet komen 
dan wel door haar fysische eigenschappen de instandhouding en het 
onderhoud van het monument kan waarborgen;” 

 
Deze waarden zijn erg ruim en laten een brede interpretatie toe. Ze worden gebruikt voor de 
selectie van bouwkundig erfgoed voor inventarisatie. Het VIOE voegt hier op haar website 
aan toe dat ‘deze waarden niet afzonderlijk beschouwd worden – het is het globale oordeel 
dat het uitgangspunt vormt van de evaluatie. Voor opname in de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed dienen de waarden afgetoetst te worden binnen het kader of de schaal 
van die inventaris (bijvoorbeeld binnen een bepaalde regio of binnen een gemeente) en met 
inachtname van de inhoudelijke criteria die voor het specifieke inventarisatieproject werden 
bepaald. Met andere woorden, de opname van een gebouw of object in de inventaris wordt 
nooit object per object besloten, maar steeds in het kader van de erfgoedwaardeafweging 
van een groep van gebouwen of objecten.’8 
 
Wanneer een gebouw of constructie zo waardevol geacht wordt dat het belang het lokale of 
regionale overstijgt (algemeen belang), kan dit gebouw voor bescherming in aanmerking 
komen. Een motivatie van de waarden zoals opgesomd in de definitie van een monument, 
vormt de grondslag voor de eventuele bescherming van een gebouw.  
 
Verder worden voor inventarisatie en bescherming standaard ook de criteria gaafheid, 
authenticiteit, zeldzaamheid, representativiteit, ensemblewaarde en contextwaarde 
afgewogen. Deze criteria zijn evenmin verankerd in de wetgeving. 
 

                                                 
8
 http://inventaris.vioe.be/faq.  

http://inventaris.vioe.be/faq
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Doel 
 
Het doel van evaluatie en waardering is in het algemeen gemotiveerde adviezen te kunnen 
geven, maar vooral verantwoorde keuzes te kunnen maken inzake beleid en beheer van het 
onroerende erfgoed. 
 
Archeologie 
Het doel van de evaluatie en waardering van (een verzameling van) archeologische 
monumenten is om het vervolgtraject te kunnen bepalen. Dit vervolgtraject is uiteraard 
functie van de bestemming van de terreinen waar deze monumenten gelegen zijn. 
 
Anders dan bij bouwkundig erfgoed is de opname van een item in een archeologische 
inventaris slechts in die zin een waarde-oordeel dat het als een (on)roerend archeologisch 
monument beschouwd wordt. Het legt immers getuigenis af van tijdperken en beschavingen 
waarvoor opgravingen of vondsten een betekenisvolle bron van informatie zijn. Dit waarde-
oordeel houdt daarom niet noodzakelijkerwijs in dat het monument inhoudelijk waardevol 
is. Hiervoor zijn andere, inhoudelijke, beoordelingscriteria vereist. 
 
De evaluatie en waardering van (een verzameling van) archeologische monumenten vormt 
bij uitstek de bredere basis voor informatieverstrekking, advisering en motivering. Het is via 
de waardering dat een archeologisch advies (>>, module IV) meer kracht krijgt. Precies 
daarom wil ZOLAD+ inzetten op de evaluatie en waardering van potentieel belangrijke 
vondstlocaties (>>). 
 
De criteria die uitmaken dat archeologische monumenten in situ, maar meestal ex situ, 
behoudenswaardig zijn, zijn hoger al aangehaald. Daarnaast wordt ook de ouderdom, aard, 
functie en representativiteit van de monumenten in hun context geëvalueerd. Op basis van 
de som van de diverse criteria wordt een definitief waarde-oordeel over het archeologische 
monument (of de verzameling ervan) geveld. Is dit waarde-oordeel positief, dan kan 
besloten worden het monument (of de verzameling ervan) te onderzoeken, te behouden of 
te beschermen.  
 
In de meeste gevallen is een bescherming niet gewenst, noch mogelijk omwille van de 
bestemming van het terrein waar de archeologische monumenten zich bevinden. In dit geval 
wordt gekozen voor een behoud ex situ en wordt bij een latere verstoring overgegaan tot 
een definitieve opgraving. 
 
In zeldzame gevallen, bijvoorbeeld anticiperend op nakende ontwikkelingen zoals 
verkavelingen, kan theoretisch wel voor behoud in situ gekozen worden. Zo koos de 
gemeente Bilzen als eerste in Vlaanderen om, voorafgaandelijk aan een ruimtelijke 
ontwikkeling, archeologisch vooronderzoek (of prospectie) uit te laten voeren. Dit had tot 
doel de zorgruimte af te bakenen en de toekomstige verkavelaars of ontwikkelaars zelf de 
keuze te laten maken tussen behoud in, dan wel ex situ. Tot op heden bleef het louter, 
omwille van praktische problemen met de eigendomsverwerving, bij theorie. De politieke wil 
was echter wel aanwezig. 
 
 



Bijlagen bij Jaarverslag ZOLAD+ 2010 

 

113 

 

Bouwkundig erfgoed 
Het benoemen van een bouwkundig object tot erfgoed betekent op zich een waardering van 
dat object, anders dan bij archeologie of landschappen. Evalueren en waarderen zijn dus 
inherent aan het inventariseren, zoals hierboven beschreven. Een evaluatie van een gebouw, 
met daaruit volgende waardering, bepaalt of het gebouw al dan niet weerhouden wordt 
voor opname op de inventaris (‘inventariseren is selecteren’). Verder kunnen de meest 
waardevolle van de items opgenomen in de inventaris aangeduid worden als 
beschermenswaardig, waarop verdere initiatieven voor bescherming kunnen volgen. Een 
evaluatie en waardering zal ook duidelijk maken waar bijkomend onderzoek wenselijk is. 
 
De evaluatie van een gebouw gebeurt zowel inhoudelijk als bouwfysisch. Beide hebben hun 
invloed op de waardering. Zo kan de sterk vervallen toestand mee bepalen dat een gebouw 
niet (meer) als erfgoed beschouwd wordt. Anderzijds levert een bouwfysische evaluatie 
samengaand met een inhoudelijke evaluatie een lijst van probleemgevallen en prioriteiten 
voor verdere initiatieven op.  
 
Een evaluatie en waardering van het gebouw als geheel, van de verschillende onderdelen 
afzonderlijk en van de (ruimtelijke) context ligt aan de basis van de keuzes die men maakt 
inzake onderhoud, herstel, restauratie, herbestemming... Evaluatie en daaruit volgende 
waardering vormen aldus net als bij archeologie de basis voor advisering en 
motiveren/onderbouwen het advies.  
 

Strategie 
 
Archeologie 
Vroeger geïnventariseerd archeologisch erfgoed zal door middel van diverse 
evaluatietechnieken (proefsleuven, proefputten, geofysisch onderzoek,…) en via 
vooropgestelde criteria geëvalueerd worden. In het verleden gebeurde dit al voor enkele 
sites9, echter zonder het gewenste resultaat: ofwel bleek de techniek niet geschikt (i.c. de 
groundtracer (2007) of de weerstandsmeting (2008)), ofwel beantwoordden de bekomen 
gegevens niet aan het verwachtingspatroon of het vooropgestelde doel van het proefproject 
(i.c. Krijtstraat te Vroenhoven). Uit de proefprojecten bleek wel dat de meest efficiënte 
techniek de magnetometrische prospectie was. Deze techniek zal verder aangewend worden 
voor zover zich geen nieuwe technieken aandienen. 
 
Daarnaast zal er voorafgaandelijk aan enkele herbestemmingen (bv. ‘Montenaken’ te 
Vroenhoven, Riemst; ‘Uitbreiding ’t Reeck’, Riemst) een waarderend archeologisch 
onderzoek uitgevoerd worden. Het was aanvankelijk de bedoeling om de resultaten van het 
archeologische onderzoek mee te nemen in de planvorming. 
 
Er moet ook een poging gedaan worden om naast de criteria die in het verleden hun 
‘diensten’ bewezen (kwaliteit, ouderdom, aard, functie en representativiteit) ook enkele 
deelcriteria op te stellen die rekening houden met de lokale situatie. Om dit te 
verwezenlijken, moet er mogelijk aan een regionale kennis- of onderzoeksbalans gedacht 

                                                 
9
 Zie hiervoor de jaarverslagen 2007 (Meulenweg te Kesselt, Lanaken), 2008 (LBK-site te Waltwilder, Bilzen), 2009 

(Krijtstraat te Vroenhoven, Riemst; Plateau van Caestert, Riemst) 
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worden. Dit heeft ons inziens een lage prioriteit; mogelijk kunnen we ons richten naar 
initiatieven op Vlaams niveau. 
 
Er zal ook, afhankelijk van de gewaardeerde (of te waarderen) archeologische monumenten, 
een vervolgtraject op maat moeten geschreven worden. Het vervolgtraject zal wel altijd 
eerder door de bestemming van het terrein bepaald worden dan door het moment waarop 
de archeologische monumenten naar hun intrinsieke waarde geschat worden. In die zin is 
een evaluatie lang voor de eigenlijke ingrepen misschien niet aangewezen. Het is mogelijk 
wel nuttig in het kader van planvorming en/of herbestemming.  
 
Voorlopig kan het bestaande archeologische (vervolg)traject in het volgende schema 
gegoten worden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ja 
 
 
 
 ja 
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 ja 
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Het is de bedoeling om archeologie (of de beslissing dat een bodemingreep een 
archeologisch vervolgtraject vereist) in het traject naar voor te halen. Of dit haalbaar is, 
wordt bekeken in samenspraak met de bevoegde diensten en schepenen. 
 
Bouwkundig erfgoed 
Een inhoudelijke evaluatie gebeurt op basis van het verzamelde literatuur-, iconografische 
en archivalische materiaal én een onderzoek van het gebouw zelf. De evaluatie omvat in 
eerste instantie het bepalen van datering, stijl, typologie, betrokken personen (architect, 
bouwheer). Vervolgens wordt het object getoetst aan volgende min of meer objectieve 
criteria: gaafheid, authenticiteit, zeldzaamheid, representativiteit, ensemblewaarde en 
contextwaarde. Indien nodig wordt verder (bouw)historisch onderzoek gevraagd. 
In het kader van een inventarisatieproject kunnen eventueel bijkomende criteria bepaald 
worden. 
 
Een plaatsbezoek geeft een eerste indruk van de bouwfysische toestand van een gebouw. 
Bouwfysische evaluatie wordt verder best overgelaten aan specialisten ter zake. 
Lidmaatschap van monumentenwacht wordt aangemoedigd. Een verslag van 
monumentenwacht of een ingenieur kan gevraagd worden als motivatie bij bouw- en 
sloopaanvragen. 
 
Uit een afweging van bovenstaande criteria volgt dan een waardering, die vertaald wordt 
naar de verschillende waarden zoals die in de definitie van een monument worden 
opgesomd, namelijk: artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige, industrieel-
archeologische of andere sociaal-culturele waarde.  
 
Enkele aandachtspunten: 
 Het belang van plaatsbezoeken 
 Evaluatie en waardering gebeuren steeds binnen een context, die kan gaan van micro- 

tot mesoniveau (van straat tot dorp, gemeente, regio,...). 
 ZOLAD+ wil inzetten op het aanmoedigen van bouwhistorisch onderzoek (>>, Module 

VI). We hebben immers de indruk dat tot hier toe slechts weinig bouwhistorisch 
onderzoek gebeurde in de regio. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden 
dat in deze landelijke context een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek niet steeds 
even relevant is. Vaak zal iconografisch, cartografisch en kadastraal onderzoek 
volstaan.  

 
Er wordt ook gedacht aan een systematische evaluatie en waardering van geïnventariseerd 
erfgoed. ZOLAD+ wil m.n. (samen met R&E en de gemeenten) een soort afwegingskader 
opstellen waaraan niet-beschermd, geïnventariseerd erfgoed getoetst kan worden. Deze 
gebouwen vormen immers een tussencategorie (tussen monumenten en gebouwen zonder 
erfgoedwaarde) waarvoor het vaak moeilijk is een evenwicht te vinden tussen behoud en 
vernieuwing. Als het in de loop van de projecttermein tot een herinventarisatieproject zou 
komen, moeten ook duidelijk de criteria voor inventarisatie omschreven worden. Beide 
initiatieven kunnen op elkaar geënt worden. 
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Stappen 
 
Archeologie 
De intergemeentelijke erfgoedconsulent archeologie zal in het kader van de evaluatie en 
waardering in 2010-2016 de volgende stappen ondernemen: 

o Zorgplichtprincipe toelichten en doen toepassen 
o Proefprojecten voor evaluatietechnieken bepalen 
o Voor zover mogelijk streekgebonden en streekeigen evaluatie- en 

waarderingscriteria opstellen 
o Vervolgtraject verfijnen 
o Gemeentelijke reglement verder uitwerken (onrechtstreeks) 

 
Bouwkundig Erfgoed 
De intergemeentelijke erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed zal in het kader van de 
evaluatie en waardering in 2010-2016 de volgende stappen ondernemen: 

o Antwoord zoeken op vraag van datering, stijl, typologie en personen 
o (Eventueel beperkt historisch onderzoek uitvoeren noodzakelijk voor 

evaluatie en waardering) 
o Objecten toetsen aan vooropgestelde criteria 
o Aanmoedigen bijkomend onderzoek 

 Bouwhistorisch 
 Materiaaltechnisch 
 Bouwfysisch 

o Probleemmonumenten onder de aandacht brengen  
o Criteria opstellen voor advisering inventarisgebouwen 
o Criteria opstellen voor (her)inventarisatie 

 

Eindproduct 
 
De beoogde eindproducten van de evaluatie en waardering voor archeologie zijn:  

o Geëvalueerde locaties 
o Afgebakende zorggebieden (ikv. beleidsmatige evaluatie) 
o In mindere mate: waarderingskaarten 

 
De beoogde eindproducten van de evaluatie en waarderingvoor bouwkundig erfgoed zijn:  

o Geëvalueerd en gewaardeerd bouwkundig erfgoed  
o overzicht van gebouwen en zones die extra aandacht verdienen omwille van 

hun uitzonderlijke bouwkundige erfgoedwaarde 
o overzicht van beschermenswaardige monumenten en stads- en 

dorpsgezichten 
o Overzicht van probleemmonumenten 
o Beoordelingskader voor geïnventariseerd erfgoed 

 
 
 

Actoren 
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 Agentschap Ruimte en Erfgoed 
 ZOLAD+ 
 VIOE 
 CAI 
 Eigenaars/bewoners 
 Studiebureaus gespecialiseerd in evaluatie(technieken) of ander evaluerend 

onderzoek 
 Monumentenwacht 
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Module IIb 
Conserveren & Beschermen 
Het vrijwaren en behouden van erfgoedwaarden 
 
 

 

Juridische achtergrond 
 
Archeologie 
De juridische grond voor het conserveren van archeologische monumenten wordt gevormd 
door art. 4 §2 (de zorgplicht) van het archeologiedecreet  
 

Art. 4 §2: De eigenaar en de gebruiker zijn ertoe gehouden de 
archeologische monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren 
en te beschermen en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden. 

 
De rechtsgrond voor een archeologische bescherming wordt gevormd door de artikels 13 tot 
23 van het decreet houdende de bescherming van het archeologische patrimonium. De 
meest relevante artikelen zijn: 
 

Art. 13 § 1: “De regering maakt ontwerpen van lijst op van de voor 
bescherming vatbare archeologische monumenten en zones. Zij besluit 
daartoe op eigen initiatief of op voorstel van de administratie, de Raad, een 
provincie, een gemeente, een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke 
instelling of vereniging of een particulier. 
§ 2. De ontwerpen van lijst bevatten: 

1° de omschrijving van de te beschermen goederen; 
2° de kadastrale nummers van de percelen waar die goederen zich 

bevinden; 
3° een plan waarop die goederen nauwkeurig worden afgelijnd; 
4° de redenen die tot de bescherming aanleiding geven; 
5° de algemene en bijzondere beschermingsvoorschriften.” 

 
Art. 14. § 1. De ontwerpen van lijst worden: 

1° bij een ter post aangetekende brief ter kennis gebracht van de 
eigenaars zoals bekend bij de Administratie van de BTW, Registratie 
en Domeinen op de datum van opmaken van de ontwerpen van lijst; 

2° ter kennis gebracht van de bestuurlijke entiteiten, bevoegd voor 
ruimtelijke ordening, landinrichting, milieu, natuurbehoud en 
natuurlijke rijkdommen, en van de provincie(s) en gemeente(n) in 
kwestie. 

(…) 
§ 4. De ontwerpen van lijst worden bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad 
gepubliceerd.” 
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(…) 
 
Art. 16: “Binnen een maand na ontvangst van de in artikel 14, § 1, bedoelde 
kennisgeving zendt het gemeentebestuur zijn gemotiveerd advies, samen 
met het proces van de ingediende bezwaren, over de ontwerpen van lijst 
aan de gouverneur van de betrokken provincie en aan de regering. 
Binnen twee maanden na ontvangst van de in artikel 14, § 1, bedoelde 
kennisgeving brengt de provincie over de ontwerpen van lijst een 
gemotiveerd advies uit bij de regering. Indien de in dit artikel bedoelde 
adviezen niet binnen de vastgestelde termijnen worden uitgebracht, 
worden zij geacht gunstig te zijn.” 
 
Art. 17: “Binnen twee maanden na ontvangst van de in artikel 14, § 1, § 2 
en § 3, bedoelde kennisgeving kunnen de eigenaars en gebruikers en de 
belanghebbende derden bij het gemeentebestuur of bij de regering hun 
opmerkingen en bezwaren indienen.” 
 
(…) 
 
Art. 19: “De regering besluit, na advies van de Raad, tot opheffing van de 
inschrijving op de ontwerpen van lijst of tot inschrijving op de lijst van de 
beschermde archeologische monumenten en zones.” 
 
Art. 20: “De opheffing van de inschrijving op de ontwerpen van lijst wordt 
ter kennis gebracht en gepubliceerd overeenkomstig artikel 14.” 
 
(…) 
 
Art. 23: “De regering besluit, na advies van de Raad, tot het geheel of 
gedeeltelijk opheffen of wijzigen van de lijsten van beschermde 
archeologische monumenten en zones.” 

 
De rechtsgrond voor een conservatie (in situ) is ook ingeschreven in de artikels 4 en 5 van 
het in 2010 door Vlaanderen geratificeerde Europees Verdrag over de bescherming van het 
archeologisch erfgoed, beter gekend als het Verdrag van Malta (Valletta): 
 

Art. 4: “Iedere Partij verplicht zich ertoe maatregelen toe te passen voor de 
fysieke bescherming van het archeologische erfgoed door, naar gelang de 
omstandigheden, zorg te dragen voor: 

1. de verwerving, of de bescherming door middel van andere passende 
middelen, door de overheid van gebieden bestemd om archeologische 
reservaten te vormen; 

2. de conservering en instandhouding van het archeologische erfgoed, bij 
voorkeur in situ; 

3. het gebruik van metaaldetectors en andere detectie-apparatuur of 
werkwijzen voor archeologisch onderzoek te onderwerpen aan speciale 



Bijlagen bij Jaarverslag ZOLAD+ 2010 

 

120 

 

voorafgaande machtiging wanneer het nationale recht van de Staat 
daarin voorziet.” 

 
Art. 5: “Iedere Partij verplicht zich ertoe: 

1. te streven naar afstemming en overeenstemming tussen de 
onderscheiden behoeften van de archeologie en de ruimtelijke 
ordening door erop toe te zien dat archeologen worden betrokken bij: 

a. het planningsbeleid, ten einde te komen tot evenwichtige 
strategieën voor de bescherming, het behoud en het beter tot hun 
recht doen komen van plaatsen van archeologisch belang; 

b. de verschillende fasen van ontwikkelingsprojecten; 
2. te waarborgen dat archeologen, stedebouwkundigen en planologen 

stelselmatig met elkaar overleggen ten einde te komen tot: 
a. wijziging van ontwikkelingsplannen die het archeologische 

erfgoed zouden kunnen aantasten; 
b. toewijzing van voldoende tijd en middelen om passend 

wetenschappelijk onderzoek van de vindplaatsen te verrichten om 
de resultaten daarvan te publiceren;  

3. te waarborgen dat milieu-effectrapportages en de daaruit 
voortvloeiende beslissingen ten volle rekening houden met 
archeologische vindplaatsen en hun context; 

4. zorg te dragen, wanneer bestanddelen van het archeologische 
erfgoed zijn gevonden gedurende bouwwerkzaamheden, voor het 
behoud daarvan, zo mogelijk in situ; 

5. te waarborgen dat de openstelling van archeologische vindplaatsen 
voor het publiek, met name de nodige voorzieningen voor het 
opvangen van grote aantallen bezoekers, het archeologische en 
wetenschappelijke karakter van die plaatsen en hun omgeving niet 
aantast.” 

 
Deze principes werden vooralsnog niet geïmplementeerd in de Vlaamse wetgeving, maar 
worden wel gehanteerd zodat er, zogenaamd, “in de geest van Malta” wordt gewerkt.  
 
Bouwkundig erfgoed 
De bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten wordt geregeld in het 
decreet van 3 maart 1976. Artikel 11 bevat enkele belangrijke bepalingen:  
 

Art. 11. § 1.: “De eigenaars en vruchtgebruikers van een beschermd 
monument of van een in een beschermd stads- of dorpsgezicht gelegen 
onroerend goed, zijn ertoe gehouden, door de nodige instandhoudings- en 
onderhoudswerken, het in goede staat te behouden en het niet te 
ontsieren, te beschadigen of te vernielen. 
§ 4. Werken kunnen niet worden aangevat zonder voorafgaande 
machtiging. 
§ 8. Wanneer werken van instandhouding of herstel nodig zijn om de 
artistieke, wetenschappelijke, historische, volkskundige, industrieel-
archeologische of andere sociaal-culturele waarde van een beschermd 
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monument te bewaren, verlenen het Vlaamse Gewest, de betrokken 
provincie en de betrokken gemeente hun bijdrage in de kosten van die 
werken, onder de voorwaarden en in de verhoudingen die de Vlaamse 
Regering vaststelt. 
§ 9. Binnen de kredieten die hiervoor op de begroting van de Vlaamse 
Gemeenschap zijn uitgetrokken, kan voor de onderhoudswerken waarvan 
de noodzaak bewezen is, een financiële bijdrage worden verleend aan de 
eigenaar, houder van zakelijke rechten of huurder die opdrachtgever is en 
de kosten ervan draagt onder voorwaarden en in de verhoudingen die de 
Vlaamse Regering vaststelt.” 

 
De instandhoudingsplicht wordt verder uitgewerkt het Besluit van de Vlaamse regering van 
17 november 1993 tot bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en 
onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten. 
De premieregelingen zijn vastgesteld in het Besluit van de Vlaamse regering van 14 
december houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan 
beschermde monumenten en het Besluit van de Vlaamse regering van 14 juli 2004 tot het 
vaststellen van een onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en 
dorpsgezichten.  
 
Door de vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in september 2009 treden een 
aantal rechtsregels in werking die een zekere vrijwaring van het niet-beschermde erfgoed 
moeten garanderen. Zo mag een constructie die opgenomen is in de inventaris niet gesloopt 
worden zonder stedenbouwkundige vergunning. Deze wordt al dan niet verleend na 
afweging van de erfgoedwaarden. Men heeft ook een vergunning nodig voor het plaatsen 
van zonnepanelen. Zonevreemde gebouwen op de lijst kunnen makkelijker een nieuwe 
bestemming krijgen en gebouwen op de lijst mogen in bepaalde gevallen afwijken van de 
geldende normen op het gebied van energieprestatie en binnenklimaat. Tot slot wordt 
sociale huisvesting in gebouwen uit de vastgestelde inventaris gestimuleerd.10 
 

Doel 
 
Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen conserveren (bewaren, 
beschermen in de ruime betekenis van het woord) en beschermen in de eng-juridische zin 
van het woord. Het doel van het conserveren en beschermen is vrijwel identiek, zijnde het 
veiligstellen van (de intrinsieke wetenschappelijke kennis van) onroerend erfgoedwaarden. 
ZOLAD+ streeft ernaar de aanwezige onroerend erfgoedwaarden zo goed mogelijk te 
conserveren. Een juridische bescherming is hierbij zeker geen doel op zich en moet niet 
enkel in nauwe relatie moet staan met een specifieke nood, maar ook met een 
wetenschappelijke achtergrond en met een context.  
 
Archeologie 
Er moet, in archeologische context, ook een onderscheid gemaakt worden tussen de diverse 
opties voor het conserveren (of bewaren) en het unieke karakter van het beschermen. 

                                                 
10

 Een overzicht van de rechtsgevolgen is terug te vinden op www.inventaris.vioe.be/rechtsgevolgen. 
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Beiden dienen immers, in archeologische context, een ander doel en voor beiden is dan ook 
een ander traject vereist.  
 
Het conserveren kan op twee manieren: het zogenaamd conserveren in situ, dan wel ex situ. 
De conservering van een archeologisch monument ex situ heeft tot doel het veiligstellen van 
het monument door middel van een wetenschappelijke opgraving11 en een adequaat 
depotbeheer12 van de vondsten achteraf. Met een conservering (of behoud) in situ kan 
hetzelfde bereikt worden als een decretale bescherming, maar dit heeft niet hetzelfde 
juridische karakter. Voor behoud in situ zal meestal gekozen worden in overleg met de 
bouwheer in een uitzonderlijke (volledige berging ex situ is financieel of praktisch niet 
haalbaar) of specifieke situatie (bv. bij een verkaveling). Het (gedeeltelijke) behoud in situ is 
eveneens een mogelijkheid om te voldoen aan de decretale archeologische zorgplicht. Het is 
dan ook, in tegenstelling tot het beschermen, (het aanbieden van) een alternatief traject 
voor het voldoen aan deze plicht. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een degelijke 
afspraak met de eigenaar, verkavelaar of bouwheer. 
 
Het beschermen van archeologisch erfgoed heeft an sich weinig te maken met zorgplicht, in 
die zin dat de zorgplicht een plicht is die moet nagekomen worden door de eigenaars van 
archeologisch erfgoed wanneer dat erfgoed wordt bedreigd. Een bescherming is 
daarentegen het door de overheid creëren van (weliswaar reversibele) erfdienstbaarheden 
waar specifieke eisen ten aanzien van het archeologische erfgoed in het beschermingsbesluit 
geëist worden. Wanneer het erfgoed in het gedrang komt, geldt hier wel een zorgplicht 
vanwege de eigenaar, maar dit heeft niets te maken met het feit dat het erfgoed beschermd 
is, wel omdat het erfgoed gewoonweg aanwezig is. 
 
Bouwkundig erfgoed 
ZOLAD+ streeft ernaar waardevolle structuren en elementen zo goed mogelijk te 
beschermen tegen (verdere) degradatie of vernieling en zoveel mogelijk te behouden of 
revaloriseren. Er wordt hierbij gestreefd naar een duurzaam behoud van het bouwkundige 
erfgoed (tegenover korte termijn oplossingen). Een museale “bevriezing” van het erfgoed 
wordt vermeden, maar nieuwe ingrepen gebeuren steeds op maat van het gebouw en met 
respect voor het historische kader. Behoud door ontwikkeling en ontwikkeling door behoud 
staat centraal. Een goed onderhouden patrimonium draagt immers bij tot een kwaliteitsvolle 
leefomgeving.  
 
Een wettelijke bescherming als monument of stads- of dorpsgezicht is op zich geen garantie 
voor behoud of herstel van waardevolle elementen. In welbepaalde gevallen kan 
bescherming wel een katalysator zijn om een gebouw te redden van verder verval en 
behoud voor de toekomst te verzekeren. Het juridisch statuut van de bescherming maakt 
het mogelijk onderhoudsplicht af te dwingen en financiële tegemoetkomingen te verlenen.  
 
Een specifieke moeilijkheid voor deze regio vormt het beheer van het agrarische 
patrimonium. Hoeves (langgestrekt, met losse bestanddelen, L-, U-vormig of gesloten, in 
baksteen, mergel, vakwerk of combinaties van deze) vormen zowat het meest 
karakteristieke erfgoed van de streek. Zij verliezen echter steeds meer hun landbouwfunctie 

                                                 
11

 Juridisch wordt dit dus gedekt door art. 6 van het archeologiedecreet. 
12

 Een eerstelijnsconservatie wordt uitgevoerd door het uitvoerende studiebureau 
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en een geschikte herbestemming is niet makkelijk te vinden. Bij de grote Haspengouwse 
hoeves staan stallen en schuren leeg en onderhoud van deze grote, ongebruikte volumes is 
voor veel eigenaars niet haalbaar. Vakwerkhoeves en mergelgebouwen vragen een intensief 
onderhoud. De revalorisatie van en de zorg voor dit hoevelandschap vormt één van de 
grootste uitdagingen op het gebied van bouwkundig erfgoed. Een ander knelpunt is het 
onderhoud van klein religieus erfgoed (kapellen, kruisen, graven) dat vaak verwaarloosd 
wordt uit desinteresse of omdat niet (meer) duidelijk is wie de eigenaar is.  
 

Strategie 
 
Archeologie 
Behoud ex situ – De strategie voor behoud ex situ lijkt ons vanzelfsprekend. Het volstaat hier 
de zorgplicht in het kader van bodemingrepen te blijven propageren. Dit kan enerzijds door 
een goed onderbouwde en gemotiveerde advisering (>>, module IV), anderzijds door een 
degelijke communicatie met de bouwheren en eigenaars te voeren (>>, module V). 
 
Een aparte plaats verdienen de (Vastgestelde) Afgebakende Archeologische Zones13. In 
tegenstelling tot wat men zou denken beogen deze zones geen behoud in situ. De zones 
leggen immers randvoorwaarden en criteria voor vooronderzoek op. Voorlopig houdt men 
de volgende getallen aan: alle bouwwerken groter of gelijk aan 300 m² binnen een zone14 
krijgen de facto een archeologisch voortraject. Dit voortraject kan uiteindelijk uitmonden in 
een archeologisch (voor)onderzoek. ZOLAD+ zal dus in de komende jaren op deze zones 
inzetten. De prioriteit ligt voorlopig op de locaties met de harde bestemmingen. In 
uitzonderlijke situaties worden clusters van geobserveerd (en geëvalueerd) archeologisch 
erfgoed (en vastgelegd in de CAI) vertaald naar Archeologische Zones. 
 
Behoud in situ – De strategie voor behoud in situ is minder vanzelfsprekend, voornamelijk 
omdat de keuze voor behoud in situ wordt gemaakt in functie en op basis van externe 
factoren waar archeologen zelden vat op hebben. De kans is bijvoorbeeld klein dat in het 
kader van een reeds vergunde stedenbouwkundige ingreep én de aanwezigheid van positief 
geëvalueerd en gewaardeerd archeologisch erfgoed voor behoud in situ gekozen wordt. 
Tenzij plannen minimaal plaatselijk kunnen aangepast worden, verdere ingrepen het 
bodemarchief niet verder aantasten of de integratie van het (meestal tastbaar) 
archeologisch erfgoed mogelijk is, wordt meestal gekozen voor een behoud ex situ. Behoud 
in situ brengt in deze gevallen , op enkele uitzonderingen na, immers geen meerwaarde, wel 
integendeel.  
Behoud in situ is anderzijds wel interessant wanneer een terrein, in het kader van een 
archeologisch beheerplan, voorafgaandelijk aan ruimtelijke planning wordt geëvalueerd en 
gewaardeerd: hierdoor wordt het zorggebied afgebakend en kunnen de kosten die gepaard 
gaan met een archeologisch onderzoek geraamd worden. Hoe de zorgplicht ingevuld wordt, 
is dan de uiteindelijke keuze van de latere ontwikkelaar(s): archeologievriendelijk bouwen 
met een minieme registratie tot gevolg of het bekostigen van een opgraving. Het is dus zaak 
het behoud in situ als mogelijkheid te blijven voorstellen, én naar de bouwheren én naar de 

                                                 
13

 In de beleidsbrief van minister Bourgeois bekend onder de naam BeWAEr-zones 
14

 Buiten de zones ligt de drempel op 3000 m². 
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politiek-verantwoordelijken. Ten slotte is het noodzakelijk om te stellen dat voor ZOLAD+ 
behoud in situ een middel voor archeologisch beheer is en geen uiteindelijk doel. 
 
Beschermen – In dit kader is het volgens ons noodzakelijk om, op basis van lokale en 
regionale situaties, enkele keuzes te maken. Een eerste belangrijke keuze is of bescherming 
van archeologisch erfgoed voor ZOLAD+ een gewenst beleidstraject is. Het is immers bij 
voorbaat de aanzet tot het creëren van archeologische reservaten. We kunnen ons ook de 
vraag stellen of een archeologisch monument, wanneer het juridisch is beschermd, ook 
effectief is beschermd in de zin dat het ook is ‘behoed voor vernieling’. Voor onze gebieden 
is ons slechts één studie wat dat betreft bekend15 en deze geeft geen uitsluitsel wat 
definitieve beheersmaatregelen aangaat. Voor ZOLAD+ is een bescherming van 
archeologisch erfgoed voorlopig dus geen gewenst beleidstraject en zal ZOLAD+ in deze 
richting geen of amper impulsen geven. Een andere keuze die dient gemaakt is de rol die 
ZOLAD+ wenst te spelen in door externen ingeleide beschermingsdossiers. Bij dergelijke 
dossiers zal ZOLAD+ zijn volledige medewerking verlenen. 
 
Bouwkundig erfgoed 
ZOLAD+ zal zich t.a.v. particulieren toeleggen op sensibiliseren en responsabiliseren. Hierbij 
is het verschaffen van correcte informatie al een eerste belangrijke stap. Eigenaars van 
bouwkundig erfgoed worden gewezen op hun rechten en plichten. Vanuit het principe 
‘voorkomen is beter dan genezen’ wordt regelmatig onderhoud gestimuleerd, o.a. door 
lidmaatschap van Monumentenwacht en het opmaken van onderhoudsplannen aan te 
moedigen. (>>, loketfunctie) 
 
Het is belangrijk om de zorg voor het erfgoed op een positieve manier te stimuleren, niet 
alleen in de communicatie, maar ook door het ontwikkelen en aanmoedigen van initiatieven 
die het lokale erfgoed ondersteunen. De gemeentelijke onderhoudspremie voor niet-
beschermd erfgoed en het project rond kapellen (in voorbereiding) van de gemeente Riemst 
zijn voorbeelden van projecten die een positieve impuls geven. Ook het (laten) opmaken van 
herwaarderingsplannen moet in deze context vermeld worden.  
 
ZOLAD+ begeleidt de gemeenten verder bij het uitbouwen van een algemeen beleid rond 
bouwkundig erfgoed. Er is in de eerste plaats nood aan het uitwerken van een visie op het 
vlak van niet-beschermd bouwkundig erfgoed. Eventueel kan voor de implementatie van 
deze visie gebruik gemaakt worden van het instrument van de stedenbouwkundige 
verordening of bijkomende gemeentelijke wetgeving opgesteld worden.  
Het beheer van het gemeentelijke patrimonium wordt waar nodig ondersteund.  
 
ZOLAD+ voert ook een actief beleid m.b.t. probleemmonumenten. Het brengt problemen 
onder de aandacht en zoekt mee naar oplossingen. Concrete projecten zijn o.a. het kasteel 
in Rekem, het Apostelhuis in Rijkhoven, enkele verwaarloosde hoeves in Riemst.  
 
Wat het specifieke instrument van de wettelijke bescherming betreft zal ZOLAD+ bij dossiers 
ingeleid door externen zijn medewerking verlenen, maar ook op het vlak van bouwkundig 
erfgoed wordt geen actief beschermingsbeleid gevoerd. Enkel in welbepaalde dossiers (bvb. 

                                                 
15

 Louwagie e.a. 2005. 
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een wettelijke bescherming kan impulsen geven voor de restauratie van een 
beschermenswaardig gebouw) kunnen hieromtrent initiatieven genomen worden. Dat zal 
steeds gebeuren in nauw overleg met de gemeenten en Ruimte en Erfgoed.  
 

Stappen 
 
Archeologie 
De intergemeentelijke erfgoedconsulent archeologie zal in het kader van de 
conservatie/bescherming in 2010-2016 de volgende stappen ondernemen: 

o Zorgplicht propageren 
o Archeologische beheerplannen/masterplannen opstellen 
o Knelpunten rond conservatie oplijsten 
o Archeologische Zones afbakenen 

 
Bouwkundig erfgoed 
De intergemeentelijke erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed zal in het kader van de 
conservatie/bescherming in 2010-2016 de volgende stappen ondernemen: 

o Toelichten onderhoudsplicht en premieregelingen 
o Toelichten rechtsgevolgen inventaris 
o Toelichten andere wetgeving relevant voor bouwkundig erfgoed 
o Uitwerken onderhoudspremie voor niet-beschermd erfgoed 
o Bijkomende afspraken maken met gemeentes inzake niet-beschermd 

waardevol erfgoed 
o Aanmoedigen lidmaatschap Monumentenwacht en verslagen laten opstellen 
o Betrokken partijen samenbrengen om probleemmonumenten aan te pakken 

en mee zoeken naar oplossingen in complexe dossiers 
 Instandhoudings/onderhoudswerken 
 Zoeken naar geschikte herbestemming 

o Actie ondernemen tegen verwaarlozing, bvb. door aanmaningen, 
‘herwaarderings’projecten,... 

 
 

Eindproduct 
 
De beoogde eindproducten van de conservatie/bescherming voor archeologie zijn:  

o Uitgevoerde opgravingen (ex situ) 
o Depot (ex situ) 
o Afgebakende zorggebieden 
o Archeologische beheerplannen 
o Beschermde archeologische zones 
o Archeologische sites onder monitoring 
o Afgebakende archeologische zones  

 
De beoogde eindproducten van de conservatie/bescherming voor bouwkundig erfgoed zijn:  
 

o Goed onderhouden patrimonium 
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 Met duurzame (her)bestemming op maat van het gebouw 
 Zonder storende ingrepen 

o Gemeentelijke regelgeving en visie 
o Onderhoudsplannen voor gerestaureerde gebouwen 
o Herwaarderingsplannen 
o Beschermde monumenten 

 
 

Actoren 
 
 ZOLAD+ 
 Agentschap Ruimte & Erfgoed 
 VIOE 
 Eigenaars/bewoners 
 Gemeentes 
 Monumentenwacht 

 

Literatuur 
 
LOUWAGIE G., NOENS G., DEVOS Y. 2005. Onderzoek van het bodemmilieu in functie van het 

fysisch-chemisch kwantificeren van de effecten van grondgebruik en beheer op 
archeologische bodemsporen in Vlaanderen, Eindrapport, Gent. 

VIOE, Handleiding voor het inventariseren van afgebakende archeologische zones, 
(conceptversie 23/11/2010), Brussel. 
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Module III 
Adviseren 
Eerstelijnszorg voor het erfgoed via stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen 
 
 

 

Juridische achtergrond 
 
Archeologie 
De rechtsgrond voor het ‘archeologisch’ adviseren van stedenbouwkundige dossiers wordt 
gevormd door enkele artikelen in de Vlaamse codex. Zo kan de gemeente bij 
vergunningsaanvragen conform art. 4.2.19 §1 advies vragen aan ZOLAD+. Dit geldt evenzeer 
voor aanvragen die conform het art. 4.7.16 §1, respectievelijk 4.7.26 §4, eerste lid, 2° sinds 1 
september 2009 voor advies inzake onroerend erfgoed voorgelegd moeten worden aan 
Ruimte en Erfgoed. 
 
Bouwkundig erfgoed 
De juridische houvast voor het adviseren van plaatselijke dossiers wordt eveneens gevormd 
door de hierboven vermelde artikelen in de Vlaamse codex. De advisering van 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen door een lokale dienst monumentenzorg is niet 
in de sectorwetgeving verankerd, behalve voor de sloop van geïnventariseerd erfgoed. Het 
BVR van 2 juli 2010 met betrekking tot de adviesprocedure bij sloop van gebouwen 
opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed16 geeft de gemeenten, 
anticiperend op het nieuwe onroerend erfgoeddecreet17 dat in opmaak is, de mogelijkheid 
zelf een advies te bezorgen aan Ruimte en Erfgoed.  
 

Doel 
 
Algemeen kan gesteld worden dat het advieswerk de motor is van een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband rond onroerend erfgoed: het advieswerk zorgt niet enkel voor 
contacten met andere disciplines zoals ruimtelijke ordening, natuur, landbouw en mobiliteit, 
het is ook een uitgelezen kanaal om de filosofie achter een samenwerkingsverband te 
propageren, te implementeren (>>, Module IV), het beleid van de dienst kenbaar te maken 
en potentiële probleemdossiers tijdig te ontmijnen. Aan de andere zijde van dit spectrum 
bevinden zich de bouwheren: via het advies worden zij enerzijds gesensibiliseerd, maar 
vooral geresponsabiliseerd. Het is dan ook de taak van de erfgoedconsulenten door middel 

                                                 
16

 2 JULI 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 
betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning en tot wijziging van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies 
verlenen, wat betreft aanvragen die de sloop van gebouwen of constructies omvatten opgenomen in de inventaris van 
het bouwkundig erfgoed.  

17
 In de conceptnota onroerend erfgoeddecreet (versie 22 juli 2010, pp. 12-13) wordt gesteld dat gemeenten onder 
bepaalde voorwaarden een erkenning kunnen krijgen als onroerend erfgoedgemeente. Deze gemeenten zouden o.a. de 
bevoegdheid krijgen adviezen te geven bij sloopaanvragen voor geïnventariseerd erfgoed en ruimtelijk en financieel 
minder ingrijpende beslissingen. 
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van een advies een eerstelijnszorg rond onroerend erfgoed te verstrekken. Een dergelijke 
eerstelijnszorg kan ook via een loketfunctie ingevuld worden. In die zin zal de term ‘advies’ 
en ‘advisering’ voorbehouden worden voor het geheel van documenten en procedures 
waarbij de erfgoedconsulenten maatregelen (laten) treffen in het kader van 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen (en aanverwanten zoals MER’s, RUP’s,…), met 
inbegrip van (pre)advies tijdens het voortraject van een bouwaanvraag, ter 
bescherming/vrijwaring van het onroerende erfgoed. Alle andere vormen van de 
eerstelijnszorg worden in het vervolg ‘consult’ genoemd en worden in module V besproken. 
 
Archeologie 
Meer specifiek moet gesteld worden dat het doel (en logischerwijs dus ook de inhoud) van 
een archeologisch advies anders is dan een advies opgesteld voor bouwkundig erfgoed. In 
een archeologische context moet er eerst gekeken worden of er daadwerkelijk archeologisch 
erfgoed aanwezig is. Een archeologisch advies zal dus in een eerste luik bestaan uit een 
aantal criteria of indicatoren waaraan voldaan is, in een tweede luik uit een aantal 
voorwaarden die eerst toelaten de erfgoedwaarden te inventariseren/karteren, dan toelaten 
de waarden te evalueren, om ze in laatste instantie ze (ex situ) voor vernieling te behoeden. 
 
Welke dossiers adviseert de erfgoedconsulent archeologie: 

 Dossiers met bodemingrepen >= 2000 m² 

 Dossiers met bodemingrepen < 2000 m² met duidelijke aanwijzingen voor een risico 
op aanwezigheid van archeologisch erfgoed (>>, indicatoren of criteria) 

 Verkavelingen >= 5 loten 

 Verkavelingen < 5 loten, bij duidelijke aanwijzingen voor een risico op aanwezigheid 
van archeologisch erfgoed (>>, indicatoren of criteria) 

 Dossiers die doorgestuurd worden vanuit het Agentschap Ruimte & Erfgoed, 
ingediend door de gemeente Riemst, Bilzen, Lanaken en Voeren. 18 

 RUP’s, MER’s,… 
 
De indicatoren of criteria zijn: 

 De grootte 

 De geëvalueerde potentie (in gelijkaardige landschappelijke situaties) 

 De Centrale Archeologische Inventaris (CAI, <<) 

 De archeologische vondsten in de onmiddellijke omgeving (interne informatie) 

 Eerdere archeologische vaststellingen 

 Luchtfoto's  

 Het historische kaarten- en bronnenmateriaal 

 Het beschermde goed (monument, landschap of dorpsgezicht) 

 Het geomorfologische onderzoek (in combinatie met andere criteria) 

 De bewaringsomstandigheden (in combinatie met andere criteria) 

 De topografie (in combinatie met andere criteria) 

 De hydrologie (in combinatie met andere criteria) 
 

                                                 
18

 In principe dient ZOLAD+ vanuit de resultaatsverbintenis met de Vlaamse overheid deze dossiers te pre-adviseren. Het 
gaat om items uit de bijzondere en reguliere procedure (zie Vlaamse Codex art. 4.7.1 en 4.7.2). Hier dienen nadere 
afspraken gemaakt te worden. 



Bijlagen bij Jaarverslag ZOLAD+ 2010 

 

130 

 

De mogelijkheden die toelaten de waarden te inventariseren/karteren zijn en dus de inhoud 
uitmaken van het advies, het Programma van eisen of de bijzondere voorwaarden: 

 Proefsleuvenonderzoek (in diverse configuraties en grootteorden) 

 Strip map and sample methode (waarbij een prospectie vlakdekkend wordt 
georganiseerd) 

 Proefputten (meestal in combinatie met andere mogelijkheden) 

 Boringen (meestal in specifieke situaties, dus geen standaardmethode) 

 Geofysisch onderzoek (meestal in specifieke situaties) 
 
De mogelijkheden die toelaten te waarderen zijn en dus de inhoud uitmaken van het advies, 
het Programma van eisen of de bijzondere voorwaarden: 

 Naar grootte (en/of context) 
o Aanleggen van kijkvensters (bij proefsleuven) 
o Aanleggen van dwarssleuven (bij proefputten of -sleuven) 
o Het verdichten van het grid (bij boringen, proefputten of -sleuven) 

 Naar inhoud 
o Het couperen van een selectie van sporen (bij strip map and sample en bij 

proefsleuvenonderzoek) 
 
De mogelijkheden die toelaten de waarden te vrijwaren of te behouden zijn en dus de 
inhoud uitmaken van aanbevelingen na een evaluatie: 

 In situ 
o Ophogen van het terrein 
o Aanleggen van een funderingsplaat op maaiveldhoogte 
o Planaanpassing 
o Beperkt funderen op palen 

 Ex situ 
o Definitief opgraven 

 
Bouwkundig erfgoed 
Bij bouwkundig erfgoed is om evidente reden makkelijker te bepalen welke dossiers vanuit 
het aspect erfgoed geadviseerd dienen te worden. Standaard krijgen dossiers m.b.t. 
voorlopig of definitief beschermde monumenten, percelen gelegen binnen een voorlopig of 
definitief beschermd stads- of dorpsgezicht, percelen binnen het gezichtsveld van een 
voorlopig of definitief beschermd monument en constructies opgenomen op de inventaris 
van het bouwkundig erfgoed, een advies vanuit onroerend erfgoed. Anders dan het 
archeologisch advies, dat bijkomende voorwaarden kan opleggen, maar normaliter geen 
invloed heeft op het verlenen van de vergunning zelf, is het bouwkundig advies mee 
beslissend voor het al dan niet verkrijgen van een vergunning. Om deze reden is vooroverleg 
enorm belangrijk. In de fase van het (voor)ontwerp kan de bouwheer (en architect) 
gesensibiliseerd worden, kunnen problemen ontmijnd en compromissen gesloten worden. 
ZOLAD+ wil dan ook zowel bij gemeenten als bouwheren als architecten pleiten voor 
voorafgaandelijk overleg en een gunstig preadvies vóór het indienen van een bouwaanvraag, 
zeker bij ingrijpende bouwwerken. 
 
Bij de opstart van ZOLAD+ in januari 2010 zijn de gemeenten gewoon alle 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen met betrekking tot bouwkundig erfgoed ter 
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advies voor te leggen aan Ruimte en Erfgoed, ook als deze geen adviesplicht hebben. Op 
deze manier worden ook de aanvragen met betrekking tot niet-beschermd erfgoed 
geadviseerd vanuit de historische waarden van het gebouw en/of de omgeving en worden 
via de stedenbouwkundige vergunning voorwaarden gesteld voor het behoud van het lokale 
erfgoed. De aanwezigheid van een IOED kan hier zorgen voor een snellere procedure. De 
dossiers waarin Ruimte en Erfgoed geen adviesplicht heeft, kunnen geadviseerd worden 
door de intergemeentelijke erfgoedconsulent die korter op de bal kan spelen en beter op de 
hoogte is van de plaatselijke toestand. Bij dossiers waarin Ruimte en Erfgoed wel 
adviesplicht heeft, vergemakkelijkt een voorafgaandelijk advies van ZOLAD+ als lokaal 
kenniscentrum het werk van Ruimte en Erfgoed. We zullen dan ook de bestaande 
procedures herzien en een goed draaiende adviesprocedure realiseren waarin ZOLAD+, net 
zoals voor archeologie, als lokaal aanspreekpunt een meerwaarde betekent. 
 

Strategie 
 
In beide disciplines is het belangrijk dat de diverse actoren de dienstverlening van ZOLAD+ 
kennen. Vice versa geldt het ook dat ZOLAD+ de verschillende (gemeentelijke) procedures 
moet kennen zodat het advies (en vooral dan de procedure ervan) gemakkelijk en zonder 
meerwerk van de diensten verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening kan geïmplementeerd 
worden. In deze context kan het nuttig zijn naast de gemeentelijke diensten ruimtelijke 
ordening met andere gemeentelijke of stedelijke diensten monumentenzorg/archeologie19 
te overleggen omtrent reeds bestaande procedures, mogelijke valkuilen en/of niet-
realistische of niet-realiseerbare werkpistes of procedures.  
 
Hierbij dient opgemerkt dat de procedure voor het archeologisch adviseren al door de 
ZOLAD op punt werd gesteld. ZOLAD+ zal deze procedure en werkwijze integraal overnemen 
omdat het adviessysteem in het verleden al zijn deugdelijkheid bewees. Voor bouwkundig 
erfgoed wordt in overleg met de betrokken partners een nieuwe procedure uitgewerkt. Deze 
zal geëvalueerd en bijgestuurd worden. De afsprakennota m.b.t. archeologische en 
bouwkundige advisering bevindt zich in bijlage (>>, bijlage 1) 
 
Archeologie 
Het advies is uit twee delen opgebouwd. Eerst en vooral is er het overwegend gedeelte dat 
op haar beurt bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel beschrijft het decretaal-
juridisch kader (het ‘gelet op’-gedeelte), het tweede onderdeel de argumentatie met de 
verschillende indicatoren (het ‘overwegende’-gedeelte). Het tweede deel van het advies is 
het beschikkend gedeelte waarin de voorwaarden van het advies opgelijst worden. 
 
Wat de procedure na het advies betreft, kan dit via onderstaande flowchart toegelicht 
worden. De procedure start vanaf het moment dat de erfgoedconsulent een verkennend 
gesprek heeft met de bouwheer. De procedure eindigt vanzelfsprekend bij de planrealisatie. 
 
 
 
 

                                                 
19

 Mechelen, Antwerpen,… 
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Het advies komt tot stand door een confrontatie van de geplande ingrepen met de 
aanwezige erfgoedwaarden (evaluatie, waardering (<<) en afweging van dit 
beoordelingskader en de geplande ingrepen).  
Basisevaluatie: 

 Status (monument, dorpsgezicht, inventaris,...) 

 Literatuur 

 Historische bronnen 
o Iconografisch 
o Cartografisch 
o kadaster 
o Archivalisch 

 (bouw)historisch onderzoek 

 Bouwfysisch onderzoek 

 Plaatsbezoek 
Bijkomende evaluatiecriteria 

 Gaafheid 

 Zeldzaamheid 

 Authenticiteit 

 Representativiteit 

 Ensemblewaarde 

 Contextwaarde 
Waardering (van het geheel en de afzonderlijke delen): 

 Artistieke waarde 

 Wetenschappelijke waarde 

 Historische waarde 

 Volkskundige waarde 

 Industrieel-archeologische waarde 

 Andere sociaal-culturele waarde 
Beoordeling van de geplande ingrepen (totaalconcept en afzonderlijke ingrepen) op basis 
van evaluatie en waardering: 
De geplande ingrepen ... de erfgoedwaarde 

 Versterken 

 In stand houden/vrijwaren 

 Beschadigen/afbreuk doen aan 

 Doen verdwijnen 
 
De opmerkingen en voorwaarden die in het advies geformuleerd worden, worden duidelijk 
gemotiveerd. Uit de opmerkingen volgt een conclusie die gunstig, gunstig onder 
voorwaarden, of ongunstig kan zijn. 
 
Bij dossiers die zowel door Onroerend Erfgoed Limburg als door ZOLAD+ geadviseerd 
worden, en bij moeilijke dossiers, wordt steeds overleg gepleegd met Onroerend Erfgoed 
Limburg.  
 
 

Stappen 
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Archeologie 
De intergemeentelijke erfgoedconsulent archeologie zal in het kader van de advisering in 
2010-2016 de volgende stappen ondernemen: 

o Blijven stroomlijnen van de adviesprocedure door middel van afsprakennota 
o Procedures voor het adviseren van MER’s en RUP’s opstellen 

 
Bouwkundig erfgoed 
De intergemeentelijke erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed zal in het kader van de 
advisering in 2010-2016 de volgende stappen ondernemen: 

o Raadplegen andere diensten Monumentenzorg 
o Overleggen met gemeentelijke diensten ruimtelijke ordening 
o Uitwerken adviesprocedure in afsprakennota 
o Uitwerken register en sjabloon adviezen 
o Evalueren en bijsturen adviesprocedure 
o Overleggen met Onroerend Erfgoed Limburg 

 

Eindproduct 
 
In beide disciplines zijn de beoogde eindproducten: 

o een gemotiveerd advies 
o stedenbouwkundige vergunningen waarbij de aanwezige erfgoedwaarden in 

rekenschap genomen worden 
o gevrijwaarde en gerevaloriseerde erfgoedwaarden (<<, Module IIb 

conserveren/beschermen) 
 

Actoren 
 
 ZOLAD+ 
 Gemeentelijke diensten 
 Agentschap Ruimte en Erfgoed 
 Bouwheren 
 Architecten 
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Module IV 
Implementeren & integreren 
Het verankeren van onroerend erfgoed in andere beleidsvelden 

 
 

 
Aangezien het onroerende erfgoed nooit los staat van een omgeving en een ruimtelijke 
context is er allereerst een belangrijke verwevenheid met Ruimtelijke Ordening. Daarnaast 
wordt gezocht naar afstemming met andere beleidsvelden, zoals cultuur, toerisme, 
landbouw, leefmilieu, ... die nauwe banden hebben met onroerend erfgoed.  
 

Juridische achtergrond 
 
De conventies van de Raad van Europa inzake (onroerend) erfgoed bepleiten een 
geïntegreerd onroerend erfgoedbeleid. De conventie van Granada (door België bekrachtigd 
op 8 juni 1992) die handelt over het behoud van het architectonische erfgoed stelt  
 

Art. 10: “Iedere Partij verplicht zich ertoe een geïntegreerd beleid te voeren 
dat is gericht op het behoud van het architectonische erfgoed en dat: 
1. de bescherming van het architectonische erfgoed aanvaardt als een 

essentieel doel van de ruimtelijke ordening en de stadsplanning en 
waarbij ervoor wordt gezorgd dat met dit vereiste rekening wordt 
gehouden in de diverse stadia, zowel bij de planologische uitwerking, als 
bij de procedures voor het verlenen van vergunningen voor de uit te 
voeren werkzaamheden;  

(...) 
3. het behoud, de bevordering en de verbetering van het architectonische 

erfgoed maakt tot één van de pijlers van het beleid inzake cultuur, 
milieubeheer en ruimtelijke ordening;  

(...)” 
 
Het Verdrag van Malta (Valletta) (in 2010 door Vlaanderen geratificeerd) over de 
bescherming van het archeologische erfgoed behandelt in artikel 5 het geïntegreerd behoud 
van het archeologische erfgoed (<<, Module IIb).  
Ook de conventie van Faro over de bijdrage van het culturele erfgoed aan de samenleving 
(waarvan de ratificatie door Vlaanderen wordt voorbereid) gaat uit van een geïntegreerde 
aanpak. Het benadrukt bovendien het economische potentieel van het erfgoed en het 
belang voor duurzame ontwikkeling.  
 

Art. 8: “Environment, heritage and quality of life : The Parties undertake to 
utilise all heritage aspects of the cultural environment to: 
a enrich the processes of economic, political, social and cultural 

development and land-use planning, resorting to cultural heritage impact 
assessments and adopting mitigation strategies where necessary; 
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b promote an integrated approach to policies concerning cultural, 
biological, geological and landscape diversity to achieve a balance 
between these elements; 

c reinforce social cohesion by fostering a sense of shared responsibility 
towards the places in which people live; 

d promote the objective of quality in contemporary additions to the 
environment without endangering its cultural values.” 

 
De nauwe verwantschap tussen Onroerend Erfgoed en Ruimtelijke Ordening is op 
verschillende manieren vertaald in de Vlaamse wet- en regelgeving. Beide beleidsvelden 
werden in het kader van Beter Bestuurlijk Beleid onder hetzelfde beleidsdomein 
ondergebracht. Er is ook een juridische verwevenheid met de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening; in het kader van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen wordt vaak verplicht 
advies gevraagd van de administratie onroerend erfgoed (<<, Module III). Een concreet 
beleidsinstrument is de bescherming van waardevolle landschappen (ankerplaatsen) door 
verankering in een RUP (erfgoedlandschappen). Deze regelgeving is evenzeer relevant voor 
het bouwkundige erfgoed en de archeologische sites die deel uitmaken van een 
ankerplaats.20 
Wat de afstemming met andere beleidsdomeinen betreft, kunnen we o.a. verwijzen naar het 
Cultureel-Erfgoeddecreet  
 

Art. 3 §2. “Het beleid voor het cultureel erfgoed en het beleid voor het 
onroerend erfgoed worden door de Vlaamse Regering op elkaar afgestemd 
(...)” 

 
en het protocol van 23 oktober 2009 m.b.t. het cultureel erfgoedbeleid en het onroerend 
erfgoedbeleid.21  
 

Doel 
 
Het uitgangspunt is dat onroerend erfgoed integraal deel uitmaakt van onze leefomgeving 
en bepalend is voor het karakter van een streek. De verwevenheid met andere beleidsvelden 
is dus vanzelfsprekend en we zoeken naar goede samenwerking door afstemming en 
verankering van het beleid.  
 
In het streven naar ruimtelijke kwaliteit moeten erfgoedwaarden mee afgewogen worden 
naast andere, bvb. economische, criteria. Het creëren van een erfgoedreflex in de ruimtelijke 
planning kan door erfgoedwaarden van bij de aanvang mee te nemen in de 
planningsprocessen. Het onroerende erfgoed wordt zo verankerd in de structuurplanning en 
het stedenbouwkundige beleid. Door duidelijke afspraken te maken en van in het begin 
rekening te houden met de onroerend erfgoedwaarden, wordt ook geanticipeerd op 
eventuele problemen. 
 

                                                 
20

 In het nieuwe onroerend erfgoeddecreet zal men dit instrument dan ook verruimen (conceptnota onroerend 
erfgoeddecreet (p. 17-18): erfgoedrichtplannen en erfgoedlandschappen).  

21
 Protocol tussen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media en het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen 
en Onroerend Erfgoed met betrekking tot het cultureel-erfgoedbeleid en het onroerend-erfgoedbeleid. 
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Daarnaast willen we er voor waken dat het onroerende erfgoed ook in andere 
beleidsdomeinen zoals cultuur, toerisme, landbouw, leefmilieu,… waar nodig in rekenschap 
wordt genomen.  
 
Er kan, bijvoorbeeld, gedacht worden aan: 
 
Cultuur/erfgoedcel 

o Algemeen samenwerken rond roerend, immaterieel en religieus erfgoed 
o Depotwerking 
o Koppeling met bestaande roerend erfgoed-inventarissen 
o Gezamenlijk opstarten van een erfgoed-beeldbank 
o Leader+- en andere subsidie-initiatieven 
o … 

 
Toerisme 

o Ontwerpen van erfgoedspecifieke wandel- en fietsroutes 
o (inhoudelijke) ontsluiting van bepaald monumentaal erfgoed 
o Organiseren van erfgoedtentoonstellingen 
o Samenwerken ikv. herbestemming/uitbating toeristische voorzieningen in 

historische gebouwen 
o … 

 
Landbouw 

o Gezamenlijke aanpak van de erosieproblematiek: in samenspraak met de 
gemeenten wordt overlegd over de te volgen procedure (advies, veldwerk,…) 

o Opstarten van evaluatiedossiers ism. Landbouwraad of afzonderlijke landbouwers 
o Afspraken met landbouwers 
o … 

 
Leefmilieu 

o Incorporeren van erfgoedluik bij landschapswandelingen 
o Gezamenlijke acties mbt. archeologievriendelijke ingrepen 
o Holistische benadering landschap 
o Opstarten van overleg mbt. erfgoedlandschappen 
o … 

 
 

Strategie 
 
De verankering van het onroerende erfgoed met ruimtelijke ordening wordt enerzijds 
gerealiseerd door de implementatie van een archeologisch en bouwkundig advies bij 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen (<< Module IV), anderzijds door rekening te 
houden met onroerend erfgoed in de ruimtelijke planning en ZOLAD+ te betrekken bij de 
opmaak van RUP’s en aanverwante zaken. De afspraken die hieromtrent in het verleden 
rond archeologie werden gemaakt, worden bestendigd. Met betrekking tot het 
bouwkundige erfgoed worden nieuwe afspraken gemaakt met de gemeentelijke diensten 
ruimtelijke ordening. Deze zullen regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd 
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worden. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de respectievelijke taken van ZOLAD+ 
en de gemeentelijke diensten ruimtelijke ordening. 
 
Met andere beleidsdomeinen zoals cultuur, natuur, toerisme, wordt door duidelijke 
communicatie en overleg een goede samenwerking en afstemming, nagestreefd. Deze 
samenwerking zal gedeeltelijk ad hoc verlopen. Er wordt daarnaast gepoogd dit beleidsplan 
ingang te doen vinden in de respectievelijke beleidsdocumenten. Er zal gezocht worden naar 
afstemming van het onroerend erfgoedbeleid met het beleid van de erfgoedcel Haspengouw 
en Voeren in oprichting. 
 

Stappen 
 
De intergemeentelijke erfgoedconsulenten archeologie en bouwkundig erfgoed zullen in het 
kader van de implementatie in 2010-2016 de volgende stappen ondernemen: 

o Dit document ter commentaar22 doorsturen naar de verschillende gemeentelijke 
diensten 

o Afspraken maken m.b.t. advisering (<< Module IV) 
o Afspraken maken m.b.t. ruimtelijke planning (RUP’s, << Module IV) 
o Afspraken evalueren en evt. bijsturen 
o Onderzoeken wenselijkheid erfgoedlandschappen 
o Samenwerken met andere diensten 

 

Eindproduct 
 
In beide disciplines zijn de beoogde eindproducten 

o Stedenbouwkundige vergunningen gemotiveerd vanuit erfgoedwaarden (<<) 
o Onroerend erfgoedparagrafen in RSP, RUP’s, MER’s,… 
o Evt. gemeentelijke reglementen m.b.t. onroerend erfgoed 
o Erfgoedlandschappen 
o Een verankerde samenwerking met de verschillende diensten verantwoordelijk 

voor cultuur, toerisme, landbouw, milieu,… 
 

Actoren 
 
 ZOLAD+ 
 Gemeentelijke administratie(s) en de diverse diensten 
 Regionale Lanschappen 
 Erfgoedcel 

 
 
 
 
 

                                                 
22

 Het document werd verspreid onder de verschillende gemeentelijke diensten  
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Module V 
Ontsluiting & communicatie 
Het streven naar een breed maatschappelijk draagvlak 
 
 

 

Juridische achtergrond 
 
De Europese conventies van inzake (onroerend) erfgoed vermelden het belang van 
informatieverspreiding, bewustmaking van het publiek voor de waarden van het erfgoed en 
het stimuleren van de belangstelling, bvb. door openstellingen. 
 

Conventie van Granada, art. 15. “Iedere Partij verplicht zich ertoe: 
1. het publiek bewust te maken van de waarde van het behoud van het 
architectonische erfgoed, niet alleen als onderdeel van de culturele 
identiteit maar ook als bron van inspiratie en creativiteit voor de huidige en 
toekomstige generaties; 
2. in verband daarmee een beleid voor te staan dat is gericht op 
verspreiding van informatie en op het bewust maken van het publiek, in het 
bijzonder met behulp van moderne communicatie- en 
propagandatechnieken, waarbij in het bijzonder wordt beoogd; 
a. bij het publiek, vanaf de schoolgaande leeftijd, belangstelling dan wel 
meer belangstelling te wekken voor de bescherming van het erfgoed, de 
kwaliteit van de gebouwde omgeving en voor de architectuur; 
b. de eenheid van het culturele erfgoed en de banden die er bestaan tussen 
architectuur, kunst, volksgebruiken en levensgewoonten, op Europees, 
nationaal of regionaal niveau zichtbaar te maken.” 
 
Conventie van Valetta, art. 9. “Iedere Partij verplicht zich ertoe:  
1. voorlichtingscampagnes te voeren om bij het publiek besef te kweken en 
te ontwikkelen van de waarde van het archeologische erfgoed voor het 
begrip van het verleden en de bedreigingen voor dit erfgoed; 
2. de toegang van het publiek tot belangrijke bestanddelen van het 
archeologisch erfgoed, met name vindplaatsen, te bevorderen en het 
tentoonstellen aan het publiek van geselecteerde archeologische 
voorwerpen te stimuleren.” 
 
Conventie van Faro, art. 12. “The Parties undertake to: 
a encourage everyone to participate in: 
– the process of identification, study, interpretation, protection, 
conservation and presentation of the cultural heritage ; 
– public reflection and debate on the opportunities and challenges which 
the cultural heritage represents; 
b take into consideration the value attached by each heritage community to 
the cultural heritage with which it identifies; 
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c recognise the role of voluntary organisations both as partners in activities 
and as constructive critics of cultural heritage policies; 
d take steps to improve access to the heritage, especially among young 
people and the 
disadvantaged, in order to raise awareness about its value, the need to 
maintain and preserve it, and the benefits which may be derived from it.” 

 

Doel 
 
Door ontsluiting en communicatie streeft ZOLAD+ twee belangrijke doelstellingen na, 
namelijk dienstverlening m.b.t. het onroerende erfgoed en het uitbouwen van een breed 
maatschappelijk draagvlak. ZOLAD+ is als intergemeentelijke dienst ideaal geplaatst om het 
erfgoed dichter bij de mensen te brengen. 
 
ZOLAD+ vervult een loketfunctie voor consult. Het wil een lokaal en toegankelijk 
aanspreekpunt zijn voor het onroerende erfgoed. Het wil zoveel mogelijk informatie rond 
onroerend erfgoed aanbieden, particulieren (bouwheren, architecten, 
projectontwikkelaars,…) helpen bij hun vragen en hun begeleiden bij hun dossiers. Ook voor 
de gemeenten is ZOLAD+ vanzelfsprekend het eerste aanspreekpunt voor het onroerende 
erfgoed. ZOLAD+ kan ook fungeren als tussenpersoon (bvb. bij contacten met Ruimte en 
Erfgoed) en verschillende partijen samenbrengen. Doel is dus het faciliteren in ruime zin van 
particulieren en gemeenten. Bijkomend willen we door een goede dienstverlening bereiken 
dat erfgoed minder als een last en meer als een meerwaarde wordt gezien. 
 
Ook het brede publiek willen we bewust maken van de waarden van het onroerende erfgoed 
en hun belangstelling en engagement vergroten. De zorg voor het onroerende erfgoed heeft 
namelijk weinig zin, als er geen algemene maatschappelijke consensus over het belang ervan 
bestaat.  
 

Strategie 
 
Om de ambitie van lokaal aanspreekpunt te realiseren, moeten de mensen allereerst de weg 
vinden naar ZOLAD+. Voor archeologie kan verder gebouwd worden op de reputatie van de 
ZOLAD, maar de verruimde werking van ZOLAD+ moet kenbaar gemaakt worden. Dit gebeurt 
o.a. door het verspreiden van een folder, website, info-avonden, doorverwijzing door de 
gemeenten,…. We zorgen voor een persoonlijk contact, o.a. door het afleggen van 
plaatsbezoeken, en informeren daarnaast ook via website en nieuwsberichten.  
 
De ontsluiting van het erfgoed voor het brede publiek gebeurt door hen te informeren over 
de werking van ZOLAD+ en de lopende projecten. Mogelijke manieren hiervoor zijn het 
publiceren van nieuwsberichten op de website of in gemeentelijke infobladen, het 
organiseren van infoavonden en lezingen, het plaatsen van infopanelen bij werven. 
 
Daarnaast organiseert ZOLAD+ ook meer algemene publieksactiviteiten en werkt ze mee aan 
ontsluitingsprojecten. Deze gebeuren vaak in samenwerking met andere diensten zoals 
toerisme en cultuur. Bestaande en lopende projecten zijn o.a.: 
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o “’t Is maar de kwestie ze te vinden”, Overzichtstentoonstelling ZOLAD 2004-2009 
o Ontsluiting Pietersheim 
o Remise Munsterbilzen 
o Leader+-project: “Een landschap van kerkdorpmusea” 
o Leader+-project: “Het landschap vertelt” 
o Leader+-project: “Voeren op weg” 
o Open Monumentendag 

Mogelijkheden voor de toekomst (voor meer mogelijkheden <<, Module IV): 
o Kleinschalige tentoonstellingen bij eigenaars van OE 
o Vertelavonden 
o Erfgoedwandelingen of –fietsroutes 
o ... 

 
ZOLAD+ werkt tenslotte ook nauw samen met de plaatselijke heemkundige kringen, scholen, 
jeugdverenigingen en vrijetijdsarcheologen (bvb. project slag van Lafelt). 

 

Stappen 
 
De erfgoedconsulenten zullen in het kader van ontsluiting en communicatie in 2010-2016 de 
volgende stappen ondernemen:  

o Vragen beantwoorden en dossiers begeleiden 
o Plaatsbezoeken afleggen 
o Opstellen van een folder over de werking van ZOLAD+ en de wet- en regelgeving 

rond onroerend erfgoed 
o Organiseren van lezingen en infoavonden 
o Up to date houden van de eigen website 
o Publiceren van nieuwsberichten in eigen nieuwsbrief, op website, in 

gemeentelijke informatiebladen 
o Organiseren van een overzichtstentoonstelling over archeologie in de regio en 

uitgeven van bijhorend publieksboek 
o Uitwerken didactische map bij dergelijke tentoonstellingen 
o Meewerken aan Open Monumentendag, organiseren van intergemeentelijk 

programma 
o Uitwerken van onroerend erfgoedfietsroute 
o ... 
 

Eindproduct 
 
De beoogde eindproducten zijn: 

o Ontsloten erfgoed 
o Gecommuniceerde ZOLAD+-acties, beleidsbeslissingen,… 
o Lezingen 
o Communicatiemedia (website, nieuwsbrief,…) 
o Publieksactiviteiten rond onroerend erfgoed 
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Actoren 
 
 ZOLAD+ 
 Eigenaars/bewoners 
 Publiek 
 Heemkundige kringen/amateurarcheologen 
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Module VI 
Kennisgaring & kennisdeling 
Op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen 
 
 

Juridische achtergrond 
 
De conventie van Faro haalt het belang aan van onderzoek over de verschillende aspecten 
van het culturele erfgoed en kennisverspreiding.  
 

Art. 13. “The Parties undertake to: 
a facilitate the inclusion of the cultural heritage dimension at all levels of 
education, not necessarily as a subject of study in its own right, but as a 
fertile source for studies in other subjects; 
b strengthen the link between cultural heritage education and vocational 
training; 
c encourage interdisciplinary research on cultural heritage, heritage 
communities, the environment and their inter-relationship; 
d encourage continuous professional training and the exchange of 
knowledge and skills, both within and outside the educational system.” 

 
De Europese conventie van Valletta vermeldt duidelijk het belang (en eigenlijk ook de 
deontologische verplichting) van wetenschappelijke kennisvermeerdering en –verspreiding 
door middel van publicaties op het gebied van archeologie.  
 

Art. 7. “Ter vergemakkelijking van de bestudering van, en de verspreiding 
van de kennis over, archeologische vondsten, verplicht iedere Partij zich 
ertoe:  
1.onderzoeken, inventarisaties en kaarten betreffende archeologische 
vindplaatsen in de onder haar rechtsmacht vallende gebieden tot stand te 
brengen of bij te werken, 
2. alle praktische maatregelen te treffen gericht op de opstelling, na afloop 
van de archeologische verrichtingen, van een publiceerbaar beknopt 
wetenschappelijk verslag, voorafgaand aan de noodzakelijke volledige 
publicatie van de specialistische studies.”  
 
Art. 8. “Iedere Partij verplicht zich ertoe:  
1. de uitwisseling van bestanddelen van het archeologische erfgoed op 
nationale en internationale schaal te bevorderen voor 
vakwetenschappelijke doeleinden, daarbij passende maatregelen nemend 
om te waarborgen dat dit verkeer de culturele en wetenschappelijke 
waarde van die bestanddelen op generlei wijze aantast;  
2. de uitwisseling van informatie betreffende lopende archeologische 
onderzoeken en opgravingen te stimuleren en bij te dragen tot het 
organiseren van internationale onderzoeksprogramma's.”  
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De conventie van Granada over het architecturale erfgoed spreekt niet expliciet over 
wetenschappelijke kennisgaring en –deling zoals de twee andere conventies, maar haalt wel 
het belang aan van de uitwisseling van informatie en deskundigheid tussen de verschillende 
landen (artikel 17-19). In het charter van Venetië (ICOMOS 1964) werd de documentatie van 
het restauratieproces en de publicatie ervan wel duidelijk bepleit.  
 

Art. 9. “(...) Elke restauratie moet worden voorafgegaan en begeleid door 
archeologisch en historisch onderzoek van het monument.” 
 
Art. 16. “De werkzaamheden voor behoud, restauratie en opgraving 
moeten steeds worden begeleid door een nauwkeurige documentatie in de 
vorm van analytische en kritische rapporten, geïllustreerd met tekeningen 
en foto’s. Alle fasen van ontgraving, consolidatie, herbouw en integratie, 
alsmede de technische en formele bijzonderheden die zich gedurende het 
werk voordoen, moeten worden vermeld.  
Deze documentatie moet worden ondergebracht in het archief van een 
openbare instelling en ter beschikking staan aan onderzoekers.  
Publicatie van de documentatie is aan te bevelen.”  

 

Doel 
 
Bij kennisverwerving en kennisdeling denken we enerzijds aan het op de hoogte blijven van 
wat reilt en zeilt in de erfgoedwereld (beleid, wetgeving, technieken,...), in functie van de 
loketfunctie (<<) die ZOLAD+ vervult (het geven van correcte en up-to-date informatie) en in 
functie van het voeren van een beleid dat rekening houdt met  en gebruik maakt van de 
nieuwste inzichten en kennis. Anderzijds gebeurt er ook kennisgaring en –deling vanuit een 
wetenschappelijke reflex. Een neveneffect is dat het netwerk rond ZOLAD+ toeneemt.  
 
Archeologie 
Het doel van wetenschappelijke kennisgaring en kennisdeling lijkt ons evident. Voor 
archeologie kan men stellen dat wetenschappelijke kennisgaring en kennisdeling de ultieme 
finaliteit is van een cyclus die gericht is op het behoud van kennis (op welke manier dan ook) 
en die hierboven door middel van vijf modules is beschreven. De kennisdeling heeft ook een 
aantal positieve neveneffecten. Ten eerste neemt het netwerk rond ZOLAD+ toe, ten tweede 
positioneert ZOLAD+ zich in een wetenschappelijk milieu. 
 
Bouwkundig erfgoed 
Wat het bouwkundig erfgoed betreft is wetenschappelijke kennisverwerving een bijkomend 
doel naast de zorg voor het patrimonium, maar toch een vrij belangrijk bijkomend doel; er 
zou meer aandacht naartoe moeten gaan. Er gebeurt namelijk weinig studie over 
architectuur, gebouwd erfgoed in de regio. Uitgebreid bouwhistorisch onderzoek is niet echt 
ingeburgerd. Er bestaan weinig wetenschappelijke artikels en overzichtswerken. We denken 
hierbij bvb. aan publicaties over het agrarische patrimonium. ZOLAD+ kan hier een 
stimulerende rol spelen. 
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Strategie 
 
ZOLAD+ blijft op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van onroerend 
erfgoed door deelname aan studiedagen en lezingen. ZOLAD+ is ook geabonneerd op 
relevante nieuwsbrieven en tijdschriften en volgt de persberichten over onroerend erfgoed 
op de voet.  
 
Wat de strategie rond wetenschappelijke kennisgaring en kennisdeling aangaat moet een 
onderscheid gemaakt worden tussen de strategie die intern en deze die extern wordt 
gebruikt. De interne strategie omvat de strategie die ZOLAD+ m.b.t. de eigen werking 
toepast, de externe strategie deze waarbij ZOLAD+ extern enkele actoren aanmoedigt. 
 
Intern 
Archeologie 
De kennisgaring begint in principe al bij het uitvoeren van een archeologisch 
(voor)onderzoek. In die zin moet ZOLAD+ niet alleen waken over de kennisgaring tijdens het 
terreinwerk, ZOLAD+ dient ook te anticiperen op bepaalde situaties en/of verwachtingen. Zo 
kan ZOLAD+ wegen op de inhoudelijke kwaliteit van de uitvoering van het veldwerk door de 
Bijzondere Voorschriften aan te passen aan de situatie. Concreet betekent dit dat de 
onderzoeksvragen beter zullen omschreven worden en zullen opgesteld worden in 
samenspraak met periodespecialisten. Er zal actief gezocht worden naar wetenschappelijke 
begeleiders extern aan ZOLAD+. Tot slot zal ZOLAD+ bij bouwheren actief pleiten voor een 
budget voor (beperkt) voortgezet onderzoek en analyses. 
Wanneer een onderzoek uiteindelijk resulteert in een rapport en de vondsten en het 
archeologisch archief worden opgeleverd, staat ZOLAD+ in voor de bewaring van de 
gedeponeerde vondsten. ZOLAD+ kan dan ook een beperkte depotwerking garanderen voor 
zover de tijd (en de middelen) dit toelaten. Een samenwerking met bestaande provinciale of 
gewestelijke depots is hier vanzelfsprekend een te onderzoeken optie.  
ZOLAD+ moet in deze ook overwegen om (semi-)permanente (overzichts)tentoonstellingen 
(<<, Module V) te stimuleren. Dergelijke tentoonstellingen brengen immers een dynamiek 
op gang die bijkomstige kennis oplevert. Wat het samenbrengen van de in de grijze 
literatuur verspreide kennis zelf aangaat, behoort het schrijven van eigen ZOLAD+-artikelen 
en van synthesewerken of het uitbrengen van eigen ZOLAD+-publicaties tot de 
mogelijkheden. 
 
Bouwkundig erfgoed 
ZOLAD+ moedigt bouwhistorisch, bovengronds archeologisch en materiaaltechnisch 
onderzoek bij restauratie en herbestemming aan. De kennis die ze verwerft bij restauratie- 
en publieksprojecten wordt zo goed mogelijk bijgehouden. ZOLAD+ tracht zo goed mogelijk 
op de hoogte te zijn van alles wat er gebeurt rond bouwkundig erfgoed in het werkgebied. 
ZOLAD+ kan ook een meer actieve rol spelen door bvb. te ijveren voor een publicatie bij 
interessante restauratieprojecten, of door onderzoek uit te voeren of te organiseren in het 
kader van eigen tentoonstellingen. De voorstellen die gedaan worden bij archeologie (laatste 
alinea) kunnen natuurlijk ook op bouwkundig erfgoed betrekking hebben.  
 
 
extern 
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De externe kennisgaring begint op het moment dat geïnteresseerde leken, wetenschappers 
of studenten van plan zijn om zelf kennis over de regio te genereren. ZOLAD+ kan en moet 
dit aanmoedigen. Zo kan er aan gedacht worden om het onderzoek bij en het schrijven van 
een artikel financieel te stimuleren. Voorts kan ook geprobeerd worden aan 
wetenschappelijke instellingen bepaalde onderwerpen aan te dragen zodat, bijvoorbeeld, 
studenten aan de slag kunnen met een aan ZOLAD+-gebonden thema. Hierbij aansluitend 
kan de vraag gesteld worden in hoeverre het mogelijk is het depot door te laten groeien tot 
een open depot dat zich actief richt op externen. 
 

Stappen 
 
De erfgoedconsulenten zullen in 2010-2016 de volgende stappen ondernemen:  

o Deelnemen aan studiedagen en lezingen 
o Lezen van vakliteratuur en persberichten over het werkveld 
o Zoeken naar onderwerpen voor synthesewerken 
o Aanschrijven van wetenschappelijke instellingen mbt. te voeren onderzoek en te 

schrijven synthesewerken 
o Verder werken aan het verhaal rond de belegeringen rond Maastricht 
o Opnemen van richtlijnen voor (beperkt!) voortgezet onderzoek in de Bijzondere 

Voorschriften 
o Redactie van enkele artikels in wetenschappelijke tijdschriften 
o Schrijven van een reglement m.b.t. het betoelagen van de redactie van een 

wetenschappelijk artikel.  
 

Eindproduct 
 
De beoogde eindproducten zijn: 

o Lijst van onderwerpen 
o Gepubliceerde overzichtsartikels en synthesewerken rond onderwerpen in de 

regio Bilzen-Riemst-Lanaken-Voeren 
o Geïnformeerde actoren 
o Goedgekeurd subsidiereglement voor wetenschappelijke artikels 

 

Actoren 
 
Actoren: 
 ZOLAD+ 
 Wetenschappelijke actoren (universiteiten, VIOE,…) 
 (Wetenchappelijke) depots 
 Vrijwilligers 
 Geïnteresseerde leken 
 Collega’s 
 Studenten 
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Bijlagen bij Jaarverslag ZOLAD+ 2010 

 

151 

 

Addendum 1 

Afsprakennota tussen ZOLAD+ en Ruimte & Erfgoed 
Plan van Aanpak & Planning 2011 
 
 

 
Het beheerplan is een logisch voortvloeisel uit het beleidsplan en legt elk jaar nieuwe 
accenten. Het laatste plan van aanpak werd opgesteld in november 2010 en werd ter 
goedkeuring voorgelegd aan het Agentschap Ruimte en Erfgoed. Het plan werd mits enkele 
wijzigingen goedgekeurd op 15 december 2011. Het is de bedoeling dat het beheerplan elk 
jaar wordt aangepast. Het plan van aanpak is opgebouwd uit drie delen:  
 
1. Acties per cluster per item 
In dit deel wordt de resultaatsverbintenis per cluster en per item kort toegelicht. Er wordt 
rekening gehouden met wat in 2010 werd gedaan en welke accenten er in 2011 zullen 
gelegd worden en welke stappen er worden ondernomen.  
 
2. Te besteden uren/dagen per cluster per item  
In dit deel wordt per item een aantal uren/dagen gereserveerd. De inschatting per dossier is 
enerzijds gebaseerd op een telling van de besteedde uren in 2010 (zie jaarverslag 2010, 
evaluatie ZOLAD+), anderzijds op een realistische schatting naar het aantal te verwachten 
dossiers (zie ook jaarverslag 2010). Er wordt ook een link gelegd naar de modules uit het 
beleidsplan. 
 
3. Te verwachten of in te plannen projecten per module  
Voor zover mogelijk lijsten de erfgoedconsulenten enkele te verwachten of in te plannen 
projecten op. Het gaat enerzijds over initiatieven die beleidsondersteunend werken, 
anderzijds over concrete projecten die voortvloeien uit, bijvoorbeeld, advisering. De term 
‘project’ dekt dus een grote lading. Elke project wordt per beleidsmodule toegelicht aan de 
hand van 1) de plaats in de resultaatsverbintenis, 2) het beoogde doel, 3) de actoren, 4) het 
verloop van de actie en 5) de prioriteitsorde. Kleinere projecten of acties worden hier niet 
toegelicht. 
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DEEL I – ACTIES PER CLUSTER PER ITEM 
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Uitleg 

Algemeen    

Afsprakencluster Beleid & Beheer 

Opmaken van een meerjarenbeleidsplan en beheerplan voor 2011 x   

Nemen van initiatieven tot uitbreiding van zijn werkingsgebied, voor zover de draagkracht van de 
intergemeentelijke archeologische dienst en de logische samenhang van het gebied dat toelaten 

 x Er zullen ‘gesprekken’ gevoerd worden met Kortessem, Diepenbeek en Hoeselt 

Afstemmen van de cultuurbeleidsplannen en het beleidsplan erfgoedcel met het onroerend 
erfgoedbeleid   

In het verleden werden een aantal schuchtere pogingen ondernomen om de (beleids)initiatieven rond cultuur en 
de initiatieven rond ZOLAD+ op elkaar af te stemmen. Aanvankelijk bleek er een groot enthousiasme, maar er 
werden nooit concrete afspraken gemaakt. In 2011 worden enkel oude contacten opnieuw aangeknoopt 

Bewaken van de integratie van het onroerend erfgoed in andere beleidsplannen zoals 
milieubeleidsplannen, natuurontwikkelings-plannen, bekkenbeheersplannen, toeristische 
plannen,… 

  
Er wordt op 20 januari 2011 een overleg georganiseerd om de ZOLAD+-beleidsplan toe te lichten en desgewenst te 
implementeren in andere beleidsplannen en vice versa 

 

 
Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid 

Registreren van de verworven kennis en toegankelijk stellen voor derden 
x x 

ZOLAD+ plant de uitgaven van het publieksboek over de resultaten van de opgravingen aan het Europark te 
Lanaken en van het boek rond de herinrichting rond het kasteel van Pietersheim. Het boek dat in 2010 werd 
uitgebracht rond de overzichtstentoonstelling wordt verder gepromoot.  

Op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen op het vlak van onroerend erfgoedzorg 
en -onderzoek (deelname aan studiedagen, onderzoek naar subsidiemogelijkheden,…) 

x x ZOLAD+ zal deelnemen aan enkele studiedagen voor zover de planning dat toelaat 

Fungeren als aanspreekpunt voor de regio en zorgt voor afstemming tussen de verschillende 
partners in de regio 

x x ZOLAD+ vervult een loketfunctie voor Onroerend Erfgoed 

Nemen van initiatieven ter verbreding van het maatschappelijk draagvlak, en sensibiliseert zowel 
het brede publiek als specifieke doelgroepen zoals bouwheren, promotoren en architecten. x x 

ZOLAD+ gaf in 2010 een folder uit met ruime informatie rond het Onroerend Erfgoed in de aangesloten 
gemeenten. In 2011 plant ZOLAD+, in het kader van OMD, enkele initiatieven om de (soms conflicterende) 
doelgroepen bij elkaar te brengen  

Aandacht hebben voor vrijwilligerswerking en erfgoedverenigingen, ontwikkelen en ondersteunen 
van lokale betrokkenheid (x) x 

Er is samenwerking met vrijwilligers in het kader van enkele publieksactiviteiten. De initiatieven op het vlak van 
archeologie die in de voorgaande jaren ad hoc plaatsvonden, worden nu geïntensifieerd; de prospectievrijwilligers 
worden regelmatig samengeroepen. 

Ondersteuning Open Monumentendag en andere sensibiliserende activiteiten  x x ZOLAD+ ondersteunt en coördineert, zoals ook in 2010, de Open Monumentendag.  

Ontwikkelen van eigen initiatieven ter ondersteuning van het (lokaal) erfgoed 

x x 

ZOLAD+ ontwikkelde in 2010 enkele subsidiereglementen. ZOLAD+ probeert deze reglementen te laten 
goedkeuren in de respectievelijke gemeenten. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met de verschillende 
gemeenten. 
ZOLAD+ probeert ook de opmaak van herwaarderingsplannen op gang te brengen. 

Opvolgen van projecten die gebeuren in samenwerking met andere instanties en die gericht zijn op 
de ontsluiting van onroerend erfgoed x x 

ZOLAD+ werkte in dit kader samen met de natuurverenigingen (Orchis, Natuurpunt,…), met de heemkringen en 
met de regionale landschappen. Deze samenwerkingen worden geconcretiseerd in 2011. In 2011 wordt er meer 
actief samengewerkt met de monumentenwacht 

 

 
Afsprakencluster Deontologie en gedragscode 

Aan Ruimte en Erfgoed melden van elke poging tot omkoping, in natura of in speciën, onmiddellijk. 
Indien materiële bewijzen daarvan aanwezig zijn, wordt er klacht ingediend bij de politie 

  De erfgoedconsulent zal in voorkomend geval dergelijke zaken melden. Dit is evenwel nooit voorgekomen 

Onverwijld contact opnemen met Ruimte en Erfgoed in het geval van vaststellingen van inbreuken 
op de wetgeving inzake onroerend erfgoed 

  De erfgoedconsulent zal in voorkomend geval dergelijke zaken melden. Dit is evenwel nooit voorgekomen 
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Afsprakencluster Organisatie 

Opereren als een zelfstandige speler t.a.v. de participerende gemeentebesturen en/of 
overkoepelende organisaties 

  ZOLAD+ opereert als een zelfstandige speler 

Beheren van de eigen financiën   ZOLAD+ beheert de eigen financiën 

Uitnodigen van een vertegenwoordiger van Ruimte en Erfgoed als niet-stemgerechtigd lid op elke 
vergadering van de raad van bestuur 

   

    
    
 
 
 
Item uit de resultaatsverbintenis 
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Uitleg 

Archeologie 
  

 

Afsprakencluster inventarisatie 

Werken aan een overzicht  van gekende sites, objecten en vondsten x x De bestaande lijst van sites, objecten en vondsten worden geactualiseerd opgelijst 

Respecteren vondstmeldingsplicht   ZOLAD+ respecteert de vondstmeldingsplicht 

Actualiseren CAI 
x x 

De inventarisatiegegevens bekomen via de vrijwilligers worden overgemaakt aan de CAI. Er wordt ook actief 
gezocht en geprospecteerd naar nieuwe sites. Bestaande sites worden geëvalueerd. Eventuele nieuwe gegevens 
worden aan de CAI toegevoegd 

In kaart brengen van de huidige en de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling,  (x) (x) ZOLAD+ is op de hoogte van nieuwe RUP’s en adviseert deze desgevallend 

In kaart brengen van de zones die reeds ontwikkeld zijn en/of waar het bodemarchief reeds 
grotendeels verdwenen is 

x (x) ZOLAD+ werkt verder aan een verstoringskaart (geen nieuwe initiatieven) 

Uitvoeren (of laten uitvoeren) van niet-vergunningsplichtige prospecties   x ZOLAD+ plant in 2011 enkele veldprospectiemomenten, eventueel in samenspraak met enkele vrijwilligers 

In kaart brengen van risicogebieden x  Geen nieuwe initiatieven, tenzij lopende zaken 

 

 
Afsprakencluster Advisering & opvolging 

Bewaken van de integratie van het onroerend erfgoedbeleid in de structuurplanning en de 
stedenbouw. Voorstellen formuleren van richtlijnen voor kwaliteit in openbare domeinen. 
Adviseren van belangrijke / grotere ruimtelijke planningsprocessen en complexere projecten in 
uitvoeringsfase 

x x 
ZOLAD+ werkt verder in nauw overleg met de diverse diensten Ruimtelijke Ordening  en leidt hier een aantal 
bijkomende dossiers in. ZOLAD+ komt de afsprakennota (uit 2010) met de verschillende aangesloten gemeenten 
na 

Adviseren van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, op verzoek van Ruimte en Erfgoed of 
op eigen initiatief in gevallen waarbij Ruimte en Erfgoed geen adviesbevoegdheid heeft. 

x x ZOLAD+ adviseert. ZOLAD+ komt de afsprakennota (uit 2010) met de verschillende aangesloten gemeenten na 

Bijhouden van een register van alle uitgebrachte adviezen en een register van alle verrichte 
terreinwerkzaamheden 

x x ZOLAD+ houdt register bij 

De advisering van dossiers die op basis van de Codex ter advies voorgelegd worden aan Ruimte en 
Erfgoed, blijft de absolute bevoegdheid van dit agentschap. De IOED voorziet de erfgoedconsulent 
Ruimte en Erfgoed indien mogelijk van een pre-advies. 

x x ZOLAD+ geeft preadvies 

Instaan voor de begeleiding in geval van dossiers waarop Ruimte en Erfgoed geen wettelijke 
adviesvereiste heeft, en waar ZOLAD+ uit eigen initiatief of op vraag van derden advies geeft  

x x 95% van de door ZOLAD+ behartigde dossiers zijn van eigen garing. 

 

 
Afsprakencluster Beheer en beleid 

Instaan voor ondersteuning en advisering van derden. Communicatie van en uitleg over het 
bestaande instrumentarium en wetgeving 

  ZOLAD+ vervult een loketfunctie. 
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Afsprakencluster Veldwerk & Deponering / archivering 

Respecteren van vergunningsplicht   Niet van toepassing, tenzij bij in-house-projecten 

Opvolgen van vergunde opgravingen in de regio (die al dan niet uitgaan van andere archeologen of 
instanties) 

x x ZOLAD+ coördineert de prospecties met ingreep in de bodem en opgravingen 

Schrijven van de bijzondere voorschriften gekoppeld aan de vergunningen voor het uitvoeren van 
archeologische opgravingen of prospecties met ingreep in de bodem, op vraag van Ruimte en 
Erfgoed 

x x 
ZOLAD+ schrijft in opdracht van Ruimte en Erfgoed de Bijzondere Voorschriften voor de projecten op het 
grondgebied. ZOLAD+ schrijft in alle gevallen de Bijzondere voorschriften van alle eigen gegenereerde projecten 

De keuze van de uitvoerder van opgravingen of prospectie met ingreep in de bodem berust bij de 
opdrachtgever. De IOED beslist zelf in welke gevallen hij zijn diensten aanbiedt aan de bouwheer, 
en in welke niet, rekening houdende met de geldende regelgeving en het gelijkheidsbeginsel. 

  ZOLAD+ handelt volgens het in-house-principe. 

Bewaren van mobiele archaeologica en de stalen voor natuurwetenschappelijk onderzoek in zulke 
omstandigheden dat ze gevrijwaard worden van verder verval 

  Er wordt inzake deponering en archivering een overeenkomst opgemaakt met de provincie Limburg 

Opnemen en bewaren van archieven en vondsten van opgravingen die door derden worden 
uitgevoerd in geval van aanbieding. lokalisering en actieve verwerving van externe ensembles en 
archieven 

  
Er wordt inzake deponering en archivering een overeenkomst opgemaakt met de provincie Limburg. Wat 
lokalisering en actieve verwerving betreft, geen nieuwe initiatieven buiten de lopende zaken 

 
Afsprakencluster Deontologie en gedragscode 

   

Onderschrijven van de deontologische code van de archeoloog   De erfgoedconsulent onderschrijft de deontologische code van de archeoloog 
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Uitleg 

Bouwkundig erfgoed 

 
Afsprakencluster inventarisatie 

Vervolledigen van de inventarissen bouwkundig erfgoed 
x x 

De inventarissen worden verder geactualiseerd. Aandacht gaat in 2011 vooral naar Bilzen en Voeren. Nieuwe 
gegevens worden overgemaakt aan het VIOE 

 

 
Afsprakencluster Advisering & Opvolging 

Bewaken van de integratie van het onroerend erfgoedbeleid in de structuurplanning en de 
stedenbouw. Adviseren van belangrijke / grotere ruimtelijke planningsprocessen en complexere 
projecten in uitvoeringsfase. Voorstellen formuleren van richtlijnen voor kwaliteit in openbare 
domeinen  

 x ZOLAD+ maakt hieromtrent afspraken met de gemeentelijke diensten . 

Opnemen van een actieve rol o.m. inzake advisering van complexere projecten, specifiek voor het 
bouwkundig erfgoed (bv. de herbestemming van monumenten). Samenbrengen van betrokken 
partijen om probleemmonumenten aan te pakken. 

x x 
Complexe en probleemdossiers worden van nabij opgevolgd en er wordt mee gezocht naar oplossingen. ZOLAD+ 
tracht problemen onder de aandacht te brengen en zoekt actief naar oplossingen voor verwaarlozing en verval. 

Opvolgen vergunde werken aan bouwkundig erfgoed op i.s.m. de bevoegde administraties.  
 (x) 

ZOLAD+ volgt restauratiewerven van gemeenten en kerkfabrieken op. Wat privédossiers betreft, zullen afspraken 
met bouwheren en architecten gemaakt worden zodat ZOLAD+ op de hoogte gehouden wordt van werfverslagen 
en -vergaderingen.  

Adviseren van werken aan het bouwkundig erfgoed die eigendom zijn van de betrokken 
gemeenten. Opstellen van de onderhouds- en restauratieplanningen voor het gemeentelijk 
patrimonium (verslagen Monumentenwacht laten opstellen,…) 

  
Lopende dossiers worden opgevolgd. Een meer actieve rol neemt ZOLAD+ hier voorlopig niet in op. Dat kan 
wanneer nieuwe dossiers worden opgestart. 

Adviseren van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, op verzoek van Ruimte en Erfgoed of x x De afsprakennota met de gemeenten (2010) wordt gevolgd. Deze afspraken zullen nog geëvalueerd en evt. 
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op eigen initiatief in gevallen waarbij Ruimte en Erfgoed geen adviesbevoegdheid heeft bijgestuurd worden 

Bijhouden van een register van alle uitgebrachte adviezen en van alle verrichte 
terreinwerkzaamheden 

x x ZOLAD+ houdt register bij 

Adviseren van werken aan geïnventariseerd bouwkundig erfgoed. Instaan voor opvolging en 
begeleiding in geval van dossiers waarop Ruimte en Erfgoed geen wettelijke adviesvereiste heeft, 
en waar ZOLAD+ uit eigen initiatief of op vraag van derden advies geeft  

  ZOLAD+ volgt deze dossiers op. Zie ook boven ‘werfopvolging’. 

 

 
Afsprakencluster Beheer en beleid 

Geven van ondersteuning en advisering voor erfgoed van derden. Communicatie van en uitleg over 
het bestaande instrumentarium naar derden. 

(x) (x) 
Kadert in de loketfunctie van ZOLAD+. Bij vragen wordt zo veel mogelijk een plaatsbezoek afgelegd. Enkele 
infoavonden over bouwkundig erfgoed worden gepland. 

Ondersteunen van het beheer van de monumenten door gebruik van aanwezige 
monumentenploegen, of ontwikkeling van eigen intiatieven hierrond. Deze ploegen kunnen 
helpen voor het onderhoud van (klein) bouwkundig erfgoed, het openstellen van monumenten, … 

  
Er zijn geen monumentenploegen werkzaam in het werkgebied van ZOLAD+. Het idee wordt in het achterhoofd 
gehouden 

Aanmoedigen bouwhistorisch onderzoek en kennisbeheer betreffende bouwkundig erfgoed uit het 
eigen werkingsgebied aan 

  ZOLAD+ moedigt bouwhistorisch onderzoek aan 
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DEEL II – TE BESTEDEN UREN/DAGEN PER CLUSTER PER ITEM 
440 werkdagen te verdelen over 2  VTE's 

  
od = onderdeel 

   
 

Tijdsbesteding jb = jaarbasis 
   

 
h d % od % jb % vte 

  Algemeen (110 dagen - 2 x 0,25 VTE) 880 110,0 100% 25% 25% 
 

Beleidsplan 

Afsprakencluster Beleid & Beheer 288 36,0 32,7% 8,2% 8,2% 

 

Module IV 

Opmaken van een meerjarenbeleidsplan en van een 
beheerplan voor het lopende jaar 

240 30,0 27,3% 6,8% 6,8% 

 

Module IV 

Nemen van initiatieven tot uitbreiding van zijn werkingsgebied 16 2,0 1,8% 0,5% 0,5% 

 

Module IV 

Afstemmen van de cultuurbeleidsplannen en het beleidsplan 
erfgoedcel met het onroerend erfgoedbeleid. 

16 2,0 1,8% 0,5% 0,5% 

 

Module IV 

Bewaken van de integratie van het onroerend erfgoed in 
andere beleidsplannen zoals milieubeleidsplannen, 
natuurontwikkelingsplannen, bekkenbeheersplannen, 
toeristische plannen,…  

16 2,0 1,8% 0,5% 0,5% 

 

Module IV/in house 

Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid 592 74,0 67,3% 16,8% 16,8% 

 

Modules III, IV, V, VI 

Registreren van de verworven kennis en toegankelijk stellen 
voor derden 

40 5,0 4,5% 1,1% 1,1% 

 

Module V 

Op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen op 
het vlak van onroerend erfgoedzorg en -onderzoek (deelname 
aan studiedagen, onderzoek naar subsidiemogelijkheden,…) 

64 8,0 7,3% 1,8% 1,8% 

 

Module VI 

Fungeren als aanspreekpunt voor de regio en zorgt voor 
afstemming tussen de verschillende partners in de regio 

164 20,5 18,6% 4,7% 4,7% 

 

Module IV 

Nemen van initiatieven ter verbreding van het maatschappelijk 
draagvlak, en sensibiliseert zowel het brede publiek als 
specifieke doelgroepen zoals bouwheren, promotoren en 
architecten. 

164 20,5 18,6% 4,7% 4,7% 

 

Module V 

Aandacht hebben voor vrijwilligerswerking 16 2,0 1,8% 0,5% 0,5% 

 

Module VI 

Ondersteuning Open Monumentendag en andere 
sensibiliserende activiteiten  

80 10,0 9,1% 2,3% 2,3% 

 

Module V 

Ontwikkelen van eigen initiatieven ter ondersteuning van het 
(lokaal) erfgoed 

32 4,0 3,6% 0,9% 0,9% 

 

Module IV, II 

Opvolgen van projecten die gebeuren in samenwerking met 
andere instanties en die gericht zijn op de ontsluiting van 
erfgoed 

32 4,0 3,6% 0,9% 1,1% 

 

Module V 

Afsprakencluster Deontologie & Gedragscode           
 

nvt 

Aan Ruimte en Erfgoed melden van elke poging tot omkoping, 
in natura of in speciën, onmiddellijk. Indien materiële bewijzen 
daarvan aanwezig zijn, wordt er klacht ingediend bij de politie 

        
  

 

 

Onverwijld contact opnemen met Ruimte en Erfgoed in het 
geval van vaststellingen van inbreuken op de Vlaamse Codex, 
of de bepalingen van het decreet houdende bescherming van 
het archeologisch patrimonium 

        

  
 

 

Afsprakencluster Organisatie           
 

nvt 

Opereren als een zelfstandige speler t.a.v. de participerende 
gemeentebesturen en/of overkoepelende organisaties 

        
  

 
 

Beheren van de eigen financiën           
 

 
Uitnodigen van een vertegenwoordiger van Ruimte en Erfgoed 
wordt als niet-stemgerechtigd lid op elke vergadering van de 
raad van bestuur 

        
    

  

 
 

 
 

(*) de getallen in alle tabellen geven de te presteren uren aan 
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h d % od % jb % vte 

 
 

 
h d % od % jb % vte 

 

 

Archeologie (165 dagen) - (0,75 VTE) 1320 165 100% 37,50% 75,00% 

 

Beleidsplan 

Afsprakencluster Inventarisatie 304 38,0 23,0% 8,6% 17,3% 

 

Module I 

Overzicht gekende archeologische erfgoed. Oplijsten van sites, 
objecten en vondsten 

16 2,0 1,2% 0,5% 0,9% 

 

Module I 

Actualiseren CAI 120 15,0 9,1% 3,4% 6,8% 

 

Module I /in-house 

In kaart brengen van de huidige en de toekomstige ruimtelijke 
ontwikkeling 

40 5,0 3,0% 1,1% 2,3% 

 

Module I 

In kaart brengen van de zones die reeds ontwikkeld zijn en/of 
waar het bodemarchief reeds grotendeels verdwenen is 

24 3,0 1,8% 0,7% 1,4% 

 

Module I 

Uitvoeren (of laten uitvoeren) van niet- vergunningsplichtige 
prospecties  

80 10,0 6,1% 2,3% 4,5% 

 

Module I 

In kaart brengen van risicogebieden 24 3,0 1,8% 0,7% 1,4% 

 

Module I 

Afsprakencluster Advisering en opvolging 368 46,0 27,9% 10,5% 20,9% 

 

Module III 

Bewaken van de integratie van het onroerend erfgoedbeleid in 
de structuurplanning en de stedenbouw. Adviseren van 
belangrijke / grotere ruimtelijke planningsprocessen en 
complexere projecten in uitvoeringsfase. Voorstellen 
formuleren van richtlijnen voor kwaliteit in openbare 
domeinen 

32 4,0 2,4% 0,9% 1,8% 

 

Module IV 

Adviseren van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen op 
verzoek van Ruimte en Erfgoed, of op eigen initiatief 

224 28,0 17,0% 6,4% 12,7% 

 

Module III 

Bijhouden van een register van alle uitgebrachte adviezen en 
van alle verrichte terrein werkzaamheden. 

56 7,0 4,2% 1,6% 3,2% 

 

Module III, II 

Adviseren van Ruimte en Erfgoeddossiers 24 3,0 1,8% 0,7% 1,4% 

 

Module III 

Instaan voor de begeleiding in geval van dossiers waarop 
Ruimte en Erfgoed geen wettelijke adviesvereiste heeft, en 
waar ZOLAD+ uit eigen initiatief of op vraag van derden advies 
geeft  

32 4,0 2,4% 0,9% 1,8% 

 

Module III 

Afsprakencluster Beheer en beleid 24 3,0 1,8% 0,7% 1,4% 

 

Module III, V 

Ondersteunen en adviseren van derden. Communicatie van en 
uitleg over het bestaande instrumentarium en wetgeving rond 
onroerend erfgoed. 

24 3,0 1,8% 0,7% 1,4% 

 

Module III, V 

Afsprakencluster Veldwerk en deponering / archivering 624 78,0 47,3% 17,7% 35,5% 

 

Modules II en VI 

Opvolgen van vergunde opgravingen in de regio die uitgaan 
van andere archeologen of instanties 

56 7,0 4,2% 1,6% 3,2% 

 

Module II 

Schrijven van de bijzondere voorschriften gekoppeld aan de 
vergunningen voor het uitvoeren van archeologische 
opgravingen of prospecties met ingreep in de bodem, op vraag 
van Ruimte en Erfgoed 

120 15,0 9,1% 3,4% 6,8% 

 

Module II 

De keuze van de uitvoerder van opgravingen of prospectie met 
ingreep in de bodem berust bij de opdrachtgever. De IOED 
beslist zelf in welke gevallen hij zijn diensten aanbiedt aan de 
bouwheer, en in welke niet, rekening houdende met de 
geldende regelgeving en het gelijkheidsbeginsel. 

400 50,0 30,3% 11,4% 22,7% 

 

ZOLAD past het in-
house-principe toe 

Opnemen en bewaren van archieven en vondsten van 
opgravingen die door derden worden uitgevoerd in geval van 
aanbieding. lokalisering en actieve verwerving van externe 
ensembles en archieven. 

48 6,0 3,6% 1,4% 2,7% 

 

Module II/in-house 
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Bouwkundig erfgoed (165 dagen) - (0,75 VTE) 1320 165 100% 37,5% 75,0% 

 

Beleidsplan 

Afsprakencluster inventarisatie 256 32,0 19,4% 7,3% 14,5% 

 

Module I 

Vervolledigen van de inventarissen bouwkundig erfgoed 256 32,0 19,4% 7,3% 14,5% 

 

Module I 

Afsprakencluster Advisering & Opvolging 808 101,0 61,2% 23,0% 45,9% 

 

Module III 

Bewaken van de integratie van het onroerend erfgoedbeleid in 
de structuurplanning en de stedenbouw. Adviseren van 
belangrijke / grotere ruimtelijke planningsprocessen en 
complexere projecten in uitvoeringsfase. Voorstellen formuleren 
van richtlijnen voor kwaliteit in openbare domeinen. 

40 5,0 3,0% 1,1% 2,3% 

 

Module IV 

Actieve rol opnemen inzake advisering van complexere 
projecten. Samenbrengen van betrokken partijen  om 
probleemmonumenten aan te pakken.  

224 28,0 17,0% 6,4% 12,7% 

 

Module II 

Opvolgen vergunde werken aan bouwkundig erfgoed op i.s.m. 
de bevoegde administraties.  

64 8,0 4,8% 1,8% 3,6% 

 

Module II 

Adviseren van werken aan het bouwkundig erfgoed die 
eigendom zijn van de betrokken gemeenten. Opstellen van de 
onderhouds- en restauratieplanningen voor het gemeentelijk 
patrimonium (verslagen Monumentenwacht laten opstellen,…) 

16 2,0 1,2% 0,5% 0,9% 

 

Module III, II 

Adviseren van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, op 
verzoek van Ruimte en Erfgoed of op eigen initiatief in gevallen 
waarbij Ruimte en Erfgoed geen adviesbevoegdheid heeft 

352 44,0 26,7% 10,0% 20,0% 

 

Module III 

Bijhouden van een register van alle uitgebrachte adviezen en 
van alle verrichte terreinwerkzaamheden 

32 4,0 2,4% 0,9% 1,8% 

 

Module III 

adviseren van werken aan geïnventariseerd erfgoed. Instaan 
voor opvolging en begeleiding in geval van dossiers waarop 
Ruimte en Erfgoed geen wettelijke adviesvereiste heeft. 

80 10,0 6,1% 2,3% 4,5% 

 

Module II 

Afsprakencluster Beheer en Beleid 256 32,0 1,2% 7,3% 14,5% 

 

Modules V en VI 

Geven van ondersteuning en advisering voor erfgoed van 
derden.  

240 30,0 18,2% 6,8% 13,6% 

 

Module V, II 

Ondersteunen van het beheer van de monumenten door gebruik 
van aanwezige monumentenploegen, of ontwikkeling van eigen 
intiatieven hierrond. Deze ploegen kunnen helpen voor het 
onderhoud van (klein) bouwkundig erfgoed, het openstellen van 
monumenten, … 

          

 

 

Aanmoedigen bouwhistorisch onderzoek en kennisbeheer 
betreffende bouwkundig erfgoed uit het eigen werkingsgebied 

16 2,0 1,2% 0,5% 0,9% 
  

Module VI 
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DEEL III – TE VERWACHTEN OF IN TE PLANNEN PROJECTEN PER MODULE 
 
De meest tijdsintensieve onderdelen van de resultaatsverbintenis worden toegelicht. 
 
 

Module I - Karteren & Inventariseren: 
 

Archeologie  

 
Vlakdekkende prospectie 
Behoort tot: 

Afsprakencluster inventarisatie (inventarisatie s.l.) 
Afsprakencluster Veldwerk & Deponering / archivering (bewaren) 

 
Doelstelling: 

Een totaalbeeld krijgen van de archeologische sites en vondsten en het evalueren van reeds 
gekende vindplaatsen en sites. 

 
Actoren: 

ZOLAD+ 
Vrijetijdsarcheologen 
Centrale Archeologische Inventaris (VIOE) 

 
Verloop actie: 

In 2010 werd hier wegens tijdsgebrek nauwelijks aandacht aan besteed. In 2011 wordt dit 
weer hoog op de agenda geplaatst: 304 uur wordt gespendeerd aan inventarisatie, waarvan 
80 uur (of 10 dagen) daadwerkelijk zal besteed worden aan terreinprospectie. De aandacht 
zal voornamelijk uitgaan naar de gebieden waarvan niets of nauwelijks iets bekend is. We 
verwijzen hiervoor naar het beleidsplan, module I. 

 
Prioriteit: 

Hoog 
 
Metaaldetectie 
Behoort tot: 

Afsprakencluster inventarisatie (inventarisatie) 
Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid (vrijwilligerswerking) 
Afsprakencluster Veldwerk & Deponering / archivering (vergunning) 
Afsprakencluster Deontologie & Gedragscode (inbreuken) 
Afsprakencluster Veldwerk & Deponering / archivering (opnemen en bewaren) 

 
Doelstelling: 

In overleg met vrijetijdsarcheologen die gespecialiseerd zijn in metaaldetectie komen tot een 
goede samenwerking. Dit houdt in dat zij regelmatig worden samengeroepen en worden 
geïnformeerd rond de archeologische praktijk, de vergunnings- en meldingsplicht,…  
Tegelijkertijd wordt correcte informatie verspreid onder de controlerende overheid zodat 
inbreuken kunnen worden vastgesteld en, zo nodig, kunnen worden vervolgd. 
Op termijn resulteert dit in een volledige archeologische inventaris. 

 
Actoren: 
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Vrijetijdsarcheologen 
Politiezone Bilzen-Riemst-Hoeselt-Tongeren 
Centrale Archeologische Inventaris (VIOE) 
(Provinciale archeoloog) 

 
Verloop actie 

In 2010 werd een ad hoc werkgroep opgericht om te werken rond ‘De slag van Lafelt (1747)’. 
Er werd een methodologisch kader aangereikt waarin de metaaldetectie-amateurs konden 
opereren. 
In 2011 wordt deze werkgroep verder bestendigd. Met workshops poogt ZOLAD+ de 
vrijetijdsarcheologen een (beter) (juridisch) referentiekader te scheppen. 

 
Prioriteit: 

Gemiddeld 
 
Bouwkundig erfgoed 
 
Actualiseren Inventaris bouwkundig erfgoed 
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster inventarisatie 
 
Doelstelling: 

Controleren en corrigeren van de vastgestelde Inventaris van het bouwkundig erfgoed, zodat 
de gemeenten beschikken over een correcte dataset en eigenaars correct geïnformeerd 
kunnen worden.  Door controle in het veld krijgen we ook een betere kennis van en inzicht in 
het bouwkundig erfgoed in het werkgebied. Op basis hiervan kan een gemeentelijk beleid 
rond niet-beschermd erfgoed uitgewerkt worden en zullen later (2012, 2013?) eventueel 
prioriteiten gesteld kunnen worden voor bijkomende en herinventarisatie.  

   
Actoren: 

ZOLAD+ 
VIOE 
Trage Wegen vzw 
Eigenaars bouwkundig erfgoed 

 
Verloop actie: 

De inventarisgegevens van de gemeente Riemst werden in de loop van 2010 volledig 
gecontroleerd en de correcties werden doorgegeven aan het VIOE.  In 2011 moeten enkel 
eventuele wijzigingen  opgevolgd worden (sloop) en doorgegeven worden aan het VIOE. In 
enkele deelgemeenten (Vlijtingen, Vroenhoven, Kanne) zijn de inventaris-gebouwen nog niet 
gefotografeerd. Zodra dit is afgerond worden de foto’s gedeeld met het VIOE.  
In Bilzen is de actualisatie en fotografie gedeeltelijk gebeurd in 2010. We proberen dit af te 
ronden in 2011. 
Ook voor Voeren trachten we in 2011 alle gegevens ter plaatse te (laten) controleren en te 
fotograferen. Er zal samenwerking gezocht worden met de vzw Trage Wegen, die in het 
kader van het project ‘Voeren op weg’ het onroerend erfgoed zal inventariseren.  
Voor Lanaken worden in 2011 enkel fouten in de inventaris die particulieren aanbrengen, 
nagetrokken. Systematische actualisatie is gepland voor 2012.  

 
Prioriteit: 
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Hoog 

Module IIa - Evaluatie & Waardering:  
 
Dossier woon-in- en -uitbreidingsgebieden 
Behoort tot: 

Afsprakencluster inventarisatie (risicogebieden) 
Afsprakencluster Advisering & opvolging (integratie) 

 
Doelstelling: 

Voorafgaandelijk aan (en onafhankelijk van) elke ruimtelijke ontwikkeling een inzicht 
proberen te verkrijgen en te verschaffen van de archeologische potentie van het 
studiegebied. Er wordt beroep gedaan op externen om de evaluatie op het terrein uit te 
voeren. 

 
Actoren: 

Diensten Ruimtelijke Ordening 
ZOLAD+ 
Aangestelde studiebureaus 

 
Verloop actie: 

In 2007 werd in Bilzen en Riemst een reglement bekrachtigd dat stelde dat voorafgaandelijk 
aan (en onafhankelijk van) elke ruimtelijke ontwikkeling een waarderend archeologisch 
vooronderzoek moest uitgevoerd worden. Er werden hierop enkele dossiers opgelijst en per 
gemeente werden er twee proefprojecten geselecteerd. Deze proefprojecten werden nooit 
uitgevoerd in de daaropvolgende jaren. Het is de bedoeling het reglement opnieuw te 
activeren, met dien verstande dat de onafhankelijkheid van een ruimtelijke ontwikkeling niet 
meer van toepassing is: op elke locatie wordt immers bodemingrepen gepland. 
 

Dossiers: 
Uitbreiding Spelver te Bilzen 
Tabaert te Bilzen 
Guldendael te Kanne (?) 
Montenaken te Vroenhoven 
Uitbreiding industrieterrein “Op ‘t Reeck” (zelfde problematiek) 

 
Prioriteit: 

Hoog 
 
Proefprojecten evaluatietechnieken & geofysisch onderzoek 
Behoort tot: 

Afsprakencluster inventarisatie (risicogebieden) 
Afsprakencluster Advisering & Opvolging (integratie) 

 
Doelstelling: 

Aan de hand van enkele technieken proberen uit te maken welke de beste geofysische 
evaluatietechniek is, met begrip voor de ondergrond, voor de vraagstelling en/of voor de 
omstandigheden. Wanneer geëvalueerd zal een zogenaamd zorggebied afgebakend worden. 

 
Actoren: 

ZOLAD+ 
VIOE 
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Monumentenwacht 
(Ruimte & Erfgoed) 
Aangestelde studiebureaus 

 
Verloop actie: 

In het verleden werden enkele evaluatietechnieken uitgetest (weerstandsmeting en 
magnetometrisch onderzoek bij een LBK-site te Waltwilder-Bilzen, groundtracer te Kesselt-
Lanaken, magnetometrisch onderzoek in Caestert-Riemst en aan de Krijtstraat te 
Vroenhoven-Riemst ). In 2011 zullen twee, mogelijk drie sites d.m.v. magnetometrisch 
onderzoek onderzocht worden. Eén ervan gebeurt buiten de organisatie van ZOLAD+ om; het 
kadert met name in een studieopdracht van Ruimte en Erfgoed. De locatie van een tweede 
dossier situeert zich op Pietersheim, een derde locatie moet nog worden bepaald. 
In het dossier Krijtstraat wordt door ZOLAD+ in samenspraak met het VIOE een aanvullende 
prospectie gedaan. 
 

Dossiers: 
Krijtstraat te Vroenhoven 
(Toekomststraat te Riemst,>>) 
(Pietersheim te Lanaken, >>) 

 
Prioriteit: 

Gemiddeld 
 
Streekgebonden en streekeigen evaluatie- en waarderingscriteria opstellen 
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Advisering & Opvolging (integratie) 
Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid (draagvlak) 

 
Doelstelling: 

Het (vergemakkelijken van het) adviseren van een vervolgtraject en het verder verfijnen van 
dit traject. In het verleden kreeg ZOLAD+ immers de suggestie om, in het kader van een 
definitief archeologisch onderzoek, het vervolg op het vooronderzoek met inhoudelijke 
argumenten te verantwoorden. De zorgplicht volstaat dan wel juridisch, maar om het 
draagvlak te vergroten is een betere argumentatie vereist. 

 
Actoren: 

ZOLAD+ 
(VIOE) 
(Taakgroep archeologie Gemeente Maastricht) 
bevolking 

 
Verloop actie: 

In het verleden werd hier nog geen aandacht aan besteed. Indien de tijd dit toelaat, zal in 
2011, in nauw overleg met het VIOE en met de Taakgroep archeologie van de gemeente 
Maastricht een regionale kennisbalans opgesteld worden die moeten toelaten de dossiers 
die een definitief onderzoek eisen, beter te verantwoorden. 

 
Prioriteit: 

Laag 
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Gemeentelijke reglement uitwerken 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Advisering & Opvolging (integratie) 
Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid (eigen initiatieven ter ondersteuning) 

 
Doelstelling: 

Het beter integreren van de archeologische erfgoedzorg in het gemeentelijke apparaat.  
 
Actoren: 

ZOLAD+ 
(Ruimte & Erfgoed) 

 
Verloop actie: 

De ZOLAD nam hier in 2006 en 2007 al enkele stappen. Het was echter zoeken naar een 
overkoepelende reglementering. In 2011 zullen stappen ondernomen worden om een 
dergelijke reglementering te ontwerpen. Er moet wel rekening gehouden worden met de 
toekomstige wetgeving op Vlaams niveau. De ontwerptekst van het reglement zal daarom 
eerst voorgelegd worden aan Ruimte & Erfgoed. 

 
Prioriteit: 

Laag 
 
 
Bouwkundig erfgoed 
 
Ontwikkelen beleidsvisie geïnventariseerd erfgoed 
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Advisering & Opvolging (advisering geïnventariseerd erfgoed, integratie 
onroerend erfgoedbeleid in stedenbouw) 
Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid (eigen initiatieven ter ondersteuning) 

 
Doelstelling: 

Nadenken op welke manier omgegaan moet worden met niet-beschermd erfgoed. 
Geïnventariseerd erfgoed vormt immers, zeker sinds de juridische vaststelling in 2009, een 
tussencategorie waarbij behoud voorop gesteld wordt, maar niet dezelfde eisen gesteld 
kunnen worden als bij beschermd erfgoed. Het is vaak moeilijk het evenwicht te vinden 
tussen een strengere of meer soepele aanpak. 
 

Actoren: 
ZOLAD+ 
Ruimte & Erfgoed 
(gemeenten) 

 
Verloop actie: 

Er is geen concrete project gepland, maar het wordt toch expliciet als aandachtpunt 
opgenomen, omdat we telkens opnieuw met deze vraag geconfronteerd worden. Hoewel 
steeds dossier per dossier bekeken moet worden, is het ook nodig in het algemeen na te 
denken over de gewenste houding t.o.v. inventarispanden. De discussie met Onroerend 
Erfgoed Limburg hierover wordt gevoerd.  
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Prioriteit: 

Gemiddeld 
 
 

Module IIb - Conserveren & Beschermen 
 
Archeologie 
 
Behouden (conserveren) ex-situ via veldwerk 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Inventarisatie (oplijsten) 
Afsprakencluster Advisering & opvolging (advisering, register) 
Afsprakencluster Veldwerk & Deponering / archivering  

 
Doelstelling: 

Het behoud ex situ wanneer het behoud in situ niet mogelijk is. 
 
Actoren: 

ZOLAD+ 
Bouwheren/eigenaars 
monumentenwacht 
(Ruimte & Erfgoed) 

 
Verloop actie: 

ZOLAD+ adviseert potentiële bedreigingen van het bodemarchief en laat de bouwheer hier 
maatregelen voor nemen in de vorm van een vooronderzoek. Indien dit vooronderzoek 
positief geëvalueerd wordt, wordt overgegaan tot een definitieve opgraving. ZOLAD/ZOLAD+ 
ziet dit sinds de oprichting als één van de hoofdactiviteiten.  

 
Dossiers (niet exhaustief): 

1. Verkaveling aan de Laarstraat te Beverst 
2. Kerkhoflaan te Eigenbilzen 
3. Winkelomstraat te Eigenbilzen 
4. Wiesveldlaan te Merem 
5. Rooi te Bilzen 
6. Broekemveldweg te Bilzen 
7. Spurkerweg te Bilzen 
8. Dell-Buissen te Bilzen 
9. Abdijstraat 2 te Munsterbilzen 
10. Herinrichting Nieuwstraat te Bilzen 
11. Herinrichting Fonteinstraat te Rijkhoven 
12. Omgeving Molenweideplein te Lanaken 
13. Verkaveling Daalbroekstraat te Neerharen 
14. Molenweidestraat te Lanaken 
15. Albertlaan te Lanaken 
16. Diepestraat (2) te Kesselt 
17. Heraanleg Parking te Pietersheim  
18. Beekveldweg 9 te Briegden 
19. De brug van Briegden 
20. Guldendael/achter de Hoven te Kanne 
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21. Uitbreiding Meubelen Jore 
22. Leemontginning te Lafelt 
23. Mgr. Kerkhofslaan 1-7a te Zussen 
24. Herderenweg te Herderen 
25. Bolderstraat te Bolder 
26. Bolderstraat (2) te Bolder 
27. Deken Gelaesplein te Vlijtingen 
28. Sieberg 11 te Herderen 
29. Eyckendael te Riemst 
30. Dorpstraat te Membruggen 
31. Stationstraat te Kanne 
32. De Moult te Zussen 
33. Helleweg te Vlijtingen 
34. Vanweertplein te Zussen 
35. Uitbreiding kerkhof Zussen 
36. VTN2-lijn 
37. Verkaveling Mostert 
38. Hoeneveldje 2 te Voeren 

 
prioriteit: 
 gemiddeld tot hoog (dossierafhankelijk) 
 
Behouden (conserveren) ex-situ via de afbakening van archeologische zones 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Inventarisatie (oplijsten) 
Afsprakencluster Advisering & opvolging (advisering, register) 
Afsprakencluster Veldwerk & Deponering / archivering  

 
Doelstelling: 

Het (tijdelijk?) behoud in situ door het ondersteunen van beleidsmaatregelen afkomstig van 
een hogere instantie. Het behoud ex situ wanneer het behoud in situ niet mogelijk is.  

 
Actoren: 

ZOLAD+ 
Bouwheren/eigenaars 
VIOE ( en Ruimte & Erfgoed) 

 
Verloop actie: 

ZOLAD+ bakent de archeologische zones af in samenwerking met het VIOE en laat deze 
juridisch vaststellen.ZOLAD+ zal in 2011 enkele zones voorstellen en voor de opmaak van het 
dossiers zorgen. 

 
Dossiers: 
 Pietersheim 
 
prioriteit: 
 gemiddeld tot hoog (dossierafhankelijk) 
 
Behouden (conserveren) in-situ  
 
Behoort tot: 
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Afsprakencluster Advisering & Opvolging (integratie) 
Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid (eigen initiatieven ter ondersteuning) 

 
Doelstelling: 

Het beschermen van archeologische sites 
 
Actoren: 

ZOLAD+ 
(Ruimte & Erfgoed) 

 
Verloop actie: 

In het verleden werd ‘het aandragen/opstellen van beschermingsdossiers’ opgenomen in de 
resultaatsverbintenis. In dit kader werd toen voorgesteld een dossier op te maken voor (de 
omgeving van) de waterburcht van Pietersheim. Het item wordt in 2010/2011 niet meer 
vermeld in de verbintenis. Gezien dit een lopend dossier is, wordt hier in 2011 toch tijd aan 
besteed. In 2011 wordt voorts tijd besteed aan (het vervolg van) de studieopdrachten 
ingeleid door het Agentschap Ruimte & Erfgoed. 

 
Dossiers: 

Beschermingsdossier Pietersheim  
Studieopdracht Toekomststraat te Riemst  
Studieopdracht en beschermingsdossier Caestert (beschermen) 

 
Prioriteit: 

Laag 
 
 

Bouwkundig erfgoed 
 
Opvolgen en adviseren van grote en complexe dossiers 
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Advisering & Opvolging (complexe projecten en probleemmonumenten) 

 
Doelstelling: 

Zoeken naar duurzame en gepaste bestemmingen voor belangrijke monumenten en 
complexe dossiers. 

 
Actoren: 

ZOLAD+ 
Ruimte & Erfgoed 
Eigenaars/kandidaat-kopers/projectontwikkelaars 
Architecten 
gemeente 

 
Verloop actie: 

ZOLAD+ neemt deel aan overleg over complexe restauratie- en herbestemmingsprojecten en 
volgt deze dossiers actief op. De erfgoedconsulent van ZOLAD+ fungeert desgevallend als 
aanspreekpunt en tussenpersoon en begeleidt de eigenaars indien nodig.  

 
Dossiers (reeds lopende in 2010): 
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 Sint-Hubertusstraat 14, Kanne, mergelschuur 
 Mergelstraat 1, Zussen 
 Sapstraat 25, Grote Spouwen, Blondeswinning 
 Grote Spouwenstraat 10-12, Grote Spouwen 
 Merem 24, Bilzen 
 Groenplaats, Rekem, kasteel d’Aspremont-Lynden 
 Strouvenbos 1-2, Sint-Martens-Voeren, hoeve Stroevenbos 
 
Prioriteit: 

Hoog 
 
Werfopvolging 
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Advisering & Opvolging (opvolging werken, register) 

 
Doelstelling: 

Op de hoogte zijn van het verloop van de restauratiewerken en advies geven bij problemen 
of vragen, terreinervaring opdoen.  

 
Actoren: 

ZOLAD+ 
Architecten/bouwheren/aannemers 
Technische dienst/dienst gebouwen gemeente 
(Ruimte & Erfgoed) 

 
Verloop actie: 

In 2010 is ZOLAD+ begonnen met het opvolgen van werven van gemeenten en kerkfabrieken. 
Werfverslagen worden gelezen en indien mogelijk/nodig worden werfvergaderingen 
bijgewoond. Dit zal verder gezet worden in 2011. ZOLAD+ zal met de gemeenten afspreken 
dat zij op de hoogte gehouden wordt van de start van werken.  
Het is de bedoeling dat ZOLAD+ ook het verloop van de relevante particuliere dossiers op kan 
volgen. Er zullen afspraken gemaakt worden zodat ZOLAD+ uitgenodigd wordt voor de 
startvergadering en de werfverslagen krijgt doorgestuurd. Hoe dit het beste aangepakt 
wordt, is nog niet duidelijk. ZOLAD+ kan bvb. een standaardbrief opstellen die meegestuurd 
wordt met de vergunning en contact opnemen met architect of bouwheer bij aanvang van de 
werken. Bij beschermd erfgoed wil Ruimte en Erfgoed er mee op toezien dat ook ZOLAD+ 
betrokken wordt.  

 
Dossiers (gunstig advies): 
 Tikkelsteeg, Millen 
 Tongersesteenweg 46, Herderen, hoeve Lindeboom 
 Bovenstraat 36, Kanne 
 Genendries 11, Millen 
 
Prioriteit: 

Gemiddeld 
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Herwaarderingsplannen 
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid (eigen initiatieven ter ondersteuning, op 
de hoogte blijven van en inzichten omzetten in praktijk) 

  
Doelstelling: 

Onderhoud van beschermde dorpsgezichten stimuleren door de opmaak van een 
beheersplan gekoppeld aan subsidiemogelijkheden. 

 
Actoren: 

ZOLAD+ 
Studiebureau 
Eigenaars 
Gemeente 
Ruimte en Erfgoed 

 
Verloop actie: 

In 2010 onderzocht ZOLAD+ reeds de mogelijkheid om herwaarderingsplannen op te stellen 
voor Kanne en de andere beschermde dorpsgezichten in Riemst. De reactie van de bevoegde 
schepen was positief. In 2011 wil ZOLAD+ in eerste instantie echter verder inzetten op het 
erfgoedlandschap Kanne en plateau van Caestert (>>). Een herwaarderings/beheersplan voor 
het dorp kan hieraan gekoppeld worden.  Als de piste van het erfgoedlandschap afgewezen 
wordt door de gemeente, kan alsnog werk gemaakt worden van een herwaarderingsplan 
voor Kanne (en de overige dorpsgezichten), wat minder complex en kostelijk is.  

 
Dossiers: 
 Dorpsgezichten Kanne 
 Dorpsgezichten Riemst (overige deelgemeenten) 
 
Prioriteit: 

Laag 
 
Premieregelingen geïnventariseerd erfgoed 
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid (eigen initiatieven ter ondersteuning) 

 
Doelstelling: 

Onderhoud van panden opgenomen in de Inventaris en panden beschermd als dorpsgezicht 
op een positieve manier stimuleren en ondersteunen. 

 
Actoren: 

ZOLAD+ 
eigenaars 
gemeente 

 
Verloop actie: 
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In 2010 werd in Riemst een premiereglement uitgewerkt voor beeldbepalende panden. Deze 
financiële ondersteuning zal verder bekend gemaakt worden. ZOLAD+ vraagt na of er ook in 
de andere gemeenten een draagvlak is voor een gelijkaardige subsidie. 

 
Prioriteit: 

Laag 
 
Verwaarlozing tegengaan 
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Advisering & Opvolging (probleemmonumenten) 
Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid (eigen initiatieven ter ondersteuning) 

 
Doelstelling: 

Oplossingen zoeken voor verwaarlozing, leegstand en verval van bouwkundig erfgoed. 
 
Actoren: 

ZOLAD+ 
RWO Inspectie 
Gemeente 
eigenaars 

 
Verloop actie: 

ZOLAD+ tracht, in samenspraak met de gemeenten, door aanmaningen en overleg, eigenaars 
te responsabiliseren bij verwaarlozing van hun goed.  
In 2010 werden drie gevallen van langdurige verwaarlozing van bouwkundig erfgoed in 
Riemst doorgegeven aan RWO Inspectie. Deze dossiers worden verder opgevolgd. 
Naar aanleiding van het dossier van de kapel Op de Meer wordt er nagedacht over 
alternatieve financieringsmiddelen, het opstarten van een project voor het opknappen en 
onderhouden van klein religieus erfgoed. Hierbij aansluitend wordt ook het project rond 
kapellen in Riemst verder opgevolgd (dienst Cultuur). In 2010 lag dit laatste nagenoeg stil.  
 

Dossiers: 
 Waterstraat 31, Zussen 
 Rechtstraat 10, Valmeer 
 De la Brassinestraat 11, Herderen 
 Millerstraat, Genoelselderen, Apolloniakapel 
 Project kapellen Riemst (Cultuur) 
 Op de Meer, Grote Spouwen, kapel 
 
Prioriteit: 

Gemiddeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Addendum 1 – Plan van Aanpak 

 

170 

 

 
 
 

Module III - Adviseren 
 
Archeologie 
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Advisering & Opvolging  

 
Doelstelling: 

Het adviseren van vergunningsplichtige stedebouwkundige aanvragen en het doen naleven 
van de zorgplicht 

 
Actoren: 

ZOLAD+ 
De aangesloten gemeenten 
Bouwheren/eigenaars 
(Ruimte & Erfgoed) 

 
Verloop acties volgens de afsprakennota tussen ZOLAD+ en de gemeentelijke diensten Ruimtelijke 
Ordening 
 
Prioriteit: 

hoog 
 
Bouwkundig erfgoed 
 
Evalueren en bijsturen van adviesprocedure 
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Advisering & Opvolging  

 
Doelstelling: 

Komen tot een duidelijke en goeddraaiende adviesprocedure waarin ZOLAD+ een  
meerwaarde betekent.  
 

Actoren: 
ZOLAD+ 
Ruimte & Erfgoed 
Dienst ruimtelijke ordening gemeenten 

 
Verloop actie: 

In 2010 werd een procedure uitgewerkt voor het adviseren van stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen die betrekking hebben op bouwkundig erfgoed. Deze procedure zal in 
de loop van 2011 geëvalueerd en bijgestuurd worden. Hiervoor wordt overleg georganiseerd 
met Onroerende Erfgoed Limburg en de gemeentelijke diensten Ruimtelijke Ordening.  

 
Prioriteit: 
 Hoog 
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Module IV - Implementeren & Integreren 
 
Gemeenschappelijk 
 
Erfgoedlandschap 
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Advisering & Opvolging (integratie) 
Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid (eigen initiatieven ter ondersteuning, op 
de hoogte blijven van en omzetten in praktijk) 

 
Doelstelling: 

Beter beheer van landschap, archeologie, bouwkundig erfgoed en ondergrond door de 
koppeling van het erfgoedbeleid met ruimtelijke planning. Ondersteunen van onderhoud van 
onroerend erfgoed d.m.v. beheersmaatregelen en financiële stimuli.  

 
Actoren: 

ZOLAD+ 
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren 
Studiebureau 
Gemeentelijke diensten ruimtelijke planning, milieu 
Ruimte & Erfgoed 
... 

 
Verloop actie: 

Beheer en handhaving in de mergelgrotten van het plateau van Caestert vormt al lang een 
probleem. Afgelopen jaar bewoog er wel iets in dit dossier, o.a. omdat men vanuit Nederland 
een project heeft opgestart. Men is er nog niet in geslaagd de samenwerking over de 
gewestgrenzen heen op gang te trekken en het is nog onduidelijk waar dit project concreet 
toe zal leiden. In 2011 zal hieromtrent hopelijk meer duidelijkheid ontstaan. ZOLAD+ zal de 
piste van het erfgoedlandschap ‘Kanne en plateau van Caestert’ blijven verdedigen. De 
gemeente moet eerst verder overtuigd worden van de voordelen, er moeten budgetten 
gevonden worden. Als dit lukt, kan het voorstel verder uitgewerkt worden en kan een 
studiebureau gezocht worden.  
In Voeren, waar een groot deel van de gemeente aangeduid is als ankerplaats, voelt men de 
nood aan meer mogelijkheden voor landschapsbeheer en –bescherming, maar de opmaak 
van een dergelijk groot en complex RUP kan niet zonder financiële steun. Daarom zal eerst en 
vooral de mogelijkheid tot subsidiëring van de opmaak van erfgoedlandschappen onderzocht 
moeten worden. 

 
Dossiers: 
 Erfgoedlandschap ‘Kanne en plateau van Caestert’ 
 (Erfgoedlandschap ‘Voeren’) 
 
Prioriteit: 

Hoog - Gemiddeld 
 
Archeologie 
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Behoort tot: 
Afsprakencluster Advisering & Opvolging  

 
Doelstelling: 

Alle actoren laten kennismaken met archeologie en wel op zo een manier dat een positieve 
samenwerking tot stand komt. In het verleden zijn er al verschillende pogingen geweest om 
de verschillende gemeentelijke diensten (Ruimtelijke Ordening in het bijzonder) te 
sensibiliseren rond het archeologische erfgoed (bv. in het kader van RUP’s). Dit begon steeds 
in een positieve en constructieve sfeer, maar ZOLAD(+) moest de diensten steeds weer 
herinneren aan de gemaakte afspraken en beloftes. Hetzelfde geldt voor enkele grote 
verstoorders (bv. de ontginners). 

 
Actoren: 

ZOLAD+ 
De aangesloten gemeenten 
Bouwheren/eigenaars 
(Ruimte & Erfgoed) 

 
Verloop actie: 

Een eerste kaap zal op 20 januari 2011 worden genomen. Op deze dag wordt het ZOLAD+-
beleidsplan aan de verschillende gemeentelijke diensten voorgesteld. Er zal met name veel 
aandacht uitgaan naar de implementatie en integratie van de archeologische erfgoedzorg en 
de diverse beleidsdomeinen en vice versa. Wat de informatiestroom betreft zal regelmatig 
www.mervlaanderen.be gecheckt worden en periodiek een overleg georganiseerd worden. 

 
Dossiers: 

Programma van Eisen, partim Leem 
RUP Tabaert 
RUP Spelver 
… 

 
Prioriteit: 

gemiddeld 
 
Bouwkundig erfgoed 
 
Adviseren van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Advisering & Opvolging (integratie) 

 
Doelstelling: 

Integreren van onroerend erfgoed in de ruimtelijke planning zodat proactief kan ingespeeld 
worden op mogelijke problemen en via stedenbouwkundige voorschriften een kader voor 
het verbouwen van waardevolle panden kan meegegeven worden.  

 
Actoren: 

ZOLAD+ 
Gemeentelijke diensten ruimtelijke planning 

 
Verloop actie: 

http://www.mervlaanderen.be/
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ZOLAD+ ondernam in 2010 nog geen actie op dit vlak. In 2011 zullen gesprekken gevoerd 
worden met de gemeentelijke diensten over het betrekken van ZOLAD+ bij de opmaak van 
RUP’s. 

 
Prioriteit: 

Gemiddeld 
 
 

Module V - Ontsluiting & Communicatie 
 
Gemeenschappelijk 
 
Open Monumentendag 
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid (ondersteuning OMD, 
vrijwilligerswerking, verbreding maatschappelijk draagvlak en sensibilisering) 

 
Doelstelling: 

Mensen laten kennismaken met het onroerend erfgoed in de regio, aandacht, interesse en 
betrokkenheid voor het onroerend erfgoed creëren en verhogen. Specifiek voor OMD 2011 
(thema Conflict) willen we het debat op gang brengen over de soms moeilijke relatie tussen 
de monumentenzorger/archeoloog en “de rest van de wereld”. 
 

Actoren: 
ZOLAD+ 
Toerisme/lokale comités 
OMD 

 
Verloop actie: 

ZOLAD+ dacht reeds aan de organisatie van een soort bouwbeurs voor erfgoed, en/of 
lezingen in het thema van conflict (bouwheer – archeoloog, restauratie – duurzaamheid, 
energie, oud – nieuw, ...). De haalbaarheid van dit idee zal eerst en vooral onderzocht 
worden. In het licht van andere projecten en prioriteiten ziet ZOLAD+ een te ambitieus OMD-
programma niet haalbaar.  
Het is wel de bedoeling om zoals vorig jaar een gemeenschappelijke activiteit met de vier 
gemeenten uit te werken (bvb. fietsroute langs oorlogserfgoed...?). Hierover zal 
gebrainstormd worden met de lokale comités.  
Voor Riemst zal in samenwerking met de dienst Cultuur een lokaal comité opgericht worden 
(heemkringen, gidsen) dat kan instaan voor de praktische organisatie van OMD Riemst, zodat 
de rol van ZOLAD+ zich kan beperken tot inhoudelijke ondersteuning.  

 
Prioriteit: 

Hoog 
 
Fietsroutenetwerk  
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid 

 
Doelstelling: 
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In samenwerking met de diverse diensten Toerisme ijveren voor bewegwijzerde fietsroutes 
rond het thema “fietsen naar het verleden”. Een werkgroep zet de krijtlijnen uit. De routes 
maken deel uit van het overkoepelende fietsroutenetwerk. 

 
Actoren: 

ZOLAD+ 
Werkgroep 
Toerisme 
 

 
Verloop actie: 

Het idee werd in 2008 vanuit de raad van bestuur voorgesteld. In 2009 werd hier inhoudelijk 
aan verder gewerkt. In 2010 kreeg dit echter geen prioriteit meer wegens de ZOLAD-
tentoonstelling. In 2011 wordt de draad weer opgepikt. 

 
Prioriteit: 

Gemiddeld 
 
Dossier Apostelhuis 
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid 

 
Doelstelling: 

De opbouw van een lokaal archeologisch museum rond het thema “archeologie en haar 
technieken” 

 
Actoren: 

ZOLAD+ 
Stad Bilzen 

 
Verloop actie: 

In het verleden lanceerde de Bilzerse schepen voor Jeugd, Toerisme, Cultuur en Archeologie 
Maike Meijers het idee om meer dynamiek te brengen in het Apostelhuis, één van de 
toegangspoorten van Alden Biesen. Men koos in overleg voor archeologie. Het vormde dan 
ook het onderwerp voor een Leader+-aanvraag (zie jaarverslag 2009). In 2011 wordt het idee 
weer bovengehaald; Er wordt met name een dossier opgesteld in overleg met de gemeente 
Bilzen (Dienst Toerisme). Dit dossier verkent de mogelijkheden van een dergelijk museum. De 
eerste ideeën hieromtrent zijn: een interactieve maquette dat het landschap leert kennen 
(kennismaken met het geofysische en geomorfologische), een evocatie van een 
archeologische site (kennismaken met het terreinwerk), toelichting van de 
dateringstechnieken (kennismaken met deverwerking), enz… Om dit concreet uit te werken 
zal een studiebureau aangesteld worden. Het is ook de bedoeling om in deze samen te 
werken met de provincie Limburg (PCCE) en Toerisme Vlaanderen. 

 
Prioriteit: 

Gemiddeld tot hoog 
 
Kasteel d’Aspremont-Lynden 
 
Behoort tot: 
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Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid 

 
Doelstelling: 
 De publieksontsluiting van de (archeologische) kelders in overleg met de diverse partijen 
 
Actoren: 

ZOLAD+/Gemeente Lanaken 
Eigenaar 

 
Verloop actie: 

Het idee werd in 2009 gelanceerd maar verdween wegens problemen met de 
eigendomstoestand in de koelkast. Op vraag van de eigenaar worden opnieuw gesprekken 
gevoerd. 

 
Prioriteit: 

Laag 
 
Leader+ te Vlijtingen en Zichen: een landschap van museumkerkdorpen 
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid 

 
Doelstelling: 

De hoogdrempelige ontsluiting van het heemkundig museum van Vlijtingen vervangen door 
een laagdrempelige ontsluiting in de kerk van Vlijtingen.  

 
Actoren: 

ZOLAD+ 
Kerkbestuur Vlijtingen 
Gemeente Riemst/Cultuur 
Heemkundig museum 

 
Verloop actie: 

In 2008 haalde de gemeente Riemst een Leader+-project binnen rond het thema van de 
museumkerken. Het was de bedoeling dat hier in 2009 mee gestart werd, maar wegens 
problemen met het heemkundig museum werd dit op de lange baan geschoven. In 2010 is er 
wegens problemen met de personeelsbezetting bij de gemeente Riemst ook onvoldoende 
aandacht aan besteed waardoor de subsidie dreigde verloren te gaan. Een ultiem ingrijpen 
van de gemeente heeft dit kunnen verhinderen. In 2011 worden de gesprekken hervat. Er 
wordt met name overleg gepleegd met de kerkelijke overheid en met de eigenaars van de 
musea.  

 
Prioriteit: 

Laag-Gemiddeld 
 
ZOLAD+-Nieuwsbrief en website 
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid (verbreding maatschappelijk draagvlak en 
sensibiliseren) 
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Doelstelling: 
Mensen informeren over de werking van ZOLAD+ en de lopende projecten op het vlak van 
archeologie en bouwkundig erfgoed. Interesse en betrokkenheid creëren.  

 
Actoren: 

ZOLAD+ 
 
Verloop actie: 

De ZOLAD+-nieuwsbrief zal in 2011 van onder het stof gehaald worden. Omdat het moeilijk 
blijkt hier tijd voor te maken, wordt er gedacht aan een jaarlijks of halfjaarlijks activiteiten 
overzicht. De website zal verder uitgebouwd worden, met bvb. een luikje over wetgeving, 
nuttige links,... 
 

Prioriteit: 
Laag 

 
 
Archeologie 
 
Jonkholtdreef te Schoonbeek 
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid 

 
Doelstelling: 

Een publieksontsluiting van de terreinen rondom het kasteel van Jonkholt. Er wordt gekeken 
in hoeverre een herprofilering van de gracht raadzaam is. 

 
Actoren: 

ZOLAD+ 
Stad Bilzen 
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren 
(Ruimte & Erfgoed) 

 
Verloop actie: 
 Niet gekend 
 
Prioriteit: 

gemiddeld 
 
Dousberg – Veldwezelt-Hezerwater 
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid 

 
Doelstelling: 

Een publieksontsluiting van de beschermde archeologische site in samenwerking met de 
eigenaar, de gemeente Lanaken en de provincie Limburg 

 
Actoren: 

ZOLAD+ 
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Gemeente Lanaken 
Toerisme 
Provincie Limburg 
Ruimte & Erfgoed 

 
Verloop actie: 

Voor het volledige dossier en de laatste ontwikkelingen verwijzen we naar het jaarverslag 
van 2010. 

 
Prioriteit: 

Gemiddeld 
 
Uitgave van boeken  
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid 

 
Doelstelling: 
 Door middel van de uitgave van boeken en kleine publicaties het publiek beter informeren. 
 
Actoren: 

ZOLAD+ 
Auteurs 
Ruimte en Erfgoed 

 
Verloop actie: 

Er zijn diverse projecten rond het publiceren opgezet. Een eerste boek zal begin januari 2011 
van de persen rollen. Twee volgende boeken worden voorbereid en gekeken in hoeverre ze 
in de reeks van ZOLAD+ kunnen opgenomen worden. Er wordt met name gekeken naar 
financiering. 

 
Dossiers: 

Publieksboek Lanaken-Europark 
Boek Plateau van Caestert (RAAP, R&E) 
Boek Pietersheim (Tony Waegeman) 

 
Prioriteit: 

Gemiddeld 
 
Kleinschalige permanente tentoonstelling 
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid 

 
Doelstelling: 

Op vraag van de steenfabrieken Vandersanden wordt in hun lokalen een kleine 
tentoonstelling opgebouwd rond vondsten in de groeves 

 
Actoren: 

ZOLAD+ 
Steenfabrieken Vandersanden 
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Prioriteit: 

Gemiddeld 
 
 
Bouwkundig erfgoed 
 
Infoavonden bouwkundig erfgoed 
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid (ondersteuning en advisering voor 
derden, sensibilisering specifieke doelgroepen) 

 
Doelstelling: 

Eigenaars informeren over bestaande wetgeving en premieregelingen m.b.t. bouwkundig 
erfgoed. ZOLAD+ bekend maken als toegankelijk aanspreekpunt over onroerend erfgoed.  

 
Actoren: 

ZOLAD+ 
Stebo 
gemeente 

 
Verloop actie: 

In 2010 werd in Bilzen en Riemst, in samenwerking met Stebo, een infoavond gegeven over 
de Inventaris van het bouwkundig erfgoed en de bestaande subsidies. Dit initiatief zal in 2011 
ook in Lanaken en Voeren georganiseerd worden. Er wordt ingezet op het informeren over 
de Inventaris omdat dit een vrij nieuw instrument is en vanuit de Vlaamse Overheid geen 
initiatief werd genomen/kon genomen worden voor persoonlijke betekening van de 
eigenaars.  
Voor Riemst wordt ook gedacht aan een infovergadering over beschermd bouwkundig 
erfgoed (gezien het grote aantal monumenten en dorpsgezichten).  

 
Dossiers: 
 Infoavond Voeren 
 Infoavond Lanaken 
 Infoavond Riemst 

 
Prioriteit: 

Gemiddeld 
 
Open Kerken 
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid (verbreding maatschappelijk draagvlak, 
vrijwilligerswerking) 

 
Doelstelling: 

Kennismaking met het lokale religieuze erfgoed, onder de aandacht brengen problematiek 
religieus erfgoed, verhogen lokale betrokkenheid. 
 

Actoren: 
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ZOLAD+ 
gemeenten 
Kerkbesturen 
Stichting Open Kerken  
 

Verloop actie: 
Eind 2010 werd op de verschillende Schepencolleges het voorstel geagendeerd om de 
Stichting Open Kerken uit te nodigen voor een infomoment. ZOLAD+ fungeert als 
contactpersoon en trekker en zal de kerken die na de infovergadering wensen mee te 
stappen in het initiatief (lidmaatschap Open Kerken of enkel deelname Dag Open Kerken) 
ondersteunen.  
 

Prioriteit: 
Gemiddeld 

 
 

Module VI - Kennisgaring & Kennisdeling 
 
Gemeenschappelijk 
 
Op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen 
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid (op de hoogte blijven van...) 

 
Doelstelling: 

Op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen op het vlak van onroerend 
erfgoed om de juiste informatie te kunnen geven aan particulieren en gemeenten, om het 
beleid van ZOLAD+ af te stemmen op nieuwe inzichten, om nieuwe instrumenten in te 
kunnen zetten ten voordele van het lokale erfgoed, ... 

 
Actoren: 

ZOLAD+ blijft op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van 
onroerend erfgoed door deelname aan studiedagen en lezingen. ZOLAD+ is ook 
geabonneerd op relevante nieuwsbrieven en tijdschriften en volgt de persberichten 
over onroerend erfgoed op de voet.  

 
Verloop actie: 

ZOLAD+  
 
Prioriteit: 

Gemiddeld 
 
 
Archeologie 
 
metaaldetectie 
 
Zie inventarisatie 
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Aanmoedigen onderzoek door  publicatie van wetenschappelijke artikels 
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid (op de hoogte blijven van...) 

 
Doelstelling: 

Het ontsluiten van wetenschappelijke informatie door middel van het stimuleren van externe 
onderzoekers voor het schrijven van regiogebonden wetenschappelijke artikels. 

 
Actoren: 

ZOLAD+ 
Wetenschappelijke instellingen 
auteurs 

 
Prioriteit: 

hoog 
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Addendum 2 

Actoren in het ZOLAD+-werkgebied 
 
 

 
Afdelingen Territorium/Ruimtelijke Ordening/Patrimonium van Bilzen, Riemst, Lanaken en 
Voeren 
 
Amateur- of vrijetijdsarcheologen 
 
Commerciële archeologische bedrijven (zie ook www.VONA.be) 
 
Heemkring Bilisium 
 
Geschied- en Heemkring Wiosello 
 
Geschied- en Ouheidkundig Genootschap Riemst (GOGRI) 
 
Geschied- en Oudheidkundige Studiekring Sint-Ursula (GOSSU) 
 
Grensschap Albertkanaal 
 
Historische Kring Membruggen 
 
Heemkring Landrada 
 
Heemkring Rosmeer 
 
Heemkundige Kring Falla Meirs 
 
Heemkundig Museum Vlijtingen 
 
Heemkundekring Zichen 
 
Katholieke Universiteit Leuven (KUL) 
 
Provincie Limburg, Bureau van de Provinciale Archeoloog Limburg 
 
Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) 
 
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren 
 
Regionaal Landschap Kempen en Maasland 
 
Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed Limburg 
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Restauratiearchitecten 
 
Vlaams Instituut Onroerend Erfgoed, buitendienst Tongeren 
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Bijlagen 
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Afsprakennota 
tussen ZOLAD+ en de gemeentelijke diensten Ruimtelijke Ordening 

inzake advisering en opvolging van dossiers 
 

 
Kader 
In de resultaatsverbintenis met het Agentschap Ruimte & Erfgoed staan de archeologische en 
bouwkundige advisering van stedenbouwkundige aanvragen als kerntaak vermeld. In die optiek vroeg 
ZOLAD+ een overleg met de diverse diensten Ruimtelijke Ordening van de bij ZOLAD+ aangesloten 
gemeenten

23
. Deze overlegrondes vonden plaats op 21 januari (L), op 25 januari (R) en op 28 januari 

(R) 2010. Tijdens het overleg werd gekeken in hoeverre de bestaande procedure en afspraken 
bestendigd

24
 konden worden en in hoeverre er nieuwe afspraken m.b.t. bouwkundig erfgoed konden 

gemaakt worden. Het geheel van afspraken rond de archeologische en bouwkundige advisering werd 
in de vorm van een afsprakennota beschreven. In het verlengde hiervan stelde het schepencollege 
van burgemeester en schepenen van Riemst op 19 maart 2010 ZOLAD+ de vraag hoe de opvolging 
van de verschillende dossiers gebeurt. In antwoord op deze vraag werd deze nota aangevuld met de 
opvolgingsmethodiek. 
Tijdens een overleg tussen ZOLAD+ en de centrale directie van het agentschap Ruimte & Erfgoed op 
5 maart 2010 gaf Ruimte en Erfgoed te kennen dat het inzake advisering van dossiers m.b.t. 
bouwkundig erfgoed een duidelijkere rol ziet weggelegd voor de Intergemeentelijke Onroerend 
Erfgoeddiensten. In dit verband werden opnieuw overlegrondes georganiseerd met de diensten 
Ruimtelijke Ordening van de vier gemeenten en werd het voorstel ook voorgelegd aan Onroerend 
Erfgoed Limburg. De verschillende overlegmomenten vonden plaats op 8 april (L), 22 april (V), 26 april 
(B), 27 april (L), 28 mei (R, OE) en 17 juni (R) 2010.

25
 Rekening houdend met de opmerkingen van de 

betrokkenen, werden de afspraken van januari 2010 met betrekking tot de advisering van dossiers 
bouwkundig erfgoed herzien.  
Het geheel van afspraken rond de archeologische en bouwkundige advisering wordt hieronder in de 
vorm van een afsprakennota beschreven. Het proces van deze advisering en opvolging van de 
dossiers wordt beschreven a.h.v. een flowchart (als bijlage). Deze vernieuwde afsprakennota wordt 
ook aan de verschillende schepencollege‟s ter kennisgeving/goedkeuring voorgelegd. 
Deze afsprakennota is werkzaam tot de invoering van een nieuw decreet onroerend erfgoed. Op dat 
moment zullen de afspraken herzien worden. 
 

Advisering 

 
Afspraken m.b.t. advisering dossiers Archeologie 

 De verschillende stedenbouwkundige dossiers worden door de gemeentelijke dienst 
ruimtelijke ordening opgelijst. Het gaat om: 

o Verkavelingen 
o Bouwdossiers 
o Dossiers met grondverzet 
o Heraanleg straten of pleinen 
o … 

 Deze lijst wordt periodiek (af te spreken met de stedenbouwkundige ambtenaar) naar de 
intergemeentelijke erfgoedconsulent archeologie gemaild 

 Deze erfgoedconsulent selecteert de te adviseren dossiers en geeft deze door aan de 
gemeentelijke administratie 

 De niet-geselecteerde dossiers krijgen als advies „geen bezwaar‟ mee 

 De erfgoedconsulent schrijft een standaardbrief (zie bijlage) voor de adviezen die vanuit 
archeologisch standpunt geen bezwaar vormen om het dossier inhoudelijk aan te sterken. 
De dienst vergunningen neemt ook dit onvoorwaardelijk gunstige advies op in de 
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 Aanwezig waren: Elde Crosiers (R), Elke Bouveroux (R), Marleen Duflos (B), Roland Vanmuysen (V), Patricia Kusters (L), 
Tim Vanderbeken, Veerle Vansant 

24
 In se verandert er voor archeologie niets aan de procedure of de gevolgen. De beschreven afspraken gaan terug op een 
overleg in en afspraken uit 2006. 

25
 Aanwezig bij deze gesprekken: Patricia Kusters, Mark Curvers, Jean Maenen, Eric Schildermans, Guido Willen (L); Roland 

Vanmuysen (V); Els Maurissen, Goele Cops, Inge Moors (B); Jan Peumans, Elke Bouveroux, Elde Crosiers (R); Jos Gyselinck 
(OE); Tim Vanderbeken, Veerle Vansant. 
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bouwvergunning. Wanneer de dienst vergunningen geen advies ontvangt, is er de 
mogelijkheid dat er ook geen vermelding in het dossier wordt opgenomen. In sommige 
gemeenten wordt in dit geval gesteld dat “wegens ontstentenis van een advies het advies 
van ZOLAD+ geacht wordt gunstig te zijn”. 

 De geselecteerde dossiers worden opgestuurd (vorm wordt afgesproken met de 
stedenbouwkundige ambtenaar) 

 De erfgoedconsulent adviseert deze dossiers binnen een termijn van 30 dagen. Kortere 
termijnen worden vermeld in het adviesverzoek 

 Het advies (met voorwaarden) wordt opgenomen in de bouwvergunning 

 ZOLAD+ krijgt digitaal bericht van de gemeente wanneer de aanvraag vergund is 

 Ook RUP‟s, MER‟s en gerelateerde zaken worden voor (pre)advies overgemaakt 

 Dossiers die normaliter naar Ruimte en Erfgoed gestuurd worden, worden eerst voor 
advies naar ZOLAD+ gestuurd, conform de brief dd. 1/3/2010 (als bijlage) 

 
Afspraken m.b. t. advisering dossiers Bouwkundig Erfgoed 
Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten, zorgplicht in ankerplaats 

 De dossiers m.b.t. beschermd bouwkundig erfgoed en dossiers m.b.t. aanvragen in 
ankerplaats onderworpen aan zorgplicht

26
 worden overeenkomstig de gangbare 

procedures geadviseerd door Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed Limburg 

 De intergemeentelijke erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed van ZOLAD+ ontvangt een 
exemplaar van de dossiers ter opvolging 

 De gemeente en Ruimte en Erfgoed kunnen desgevallend bijkomend advies vragen aan 
ZOLAD+ 

 De intergemeentelijke erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed kan desgewenst bepaalde 
dossiers toch adviseren (bvb. wanneer zij nauw betrokken was bij voorbesprekingen). Zij 
contacteert in deze gevallen de stedenbouwkundige ambtenaar en adviseert deze 
dossiers (in overleg met Ruimte en Erfgoed) binnen 30 dagen na ontvangst van het 
dossier. Het advies (met voorwaarden) wordt opgenomen in de bouwvergunning 

 ZOLAD+ ontvangt van de gemeente een (digitale) kopie van het advies van Ruimte en 
Erfgoed en van de bouwvergunning (verder af te spreken) 

Niet-beschermd bouwkundig erfgoed, opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed 

 Met ingang van 1 augustus 2010 worden de dossiers m.b.t. niet-beschermd bouwkundig 
erfgoed dat opgenomen is in de inventaris van het bouwkundig erfgoed (+ privéaanvragen 
in ankerplaats) ter advies voorgelegd aan de intergemeentelijke erfgoedconsulent 
bouwkundig erfgoed van ZOLAD+ 

 De erfgoedconsulent bespreekt deze dossiers samen met de stedenbouwkundige 
ambtenaar en adviseert ze binnen een termijn van 30 dagen. Kortere termijnen worden 
vermeld in het adviesverzoek 

 Het advies (met voorwaarden) wordt opgenomen in de bouwvergunning 

 ZOLAD+ ontvangt van de gemeente een (digitale) kopie van de bouwvergunning 

 Bij complexe dossiers m.b.t. niet-beschermd bouwkundig erfgoed kunnen de gemeente of 
ZOLAD+ bijkomend advies vragen aan Ruimte en Erfgoed 

 De periode van 1 augustus tot en met 31 december is een overgangsperiode waarbij de 
dossiers m.b.t. niet-beschermd erfgoed tegelijk ter advies voorgelegd worden aan Ruimte 
en Erfgoed, Onroerend Erfgoed Limburg en ZOLAD+.  

Zonevreemde functiewijziging en sloop bouwkundig erfgoed opgenomen in de inventaris, gezichtsveld 
monument 

 Een aantal dossiers m.b.t. niet-beschermd erfgoed (al dan niet) opgenomen in de 
inventaris van het bouwkundig erfgoed valt onder de adviesplicht van Ruimte en Erfgoed, 
Onroerend Erfgoed, m.n. zonevreemde functiewijziging en sloop van gebouwen 
opgenomen in de inventaris en werken in het gezichtsveld van een monument

27
  

 Deze dossiers worden tegelijk ter advies voorgelegd aan Ruimte en Erfgoed en ZOLAD+. 
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 Art. 26 van het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, met name als een administratieve overheid 
opdrachtgever is van een eigen werk of handeling; Zie BVR van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een 
vergunningsaanvraag advies verlenen. 
27

 Zie BVR van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen; BVR van 28 
november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen, art. 10. 
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 De intergemeentelijke erfgoedconsulent adviseert deze dossiers (in overleg met Ruimte 
en Erfgoed) binnen een termijn van 30 dagen. Kortere termijnen worden vermeld in het 
adviesverzoek 

 Het advies met voorwaarden wordt opgenomen in de bouwvergunning 

 ZOLAD+ ontvangt een kopie van het advies van Ruimte en Erfgoed en een (digitale) kopie 
van de bouwvergunning  
 

Aanvullende afspraken 

 In aanvangsfase zal ZOLAD+, meer bepaald op het gebied van bouwkundig erfgoed, zich 
voornamelijk concentreren op de regio Bilzen-Riemst-Voeren. In overleg met Lanaken 
wordt op termijn beslist de activiteiten inzake bouwkundig erfgoed uit te breiden naar de 
gemeente Lanaken. Lanaken zal wel gebruik maken van de expertise ter zake van de 
erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed. 

 ZOLAD+ krijgt een actieve inbreng van de gemeenten, bvb. het onder de aandacht 
brengen van probleemmonumenten 

 ZOLAD+ maakt een folder over de wetgeving m.b.t. onroerend erfgoed. Deze wordt 
toegevoegd bij de vergunningen en aan de balie gelegd 

 De gemeenten maken gebruik van de expertise van ZOLAD+ en zijn erfgoedconsulenten 
inzake onroerend erfgoed 

 
 

Opvolging 

 
Afspraken m.b.t. opvolging dossiers Archeologie 

 De gemeenten verwijzen (personen met) vragen over wetgeving,… inzake archeologie 
naar de erfgoedconsulent archeologie 

 De ambtenaar zetelend in de raad van bestuur
28

 is voor de door ZOLAD+ aangebrachte 
dossiers inzake archeologie dossierbeheerder. Voor de puur stedenbouwkundige dossiers 
is dat de stedenbouwkundige ambtenaar. 

 De erfgoedconsulent archeologie verleent advies, begeleidt de bouwheren, legt 
plaatsbezoeken af, schrijft Programma‟s van Eisen (Bijzondere voorschriften) en vraagt 
desgewenst voor de bouwheren offertes aan. De erfgoedconsulent speelt hierbij de rol 
van tussenpersoon en bemiddelaar. 

 Tijdens het archeologische onderzoek coördineert de erfgoedconsulent archeologie de 
werken, stuurt desgevallend bij (op werfvergaderingen), communiceert hierover met het 
bevoegde agentschap en de raad van bestuur. Desgewenst kan dit ook met het 
gemeentebestuur via de bevoegde schepen. 

 
 
Afspraken m.b. t. opvolging dossiers Bouwkundig Erfgoed 

 De erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed van ZOLAD+ zorgt voor de inhoudelijke 
opvolging van de dossiers m.b.t. beschermd en niet-beschermd bouwkundig erfgoed. De 
ambtenaar van de gemeente blijft dossierbeheerder.  

 De ambtenaar zetelend in de raad van bestuur
29

 is voor de door ZOLAD+ aangebrachte 
dossiers inzake bouwkundig erfgoed dossierbeheerder. Voor de puur stedenbouwkundige 
dossiers is dat de stedenbouwkundige ambtenaar. 

 De gemeente verwijst mensen met vragen over wetgeving, premieregelingen, omgaan 
met,… bouwkundig erfgoed door naar de erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed van 
ZOLAD+. Puur stedenbouwkundige vragen worden beantwoord door de dienst RO.  

 De erfgoedconsulent helpt deze mensen verder, doet indien wenselijk plaatsbezoek, geeft 
preadvies, fungeert als contactpersoon met Onroerend Erfgoed Limburg 

 Voorontwerpen voor werken aan beschermd bouwkundig erfgoed en complexe dossiers 
m.b.t. niet-beschermd erfgoed worden ter preadvies voorgelegd op een vergadering met 
de gemeente (stedenbouwkundige ambtenaar, bevoegde schepen), Ruimte en Erfgoed, 
Onroerend Erfgoed Limburg en ZOLAD+ 
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 Thomas Beusen (R), Hilde Clerx (V), Eddy Vandoren (B) en Jean Maenen (L) 
29

 Thomas Beusen (R), Hilde Clerx (V), Eddy Vandoren (B) en Jean Maenen (L) 
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 Bij vergunde werken aan bouwkundig erfgoed kan de erfgoedconsulent op vraag van de 
gemeente werfcontroles uitvoeren tussentijds en bij oplevering van de werken. Dit gebeurt 
samen met iemand van de Technische Dienst of de dienst Ruimtelijke Ordening.  
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Beleidslijnen ZOLAD+ 
Archeologische advisering 

dossiers, criteria, inhoud en impact 
 

 
Advisering 

 
1. Welke dossiers zal ZOLAD+ in de toekomst archeologisch adviseren? 

 Dossiers met bodemingrepen >= 2000 m² 

 Dossiers met bodemingrepen < 2000 m² met duidelijke aanwijzingen voor een risico op 
aanwezigheid van archeologisch erfgoed (gemotiveerd advies, zie verder) 

 Verkavelingen >= 5 loten 

 Verkavelingen < 5 loten, bij duidelijke aanwijzingen voor een risico op aanwezigheid van 
archeologisch erfgoed (gemotiveerd advies, zie verder) 

 Dossiers die doorgestuurd worden vanuit het Agentschap Ruimte & Erfgoed, ingediend door 
de gemeente Riemst, Bilzen, Lanaken en Voeren.

 30
 

 RUP‟s 

 MER‟s 
 
2. Op basis van welke criteria adviseert ZOLAD+ de dossiers? 
ZOLAD adviseert op basis van criteria die algemeen aanvaard worden als indicatief voor de 
aanwezigheid van archeologisch erfgoed en de risicobeheersing ervan. Hieronder staan de criteria 
opgelijst in volgorde van belangrijkheid. Enkele van deze criteria worden gebruikt in combinatie met 
andere omwille van het feit dat ze zelfstandig niet van doorslaggevend belang zijn. 
 

 De geëvalueerde potentie (in gelijkaardige landschappelijke situaties) 

 De Centrale Archeologische Inventaris 

 De archeologische vondsten in de onmiddellijke omgeving (interne informatie) 

 Eerdere archeologische vaststellingen 

 Luchtfoto's  

 Het historische kaarten- en bronnenmateriaal 

 Het beschermde goed (monument, landschap of dorpsgezicht) 

 Het geomorfologische onderzoek (in combinatie met andere criteria) 

 De bewaringsomstandigheden (in combinatie met andere criteria) 

 De topografie (in combinatie met andere criteria) 

 De hydrologie (in combinatie met andere criteria) 
 
3. Welke procedure hanteert ZOLAD+ intern? 
In het verleden werden enkele afspraken gemaakt met de diverse gemeentelijke RO-diensten. Deze 
afspraken staan beschreven in de afsprakennota. Intern hanteert ZOLAD+ de volgende procedure: 

 De aan ZOLAD+ overgemaakte lijst wordt gecontroleerd door de erfgoedconsulenten 

 ZOLAD+ maakt een keuze van dossiers op basis van een afweging van de criteria 

 Niet opgevraagde dossiers worden geadviseerd als „geen bezwaar‟. Dit wordt gemeld aan de 
respectievelijke diensten die dit advies laten opnemen in de vergunning. 

 Opgevraagde dossiers worden gescreend en krijgen naargelang de impact een advies onder 
voorwaarden of desgevallend alsnog „geen bezwaar‟ 

 ZOLAD+ meldt het advies aan de respectievelijke administratieve diensten die dit advies laten 
opnemen in de bindende voorwaarden van de vergunning 

 ZOLAD+ neemt contact op met de bouwheer/eigenaar zodat  
o het dossier geen vertraging oploopt.  
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 In principe dient ZOLAD+ vanuit de resultaatsverbintenis met de Vlaamse overheid deze dossiers te pre-adviseren. Het 
gaat om items uit de bijzondere en reguliere procedure (zie Vlaamse Codex art. 4.7.1 en 4.7.2). Hier dienen nadere 
afspraken gemaakt te worden. 
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o bouwovertredingen en overtredingen op basis van art.4 §2 van het decreet (zie 
verder) vermeden worden. Het gebeurt vanuit de ervaring dat de meeste bouwheren 
hun bouwvergunning niet nalezen op voorwaarden.  

 
4. Wat adviseert ZOLAD+ en wat houdt dit in? 
Op basis van de vermoedelijke aanwezigheid van archeologisch bodemarchief wordt een advies op 
maat van het dossier geschreven. Op hoofdlijnen komt dit echter neer op drie grote adviesgroepen, 
zijnde: 
 
a. Proefsleuven 

Wat – lange sleuven van ca. 2 m. breed, aangelegd in een regelmatig patroon. De afstand tussen 
de sleuven varieert, maar in de meeste gevallen is dat ca. 10 m. Er wordt gestreefd naar een 
dekking van 12%, dus 1200 m² sleuf per ha. 
Doel – snelle evaluatie van het terrein naar aard, ouderdom en kosten, voorafgaandelijk aan de 
werken; meestal in het kader van beleidskeuzes. 
Duur – 1000 m² per dag onder ideale omstandigheden 
Wanneer – de ingreep (of de combinatie van ingrepen) is kleiner dan het totale perceel (bv. een 
verkaveling) 
Kostprijs – ca. 3000 € per hectare

31
 (de kosten van het latere eventuele vlakdekkende onderzoek 

niet meegerekend) 
 
b. Gecontroleerde vlakdekkende afgraving 

Wat – begeleiding van graafwerken door een archeoloog. De archeoloog geeft aanwijzingen. 
Doel – evaluatie van het terrein, geschakeld in het bouwproces (kostenbesparend want 
grondwerken gebeuren toch) 
Duur – 500 m² per dag onder ideale omstandigheden 
Wanneer – de ingreep is quasi evenredig met het totale perceel (bv. ontginning) 
Kostprijs – afhankelijk van de vondsten, kraanmachinist, aantal archeologen. Bij afwezigheid van 
vondsten goedkoper en efficiënter dan proefsleuven, want kraankosten zijn bij bouwbudget 
gerekend. 
 

c. Vlakdekkende opgraving 
Wat – maximale registratie van de archeologische sporen 
Doel – behoud ex situ van het archeologische erfgoed 
Duur – Afhankelijk van vondsten, achtergrond, locatie – bij kleine sporendichtheid: 300m² per dag 
Wanneer – bij positieve evaluatie van een proefsleuvenonderzoek of gecontroleerde afgraving of 
bij ingrepen in stadscontext 
Kostprijs – doorstart na een proefsleuvenonderzoek is duurder dan na een gecontroleerde 
afgraving (grondwerk al gebeurd) 

 
De keuze voor proefsleuven of vlakdekkende afgraving is ingegeven op basis van enkele afwegingen: 
risico op vondsten, kostprijs, dossierlast, tijdsdruk,… 
 
 

De definitie van de zorgplicht 

 
Het archeologische advies steunt op het belangrijke principe van de archeologische zorgplicht. 
 
De tweede paragraaf van het vierde artikel uit het decreet houdende de bescherming van het 
archeologische patrimonium stelt: 
 

“De eigenaar en de gebruiker zijn ertoe gehouden de archeologische 
monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te 
beschermen en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden.” 

 
De zorgplicht is dus een decretale plicht voor alle eigenaars van archeologische erfgoed. De memorie 
van toelichting bij het decreet houdende de bescherming van het archeologische patrimonium stelt 
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 Schatting op basis van een prijsvraag in juni 2010. 
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ook dat het van toepassing is voor zowel gekend (beschermd of behouden) als ongekend (niet 
beschermd) archeologisch patrimonium:  
 

“Paragraaf 2 omschrijft de algemene verplichtingen t.o.v. elk archeologisch 
monument dat redelijkerwijze als dusdanig kan herkend worden en is dus 

niet beperkt tot die terreinen die in toepassing van dit decreet onder 
wettelijke bescherming geplaatst worden. Het moet een minimale waarborg 

bieden als instrument tot bescherming en behoud van nog onbekende 
archeologische monumenten die nog in de bodem bedolven liggen.” 

 
Het zorgplichtprincipe is dus de basis om niet enkel archeologisch onderzoek maar ook archeologisch 
vooronderzoek te verhalen op de verstoorder. Het „verstoorder-betaalt‟-principe is overigens ook 
ingeschreven in het Verdrag van Valletta (Malta). Dit verdrag staat vermeld in het Vlaamse 
regeerakkoord als te ratificeren en te implementeren in de Vlaamse decreet- en regelgeving.  
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Geachte heer burgemeester, 
Geachte schepenen, 
 
 
Sinds de invoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is er in enkele participerende 
gemeenten onduidelijkheid ontstaan over de archeologische advisering van bepaalde dossiers. 
Daarom zetten we hierbij ter verduidelijking graag even de belangrijkste zaken op een rij. 
 
Conform het art. 4.7.16 §1, respectievelijk 4.7.26 §4, eerste lid, 2° van de bovengenoemde Codex 
moeten sinds 1 september 2009 volgende aanvragen voor advies inzake onroerend erfgoed 
voorgelegd worden aan Ruimte en Erfgoed (Let wel, het betreft een verkorte lijst waarbij enkel de 
dossiers opgelijst zijn met belang voor archeologie; de oorspronkelijke lijst is langer en kan op 
aanvraag verstrekt worden): 
 

- verkavelingen van ten minste tien loten bestemd voor woningbouw, of met een 
grondoppervlakte groter dan een halve hectare, ongeacht het aantal loten; 

- groepswoningbouwprojecten waarbij ten minste tien woongelegenheden ontwikkeld worden; 
- de bouw of herbouw van appartementsgebouwen waarbij ten minste vijftig appartementen 

gecreëerd worden; 
- aanvragen voor nieuwbouwprojecten met een bebouwd oppervlak van 500 m² of meer in 

woongebieden en recreatiegebieden; 
- aanvragen voor ontginningsgebieden en uitbreiding van ontginningsgebieden zoals 

omschreven in het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van 
de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, resp. art. 17.6.3 en artikel 18.7.1. 

 
Dit is een gevolg van het Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de instanties die over 
een vergunningsaanvraag advies verlenen (Besluit van 5 juni 2009). 
 
Voor bovenstaande dossiers en voor de vroegere dossiers art. 127 (Codex art. 4.7.1 en 4.7.2) wordt 
het advies inzake archeologie opgesteld door de erfgoedconsulent van Ruimte en Erfgoed in 
samenspraak met ZOLAD+. Deze dossiers kunnen dus nog steeds aan ZOLAD+ overgemaakt 
worden voor pre-advies zodat deze dossiers sneller geadviseerd kunnen worden. De 
erfgoedconsulent van ZOLAD+ koppelt hierover dan terug met deze van Ruimte en Erfgoed. Het 
geven van advies maakt integraal deel uit van de dienstverlening van ZOLAD+ zoals vastgelegd in de 
resultaatsverbintenis. ZOLAD+ is, dankzij de opgebouwde lokale kennis dan ook een aanspreekpunt 
voor Ruimte en Erfgoed. 
 
Alle overige dossiers waarbij sprake is van een bodemingreep, maar waar Ruimte en Erfgoed geen 
adviesbevoegdheid heeft, worden, zoals eerder al afgesproken, voor advies inzake archeologie nog 
steeds aan ZOLAD+ voorgelegd.  
 
Mag ik u vragen dat u dit verder bekijkt met de stedenbouwkundige ambtenaar? Wij streven immers 
naar een coherent en eenvormig beleid in de vier aangesloten gemeenten.  
 
Met vragen kan u steeds bij mij terecht. Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
hoogachtend, 
Tim Vanderbeken,  
Intergemeentelijke erfgoedconsulent archeologie 
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Archeologisch advies 
Geen bezwaar 

 

 
Beste, 
 
 
ZOLAD+, de intergemeentelijke dienst verantwoordelijk voor het onroerende erfgoed werd in 2009 
opgericht en is de rechtstreekse opvolger van de Zuid-Oost-Limburgse Archeologische Dienst 
(ZOLAD). ZOLAD+ is rechtsreeks betrokken bij het vergunningenbeleid van de gemeenten waar de 
dienst werkzaam is. In dit kader werd uw aanvraag voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige 
vergunning aan ZOLAD+ ter advies voorgelegd. 
 
Op basis van de informatie verkregen van de gemeente Riemst omtrent het voorliggende 
bouwdossier, op basis van de beschikbare archeologische informatie en op basis van de aard van de 
ingreep, oordeelt de intergemeentelijke erfgoedconsulent van ZOLAD+, dat er bij het bouwdossier 
geen bijkomende voorwaarden met betrekking tot onroerend erfgoed noodzakelijk zijn. ZOLAD+ 
geeft bij deze een gunstig advies bij het voorliggende bouwdossier. 
 
Dit advies doet echter geen afbreuk aan de bestaande decretale bepalingen rond vondstmeldingen. 
Het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium zegt:  
 

Art. 8. Eenieder die, anders dan bij het uitvoeren van vergunde archeologische opgravingen, een 
goed vindt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het een archeologisch monument 
betreft, is verplicht hiervan binnen drie dagen aangifte te doen bij de administratie. De administratie 
stelt de eigenaar en de gebruiker, in geval zij niet de vinder zijn, en de betrokken gemeente(n) hiervan 
in kennis. 

 
U vindt hierover en over ZOLAD+ meer info op www.zolad.be. Met eventuele andere vragen helpen 
wij u graag verder, 
 
 
met vriendelijke groeten, 
 
Tim Vanderbeken, 
intergemeentelijke erfgoedconsulent archeologie ZOLAD+ 
 
Veerle Vansant,  
intergemeentelijke erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed ZOLAD+ 
 
 

http://www.zolad.be/
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Overleg tussen bouwheer/architect, gemeente, R&E, ZOLAD+ 

Verlenen van stedebouwkundige 

vergunning 

Ongunstig preadvies  

Bouwheer 
contacteert ZOLAD+ 

Stedebouwkundige 
vergunningsaanvraag 

Archeologisch Advies ZOLAD+ 

Gunstig advies onder voorwaarden 

overleg met de bouwheer 

Geen bezwaar 

Schrijven van Programma van 
Eisen/Bijzondere voorschriften 

Bouwheer stelt 
studiebureau aan  

Archeologisch vooronderzoek 
onder toezicht van ZOLAD+ 

Bouwheer vraagt offertes 
aan op basis van PvE/BVs  

Vrijgave van de terreinen 
door ZOLAD+ 

Definitief archeologisch onderzoek 
onder toezicht van ZOLAD+ 

Evaluatie van resultaten 
door ZOLAD+ en R&E 

Studiebureau vraagt 
archeologische vergunning 

aan 

Plaatsbezoek en preadvies ZOLAD+ 

Gunstig preadvies bouwkundig erfgoed 

Adviesaanvraag R&E 

Opmaak nieuwe Bijzondere Voorschriften door ZOLAD+ 

Aanvraag en verkrijgen van nieuwe opgravingsvergunning door 
studiebureau 

Vrijgave van de terreinen 
door ZOLAD+ 

(gemeente vraagt 
ZOLAD+ om 
preadvies) 

Gemeente stelt 
ZOLAD+ op de hoogte 

(R&E vraagt ZOLAD+ 
om preadvies ) 

Gunstig advies onder 
voorwaarden 

Ongunstig advies R&E stelt ZOLAD+ 
desgewenst op de 

hoogte 

Verlenen van stedenbouwkundige 
vergunning door de gemeente 

Gemeente stelt ZOLAD+ op 
de hoogte  

Gemeente stelt 
ZOLAD+ op de 

hoogte  

Uitvoering werken 

Oplevering werken 

(werfcontrole 
gemeente, ZOLAD+) 

(werfcontrole  
gemeente, ZOLAD+) Uitvoering werken 

R&E levert vergunning af 

Verlenen van stedenbouwkundige vergunning door de gemeente 

Ongunstig preadvies 

Aanpassing ontwerp 

Opmaak voorontwerp 

Archeologie Bouwkundig Erfgoed 

(Plaatsbezoek en preadvies ZOLAD+) 

(Archeologisch preadvies) 

Weigeren van 
stedenbouwkundige 

vergunning door de gemeente 
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(Overleg tussen bouwheer/architect, gemeente, R&E, ZOLAD+) 

Verlenen van stedebouwkundige 

vergunning 

Ongunstig preadvies  

Bouwheer 
contacteert ZOLAD+ 

Stedebouwkundige 
vergunningsaanvraag 

Archeologisch Advies ZOLAD+ 

Gunstig advies onder voorwaarden 

overleg met de bouwheer 

Geen bezwaar 

Schrijven van Programma van 
Eisen/Bijzondere voorschriften 

Bouwheer stelt 
studiebureau aan  

Archeologisch vooronderzoek 
onder toezicht van ZOLAD+ 

Bouwheer vraagt offertes 
aan op basis van PvE/BVs  

Vrijgave van de terreinen 
door ZOLAD+ 

Definitief archeologisch onderzoek 
onder toezicht van ZOLAD+ 

Evaluatie van resultaten 
door ZOLAD+ en R&E 

Studiebureau vraagt 
archeologische vergunning 

aan 

(Plaatsbezoek en preadvies ZOLAD+) 

(Gunstig preadvies bouwkundig erfgoed) 

Inventaris, privé  
in ankerplaats 

Opmaak nieuwe Bijzondere Voorschriften door ZOLAD+ 

Aanvraag en verkrijgen van nieuwe opgravingsvergunning door 
studiebureau 

Vrijgave van de terreinen 
door ZOLAD+ 

Monument, stads- of 
dorpsgezicht, openbaar 
bestuur in ankerplaats 

Advies R&E 

Sloop, zonevreemde-
functiewijziging 

inventaris, gezichts-
veld monument 

Gunstig advies onder 
voorwaarden 

Ongunstig advies 

Verlenen van 
stedenbouwkundige 
vergunning door de 

gemeente 

Gemeente stelt ZOLAD+ op 
de hoogte  

Gemeente stelt ZOLAD+ 
op de hoogte  

Uitvoering werken 

Oplevering werken 

(werfcontrole 
gemeente, ZOLAD+) 

(werfcontrole  
gemeente, ZOLAD+) 

Uitvoering werken 

R&E levert vergunning af 

Verlenen van stedenbouwkundige vergunning door de gemeente 

(Ongunstig preadvies) 

Opmaak voorontwerp (Plaatsbezoek en preadvies ZOLAD+) 

(Archeologisch preadvies) 

Advies 
ZOLAD+ 

Advies R&E  
en ZOLAD+ 

Weigeren van 
stedenbouwkundige 
vergunning door de 

gemeente 

Archeologie Bouwkundig Erfgoed 
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STATUTEN PROJECTVERENIGING 

ZOLAD+ 

 

 
Versie 2.0, dd. 15-6-2007, goedgekeurd door de Raad van Bestuur 
 
Aanwezig:  Maike Meijers (vz), Jan Peumans, Felix Puts, Jean Geeraerts, Alex Vangronsveld, 

Eddy Vandoren, Tim Vanderbeken 
 
Versie 3.0, dd. 28-9-2007, goedgekeurd door de Raad van Bestuur 
 
Aanwezig:  Maike Meijers (vz), Felix Puts, Mark Vos, Alex Vangronsveld, Eddy Vandoren, Sonja 

Vos, Jean Maenen, Marie-Elise Smets, Tim Vanderbeken 
 
Versie 4.0, dd. 20-11-2009, goedgekeurd door de Raad van Bestuur 
 
Aanwezig: Maike Meijers (vz), Felix Puts, Huub Broers, Hilde Clerx, Eddy Vandoren, Jean 

Geraerts, Alain Vanderhoeven, Marie-Elise Smets, Tim Vanderbeken 
 
 

 
 

I. Benaming, zetel, doel, duur 

 
Artikel 1: 
De projectvereniging draagt de naam ZOLAD+ en is de opvolger van de intergemeentelijke 
archeologische projectvereniging ZOLAD. Zij wordt beheerst door de bepalingen van het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, en door deze statuten. 
 
Artikel 2: 
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 3770 Riemst, Maastrichtersteenweg 
2b. 
 
Artikel 3: 
De vereniging heeft tot doel:  
1) het conserveren, het beheren en het onderzoeken van het archeologische patrimonium op het 

grondgebied van de aangesloten gemeenten.  
2) Het beheren en het onderzoeken van monumenten 
Tot dit doel wordt een overeenkomst gesloten met de subsidiërende overheid. 
De vereniging kan haar diensten enkel verlenen voor de voormelde gemeenten. 
 
Artikel 4: 
De vereniging wordt opgericht voor de duur van zes jaar, te rekenen vanaf de eerste van de maand 
waarin de akte van oprichting geldigheid verkrijgt. Indien de leden er mee instemmen, kan na afloop 
de termijn verlengd worden en dit opeenvolgende keren, telkens beperkt tot maximum zes jaar. Bij 
gebrek aan instemming van alle betrokken gemeenten of bij het uitblijven van één of meer 
beslissingen, wordt de projectvereniging ontbonden. 

 

II. Leden 

 
Artikel 5: 
Uitsluitend Limburgse gemeenten en de provincie Limburg kunnen als lid aanvaard worden. De 
huidige gemeenten die deelnemen zijn Riemst, Bilzen, Lanaken en Voeren. 

 
Artikel 6: 
Te allen tijde kunnen nieuwe leden tot de projectvereniging toetreden. Daartoe dienen zij een 
aangetekend schrijven aan de voorzitter van de raad van bestuur te richten. De toetreding wordt 

Bouwkundig Erfgoed 
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dan als agendapunt op de volgende raad van bestuur ingeschreven waar wordt beslist over een 
voorlopige aanvaarding. Vervolgens moeten de deelnemende gemeenten of provincie de toetreding 
in hun respectievelijke raden bespreken en aanvaarden, waarop tijdens de eerstvolgende raad van 
bestuur de nieuwe leden definitief kunnen worden aanvaard. Een nieuw lid kan enkel definitief als 
lid van de vereniging aanvaard worden als alle leden van de vereniging daar mee instemmen. De 
toetreding gaat van start de eerste van de maand volgend op de raad van bestuur waarop de 
aanvaarding werd uitgesproken. De (nieuwe) leden worden toegevoegd aan het ledenregister dat 
aan de statuten van de vereniging is gehecht. 
 
Artikel 7: 
Eenmaal toegetreden is geen uittreding meer mogelijk totdat de termijn opgenomen in artikel 4 
verstreken is. 

 

III. Raad van bestuur 

 
Artikel 8: 
De gemeenten worden als lid in de raad van bestuur vertegenwoordigd door een lid van het college 
van burgemeester en schepenen of zijn plaatsvervanger, daartoe aangeduid door de 
gemeenteraad. De provincie wordt als lid in de raad van bestuur uitsluitend vertegenwoordigd door 
een provincieraadslid of gedeputeerde of zijn plaatsvervanger, daartoe aangeduid door de 
provincieraad.  
Het mandaat van een bestuurder wordt beëindigd indien de respectievelijke raad die hij 
vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvereniging zijn vervanger aanduidt. 
Alle bestuurders zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, 
uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden en provincieraden. In 
voorkomend geval duiden de deelnemende gemeenten en provincies in de loop van de maand 
januari volgend op het jaar van de verkiezingen tot algehele vernieuwing van de gemeenteraden, 
de nieuwe bestuurders aan. Zij treden aan op 1 februari daaropvolgend. De intergemeentelijke 
archeoloog roept de eerste raad van bestuur met deze nieuwe bestuurders op. Tijdens deze eerste 
bestuursvergadering wordt onder de leden minimaal een nieuwe voorzitter, secretaris en 
penningmeester aangeduid (zie art. 12). 
 
Artikel 9: 
De leden hebben recht op één bestuursmandaat waarbij elke bestuurder beschikt over één stem. 
Elk stemgerechtigd lid kan zich laten bijstaan door een administratief medewerker zonder 
stemrecht. 
 
Artikel 10: 
Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door een door iedere 
aangesloten gemeente aangeduide afgevaardigde, als lid met raadgevende stem. Deze 
afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de betrokken gemeenten, verkozen op een lijst waarvan 
geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen of 
aangesteld is als voorzitter van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 
 
Artikel 11: 
De raad van bestuur kan elke persoon wiens aanwezigheid hij nuttig oordeelt, uitnodigen tot het 
bijwonen van zijn vergaderingen. De intergemeentelijke archeoloog en de intergemeentelijke 
monumentenzorger worden steeds op de vergaderingen uitgenodigd. Hun aanwezigheid moet in de 
notulen worden vermeld. Deze personen hebben geen stemrecht. 

 
Artikel 12: 
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter, twee ondervoorzitters, een secretaris en 
een penningmeester kiezen. Deze functies moeten dusdanig verdeeld worden dat per 
deelnemende gemeente of provincie niet meer dan één functie wordt toegewezen. Het 
voorzitterschap wordt steeds toevertrouwd aan een door een gemeente aangewezen bestuurder. 

 
Artikel 13: 
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van de vereniging, bij zijn afwezigheid 
door een ondervoorzitter of ten slotte door het oudste lid van de raad van bestuur. 
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Artikel 14: 
Om geldig te beraadslagen en te beslissen is een aanwezigheidsquorum vastgesteld op de gewone 
meerderheid van het aantal bestuurders, zowel in het geheel als in de groep van de door de 
gemeenten benoemde bestuurders. Van dit aanwezigheidsquorum wordt afgeweken voor een 
tweede vergadering die volgt op een onvoldoende samengestelde eerdere vergadering, en voor 
zover het gaat om punten die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. 
Deze bepaling geldt niet voor de voorstellen tot statutenwijziging en aanvaarding van toetredingen. 
De voor de beslissingen vereiste meerderheid is steeds de gewone meerderheid die bereikt moet 
worden zowel in het geheel als in de groep van de door de gemeenten benoemde bestuurders. Bij 
staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
 
Artikel 15: 
De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De gedetailleerde notulen worden 
ondertekend door de voorzitter. Deze notulen met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele 
leden en alle documenten waarnaar in de notulen wordt verwezen, liggen ter inzage van de 
gemeenteraadsleden op het secretariaat van de aangesloten gemeenten en desgevallend van de 
provincieraadsleden van de aangesloten provincie op de griffie van het provinciehuis, onverminderd 
de decretale bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur. 
 
Artikel 16: 
De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging in alle gerechtelijke en 
buitengerechtelijke handelingen, met inbegrip van de daden van beschikking, en voor alles wat tot 
doelstellingen van de vereniging behoort (zoals o.m. algemene organisatie, benoeming, ontslag, 
bezoldiging van het personeel, uitvaardiging huishoudelijk reglement, vaststelling van de jaarlijkse 
contributie voor de werkende leden). Tegenover derden volstaat, opdat de vereniging geldig 
vertegenwoordigd zou zijn, de handtekening van één lid van de raad van bestuur, daartoe speciaal 
gemachtigd door de raad van bestuur. 
 
Artikel 17: 
Over het wijzigen van de statuten kan slechts geldig beraadslaagd worden wanneer twee derde van 
de leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen met twee derde meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen. De wijziging van de statuten kan slechts na voorafgaandelijke goedkeuring 
door de gemeenteraden en desgevallend door de provincieraad. Zij worden daartoe ten minste 
twee maanden voordien schriftelijk op de hoogte gesteld. De brief zal vergezeld zijn van een tekst 
met de nieuwe en/of vernieuwde artikels. 
 
Bij wijziging van het doel van de vereniging is een eenparige goedkeuring van de aanwezigen 
vereist. 
 
Indien het vereiste aantal niet aanwezig is, wordt een tweede raad van bestuur samengeroepen 
waarop geldig kan beslist worden over de punten die voor de tweede maal geagendeerd zijn, 
ongeacht het aantal aanwezigen. 
 
Artikel 18: 
Elk jaar worden ten minste drie vergaderingen gehouden, waarvan één voor de goedkeuring van de 
rekeningen van het afgelopen boekjaar en van de begroting van het volgende jaar. Deze laatste 
heeft plaats zo spoedig mogelijk na afloop van het vorig boekjaar en uiterlijk in de loop van de 
maand maart. 
 
De controle op de financiële toestand wordt toevertrouwd aan een accountant benoemd door de 
raad van bestuur. 
 
De raad van bestuur stelt de jaarrekeningen vast en legt ze, samen met een activiteitenverslag en 
het verslag van de accountant, voor aan de leden die hun goedkeuring verlenen. 
 
Artikel 19: 
De oproeping geschiedt door de voorzitter, op verzoek van de raad van bestuur of op verzoek van 
twee leden, zo vaak als het belang van de vereniging het vereist. Behalve in spoedeisende gevallen 
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worden de oproepingen verzonden door de voorzitter ten minste acht dagen vóór de datum, 
vastgesteld voor de vergadering. 
 
Zij vermeldt de datum, het uur en de plaats van vergadering, en bevat de agenda. Het verslag van 
de vorige vergadering, eventueel de rekening en begroting met toelichting, het jaarverslag en 
eventuele andere documenten bij de vergadering worden voorafgaandelijk aan de leden en hun 
vertegenwoordigers bezorgd. 
 
Artikel 20: 
De Raad van Bestuur kan beroep doen op een advieswerkgroep die bestaat uit vakspecialisten. De 
leden van de werkgroep worden facultatief uitgenodigd door de raad van bestuur. De leden van de 
raad van bestuur kunnen te allen tijde de vergaderingen van de werkgroep bijwonen en/of 
samenroepen. De werkgroep fungeert als denktank, neemt de dagelijkse werking van de 
projectvereniging kritisch onder de loep en formuleert desgevallend voorstellen ter verbetering. 
 

IV. Contributies 

 
Artikel 21: 
De leden betalen jaarlijks een contributie die opgebouwd is uit drie factoren: een vast bedrag dat 
maximum € 1.000,- bedraagt, een bedrag per inwoner dat maximum € 0,15 per inwoner bedraagt 
en een bedrag per hectare dat maximum € 0,42 per hectare bedraagt. Het bevolkingscijfer wordt 
vastgesteld aan de hand van de gegevens van het jaar (op 1 januari) onmiddellijk voorafgaand aan 
het werkingsjaar. In het jaar van oprichting betalen de leden de helft van de contributie. De 
bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. 
 
Er is geen maatschappelijk kapitaal. 
 
 
 

V. Ontbinding, vereffening 

 
Artikel 22: 
Bij ontbinding van de vereniging zullen de in gebruik gegeven goederen, en het in gemeenschap 
ingebrachte patrimonium worden teruggegeven aan de eigenaars, in zoverre hun recht kan 
bewezen worden door geschreven overeenkomsten. 
 
Het beheer van het aan de projectvereniging in beheer gegeven archeologisch patrimonium wordt 
indien mogelijk overgedragen aan de provincie of aan het gewest. De eigenaars worden hiervan in 
kennis gesteld. 
 
Bij vrijwillige ontbinding wijst de raad van bestuur één of meerdere vereffenaars aan en het bepaalt 
hun bevoegdheden, evenals de bestemming die aan het netto-vermogen van het maatschappelijk 
bezit gegeven wordt. 
 
Er zal een bestemming worden gekozen die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de 
vereniging. Indien een soortgelijke projectvereniging met een meerderheid van leden die ook van 
deze projectvereniging deel uitmaken wordt opgericht, dan worden de goederen, personeelsleden 
met behoud van rechten en het ingebrachte patrimonium bij voorkeur overgedragen aan deze 
nieuwe projectvereniging.  
 
Artikel 23: 
Voor al wat door deze statuten niet wordt geregeld, is het decreet van 6 juli 2001 van toepassing. 
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Bijlage 2. Folder ZOLAD+ 
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Bijlage 3. Toelichting voor de bouwheren 
 

 

De procedure & werkwijze rond archeologie  
Een toelichting voor de bouwheren 

 

 
 
Vooraf 
ZOLAD+ wordt ingeschakeld in het vergunningenbeleid van de aangesloten gemeenten. In 
deze hoedanigheid wordt ZOLAD+ om een archeologisch advies gevraagd bij elke relevante 
stedenbouwkundige aanvraag. In de meeste gevallen (90%) vormt het dossier voor ZOLAD+ 
geen bezwaar en wordt er ook zo geadviseerd. In andere gevallen is het advies dat ZOLAD+ 
uitreikt een gunstig advies onder voorwaarden. Eén van die voorwaarden is het uitvoeren 
van een archeologisch (voor)onderzoek.  
 
Criteria 
Welke zijn nu de criteria op basis waarvan ZOLAD+ een gunstig advies onder voorwaarden 
uitbrengt? In de eerste plaats is dat de grootte van de ingreep (2000 m² en meer). Er wordt 
ook gekeken naar de locatie van de ingreep, de geomorfologie van de plek en de 
aanwezigheid van vroegere archeologische vondsten. Dit laatste is, tegengesteld aan wat 
men zou verwachten, van ondergeschikt belang. 
 
Een archeologisch advies: wat nu? 
Een archeologisch vooronderzoek kan bestaan uit het graven van proefsleuven of uit een 
vlakdekkende afgraving. Bij een positieve evaluatie van het vooronderzoek wordt er een 
definitief archeologisch onderzoek geëist.  
Criteria om de archeologische sporen op hun waarde te evalueren zijn representativiteit, 
wetenschappelijke waarde, de omvang en de context van de aangetroffen archeologische 
sporen. Het is dus mogelijk dat er sporen worden aangetroffen, maar dat deze vanwege een 
gereduceerde waarde niet verder onderzocht worden. 

 

Advies Komt voor bij Invulling zorgplicht door 

Archeologisch vooronderzoek 
Verkavelen van 5 of meer 
percelen (tenzij historische 
kern/CAI: < 5 percelen) 

Proefsleuven 

 
Bodemingrepen van 2000 m² 
of meer (tenzij historische 
kern/CAI: < 2000m²) 

Proefsleuven of vlakdekkende 
afgraving, dossierafhankelijk 

Definitief archeologisch onderzoek 
Positieve evaluatie van het 
vooronderzoek  

Vlakdekkende opgraving 

 
De archeologische zorgplicht 
De regelgeving rond archeologie is opgebouwd rond de zorgplicht. Dit houdt in dat de 
bouwheer of de eigenaar van de percelen moet kunnen aantonen dat er geen 
archeologische sporen aanwezig zijn en, als deze er wel zijn, op verantwoordelijkheid van de 
bouwheer naar behoren geregistreerd moeten worden. Anders gezegd: de bouwheer is 
verantwoordelijk voor het archeologische traject en zal dus het archeologische 
(voor)onderzoek financieren en (met hulp van ZOLAD+) organiseren. 

 
Hoe deze zorgplicht wordt ingevuld, wordt door de intergemeentelijke erfgoedconsulent via 
het advies bepaald en eventueel later bijgestuurd in samenspraak met de bouwheer. Op 
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welk moment aan de zorgplicht wordt voldaan en wie dit onderzoek uitvoert, is de vrije keuze 
van de bouwheer. Zo kan men voorafgaandelijk aan de bouwwerkzaamheden het 
vooronderzoek uitvoeren, of kan men wachten tot de bij de aanvang van de werken. In dit 
laatste geval is het risico op een schorsing der werken reëel. Proefsleuven worden in alle 
gevallen voorafgaandelijk aan de werken georganiseerd, voor een vlakdekkende afgraving 
heeft men de keuze. Meestal wordt hier gekozen voor een geïntegreerde oplossing (wat zijn 
effecten heeft op de prijsstelling, >>). 
 
De bouwheer heeft ook de keuze om archeologievriendelijk te bouwen; ook dit is een 
invulling van de zorgplicht. Dit houdt dan in dat er geen archeologisch onderzoek moet 
uitgevoerd worden omwille van het feit dat de archeologische sporen niet verstoord worden 
(bv. door het afzien van een kelderverdieping,…). 
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Voorgesprek met 
ZOLAD+ 

ZOLAD+ schrijft een 
archeologisch bestek 

(PvE) 

Het archeologisch 
bestek wordt 

goedgekeurd door 
gewest 

ZOLAD+ levert het 
archeologisch bestek 
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De tijd die nodig is voor het afhandelen van een dossier dat onder voorwaarden werd 
geadviseerd, duurt, gerekend van het voorgesprek tot de daadwerkelijke uitvoering van het 
vooronderzoek op het terrein, ongeveer anderhalve maand tot twee maanden. Deze periode 
verstrijkt nog voor de aanvang van de vergunde bouwwerkzaamheden, tenzij er voor 
gekozen wordt het vooronderzoek te integreren in de bouwwerkzaamheden (bv. bij 
wegkoffers of bij een vlakdekkende afgraving). 
Wat de termijnen van een vooronderzoek aangaat, moet gerekend worden op een 
doorlooptijd van anderhalve dag per onderzochte hectare bij proefsleuven (ca. 1200 m²) en 
op een doorlooptijd van ca. vier dagen voor een vlakdekkende afgraving (ca. 2000 m²). De 
termijn voor een definitief onderzoek is afhankelijk van de aangetroffen (en de positief 
geëvalueerde) sporen. 
 
De keuze tussen proefsleuven en een vlakdekkende afgraving 
In de meeste gevallen worden proefsleuven geadviseerd wanneer de bodemingrepen 
verspreid zijn over het perceel of meerdere percelen aangepakt worden (bv. verkavelingen). 
Een vlakdekkende afgraving wordt geadviseerd wanneer de bodemingreep slechts op een 
deel van een perceel plaatsvindt (bv. een loods). In dit laatste geval is de redenering dat de 
kosten en de baten van een proefsleuvenonderzoek niet opwegen tegen het pragmatische 
van een afgraving (omdat de teelaarde er meestal toch wordt afgegraven in het kader van de 
bouwwerkzaamheden). Er zijn enkele uitzonderingen en die zijn meestal dossierafhankelijk 
(bv. door onmogelijkheid van afvoer van de grond, archeologische verwachting,…). 
 
Wie voert uit? 
Bouwheren zijn verplicht beroep te doen op archeologen of archeologische studiebureaus. 
Men kan de gegevens van deze bureaus vinden op www.vona.be onder „register‟. Het 
volstaat het door ZOLAD+ aangeleverde bestek over te maken, afspraken te maken wie de 
kraan aanlevert, wanneer het veldwerk dient uitgevoerd te worden,…enz. Bouwheren 
kunnen hiervoor het sjabloon gebruiken dat onder het kopje „de inhoud van de prijs‟ (>>) is 
terug te vinden. Afhankelijk van het project worden een of twee archeologen ingezet. 
De taak van ZOLAD+ bestaat uit de algehele coördinatie, het zo nodig bijsturen en het 
waken over de kwaliteit van het gevoerde onderzoek. ZOLAD+ informeert ook de bouwheer 
en waakt zo nodig over de budgetten. 
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Valkuilen 
ZOLAD+ raadt de bouwheren aan een prijs af te spreken op basis van een vast bedrag en 
niet op basis van uurprijzen. Uurprijzen zijn wel gemakkelijk te vergelijken maar zeggen niets 
over de uiteindelijke kostprijs, tenzij een vast aantal uren worden gereserveerd. Dit kan 
echter slechts in een aantal specifieke gevallen.  
ZOLAD+ raadt ook aan degelijke afspraken te maken over het min- en meerwerk. In principe 
factureren de bureaus wel de werkelijk gepresteerde uren. Tenslotte raadt ZOLAD+ ook aan 
om (omwille van min-werken) met een maximale variant of met een maximumfactuur te 
werken.  
Bij de offerte is het ook aangewezen om het onderzoek te laten opsplitsen in een 
vooronderzoek (fase 1, proefsleuven of vlakdekkende afgraving, afhankelijk van de ingreep) 
en in een definitief onderzoek (fase 2). Dergelijk onderzoek wordt echter in een minderheid 
van de gevallen uitgevoerd: van de 10% „onder voorwaarden‟-geadviseerde dossiers zal 
slechts een vijfde (dus 2% van het oorspronkelijke dossieraantal) definitief opgegraven 
moeten worden. 
 
Positieve effecten op de prijsstelling 
Er zijn een aantal zaken die de prijsstelling positief kunnen beïnvloeden. Zo is het niet 
noodzakelijk nodig om te werken met een kraan of landmeter die door het studiebureau 
worden aangeleverd. In sommige gevallen is het ook zo dat onder invloed van een 
gewijzigde situatie het oorspronkelijke bestek dient bijgesteld te worden. ZOLAD+ raadt de 
bouwheren dan ook aan om het archeologische bestek grondig na te lezen. Bij een eerste 
gesprek komen immers niet altijd de nuances naar boven die de prijsstelling beïnvloeden. 
Een laatste aspect dat de prijsstelling (in eerste instantie) positief kan beïnvloeden, is de 
keuze van een geïntegreerde oplossing bij een vlakdekkende afgraving: aangezien de 
teelaarde toch wordt verwijderd voor het leggen van de funderingsplaat, lijkt het op het 
eerste zicht zinloos om deze werken voorafgaandelijk uit te voeren (en dus de kosten 
tweemaal te maken). Anderzijds is het wel zo dat de werken bij vondsten opgeschort kunnen 
worden en dat er door de hoofdaannemer overheadkosten (>>, De prijs) aangerekend 
kunnen worden (>>), met alle gevolgen van dien. De keuze is aan de bouwheer. 
 
De prijs 
Op dit moment een exacte prijs kleven op het archeologisch traject is zo goed als 
onmogelijk. Ten eerste omdat dit functie is van de marktwerking, ten tweede omdat dit sterk 
afhankelijk is van elk dossier, en ten derde omdat ZOLAD+ hierop in principe geen enkele 
invloed heeft. ZOLAD+ heiligt zoals altijd het klantvriendelijkheidsprincipe en staat in deze 
filosofie de bouwheren daar waar nodig bij om de kosten zo laag mogelijk te houden.  
 
Er kan wel al een globale raming gemaakt worden voor het vooronderzoek met proefsleuven: 
hier is de richtprijs onder voorbehoud ca. 3000 €/ha op voorwaarde dat de kraanmachinist 
ervaring heeft met het soort werk. De raming voor overig veldwerk is, weerom, 
dossierafhankelijk en is functie van het aantal archeologen en hun ervaring, de ervaring van 
de kraanmachinist, de dikte van de teelaarde, de dikte van de afdekkende laag onder de 
teelaarde, de toegankelijkheid van het terrein, de terreingesteldheid,… Dit alles speelt 
minder (of niet) bij een proefsleuvenonderzoek: door het specifieke karakter gaat de 
methode flexibeler om met deze factoren. 
Wat grotere werken aangaat, moet de bouwheer gewaarschuwd worden voor de overhead-, 
studie- en coördinatiekosten die aannemers en studiebureaus aanrekenen voor een 
archeologisch studiebureau als onderaannemer. Bij ZOLAD+ zijn een aantal gevallen 
bekend waar op de eindfactuur de prijs van bv. een archeoloog of een kraan, verkregen via 
de hoofdaannemer, tot dubbel zo hoog ligt dan wanneer dat hij zou aangesteld worden 
buiten het aannemerswerk. Dat de aannemer overheadkosten aanrekent voor een 
studiebureau is begrijpelijk, de coördinatiekosten voor archeologie van een studiebureau zijn 
echter dat niet; dit is immers de taak van de intergemeentelijke erfgoedconsulent archeologie 
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van ZOLAD+. In die zin is het een dienstverlening die aan de bouwheren door de 
aangesloten gemeente wordt aangeboden. 
 
De inhoud van de prijs 
In de prijs van een archeologisch vooronderzoek zit: 

1. Het aanvragen van een prospectievergunning (verplicht) 
2. De voorbereiding van het dossier en plaatsbeschrijving (optioneel) 
3. Het veldwerk door één of twee archeologen32 (verplicht) 

(proefsleuven ca. 1ha/1.5 dag; afgraving ca 500 m²/dag) 
4. Het inhuren van een kraan (optioneel) 
5. Het inhuren van een landmeter en een bodemkundige (optioneel) 
6. De verwerking van de gegevens (verplicht) 
7. Het schrijven van de rapportage (verplicht) 
8. Het deponeren van eventuele vondsten (verplicht) 

 
In de prijs van een voortgezet of definitief archeologisch onderzoek zit: 

1. Het aanvragen van een opgravingsvergunning (verplicht) 
2. De voorbereiding van het dossier en plaatsbeschrijving (optioneel) 
3. Het veldwerk door één of twee archeologen en één arbeider (verplicht) 

(ca. 300 m²/dag)  
4. Het inhuren van een kraan (optioneel) 
5. Het inhuren van een landmeter en een bodemkundige (optioneel) 
6. De verwerking van de gegevens (verplicht) 
7. Het schrijven van de rapportage (verplicht) 
8. Het deponeren van eventuele vondsten (verplicht) 

 
In het geval van een geïntegreerd onderzoek (of vlakdekkende afgraving) zal de totale prijs 
van de offerte beide fasen omvatten, ook al is de kans groot dat de tweede, definitieve, fase 
niet zal uitgevoerd worden. Dit zal dan ook logischerwijze nooit aangerekend worden. Bij een 
geïntegreerd onderzoek moet ook rekening gehouden worden met een meerkost die 
gegenereerd wordt door de overheadkosten die een hoofdaannemer kan aanrekenen (<<). 
Het is aan de bouwheer om hier afspraken rond te maken. Goede afspraken maken immersq 
goede vrienden… 
 
Met vragen over een archeologisch advies kan u ons steeds bereiken via projecten@zolad.be of via 0473-
964880. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
32

 Afhankelijk van de grootte van het terrein. 

mailto:projecten@zolad.be
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Glossarium 
 
CAI Centrale Archeologische Inventaris, inventaris van archeologische 

vindplaatsen in Vlaanderen, in tegenstelling tot wat gedacht weten 
archeologen in de meeste gevallen niet op voorhand waar vondsten 
zullen aangetroffen worden. De inventaris is het resultaat van 
onderzoek en niet van voorspellingen. De CAI is niet publiek. 

 
Geomorfologie de vorm van het aardoppervlakte (en de studie ervan). Is functie van 

tal van factoren zoals erosie, de bodemgesteldheid,… 
 
Historische kern stads- of dorpskern die in historische geschriften werd vermeld. In 

enge definitie: kernen met een omwalling of versterking. 
 
Overheadkosten De overhead is het deel van een budget dat een organisatie aan de 

eigen organisatie besteedt. 
 
Proefsleuven steekproefmethode waarbij 10 tot 15 % van het terrein wordt 

bemonsterd aan de hand van langgerekte sleuven van ca. 2 m breed 
en ca. 30 cm diep. 

 
Sporen (archeologische -), elke ingreep van de mens in de bodem liet sporen 

na. Deze sporen tekenen zich af net onder de bouwvoor. De inhoud 
vertelt iets over de ouderdom, de aard en de functie van het spoor. 

 
Vlakdekkend  verspreid over de volledige oppervlakte van de bodemingreep. 
 
Wegkoffer  Het uitgegraven tracé van de toekomstige weg. 
 
Zorgplicht artikel 4, paragraaf 2 van het archeologiedecreet dat stelt dat “de 

eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden zijn de archeologische 
monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te 
beschermen en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden” 
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Bijlage 4. Programma en evaluatie OMD 2010 
 

 
PROGRAMMA BILZEN, RIEMST, LANAKEN, VOEREN 
 
Op zondag 12 september 2010 wordt al voor de 22ste keer Open 
Monumentendag gevierd in heel Vlaanderen. Tijdens deze editie zijn 

de vier elementen aan het feest. Water, vuur, aarde en lucht 
hebben onmiskenbaar een grote invloed gehad op de manier waarop de 

mens en z’n omgeving zich doorheen de geschiedenis hebben 
ontwikkeld. En het zijn de ontelbare getuigen en sporen van de haat-
liefdeverhouding tussen mens en elementen die tijdens deze editie van 
Open Monumentendag centraal staan. Maar liefst 210 deelnemende 
steden en gemeenten zetten de deuren van hun patrimonium open 
voor het grote publiek.  
 

De gemeenten Bilzen, Lanaken, Riemst en Voeren werken samen op 
het vlak van onroerend erfgoed via de intergemeentelijke onroerend 

erfgoeddienst ZOLAD+ (zie www.zolad.be voor meer info). Vandaar dat 
zij ook voor de organisatie van Open Monumentendag de handen in 
elkaar slaan. Via deze brochure willen we u uitnodigen een bezoekje te 
brengen aan de buurgemeenten. U kan zich doorheen de vier 
gemeenten laten gidsen via de monumentenbus of zelf uw eigen 

programma samenstellen uit het gevarieerde aanbod…  
Alle locaties zijn overigens makkelijk te bereiken via het 
fietsknooppuntennetwerk. 
 
 

GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN 

 
Monumentenbus: Van toren tot bron.  Leven met water. 
Via de monumentenbus kan je op 12 september gratis naar Bilzen 
(Rosmeer), Lanaken (Smeermaas), Riemst (Genoelselderen) en Voeren 
(Sint-Martens-Voeren).  Een gids neemt je mee op sleeptouw en zo kun 
je kennismaken met de OMD-programma’s van de 4 gemeentes. Het 
element water dat in elk van de gemeenten een grote rol speelde/speelt, 

vormt de rode draad van de tocht.  
 
 

9u30: Rosmeer – Neerharen 
Vertrek: De Ganshof – Hospitaalstraat 15 - Bilzen 
Route: We brengen een bezoek aan Rosmeer met o.a de Sint-
Pieterskerk, Bertilliaputje, een aantal archeologische sites en de 

watertoren.  Vervolgens rijden we naar Neerharen waar we alles te 
weten komen over het leven langs de Maas en de Zuid-Willemsvaart. 
 

14u00: Genoelselderen – Sint-Martens-Voeren 
Vertrek: De Ganshof – Hospitaalstraat 15 - Bilzen 
Route: In de namiddag vertrekken we richting Riemst;  Hier wandelen 
we langs de mysterieuze ‘bronputjes’ in het Grootbos van 
Genoelselderen.  Vervolgens rijden we richting Voeren en ontdekken we 
hoe het prachtige landschap met zijn waterlopen ontstond.  
 

Meerijden met de Monumentenbus is gratis, maar aangezien de plaatsen 

op deze Monumentenbus beperkt zijn, is vooraf inschrijven nodig.   
Inschrijven voor voormiddag, namiddag of ganse dag kan bij de dienst 
ZOLAD+ op het nummer 0474 51 14 48 (Veerle Vansant) of via 
OMD@zolad.be.  
 

Tentoonstelling Archeologie in Zuid-Oost Limburg:  
’t Is maar de kwestie ze te vinden! 
Locatie: De Ganshof – Hospitaalstraat 15 
Openingsuren: 10-18 uur, met een rondleiding door de archeoloog om 
11 uur en 15 uur. Opdrachtenboekje en verrassing voor kinderen (vanaf 

10 jaar). 
Zuid-Oost Limburg herbergt een archeologische schat aan informatie!  

Door zijn strategische positie en de vruchtbare bodem is het gebied 
gedurende duizenden jaren bewoond geweest.  De tentoonstelling 
beschrijft aan de hand van een 25m lange tijdslijn de voornaamste 
vondsten en sites van de regio. 
 
Inschrijven voor de rondleidingen kan via OMD@zolad.be of 0474 51 14 
48. 

 
 

http://www.zolad.be/
mailto:OMD@zolad.be
mailto:OMD@zolad.be
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BILZEN 
 
Rosmeer: geleide wandeling van toren tot bron. 
Vertrek: kerkplein Rosmeer 
Uren: 10 – 11 – 12 - 13 - 14 -15 - 16  en 17 uur 
Tijdens deze geleide wandeling van 3 km maakt u kennis met een aantal 

archeologische vindplaatsen, de Sint-Pieterskerk met een romaans 
doopvont, natuurgebied het Broek, het Bertilliaputje, de oude pastorij… 

én de watertoren. 
 
 
Watertoren Rosmeer 

Deze watertoren is gelegen op de Bosberg op het hoogste punt van 
Groot-Bilzen: op de waterscheidingslijn tussen Maas- en Scheldebekken 
en op de grens tussen Droog en Vochtig Haspengouw.  De watertoren 
van het type paddenstoel (gesloten voet met kegelvormige kuip) werd 
gebouwd in 1986 door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening 
en heeft een hoogte van 32 m en een capaciteit van 1500 m3. 
 

De watertoren is uitzonderlijk te bezoeken tussen 10 – 18 uur. 
Opgelet:  ! personen die deelnemen aan de wandeling, krijgen voorrang 
om de watertoren te bezoeken ! 
 
 
LANAKEN 
 

Opgelet: Open Monumentendag Lanaken vindt plaats in het 
Gemeenschapscentrum in Neerharen en niet in Smeermaas, zoals in de 
Monumentenkrant vermeld staat. 

 
Tentoonstelling Maas en Zuid-Willemsvaart 
Locatie: Gemeenschapscentrum Neerharen, Kasteelstraat 32 

U vindt informatie over Maasverplaatsingen in het verleden: de Maas die 
geeft (scheepvaart, voedsel, ontspanning), maar ook neemt 
(Maasverplaatsingen, overstromingen, grensbetwistingen). Het 
Regionaal Landschap geeft dan weer uitleg over de aan gang zijnde 
Maaswerken.  Verder komt u alles te weten over de aanleg van de Zuid-
Willemsvaart in de 19de eeuw, waarbij ook bijzondere archeologische 
vondsten werden gedaan. Het thema ‘vuur’ komt aan bod in de brand 

van Smeermaas in 1861, een nationale ramp waarbij niet minder dan 31 
huizen afbrandden.  
 
Wandeling langs Grensmaas en Hochter Bampd 
Vertrek: 13 uur, Gemeenschapscentrum Neerharen, Kasteelstraat 32  
In welke mate zijn flora en fauna in Lanaken afhankelijk van de 

natuurelementen ? En welke rol speelt de mens daarin ? Natuurpunt 
Lanaken organiseert een wandeling langs de Grensmaas (Herbricht) en 

het natuurgebied Hochter Bampd, waarbij u meer over die bijzondere 
relaties te weten komt. Tijdens deze ontdekkingstocht komen ook 
cultuurhistorische verhalen aan bod.  
 

 
Waterburcht Pietersheim 
Locatie: domein Pietersheim, Neerharenweg 12, Lanaken 
In het kader van de kandidatuur voor de Vlaamse Monumentenprijs zet 
ook Waterburcht Pietersheim haar deuren gratis open op 12 september. 
Er zijn tal van activiteiten zoals middeleeuwse workshops voor kinderen 
(boogschieten, zwaardvechten,…), gratis rondleidingen om 10.30u. 

De ganse dag zullen er gidsen klaar staan om u het verhaal van de 
Heren van Pietersheim te vertellen. Ook zal Mathy Engelen, cultureel 
ambassadeur van Lanaken, zijn pentekeningen over Pietersheim en 
omgeving tentoonstellen. 
 
 
RIEMST 

 
Natuurwandeling door het Grootbos 
Vertrek: 11 uur, Kasteelstraat, Genoelselderen, t.o. het wijnkasteel 

Een ervaren boswachter vertelt alles over het belang van dit bos, o.a. 
het verband tussen het bos en de watervoorziening van het 
tegenoverliggende kasteel. 

 
Dorpswandeling door Membruggen 
Vertrek: 14 uur, CC Momerkine, Nolkensstraat, Membruggen 
We wandelen door het dorp, langs trage wegen, en maken kennis met 
de impact van de vier elementen op de dorpsontwikkeling. 
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Bezoek mergelgrotten Kanne 
Vertrek: 14 uur, ingang grotten, Avergat, Kanne 
Mergel is een kalkafzetting van vóór 70 miljoen jaar, toen de zee zich uit 
deze streek terugtrok. Al in de Romeinse tijd werd er mergel als 
bouwsteen gewonnen en in de loop der eeuwen ontstond er een doolhof 
van gangen en galerijen. In Kanne alleen werden tot nu zowat 3000 

galerijen uitgegraven onder een oppervlakte van 30 tot 40ha. De grotten 
zijn eigendom van de bezitters van de gronden. Ze worden nog gebruikt, 

o.a. als champignonkwekerij en voor de opslag voor landbouwproducten. 
 
 
VOEREN 

 
Natuur-educatieve tentoonstelling + video ‘Vuursteen’ 
Locatie: Bezoekerscentrum Toerisme Voerstreek vzw., Pley 13, 3798 ’s-
Gravenvoeren 
Tentoonstelling doorlopend te bezoeken, videovoorstelling om het uur.  
Met de natuur-educatieve tentoonstelling maak je kennis met vuursteen 
en ervaar je de streek op een speelse, interactieve manier. Met de 

videovoorstelling ontdek je meer over het multifunctionele gebruik van 
vuursteen. 
 
Openstelling Veltmanshuis + expositie ‘Vensters op de 
ondergrond’ 
Locatie: Het Veltmanshuis, Kwinten 3, 3790 Sint-Martens-Voeren 
Het Veltmanshuis is een kapittelhuis uit de 18de eeuw en ligt in een 

dynamisch landschap. In de doorlopende expositie 'Vensters op de 
ondergrond' ervaar je hoe het landschap rondom het Veltmanshuis is 
ontstaan en kan je een kijkje nemen naar de gevonden fossielen. 

 
Wandeling ‘Ontstaan van het landschap’ 
Vertrek: 11 uur en 14 uur, Het Veltmanshuis, Kwinten 3, 3790 Sint-

Martens-Voeren 
Een streekkenner vertelt over de waterlopen de Voer en Veurs die elkaar 
hier ontmoeten. In de holle wegen kan je de ondergrond bestuderen en 
zie je het ontstaan van een beschermd landschap met graften. De route 
leidt je langs water, aarde (holle wegen), vuur (brood uit een houtoven) 
en lucht (zuurstofrijk water). 
 

Deze wandeling op eigen tempo doen kan ook. Brochure met info en 
beschreven wandeling met plannetje verkrijgbaar in de infopunten voor 
1 euro.  
 
Wateronderzoek ‘Het leven op de Veurs’ 
Locatie: Het Veltmanshuis, Kwinten 3, 3790 Sint-Martens-Voeren 

De Veurs is een van de helderste waters van Vlaanderen. Onderzoek dit 
zelf met hulp van Voerenaars.  

 
Demonstratie ‘Brood uit de houtoven’ 
Locatie: Bakkerij Bakkes, Vogelstang 6, 3790 Sint-Martens-Voeren 
Bakker Van Reusel demonstreert hoe ouderwets houtovenbrood 

gemaakt wordt.  
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Open Monumentendag 2010. Evaluatie 
 

 
Open Monumentendag op 12 september 2010 stond in het teken van „de vier elementen: water, 
aarde, vuur en lucht‟.  
ZOLAD+ organiseerde enerzijds eigen intergemeentelijke activiteiten en werkte anderzijds (mee) het 
programma voor de gemeente Riemst uit.  
Een gemeenschappelijke programmabrochure werd verspreid in de vier gemeenten. 
 
Programma: 
Gemeenschappelijk 

 Monumentenbus: Van toren tot bron.  Leven met water. ((halve) dagtocht per bus doorheen de 
vier gemeenten) 
9u30: Rosmeer – Neerharen 
14u00: Genoelselderen – Sint-Martens-Voeren 

 Tentoonstelling Archeologie in Zuid-Oost Limburg: ‟t Is maar de kwestie ze te vinden!‟ 
 
Riemst 

 Natuurwandeling door het Grootbos 

 Dorpswandeling door Membruggen 

 Bezoek mergelgrotten Kanne 
 
 
Monumentenbus 
De monumentenbus had zowel voor- als namiddag 40 à 50 inschrijvingen, waarmee de bus zo goed 
als vol zat, en wat ook het maximum was voor de gidsen ter plaatse. Alle deelnemers kwamen 
opdagen. 
 
Er werd gepeild naar reacties bij de deelnemers die elektronisch inschreven, de begeleider van de bus 
(Pascal Paque), de buschauffeur, en de contactpersonen voor OMD binnen de vier gemeenten 
(Rachelle Thijs (B), Sonja Vos (R), Jean Maenen (L), Lindsey Truyers (V)).  
 
De deelnemers zijn over het algemeen zeer positief over initiatief en inhoud en vinden het voor 
herhaling vatbaar: 
- goed initiatief 
- gevarieerd en interessant programma 
- enthousiasme en kwaliteit gidsen (met speciale vermeldingen voor de gidsen in Voeren, Rosmeer en 
Pascal) 
 
Ze wijzen er tegelijk wel op dat het programma te druk was: 
- te vol programma 
- waardoor tijdsnood en vertragingen 
- geen tijd voor koffiepauze en geen drank of hapje voorzien 
- er was niet op voorhand gezegd dat aangepast schoeisel nodig was (Grootbos) 
 
Pascal en buschauffeur bemerken nog dat de gelede lijnbus (die we gratis toegewezen kregen van de 
organisatie OMD) niet geschikt was voor dit soort activiteit: 
- te lang, waardoor minder wendbaar 
- minder comfort 
- ontbreken van een micro (de megafoon die als noodoplossing werd gebruikt, droeg niet tot 
achteraan de bus) 
 
Toerisme Voerstreek had opmerkingen bij de kosten en vraagt om de volgende jaren tijdig op de 
hoogte gebracht te worden van het kostenplaatje.  
 
Conclusie: 
Goed initiatief met sterke inhoud, maar te vol programma. Een lijnbus is voor dit soort tocht minder 
geschikt. 
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Suggesties: 
We willen de volgende jaren zeker dit soort gemeenschappelijke activiteiten blijven organiseren. Het 
ZOLAD+-werkgebied is eigenlijk net te uitgestrekt voor een bustocht door de vier gemeenten. Als er 
opnieuw een bustocht ingelegd wordt, moet goed nagedacht worden hoe dit beter georganiseerd kan 
worden. Er wordt ook beter een gewone bus gehuurd (en betaald). 
 
Tentoonstelling 
De tentoonstelling had in de voormiddag een tiental bezoekers.  
We waren er niet van op de hoogte dat de Ganshof op zondag normaal gesloten is, waardoor in de 
namiddag de bezoekers onverrichter zake moesten terugkeren.  
 
Suggesties: 
We stellen voor de wedstrijd voor kinderen te verlengen en de opdrachten bij de tentoonstelling te 
laten liggen.  
 
Riemst 
In Riemst speelde het slechte weer parten voor de wandelingen: respectievelijk 15 en 6 
geïnteresseerden in Genoelselderen en Membruggen. De grotten van Kanne mochten daarentegen 
240 bezoekers ontvangen, een pak meer dan de 150 waarop gerekend werd.  
 
Riemst nam dit jaar voor het eerst sinds lange tijd weer deel aan OMD. De organisatie was in handen 
van ZOLAD+ en toerisme Riemst, waarbij ZOLAD+ eindverantwoordelijke was.  
 
Suggesties: 
Wij stellen voor om de verantwoordelijkheid voor OMD Riemst vanaf volgend jaar bij de diensten 
Toerisme en Cultuur te leggen, waarbij ZOLAD+ een ondersteunende rol opneemt. We stellen ook 
voor een lokaal comité op te richten met vertegenwoordigers van de heemkundige kring en de 
toeristische gidsen. Zij kunnen helpen bij inhoudelijke en praktische uitwerking.  
 
Monumentenprijs 
ZOLAD+ speelt met het idee om een regionale monumentenprijs uit te reiken. Hierdoor kunnen mooie 
restauratieprojecten en voorbeeldopgravingen in de kijker gezet worden.  
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Bijlage 5. Reglement onderhoudspremie Riemst 
 

 
GOEDKEURING AANPASSING GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE BETOELAGING VOOR 
ONDERHOUDSWERKEN AAN BESCHERMDE GEBOUWEN EN BEELDBEPALENDE PANDEN 
 
Gelet op het decreet van 03.03.1976 tot bescherming van Monumenten en  Stads- en 
Dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 
1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003 en 30 april  2004.  
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17.11.1993 tot bepaling van de algemene 
voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten; 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 tot het vaststellen van een 
onderhoudspremie voor beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten.  
Gelet op het advies van de Administratie van Monumentenzorg; 
Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed 
van 14 september 2009 houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en 
vastgestelde lijst. 
Overwegende dat het noodzakelijk is om werken en werkzaamheden tot voorkoming van verval en tot 
onderhoud van het cultureel erfgoed aan te moedigen en financieel te ondersteunen; 
Overwegende dat niet-beschermde, waardevolle gebouwen beeldbepalend zijn voor de gemeente en 
voor de toekomst gevrijwaard dienen te worden. 
Overwegende dat door het MB van 20 april 2006 24 panden binnen beschermde dorpsgezichten 
werden aangeduid als beeldbepalend. 
Overwegend dat deze beeldbepalende panden als mergelgebouw moeten in stand gehouden worden 
en voor het gemeentebestuur eveneens een monumentale betekenis heeft binnen een beschermd 
dorpsgezicht; 
Overwegende dat voor deze beeldbepalende panden vooralsnog door het Vlaams Gewest geen recht 
hebben op een onderhoudspremie; 

BESLUIT: goedgekeurd met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen 
artikel 1:  
De gemeente kan een premie toekennen voor onderhoudswerken aan een beschermd monument of 
een beeldbepalend pand dat al dan niet in aanmerking komt voor de premie voorzien bij besluit van de 
Vlaamse Regering dd. 14 juli 2004. 
Als beeldbepalend worden beschouwd alle gebouwen en constructies die voorkomen op de 
vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed en alle gebouwen die gelegen zijn binnen een 
beschermd dorpsgezicht.  
artikel 2:  
De werken en werkzaamheden die als onderhoudswerken kunnen in aanmerking komen voor de 
toepassing van dit besluit zijn deze die opgesomd zijn in art. 3 van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 14 juli 2004  tot het instellen van een onderhoudspremie voor beschermde 
monumenten. Voor de beeldbepalende panden gelden alleen de instandhoudingswerken en werken 
aan daken en buitengevels.  
artikel 3:  
Voor de beschermde monumenten bedraagt de gemeentelijke onderhoudspremie bijkomend 10 % bij 
de gewestelijke premie van 40% voor onderhoudswerken. De gemeentelijke premie wordt alleen 
toegekend indien de aanvrager ook recht heeft op de gewestelijke premie. De voorwaarden voor 
beide premies zijn dezelfde. Voor onderhoudswerken van minder dan 1000 euro wordt er geen 
Gewestelijke maar wel een gemeentelijke premie van 30 % van de gefactureerde kosten toegekend.  
Voor beeldbepalende panden wordt er een gemeentelijke onderhoudspremie voorzien van 30 % voor 
in artikel 2 voorziene werken met een jaarlijks maximum gefactureerd bedrag van 3000 euro. Derhalve 
zal de jaarlijks maximale premie voor beeldbepalende panden 900 euro bedragen.  
Indien de werken in eigen beheer worden uitgevoerd,zowel aan beschermde als beeldbepalende 
gebouwen, komen enkel de gefactureerde kosten voor de levering van materialen in aanmerking. 
artikel 4:  
Bij de toewijzing van de premie wordt met de volgende beperkingen en voorwaarden rekening 
gehouden: 
§1 Voor de beeldbepalende panden gelden onderhoudswerken die werden uitgevoerd sedert  het  
vaststellen van de inventaris van het bouwkundig erfgoed van 14-09-2009. 
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§2: De gemeentelijke onderhoudspremie kan gecumuleerd worden met andere bijdragen die dezelfde 
bestemming hebben zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering dd.14 juli 2004. 
§3:Deze onderhoudspremie slaat op alle beschermde en beeldbepalende  gebouwen gelegen binnen 
de gemeentegrenzen van Riemst. De woonplaats van de eigenaar speelt hierbij geen rol. 
artikel 5:  
De inhoud en de wijze van de aanvraag: 
§1: De aanvraag moet de hiernavolgende documenten bevatten: 

Voor beschermde monumenten: 
1) de machtiging van de werken door Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed Limburg, 
overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering dd.14 juli 2004  
2) de kostenraming der werken opgemaakt door een architect of een erkend aannemer.  

Voor beeldbepalende panden: 
1) Een gedetailleerde beschrijving van de werken met vermelding van begin- en einddatum, ev. 
geïllustreerd met foto's en/of plannen;  
2) een kostenraming van de werken op basis van een offerte of -in het geval de werken in eigen 
beheer worden uitgevoerd- op basis van de geplande materiaalkosten  

§2: om in aanmerking te komen voor de toekenning van een gemeentelijke onderhoudspremie, moet 
de aanvraag per aangetekend schrijven ingediend of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het 
gemeentehuis. 
§3: de aanvraag ondergaat volgende procedure: 

1) de aanvragen worden ter advies voorgelegd aan de Intergemeentelijke Onroerend 
Erfgoeddienst ZOLAD+. 
2) Binnen een termijn van 20 dagen wordt meegedeeld of de werken in aanmerking komen voor 
een gemeentelijke onderhoudspremie. Indien het dossier onvolledig is of als niet voldaan wordt 
aan de voorwaarden van dit reglement, dan wordt dit binnen dezelfde termijn aan de aanvrager 
meegedeeld. In dit geval kan deze het dossier volgens de opgegeven opmerkingen aanpassen of 
aanvullen en opnieuw indienen. 

artikel 6:  
De premie wordt uitbetaald na ontvangst van de volgende documenten: 
1) In geval van een beschermd monument: Het attest van Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed 
Limburg, dat de werken uitgevoerd werden volgens de regels van het goede ambacht, conform de 
sub. art. 5 §1, 1° vermelde opdracht. 
2) De voor voldaan verklaarde factuur in enkelvoud. 
artikel 7:  
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit besluit. 
artikel 8: 
De kredieten voor deze premies worden jaarlijks voorzien in de begroting onder artikel 930 01/331-01 
betreffende beschermde gebouwen en onder artikel 930 02/331-01 voor beeldbepalende gebouwen. 
Indien er meer toelagen worden aangevraagd dan er kredieten zijn voorzien in de begroting, dan 
wordt bij de toekenning rekening gehouden met de datum van de aanvraag. De overige aanvragen 
worden eventueel toegekend na een begrotingswijziging of verwezen naar het volgende 
begrotingsjaar. 
artikel 9:  
Dit besluit vervangt het gemeentelijk reglement van 12 juni 2006 inzake betoelaging voor 
onderhoudswerken aan beschermde gebouwen en beeldbepalende panden en treedt in werking op 5 
juli 2010. 
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Bijlage 6. Samenwerkingscharter proefproject Lafelt 
 

 
Samenwerking ZOLAD+ & vrijetijdsarcheologen 

mbt. conflictarcheologie 
Slag van Lafelt 

 

 
Context 
In het kader van de redactie van het Programma van Eisen (PvE) voor de leemontginning te 
Lafelt kwam regelmatig (het probleem van) de metaaldetectie en de conflictarcheologie naar 
boven. Aanvankelijk was er een consensus de volledige opvolging rond conflictarcheologie 
rond de Slag van Lafelt (1747) in het PvE te schrijven om ook voorafgaandelijk, nog voor de 
eigenlijke graafwerkzaamheden, metaaldetectie te laten uitvoeren.  
 
Naarmate de redactie vorderde, groeide echter meer en meer het besef dat de bouwheer 
voor dit voorafgaandelijke traject niet zou geresponsabiliseerd worden en dat hier een 
coördinerende taak was weggelegd voor de Intergemeentelijke Erfgoeddienst ZOLAD+.  
 
ZOLAD+ wil, met het oog op de toekomst, hierbij een proefproject lanceren. Dit proefproject 
beoogt enerzijds het onderzoek naar de Slag van Lafelt (1747) anderzijds het bevestigen en 
onderkennen van het specialisme van de vrijetijdsarcheologen en het wederzijds 
samenwerken. 
 
 
Opzet 
ZOLAD+ heeft zich tot doel gesteld alle mogelijk archeologische informatie omtrent het 
conflict „Slag van Lafelt (1747)‟ te verzamelen. Daarom zal ZOLAD+ via diverse kanalen in 
binnen- en buitenland een oproep lanceren om deze informatie, met respect voor diegene 
die ze bezit, te verzamelen.  
 
Aan de verschillende vrijetijdsarcheologen zal worden gevraagd een repertorium/inventaris 
aan te leggen van de door hen aangetroffen vondsten. Het uiteindelijke doel is om naar een 
globale kartering te gaan van het gehele gebied, zowel voor als tijdens de ontginning. De 
(nieuw aangeleverde) inventarissen zal ook toelaten de bestaande CAI-gegevens te 
verifiëren en aan te vullen. 
 
De inventaris is als volgt opgebouwd: 1) item, 2) vindplaats (liefst via puntcoördinaten) en 3) 
determinatie. 
 
ZOLAD+ zal de gegevens verzamelen en verwerken. De vrijetijdsarcheologen geven hierbij 
de input die ze zelf willen. 
 
ZOLAD+ zal in samenwerking met de meewerkende vrijetijdsarcheologen een plan opstellen 
voor de metaaldetectie, voorafgaandelijk aan de leemontginning en de archeologische 
opvolging ervan. Hiertoe zal ZOLAD+ voor de nodige vergunningen (laten) zorgen en het 
prospectieve onderzoek coördineren. De vrijwilligers ontvangen hiervoor een persoonlijke 
metaaldetectievergunning. 
 
ZOLAD+ zal in samenwerking met de meewerkende vrijetijdsarcheologen een methode 
ontwikkelen voor de opvolging van grote gebieden met betrekking tot de conflictarcheologie 
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Om alles in goede banen te leiden, zal tussen de diverse partijen (ZOLAD+, de gemeente 
Riemst en de meewerkende vrijetijdsarcheologen) een charter opgesteld worden. Dit charter 
wordt in overleg opgesteld en na aanmelding van de vrijwilligers. 
 
Ook vrijetijdsarcheologen die geïnteresseerd zijn in het proefproject, maar zelf niet over 
gegevens beschikken, zijn uiteraard ook welkom. 
 
 
Concreet 
Aanmelding vrijwilligers en informatie – geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij 
intergemeentelijk erfgoedconsulent archeologie Tim Vanderbeken via 
Tim.vanderbeken@zolad.be. Uw naam zal opgenomen worden in een maillijst, de nodige 
informatie zal u ten gepaste tijde worden aangereikt. Het is ook de bedoeling dat er enkele 
keren zal overlegd worden hoe de oppervlakte aan te pakken en hoe de informatie te 
verwerken. Deze oproep mag verder verspreid worden, weliswaar als integraal document. 
 
Studiegebied – het studiegebied ligt ten noorden van het gehucht Lafelt (Riemst) en is ca. 
20 ha. groot. Het is het gebied dat tussen 2011 en 2020 ten prooi zal vallen aan de 
leemontginningen door de Leembank cv, een coöperatieve tussen de steenfabrieken van 
Vandersanden, Nelissen en Heylen. 
 
Voorbereiding – Alle vondsten van 
vroegere prospecties worden opgespoord,  
geïnventariseerd en op kaart gezet. Er wordt 
op basis van deze resultaten een planning 
of een zonering uitgewerkt. 
 
Prospectiemethode – er wordt, onder de 
coördinerende vleugels van ZOLAD+, 
geprospecteerd door middel van 
metaaldetectie. De vondsten worden 
ingemeten in Lambertcoördinaten, met een 
GPS. De vondsten worden rudimentair 
schoongemaakt, maar niet gewassen of behandeld. Er wordt op alle metalen gezocht, dus 
ook naar ijzer. De vondsten worden centraal aangeleverd aan ZOLAD+, maar blijven 
eigendom van de perceeleigenaar. Hiertoe worden overeenkomsten afgesloten. 
 
Verwerking – de vondsten worden in samenspraak met specialisten gedetermineerd. Er 
wordt een synthese geschreven door ZOLAD+ met medewerking van de 
vrijetijdsarcheologen. 
 

 
 
 
 
 

mailto:Tim.vanderbeken@zolad.be
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Bijlage 7. Collectie-inventaris ZOLAD – update 2010 
 

 
PGRM Rosmeer - Villa Opgraving 

 Else Hartoch Bilzen - KBC Opgraving 
 

 
Rosmeer - Staberg Opgraving 

 

 
Collectie Duurland Prospectie 

 

 
Lanaken - Tombos Verzameling Coenegracht 

 

 
Oud-Rekem Opgraving 

 

 
Rullen Opgraving 

 

    KMKG Eigenbilzen - Vorstengraf Toevalsvondst 
 Nicolas Cauwe Lanaken - Tombos Verzameling Coenegracht 
 02 741 73 60 

   

    VIOE Kanne - Caestert 1973-75 Opgraving 
 Ansje Cools Kanne - de Heyse 1955 Opgraving 
 

 
Kleine Spouwen - Boelhof Opgraving 

 

 
Kleine Spouwen - Vandersanden (?) Opgraving uitgeleend aan de ZOLAD 

 
Bilzen - Jonkholt 1985-88 Opgraving 

 

 
Neerharen - Hangveld  Opgraving 

 

 
Bilzen - Pijpenpoort 2001 Werfcontrole 

 

 
Bilzen - Hasseltsepoort 2001 Werfcontrole 

 

 
Smeermaas 1993 Opgraving 

 

 
Alden Biesen 1972-73/1977-78 Opgraving 

 

 
Kesselt - De Kip 1983 Opgraving 

 

 
Hees - Kerk 2000 Opgraving 

 

 
Bilzen - St-Mauritiuskerk 1995 Opgraving 

 

 
Bilzen - Oud-Stadhuis 1996 Opgraving 

 

 
Rijkhoven - Apostelhuis 1994 Opgraving 

 

 
Rosmeer - Staberg 1950-… Opgraving 

 

 
Kesselt - Groeve Nelissen Noord 2008-9 Opgraving 

 

 
Herderen - Grootbosstraat 2009 Prospectie 

 

 
Riemst - Toekomststraat 2009 Opgraving 
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    KULeuven Veldwezelt - Heserwater Opgraving 
 Philip Van Peer Kesselt - De Kip Opgraving 
 

 
Kanne - Magdaleniaansite Opgraving 

 

 
Herderen - Bandkeramiek (?) Opgraving 

 

 
Rekem - Federmessersite Opgraving 

 

 
Veldwezelt - Op de Schans 2005 Opgraving 

 

 
Veldwezelt - Op de Schans 2006 Opgraving 

 

 
Veldwezelt - Op de Schans 2007 Opgraving 

 

 
Veldwezelt - Op de Schans 2008 Opgraving 

 

    

    Curtius Luik Neerharen Collectie Cumont vnl. vuursteen, keramiek in mindere mate  

Jean-Luc Schutz Neerharen Collectie De Puydt vnl. vuursteen, keramiek in mindere mate  

04 221 83 71 Pietersheim bos Collectie De Puydt vnl. vuursteen, keramiek in mindere mate  

 
Rekem - Heidemolen Collectie De Puydt vnl. vuursteen, keramiek in mindere mate  

 
Rullen-Bas & -Haut Collectie De Puydt vnl. vuursteen, keramiek in mindere mate  

    Particuliere of  Eddy Rondags Metaaldetectie divers 
Amateur-
verzamelingen David Stulens Metaaldetectie divers 

 
Roland Wenslawski Vrijetijdsarcheoloog gemmen 

 
Benny Emons Metaaldetectie divers 

 
MaasDec Metaaldetectie divers 

 
n.g. Metaaldetectie divers 

 
n.g. Metaaldetectie divers 

 
Sven Proesmans Metaaldetectie divers 

 
Marc Swinnen Metaaldetectie divers 

 
Dany Vanwunsel Metaaldetectie divers 

 
Bastiaan Poelen Metaaldetectie divers 

 
Guy Keyken Metaaldetectie divers 

 
Eric Goovaerts Metaaldetectie divers 

 
Richard Bouari  Metaaldetectie divers 

 
Herman Brulmans Metaaldetectie vooral vliegtuigonderdelen van crashsites 

 
Kim Groenendijk Vrijetijdsarcheoloog collectie overgemaakt aan PGRM 
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Jean-Pierre de Warrimont Vrijetijdsarcheoloog divers 

 
Max Klasbergen Vrijetijdsarcheoloog divers, voornamelijk LBK 

 
Hans Lemmen Vrijetijdsarcheoloog divers, voornamelijk LBK 

 
Familie Spits Vrijetijdsarcheoloog divers 

 
Tony Waegeman Vrijetijdsarcheoloog Pietersheim 

 
Ivo Hensen Vrijetijdsarcheoloog Staberg en Watertoren Rosmeer 

 
Jozef Simons Vrijetijdsarcheoloog Divers - Rosmeer 

 
Henri Nelissen Particulier Tumulus Boelhof 

 
Jezuïeten te Heverlee Particulier 

 
Smeets Collectie Smeets Vondsten uit Rekem (locatie onbekend) 

 
Anoniem Particulier collectie Neerharen - vaatwerk  

 
Anoniem Particulier Divers - Rosmeer 

 
Anoniem Particulier Divers - Rosmeer 

 
Wiosello Heemkring Collectie Jacques Dreesen (silex) 

 
Anoniem Particulier collectie grafveld Neerharen-Rekem 

 
Johan Hendriks Archeoloog Collectie opgravingen Kasteel Rekem 

 
Collectie Geerkens Vrijetijdsarcheoloog gestorven; is collectie overgedragen? 

 
Collectie Comhair Metaaldetectie vooral vliegtuigonderdelen van 3 crashsites 

 
Eric Poncelin Particulier LBK Hoeselt/Bilzen/Wonck/Millen 

    ZOLAD/ZOLAD+ Millen Waterburcht- 1999 Opgraving 
 

 
Millen Waterburcht pre1999 Opgraving 

 

 
Hees Kerk 2000 Opgraving 

 

 
Munsterbilzen Stift 2000 Opgraving 

 

 
Herderen - Valmeerstraat 2005 Werfcontrole 

 

 
Bilzen - Markt 2005-6 Opgraving 

 

 
Lanaken - Europark 2006 PIB 

 

 
Munsterbilzen N730 2006 Opgraving 

 

 
Vlijtingen - Helleweg 2006 Werfcontrole 

 

 
Lanaken - Pietersheim 2006-7 Opgraving 

 

 
Veldwezelt - Dieterenbank 2006 vondstmelding skeletten 

 
Riemst - Herderenweg 2007 begeleiding 

 

 
Neerharen - Delstraat 2007 PIB 

 

 
Kleine Spouwen - Schildstraat 2008 opgraving 

 

 
Lanaken - Molenweide 2008 PIB 
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Vlijtingen - Onder den Alderenberg 2008 Opgraving 

 

 
Rosmeer - Merovingershof 2008 begeleiding 

 

 
Villa-domeinen Veldprospectie 

 

 
Lanaken - Europark 2007-2008 Opgraving 

 

 
Kesselt - Uitbreiding Op de Schans Opgraving 

 

 
Andere nog niet opgeleverde opgravingen/begeleidingen/proefsleuvenonderzoeken 

 
Lanaken - Molenweide 2009 Opgraving Depot Studiebureau Archeologie 

 
Veldwezelt - Heserstraat 2009 PIB/opgraving Depot Studiebureau Archeologie 

 
Martenslinde - Hoevelaan 2009 opgraving Depot Studiebureau Archeologie 

 
Millerbeek - Millen 2010 PIB/opgraving Depot Studiebureau Archeologie 

 
Caestert - Kanne (2010) PIB 

 

 
Pastoorwinterstraat - Riemst (2010) PIB/opgraving 

 

 
Walenweg - Zussen (2010) Opgraving 

 

 
Katteberg - Bilzen (2010) Opgraving 

 

 
Steenbeemdlaan - Bilzen (2010) Opgraving 

 

 
Spurkerweg - Bilzen (2010) PIB 

 

 
Europark - Lanaken 2010 PIB 

 

 
Daalbroekstraat - Neerharen 2010 PIB 

 

 
Verworven collecties 

  

 
Collectie Roland Wenslawski Metaaldetectie 

 

 
Collectie Groenendijk Herderen LBK prospectie/opgraving 

 

 
Collectie Johan Hendricks Opgraving Oud-Rekem 

 

 
Uitgeleende items 

  

 
<geen> 

  

    LADOC Pietersheim Opgraving 
 Jean Maenen Munten Rekem Onbekend  
 

 
Vondsten Pietersheim Opgraving 

 

    Restaura Munsterbilzen - boomstamgraf Opgraving 
 Jo Kempkens Munsterbilzen - pelgrimskruisje Opgraving 
 

    Bilisium Cannesberg - Eigenbilzen Opgraving 
 Erik Royackers 
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Landesmuseum 
Bonn Kokerbijlen Pietersheim toevalsvondst 

 

    Rijksmuseum voor 
Oudheden Zilveren kan (Rom., Lanaken)  toevalsvondst 

 Leiden 
   

    Museum Lixhe Collectie Servais vuursteen Rullen-Bas/-Haut 

 
Collectie Peuskens LBK? 
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Bijlage 8. Verstoringskaart 2010 
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Bijlage 9. Afsprakennota 2010 
 

 
Afsprakennota  

tussen de gemeenten Bilzen, Riemst, Lanaken en Voeren 
en ZOLAD+  

inzake advisering en opvolging van dossiers 
 

 
Kader 
In de resultaatsverbintenis met het Agentschap Ruimte & Erfgoed staan de archeologische en 
bouwkundige advisering van stedenbouwkundige aanvragen als kerntaak vermeld. In die optiek vroeg 
ZOLAD+ een overleg met de diverse diensten Ruimtelijke Ordening van de bij ZOLAD+ aangesloten 
gemeenten

33
. Deze overlegrondes vonden plaats op 21 januari (L), op 25 januari (R) en op 28 januari 

(R) 2010. Tijdens het overleg werd gekeken in hoeverre de bestaande procedure en afspraken 
bestendigd

34
 konden worden en in hoeverre er nieuwe afspraken m.b.t. bouwkundig erfgoed konden 

gemaakt worden. Het geheel van afspraken rond de archeologische en bouwkundige advisering werd 
in de vorm van een afsprakennota beschreven. In het verlengde hiervan stelde het schepencollege 
van burgemeester en schepenen van Riemst op 19 maart 2010 ZOLAD+ de vraag hoe de opvolging 
van de verschillende dossiers gebeurt. In antwoord op deze vraag werd deze nota aangevuld met de 
opvolgingsmethodiek. 
Tijdens een overleg tussen ZOLAD+ en de centrale directie van het agentschap Ruimte & Erfgoed op 
5 maart 2010 gaf Ruimte en Erfgoed te kennen dat het inzake advisering van dossiers m.b.t. 
bouwkundig erfgoed een duidelijkere rol ziet weggelegd voor de Intergemeentelijke Onroerend 
Erfgoeddiensten. In dit verband werden opnieuw overlegrondes georganiseerd met de diensten 
Ruimtelijke Ordening van de vier gemeenten en werd het voorstel ook voorgelegd aan Onroerend 
Erfgoed Limburg. De verschillende overlegmomenten vonden plaats op 8 april (L), 22 april (V), 26 april 
(B), 27 april (L), 28 mei (R, OE) en 17 juni (R) 2010.

35
 Rekening houdend met de opmerkingen van de 

betrokkenen, werden de afspraken van januari 2010 met betrekking tot de advisering van dossiers 
bouwkundig erfgoed herzien.  
Het geheel van afspraken rond de archeologische en bouwkundige advisering wordt hieronder in de 
vorm van een afsprakennota beschreven. Het proces van deze advisering en opvolging van de 
dossiers wordt beschreven a.h.v. een flowchart (als bijlage). Deze vernieuwde afsprakennota wordt 
ook aan de verschillende schepencollege‟s ter kennisgeving/goedkeuring voorgelegd. 
Deze afsprakennota is werkzaam tot de invoering van een nieuw decreet onroerend erfgoed. Op dat 
moment zullen de afspraken herzien worden. 
 

Advisering 

 
Afspraken m.b.t. advisering dossiers Archeologie 

 De verschillende stedenbouwkundige dossiers worden door de gemeentelijke dienst 
ruimtelijke ordening opgelijst. Het gaat om: 

o Verkavelingen 
o Bouwdossiers 
o Dossiers met grondverzet 
o Heraanleg straten of pleinen 
o … 

 Deze lijst wordt periodiek (af te spreken met de stedenbouwkundige ambtenaar) naar de 
intergemeentelijke erfgoedconsulent archeologie gemaild 

                                                 
33

 Aanwezig waren: Elde Crosiers (R), Elke Bouveroux (R), Marleen Duflos (B), Roland Vanmuysen (V), Patricia Kusters (L), 
Tim Vanderbeken, Veerle Vansant 

34
 In se verandert er voor archeologie niets aan de procedure of de gevolgen. De beschreven afspraken gaan terug op een 
overleg in en afspraken uit 2006. 

35
 Aanwezig bij deze gesprekken: Patricia Kusters, Mark Curvers, Jean Maenen, Eric Schildermans, Guido Willen (L); Roland 

Vanmuysen (V); Els Maurissen, Goele Cops, Inge Moors (B); Jan Peumans, Elke Bouveroux, Elde Crosiers (R); Jos Gyselinck 
(OE); Tim Vanderbeken, Veerle Vansant. 
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 Deze erfgoedconsulent selecteert de te adviseren dossiers en geeft deze door aan de 
gemeentelijke administratie 

 De niet-geselecteerde dossiers krijgen als advies „geen bezwaar‟ mee 

 De erfgoedconsulent schrijft een standaardbrief (zie bijlage) voor de adviezen die vanuit 
archeologisch standpunt geen bezwaar vormen om het dossier inhoudelijk aan te sterken. 
De dienst vergunningen neemt ook dit onvoorwaardelijk gunstige advies op in de 
bouwvergunning. Wanneer de dienst vergunningen geen advies ontvangt, is er de 
mogelijkheid dat er ook geen vermelding in het dossier wordt opgenomen. In sommige 
gemeenten wordt in dit geval gesteld dat “wegens ontstentenis van een advies het advies 
van ZOLAD+ geacht wordt gunstig te zijn”. 

 De geselecteerde dossiers worden opgestuurd (vorm wordt afgesproken met de 
stedenbouwkundige ambtenaar) 

 De erfgoedconsulent adviseert deze dossiers binnen een termijn van 30 dagen. Kortere 
termijnen worden vermeld in het adviesverzoek 

 Het advies (met voorwaarden) wordt opgenomen in de bouwvergunning 

 ZOLAD+ krijgt digitaal bericht van de gemeente wanneer de aanvraag vergund is 

 Ook RUP‟s, MER‟s en gerelateerde zaken worden voor (pre)advies overgemaakt 

 Dossiers die normaliter naar Ruimte en Erfgoed gestuurd worden, worden eerst voor 
advies naar ZOLAD+ gestuurd, conform de brief dd. 1/3/2010 (als bijlage) 

 
Afspraken m.b. t. advisering dossiers Bouwkundig Erfgoed 
Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten, zorgplicht in ankerplaats 

 De dossiers m.b.t. beschermd bouwkundig erfgoed en dossiers m.b.t. aanvragen in 
ankerplaats onderworpen aan zorgplicht

36
 worden overeenkomstig de gangbare 

procedures geadviseerd door Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed Limburg 

 De intergemeentelijke erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed van ZOLAD+ ontvangt een 
exemplaar van de dossiers ter opvolging 

 De gemeente en Ruimte en Erfgoed kunnen desgevallend bijkomend advies vragen aan 
ZOLAD+ 

 De intergemeentelijke erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed kan desgewenst bepaalde 
dossiers toch adviseren (bvb. wanneer zij nauw betrokken was bij voorbesprekingen). Zij 
contacteert in deze gevallen de stedenbouwkundige ambtenaar en adviseert deze 
dossiers (in overleg met Ruimte en Erfgoed) binnen 30 dagen na ontvangst van het 
dossier. Het advies (met voorwaarden) wordt opgenomen in de bouwvergunning 

 ZOLAD+ ontvangt van de gemeente een (digitale) kopie van het advies van Ruimte en 
Erfgoed en van de bouwvergunning (verder af te spreken) 

Niet-beschermd bouwkundig erfgoed, opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed 

 Met ingang van 1 augustus 2010 worden de dossiers m.b.t. niet-beschermd bouwkundig 
erfgoed dat opgenomen is in de inventaris van het bouwkundig erfgoed (+ privéaanvragen 
in ankerplaats) ter advies voorgelegd aan de intergemeentelijke erfgoedconsulent 
bouwkundig erfgoed van ZOLAD+ 

 De erfgoedconsulent bespreekt deze dossiers samen met de stedenbouwkundige 
ambtenaar en adviseert ze binnen een termijn van 30 dagen. Kortere termijnen worden 
vermeld in het adviesverzoek 

 Het advies (met voorwaarden) wordt opgenomen in de bouwvergunning 

 ZOLAD+ ontvangt van de gemeente een (digitale) kopie van de bouwvergunning 

 Bij complexe dossiers m.b.t. niet-beschermd bouwkundig erfgoed kunnen de gemeente of 
ZOLAD+ bijkomend advies vragen aan Ruimte en Erfgoed 

 De periode van 1 augustus tot en met 31 december is een overgangsperiode waarbij de 
dossiers m.b.t. niet-beschermd erfgoed tegelijk ter advies voorgelegd worden aan Ruimte 
en Erfgoed, Onroerend Erfgoed Limburg en ZOLAD+.  

Zonevreemde functiewijziging en sloop bouwkundig erfgoed opgenomen in de inventaris, gezichtsveld 
monument 

 Een aantal dossiers m.b.t. niet-beschermd erfgoed (al dan niet) opgenomen in de 
inventaris van het bouwkundig erfgoed valt onder de adviesplicht van Ruimte en Erfgoed, 

                                                 
36

 Art. 26 van het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, met name als een administratieve overheid 
opdrachtgever is van een eigen werk of handeling; Zie BVR van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een 
vergunningsaanvraag advies verlenen. 
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Onroerend Erfgoed, m.n. zonevreemde functiewijziging en sloop van gebouwen 
opgenomen in de inventaris en werken in het gezichtsveld van een monument

37
  

 Deze dossiers worden tegelijk ter advies voorgelegd aan Ruimte en Erfgoed en ZOLAD+. 

 De intergemeentelijke erfgoedconsulent adviseert deze dossiers (in overleg met Ruimte 
en Erfgoed) binnen een termijn van 30 dagen. Kortere termijnen worden vermeld in het 
adviesverzoek 

 Het advies met voorwaarden wordt opgenomen in de bouwvergunning 

 ZOLAD+ ontvangt een kopie van het advies van Ruimte en Erfgoed en een (digitale) kopie 
van de bouwvergunning  
 

Aanvullende afspraken 

 In aanvangsfase zal ZOLAD+, meer bepaald op het gebied van bouwkundig erfgoed, zich 
voornamelijk concentreren op de regio Bilzen-Riemst-Voeren. In overleg met Lanaken 
wordt op termijn beslist de activiteiten inzake bouwkundig erfgoed uit te breiden naar de 
gemeente Lanaken. Lanaken zal wel gebruik maken van de expertise ter zake van de 
erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed. 

 ZOLAD+ krijgt een actieve inbreng van de gemeenten, bvb. het onder de aandacht 
brengen van probleemmonumenten 

 ZOLAD+ maakt een folder over de wetgeving m.b.t. onroerend erfgoed. Deze wordt 
toegevoegd bij de vergunningen en aan de balie gelegd 

 De gemeenten maken gebruik van de expertise van ZOLAD+ en zijn erfgoedconsulenten 
inzake onroerend erfgoed 

 
 

Opvolging 

 
Afspraken m.b.t. opvolging dossiers Archeologie 

 De gemeenten verwijzen (personen met) vragen over wetgeving,… inzake archeologie 
naar de erfgoedconsulent archeologie 

 De ambtenaar zetelend in de raad van bestuur
38

 is voor de door ZOLAD+ aangebrachte 
dossiers inzake archeologie dossierbeheerder. Voor de puur stedenbouwkundige dossiers 
is dat de stedenbouwkundige ambtenaar. 

 De erfgoedconsulent archeologie verleent advies, begeleidt de bouwheren, legt 
plaatsbezoeken af, schrijft Programma‟s van Eisen (Bijzondere voorschriften) en vraagt 
desgewenst voor de bouwheren offertes aan. De erfgoedconsulent speelt hierbij de rol 
van tussenpersoon en bemiddelaar. 

 Tijdens het archeologische onderzoek coördineert de erfgoedconsulent archeologie de 
werken, stuurt desgevallend bij (op werfvergaderingen), communiceert hierover met het 
bevoegde agentschap en de raad van bestuur. Desgewenst kan dit ook met het 
gemeentebestuur via de bevoegde schepen. 

 
 
Afspraken m.b. t. opvolging dossiers Bouwkundig Erfgoed 

 De erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed van ZOLAD+ zorgt voor de inhoudelijke 
opvolging van de dossiers m.b.t. beschermd en niet-beschermd bouwkundig erfgoed. De 
ambtenaar van de gemeente blijft dossierbeheerder.  

 De ambtenaar zetelend in de raad van bestuur
39

 is voor de door ZOLAD+ aangebrachte 
dossiers inzake bouwkundig erfgoed dossierbeheerder. Voor de puur stedenbouwkundige 
dossiers is dat de stedenbouwkundige ambtenaar. 

 De gemeente verwijst mensen met vragen over wetgeving, premieregelingen, omgaan 
met,… bouwkundig erfgoed door naar de erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed van 
ZOLAD+. Puur stedenbouwkundige vragen worden beantwoord door de dienst RO.  

 De erfgoedconsulent helpt deze mensen verder, doet indien wenselijk plaatsbezoek, geeft 
preadvies, fungeert als contactpersoon met Onroerend Erfgoed Limburg 

                                                 
37

 Zie BVR van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen; BVR van 28 
november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen, art. 10. 
38

 Thomas Beusen (R), Hilde Clerx (V), Eddy Vandoren (B) en Jean Maenen (L) 
39

 Thomas Beusen (R), Hilde Clerx (V), Eddy Vandoren (B) en Jean Maenen (L) 
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 Voorontwerpen voor werken aan beschermd bouwkundig erfgoed en complexe dossiers 
m.b.t. niet-beschermd erfgoed worden ter preadvies voorgelegd op een vergadering met 
de gemeente (stedenbouwkundige ambtenaar, bevoegde schepen), Ruimte en Erfgoed, 
Onroerend Erfgoed Limburg en ZOLAD+ 

 Bij vergunde werken aan bouwkundig erfgoed kan de erfgoedconsulent op vraag van de 
gemeente werfcontroles uitvoeren tussentijds en bij oplevering van de werken. Dit gebeurt 
samen met iemand van de Technische Dienst of de dienst Ruimtelijke Ordening.  
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Beleidslijnen ZOLAD+ 
Archeologische advisering 

dossiers, criteria, inhoud en impact 
 

 
Advisering 

 
5. Welke dossiers zal ZOLAD+ in de toekomst archeologisch adviseren? 

 Dossiers met bodemingrepen >= 1500 m² 

 Dossiers met bodemingrepen < 1500 m² met duidelijke aanwijzingen voor een risico op 
aanwezigheid van archeologisch erfgoed (gemotiveerd advies, zie verder) 

 Verkavelingen >= 5 loten 

 Verkavelingen < 5 loten, bij duidelijke aanwijzingen voor een risico op aanwezigheid van 
archeologisch erfgoed (gemotiveerd advies, zie verder) 

 Dossiers die doorgestuurd worden vanuit het Agentschap Ruimte & Erfgoed, ingediend door 
de gemeente Riemst, Bilzen, Lanaken en Voeren.

 40
 

 RUP‟s 

 MER‟s 
 
6. Op basis van welke criteria adviseert ZOLAD+ de dossiers? 
ZOLAD adviseert op basis van criteria die algemeen aanvaard worden als indicatief voor de 
aanwezigheid van archeologisch erfgoed en de risicobeheersing ervan. Hieronder staan de criteria 
opgelijst in volgorde van belangrijkheid. Enkele van deze criteria worden gebruikt in combinatie met 
andere omwille van het feit dat ze zelfstandig niet van doorslaggevend belang zijn. 
 

 De geëvalueerde potentie (in gelijkaardige landschappelijke situaties) 

 De Centrale Archeologische Inventaris 

 De archeologische vondsten in de onmiddellijke omgeving (interne informatie) 

 Eerdere archeologische vaststellingen 

 Luchtfoto's  

 Het historische kaarten- en bronnenmateriaal 

 Het beschermde goed (monument, landschap of dorpsgezicht) 

 Het geomorfologische onderzoek (in combinatie met andere criteria) 

 De bewaringsomstandigheden (in combinatie met andere criteria) 

 De topografie (in combinatie met andere criteria) 

 De hydrologie (in combinatie met andere criteria) 
 
7. Welke procedure hanteert ZOLAD+ intern? 
In het verleden werden enkele afspraken gemaakt met de diverse gemeentelijke RO-diensten. Deze 
afspraken staan beschreven in de afsprakennota. Intern hanteert ZOLAD+ de volgende procedure: 

 De aan ZOLAD+ overgemaakte lijst wordt gecontroleerd door de erfgoedconsulenten 

 ZOLAD+ maakt een keuze van dossiers op basis van een afweging van de criteria 

 Niet opgevraagde dossiers worden geadviseerd als „geen bezwaar‟. Dit wordt gemeld aan de 
respectievelijke diensten die dit advies laten opnemen in de vergunning. 

 Opgevraagde dossiers worden gescreend en krijgen naargelang de impact een advies onder 
voorwaarden of desgevallend alsnog „geen bezwaar‟ 

 ZOLAD+ meldt het advies aan de respectievelijke administratieve diensten die dit advies laten 
opnemen in de bindende voorwaarden van de vergunning 

 ZOLAD+ neemt contact op met de bouwheer/eigenaar zodat  
o het dossier geen vertraging oploopt.  

                                                 
40

 In principe dient ZOLAD+ vanuit de resultaatsverbintenis met de Vlaamse overheid deze dossiers te pre-adviseren. Het 
gaat om items uit de bijzondere en reguliere procedure (zie Vlaamse Codex art. 4.7.1 en 4.7.2). Hier dienen nadere 
afspraken gemaakt te worden. 
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o bouwovertredingen en overtredingen op basis van art.4 §2 van het decreet (zie 
verder) vermeden worden. Het gebeurt vanuit de ervaring dat de meeste bouwheren 
hun bouwvergunning niet nalezen op voorwaarden.  

 
8. Wat adviseert ZOLAD+ en wat houdt dit in? 
Op basis van de vermoedelijke aanwezigheid van archeologisch bodemarchief wordt een advies op 
maat van het dossier geschreven. Op hoofdlijnen komt dit echter neer op drie grote adviesgroepen, 
zijnde: 
 
d. Proefsleuven 

Wat – lange sleuven van ca. 2 m. breed, aangelegd in een regelmatig patroon. De afstand tussen 
de sleuven varieert, maar in de meeste gevallen is dat ca. 10 m. Er wordt gestreefd naar een 
dekking van 12%, dus 1200 m² sleuf per ha. 
Doel – snelle evaluatie van het terrein naar aard, ouderdom en kosten, voorafgaandelijk aan de 
werken; meestal in het kader van beleidskeuzes. 
Duur – 1000 m² per dag onder ideale omstandigheden 
Wanneer – de ingreep (of de combinatie van ingrepen) is kleiner dan het totale perceel (bv. een 
verkaveling) 
Kostprijs – ca. 3000 € per hectare

41
 (de kosten van het latere eventuele vlakdekkende onderzoek 

niet meegerekend) 
 
e. Gecontroleerde vlakdekkende afgraving 

Wat – begeleiding van graafwerken door een archeoloog. De archeoloog geeft aanwijzingen. 
Doel – evaluatie van het terrein, geschakeld in het bouwproces (kostenbesparend want 
grondwerken gebeuren toch) 
Duur – 500 m² per dag onder ideale omstandigheden 
Wanneer – de ingreep is quasi evenredig met het totale perceel (bv. ontginning) 
Kostprijs – afhankelijk van de vondsten, kraanmachinist, aantal archeologen. Bij afwezigheid van 
vondsten goedkoper en efficiënter dan proefsleuven, want kraankosten zijn bij bouwbudget 
gerekend. 
 

f. Vlakdekkende opgraving 
Wat – maximale registratie van de archeologische sporen 
Doel – behoud ex situ van het archeologische erfgoed 
Duur – Afhankelijk van vondsten, achtergrond, locatie – bij kleine sporendichtheid: 300m² per dag 
Wanneer – bij positieve evaluatie van een proefsleuvenonderzoek of gecontroleerde afgraving of 
bij ingrepen in stadscontext 
Kostprijs – doorstart na een proefsleuvenonderzoek is duurder dan na een gecontroleerde 
afgraving (grondwerk al gebeurd) 

 
De keuze voor proefsleuven of vlakdekkende afgraving is ingegeven op basis van enkele afwegingen: 
risico op vondsten, kostprijs, dossierlast, tijdsdruk,… 
 
 
 
 

De definitie van de zorgplicht 

 
Het archeologische advies steunt op het belangrijke principe van de archeologische zorgplicht. 
 
De tweede paragraaf van het vierde artikel uit het decreet houdende de bescherming van het 
archeologische patrimonium stelt: 
 

“De eigenaar en de gebruiker zijn ertoe gehouden de archeologische 
monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te 
beschermen en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden.” 

 

                                                 
41

 Schatting op basis van een prijsvraag in juni 2010. 
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De zorgplicht is dus een decretale plicht voor alle eigenaars van archeologische erfgoed. De memorie 
van toelichting bij het decreet houdende de bescherming van het archeologische patrimonium stelt 
ook dat het van toepassing is voor zowel gekend (beschermd of behouden) als ongekend (niet 
beschermd) archeologisch patrimonium:  
 

“Paragraaf 2 omschrijft de algemene verplichtingen t.o.v. elk archeologisch 
monument dat redelijkerwijze als dusdanig kan herkend worden en is dus 

niet beperkt tot die terreinen die in toepassing van dit decreet onder 
wettelijke bescherming geplaatst worden. Het moet een minimale waarborg 

bieden als instrument tot bescherming en behoud van nog onbekende 
archeologische monumenten die nog in de bodem bedolven liggen.” 

 
Het zorgplichtprincipe is dus de basis om niet enkel archeologisch onderzoek maar ook archeologisch 
vooronderzoek te verhalen op de verstoorder. Het „verstoorder-betaalt‟-principe is overigens ook 
ingeschreven in het Verdrag van Valletta (Malta). Dit verdrag staat vermeld in het Vlaamse 
regeerakkoord als te ratificeren en te implementeren in de Vlaamse decreet- en regelgeving.  
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Geachte heer burgemeester, 
Geachte schepenen, 
 
 
Sinds de invoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is er in enkele participerende 
gemeenten onduidelijkheid ontstaan over de archeologische advisering van bepaalde dossiers. 
Daarom zetten we hierbij ter verduidelijking graag even de belangrijkste zaken op een rij. 
 
Conform het art. 4.7.16 §1, respectievelijk 4.7.26 §4, eerste lid, 2° van de bovengenoemde Codex 
moeten sinds 1 september 2009 volgende aanvragen voor advies inzake onroerend erfgoed 
voorgelegd worden aan Ruimte en Erfgoed (Let wel, het betreft een verkorte lijst waarbij enkel de 
dossiers opgelijst zijn met belang voor archeologie; de oorspronkelijke lijst is langer en kan op 
aanvraag verstrekt worden): 
 

- verkavelingen van ten minste tien loten bestemd voor woningbouw, of met een 
grondoppervlakte groter dan een halve hectare, ongeacht het aantal loten; 

- groepswoningbouwprojecten waarbij ten minste tien woongelegenheden ontwikkeld worden; 
- de bouw of herbouw van appartementsgebouwen waarbij ten minste vijftig appartementen 

gecreëerd worden; 
- aanvragen voor nieuwbouwprojecten met een bebouwd oppervlak van 500 m² of meer in 

woongebieden en recreatiegebieden; 
- aanvragen voor ontginningsgebieden en uitbreiding van ontginningsgebieden zoals 

omschreven in het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van 
de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, resp. art. 17.6.3 en artikel 18.7.1. 

 
Dit is een gevolg van het Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de instanties die over 
een vergunningsaanvraag advies verlenen (Besluit van 5 juni 2009). 
 
Voor bovenstaande dossiers en voor de vroegere dossiers art. 127 (Codex art. 4.7.1 en 4.7.2) wordt 
het advies inzake archeologie opgesteld door de erfgoedconsulent van Ruimte en Erfgoed in 
samenspraak met ZOLAD+. Deze dossiers kunnen dus nog steeds aan ZOLAD+ overgemaakt 
worden voor pre-advies zodat deze dossiers sneller geadviseerd kunnen worden. De 
erfgoedconsulent van ZOLAD+ koppelt hierover dan terug met deze van Ruimte en Erfgoed. Het 
geven van advies maakt integraal deel uit van de dienstverlening van ZOLAD+ zoals vastgelegd in de 
resultaatsverbintenis. ZOLAD+ is, dankzij de opgebouwde lokale kennis dan ook een aanspreekpunt 
voor Ruimte en Erfgoed. 
 
Alle overige dossiers waarbij sprake is van een bodemingreep, maar waar Ruimte en Erfgoed geen 
adviesbevoegdheid heeft, worden, zoals eerder al afgesproken, voor advies inzake archeologie nog 
steeds aan ZOLAD+ voorgelegd.  
 
Mag ik u vragen dat u dit verder bekijkt met de stedenbouwkundige ambtenaar? Wij streven immers 
naar een coherent en eenvormig beleid in de vier aangesloten gemeenten.  
 
Met vragen kan u steeds bij mij terecht. Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
hoogachtend, 
Tim Vanderbeken,  
Intergemeentelijke erfgoedconsulent archeologie 
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Archeologisch advies 
Geen bezwaar 

 

 
Beste, 
 
 
ZOLAD+, de intergemeentelijke dienst verantwoordelijk voor het onroerende erfgoed werd 
in 2009 opgericht en is de rechtstreekse opvolger van de Zuid-Oost-Limburgse 
Archeologische Dienst (ZOLAD). ZOLAD+ is rechtsreeks betrokken bij het vergunningenbeleid 
van de gemeenten waar de dienst werkzaam is. In dit kader werd uw aanvraag voor het 
verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning aan ZOLAD+ ter advies voorgelegd. 
 
Op basis van de informatie verkregen van de gemeente Riemst omtrent het voorliggende 
bouwdossier, op basis van de beschikbare archeologische informatie en op basis van de aard 
van de ingreep, oordeelt de intergemeentelijke erfgoedconsulent van ZOLAD+, dat er bij het 
bouwdossier geen bijkomende voorwaarden met betrekking tot onroerend erfgoed 
noodzakelijk zijn. ZOLAD+ geeft bij deze een gunstig advies bij het voorliggende 
bouwdossier. 
 
Dit advies doet echter geen afbreuk aan de bestaande decretale bepalingen rond 
vondstmeldingen. Het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het 
archeologisch patrimonium zegt:  
 
Art. 8. Eenieder die, anders dan bij het uitvoeren van vergunde archeologische opgravingen, een goed vindt 
waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het een archeologisch monument betreft, is verplicht 
hiervan binnen drie dagen aangifte te doen bij de administratie. De administratie stelt de eigenaar en de 
gebruiker, in geval zij niet de vinder zijn, en de betrokken gemeente(n) hiervan in kennis. 

 
U vindt hierover en over ZOLAD+ meer info op www.zolad.be. Met eventuele andere vragen 
helpen wij u graag verder, 
 
 
met vriendelijke groeten, 
 
Tim Vanderbeken, 
intergemeentelijke erfgoedconsulent archeologie ZOLAD+ 
 
Veerle Vansant,  
intergemeentelijke erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed ZOLAD+ 

http://www.zolad.be/
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Bijlage 10.  Register van uitgebrachte adviezen archeologie 
 

 

Hoofd-
gemeente 

Ons  kenmerk 
Datum 

ontvangst 
Datum 
advies 

via Aanvrager Adres aanvrager 
PC en 

gemeente 
Architect Ligging Betreft Nis-code Kad.nr(s) 

Een 
gecontro-
leerde 
afgraving 

proef-
sleuven 

Definitieve 
archeolo-
gische 
opgraving 

Geen 
bezwaar 
na 
opvraging 
dossier 

Bilzen B/2010/1/1 7/01/2010 8/01/2010 R&E 
gemeente 
Bilzen 

Deken Paquayplein 
1 3740 Bilzen 

 
Kimpel bouwen van bijkomende sporthal 73006 - Bilzen OD x 

 
x   

Lanaken L/2010/1/2 7/01/2010 1/02/2010 
 

Johan Haesen Smisstraat 52 3620 Lanaken 
 

Diepestraat bouwen van een loods 
73088 - 
Veldwezelt 457l en 458c x 

 
x   

Bilzen B/2010/2/3 13/01/2010 13/01/2010 R&E 
gemeente 
Bilzen 

Deken Paquayplein 
1 3740 Bilzen 

  
uitbreiden van een school 73006 - Bilzen   

   
x 

Lanaken L/2010/2/4 26/01/2010 1/02/2010 
 

Consoorten 
Boosten Broekstraat 8/1 3620 Lanaken 

 
Drie Eikenstraat verkavelen van percelen 

73042 - 
Lanaken ng. 

 
x x   

Riemst R/2010/1/5 26/01/2010 1/02/2010 
 

Jan Neven Bergstraat 6 3730 Hoeselt 
 

Pastoorwinterstraat bouwen van een tweewoonst 
73066 - 
Riemst 333h2 x 

 
x   

Riemst R/2010/2/6 13/01/2010 1/02/2010 
 

Huguette 
Palmans Reggerstraat 54a 3770 Riemst 

 
Mgr. Kerkhofslaan 1-7a verkavelen van percelen 

73086 - 
Valmeer 443e en 443d 

 
x x   

Lanaken L/2010/3/7 25/01/2010 1/02/2010 
 

Coeneco Spoorwegstraat 17 3620 Lanaken 
 

Molenweidestraat 

bouwen van winkelruimtes, 
parkeer-kelder en 27 sociale 
appartementen 

73042 - 
Lanaken 

703h, 700p2, 
703p, 703r 

  
x   

Voeren V/2010/1/8 29/01/2010 1/02/2010 
 

Hick Kloosterstraat 21 
3798 's 
Gravenvoeren 

 
Einde verkavelen van percelen 

73078 - Sint-
Martens-
Voeren 

786f, 786g, 
792b 

   
x 

Bilzen B/2010/3/9 4/02/2010 4/02/2010 
 

Bosch-
Lormans Laarstraat 78 3740 Bilzen 

 
Laarstraat 82 bouwen van een woning 

73005 - 
Beverst 381e 

   
x 

Bilzen B/2010/4/10 4/02/2010 4/02/2010 
 

Vanroy Appelveldstraat 29 3740 Bilzen 
 

Vlekkert oprichten eengezinswoning 
73056 - 
Munsterbilzen 784K2, lot 8 

   
x 

Bilzen B/2010/5/11 4/02/2009 4/02/2010 
 

Hauben-Van 
Den Daele Harteberg 9 3740 Bilzen 

 
Zangerheistraat oprichten eengezinswoning 

73012 - 
Eigenbilzen 63a 

   
x 

Bilzen B/2010/6/12 4/02/2010 4/02/2010 
 

Claeys Rudi 
Frans 
Tittelmansstraat 12 3500 Hasselt 

 
Schoonbeekstraat 

oprichten woongeheel 
(7woonéénheden) 

73005 - 
Beverst 597N en M 

   
x 

Bilzen B/2010/7/13 4/02/2010 4/02/2010 
 

bvba Matima 
Koekoekstraat 25, 
Bilzen 3740 Bilzen 

 
Maastrichterpoort 11 oprichten van een woongeheel 73006 - Bilzen 1Z303 

   
x 

Lanaken L/2010/4/14 4/02/2010 4/02/2010 R&E Air Energy Derbystraat 181 9051 Gent 
 

Louis Paul Boonstraat bouwen van windturbines 
73012 - 
Eigenbilzen OD x 

 
x   

Bilzen B/2010/8/15 4/02/2010 4/02/2010 R&E Air Energy Derbystraat 181 9051 Gent 
 

Winkelomstraat bouwen van windturbines 73014 - Gellik OD x 
 

x   

Lanaken L/2010/5/16 4/02/2010 4/02/2010 R&E 
Kerkfabriek 
Sint-Ursula Hellingstraat 22 3620 Lanaken 

 
Dunantstraat-Wijngaardstraat verkavelen van percelen 

73042 - 
Lanaken 120b 

   
  

Lanaken L/2010/6/17 1/02/2010 23/02/2010 
 

Bogaerts 
Vastgoed nv Putstraat 32 3620 Lanaken 

 
Bodestraat bouwen van appartementsgebouw 

73042 - 
Lanaken 

661p, 643m, 
642l2 x 

 
x   

Riemst R/2010/3/18 1/03/2010 1/03/2010 
 

Bertho Moors Helleweg 3770 Riemst 
 

Helleweg 12 bouw van stallen en loods 
73092 - 
Vlijtingen 

   
x 

 
Riemst R/2010/4/19 1/03/2010 1/03/2010 

 
Peter Gijsen Riemsterweg 117 3740 Bilzen 

 
Pater Vanweertplein 37 verkavelen van percelen 

73092 - 
Vlijtingen 829x 

 
x x   

Riemst R/2010/5/20 8/02/2010 11/03/2010 
 

C.V. 
Champignons 
Hansen Palmaerstraat 12 3770 Riemst 

 
Zusserweg bijbouwen van een loods 73102 - Zichen-Zussen-Bolder 

   
x 

Voeren V/2010/2/21 2/03/2010 11/03/2010 
 

Peerboom-
Yans Thier Saive 34 4608 Warsage 

 
Moelingerweg 43 bijbouwen van een zorgwoning 

73109 - 
Voeren 1627c 

   
x 

Riemst R/2010/6/22 2/03/2010 11/03/2010 
 

Froidmoint Ringboomstraat 6 3770 Riemst 
 

Ringboomstraat 6 afbreken en bouwen van een loods 73053 - Millen   

   
x 

Lanaken L/2010/7/23 8/03/2010 11/03/2010 
 

Gemeente 
Lanaken Rosierlaan 1 3620 Lanaken 

 
Neerharenweg aanleggen van wegenis 

73042 - 
Lanaken OD 

   
x 

Lanaken L/2010/8/24 2/03/2010 22/03/2010 R&E 
Gemeente 
Lanaken Rosierlaan 1 3620 Lanaken 

 
Kanaalstraat aanleggen van parking 

73064 - 
Rekem OD 

 
x x   

Bilzen B/2010/9/25 23/03/2010 23/03/2010 
 

Hayen-
Motmans Damerstraat 1 3740 Bilzen 

 
Damerstraat reliefwijziging 

73005 - 
Beverst 

199b, 355a, 
356h 

   
x 

Lanaken L/2010/9/26 12/04/2010 26/04/2010 
 

Vimax 
Hoenderbroekstraat 
87 3620 Lanaken 

 
Europark bouwen van  industriehal/kantoren 

73042 - 
Lanaken 141f x 

 
x   
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Bilzen B/2010/10/27 26/04/2010 26/04/2010 
 

Stad Bilzen Paquayplein 1 3740 Bilzen 
 

Kerkhoflaan aanleggen van een begraafplaats 
73012 - 
Eigenbilzen 471A,e.a. 

 
x x   

Bilzen B/2010/11/28 26/04/2010 26/04/2010 
 

Vzw Medisch 
centrum St-
Jozef Abdijstraat 2 3740 Bilzen 

 
Abdijstraat 2 oprichten dag-en nachtverblijf 

73056 - 
Munsterbilzen 514m x 

 
x   

Bilzen B/2010/12/29 ? 26/04/2010 R&E Stad Bilzen Paquayplein 1 3740 Bilzen 
 

Kerkhoflaan aanleggen van een begraafplaats 
73012 - 
Eigenbilzen 471A,e.a. 

 
x x   

Bilzen B/2010/13/30 ? 26/04/2010 R&E Stad Bilzen Paquayplein 1 3740 Bilzen 
 

Eikenlaan bouwen van serviceflats 73006 - Bilzen 
901g, 938l, 
938m x 

 
x   

Voeren V/2010/3/31 27/04/2010 27/04/2010 
 

J. Collings Tienhof 33 
3798 's 
Gravenvoeren 

 
Teuven-Dorp 67-69 bouwen van 4 woningen 

73082 - 
Teuven 593r, 593s 

 
x x   

Riemst R/2010/7/32 10/05/2010 10/05/2010 
 

Meubelen 
Eycken Sabinuslaan 13/2 3700 Tongeren 

 
Romeinse weg renoveren en uitbreiden parking 

73027 - 
Herderen 24d, 35e 

   
  

Riemst R/2010/8/33 8/05/2010 10/05/2010 
 

Meubelen 
Eycken Sabinuslaan 13/2 3700 Tongeren 

 
Romeinse weg aanleggen van een bufferbekken 

73086 - 
Valmeer 919h/deel x 

 
x   

Riemst R/2010/9/34 6/05/2010 10/05/2010 
 

Nicolas Geurts Hageveldstraat 10 3770 Riemst 
 

Hageveldstraat bouwen van een aardappelloods 
73095 - 
Vroenhoven 

280l, n, p, r, s, 
t en 279a x 

 
x   

Bilzen B/2010/14/35 3/05/2010 10/05/2010 
 

Matexi 
Limburg Hassaluthdreef 2c 3500 Hasselt 

 
Wiesveldlaan bouwen van 18 appartementen 73006 - Bilzen 339r x 

 
x   

Lanaken L/2010/10/36 26/05/2010 31/05/2010 
 

Johan Haesen Smisstraat 52 3620 Lanaken 
 

Diepestraat bouwen van 2 vleeskippenstallen 
73088 - 
Veldwezelt 

201c, 199b en 
200b x 

 
x   

Riemst R/2010/10/37 6/06/2010 11/06/2010 
 

Jackers-
Coenegrachts Valmeerstraat 122 3770 Riemst 

 
Valmeerstraat bouwen van een loods 

73086 - 
Valmeer 

337v, 326b en 
341e 

   
x 

Bilzen B/2010/15/38 7/06/2010 11/06/2010 
 

Carla 
Vangronsveld Klokkestraat 7 3740 Bilzen 

 
Klokkestraat 7 

uitbreiding en verbouwing 
handelsruimte 73006 - Bilzen 70p 

   
x 

Bilzen B/2010/16/39 7/06/2010 11/06/2010 
 

Nv Wage 
Maastrichterstraat 
200 3740 Bilzen 

 
Rooi bouwen van een industriehal 73006 - Bilzen 

    
x 

Bilzen B/2010/17/40 7/06/2010 11/06/2010 
 

ME Construct Peerderbaan 1113 3960 Bree 
 

Rooi bouwen van een industriehal 73006 - Bilzen 
    

x 

Lanaken L/2010/11/41 8/08/2010 11/06/2010 
 

Christoffels - 
Pelssers J Priesterweg 25 3620 Lanaken 

 
Priesterweg 25 

het bouwen van een woning, het 
bouwen van een stal, het bouwen 
van een silo, het regulariseren van 
een bestaande silo, de regularisatie 
van de bestaande hangar+ 
bestemmingswijziging bestaande 
woning tot opslagruimte 

73064 - 
Rekem 123A 

   
x 

Riemst R/2010/11/42/A 6/07/2010 20/07/2010 
 

Hedera vzw Elderweg 2, bus 1 3770 Riemst 
 

Elderenweg zn aanleggen van een sportplein 73053 - Millen 

347a, 348a, 
349a, 350a, 
351a, 352a, 
449e/deel en 
449f/deel x 

  
  

Riemst R/2010/12/43/A 7/07/2010 20/07/2010 
 

Mathieu 
Moors Marresbaan 3770 Riemst 

 
Marresbaan 22 bouwen van een loods 

73092 - 
Vlijtingen 

283a, 283b, 
277 l2, m2, n2, 
p2 en f2 x 

  
  

Lanaken L/2010/12/44/A 19/07/2010 2/08/2010 
 

CSI Belgium Lindestraat 72 3620 Lanaken 
 

Europark 129 bouwen van een industriehal 
73042 - 
Lanaken 300g x 

 
x   

Bilzen B/2010/18/45/A 26/07/2010 2/08/2010 
 

Kreamat nv Winterstraat 64 3740 Bilzen 
 

Caetsbeekstraat bouwen van een industriehal 
73056 - 
Munsterbilzen 117v,t 

   
x 

Bilzen B/2010/19/46/A 26/07/2010 2/08/2010 
 

Kleine 
Landeigendom Pliniuswal 1, bus 2 3700 Tongeren 

 
Broekemveldweg bouwen van 13 woningen 73006 - Bilzen 

930h/deel, 
929t en 916d 

 
x x   

Bilzen B/2010/20/47/A 26/07/2010 2/08/2010 
 

Matima 
Koekoekstraat 25, 
Bilzen 3740 Bilzen 

 
Schoonbeekstraat bouwen van 5 appartementen 

73030 - 
Hoelbeek 429g 

   
x 

Bilzen B/2010/21/48/A 26/07/2010 2/08/2010 
 

JHJ Invest Lichttorenplein 9 3740 Bilzen 
 

Leterweg bouwen van 3 huizen 73006 - Bilzen 425c 

   
x 

Riemst R/2010/13/49/A 27/07/2010 2/08/2010 
 

Bert Truijen 
Tongersesteenweg 
41 3770 Riemst 

 
Herderenweg bouwen van een loods 

73066 - 
Riemst 1544a, 1596b x 

 
x   

Riemst R/2010/14/50/A 28/07/2010 2/08/2010 
 

Ferro-Catia Lindenlaan 117 
3630 
Maasmechelen 

 
Bolderstraat verkavelen van percelen 

73102 - 
Zichen-
Zussen-Bolder 1075l,r,s 

   
x 

Riemst R/2010/15/51/A 8/07/2010 2/08/2010 
 

Hendriks-
Konings Bitsingerweg 31 3770 Riemst 

 
Bolderstraat bouwen van een tweewoonst 

73102 - 
Zichen-
Zussen-Bolder 

587f, 
586e/deel 

   
x 

Voeren V/2010/4/52/A 11/08/2010 23/08/2010 
 

Cielen Daalstraat 41 3770 Riemst 
 

Veurs verkavelen van percelen 

73078 - Sint-
Martens-
Voeren 

271D, 0277C, 
0284D 

   
x 

Riemst R/2010/16/53/A 20/08/2010 23/08/2010 R&E VMSW Kolonienstraat 40 1000 Brussel 
 

Dorpstraat aanleggen van wegenis 
73051 - 
Membruggen 

290/02H, 291c, 
302f, 300E, 
303d, 341B 

 
x 

 
  

Lanaken L/2010/13/54/A 20/08/2010 23/08/2010 R&E 
Vrienden van 
Pietersheim Neerharenweg  12 3620 Lanaken 

 
Pietersheim heraanleg inkom Pietersheim 

73042 - 
Lanaken ng. 

 
x 
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Lanaken L/2010/14/55/A 17/08/2010 23/08/2010 
 

Holtappels Beekveldweg 9 3620 Lanaken 
 

Beekveldweg 9 
bouwen van een tuinbouwloods 
met serre na reliefwijziging 73014 - Gellik 

902C 906H 
907T 903C 
906K 898F 
896A 897A 
899C 900B 
901A 858C 
861C 857F 
860A 907V 
907W 907Y x x x   

Riemst R/2010/17/56/A 5/08/2010 23/08/2010 
 

Huguette 
Palmans Reggerstraat 54a 3770 Riemst 

 
Mgr. Kerkhofslaan 1-7a verkavelen van percelen 

73086 - 
Valmeer 443e en 443d 

 
x x   

Riemst R/2010/18/57/A 5/08/2010 23/08/2010 
 

Hermans-
Coenegrachts Sieberg 11 3770 Riemst 

 
Sieberg 11 bouwen van een loods 

73027 - 
Herderen 

909f, 909e, 
906c, 906h x 

 
x   

Lanaken L/2010/15/58/A 15/07/2010 15/07/2010 R&E ROR nv Hardelingenstraat 5 3730 Hoeselt 
 

Leon Hermanslaan aanleggen van een asfaltweg 
73064 - 
Rekem OB x 

 
x   

Lanaken L/2010/16/59/A 15/07/2010 15/07/2010 R&E 
Nv de 
scheepvaart kanaalstraat 44 3500 Hasselt 

 
Briegden bouwen van een brug 73014 - Gellik OB x 

 
x   

Riemst R/2010/19/60/A 4/08/2010 23/08/2010 
 

Tongershuis 
cvba 

Hasseltsesteenweg 
28 3700 Tongeren 

 
Eyckendael bouwen van 11 sociale woningen 

73066 - 
Riemst 690b 

 
x x   

Riemst R/2010/20/61/A 11/08/2010 23/08/2010 
 

VMSW Kolonienstraat 40 1000 Brussel 
 

Dorpstraat aanleggen van wegenis 
73051 - 
Membruggen 

300e, 303d, 
341b, 302f, 
291d x 

 
x   

Lanaken L/2010/17/62/A 27/08/2010 30/08/2010 
 

Vrienden van 
Pietersheim Neerharenweg  12 3620 Lanaken 

 
Pietersheim heraanleg inkom Pietersheim 

73042 - 
Lanaken 

359H 356A 
355C  2 x 

 
x   

Bilzen B/2010/22/63/A 9/09/2010 17/09/2010 R&E Stad Bilzen 
Deken Paquayplein 
1 3740 Bilzen 

 
Dell-Buissen heraanleg riolering en bufferbekken 73006 - Bilzen OD x 

  
  

Riemst R/2010/21/64/A 9/09/2010 17/09/2010 R&E 
gemeente 
Riemst 

Maastrichterstraat 
2b 3770 Riemst 

  
gemeentelijk RUP containerpark 

73066 - 
Riemst   

   
x 

Bilzen B/2010/23/65/A 9/09/2010 17/09/2010 R&E KODB 
Deken Paquayplein 
1 3740 Bilzen 

 
Winkelomstraat vergroten van een school 73006 - Bilzen   

   
x 

Bilzen B/2010/24/66/A 9/09/2010 17/09/2010 R&E KODB 
Deken Paquayplein 
1 3740 Bilzen 

 
Kloosterwal bouwen van een school 73006 - Bilzen   

   
x 

Bilzen B/2010/25/67/A 30/09/2010 19/10/2010 
 

christelijke gemeente van Jehovah's 
Getuigen 3470 Bilzen 

 
Oude Tongersestr 17 heraanleggen parking 73006 - Bilzen 887 

   
x 

Bilzen B/2010/26/68/A 30/09/2010 19/10/2010 
 

cvba Hebibo Remigiusstraat 39 3740 Bilzen 
 

Riemsterweg-Bornestraat 6 loten bebouwing 
73047 - 
Martenslinde 133g 

   
x 

Bilzen B/2010/27/69/A 30/09/2010 19/10/2010 
 

Vangronsveld 
Herman Riemsterweg 302 3740 Bilzen 

  
aanleg van een poel 

73071 - 
Rosmeer 150A 

   
x 

Riemst R/2010/22/70/A 1/10/2010 1/10/2010 
 

Giarusso-
Caberg Peperstraat 20 3770 Riemst 

 
Peperstraat 20 verkavelen van percelen 73053 - Millen 904f 

   
x 

Lanaken L/2010/8/71/A 1/10/2010 1/10/2010 R&E 
Gemeente 
Lanaken  Jan Rosierlaan 1 3620 Lanaken 

 
Koning Albertlaan 

bouwen van een 
brandweervoorpost 

73042 - 
Lanaken 326R x 

 
x   

Lanaken L/2010/9/72/A 10/09/2010 4/10/2010 
 

Molenweide 
Vastgoed nv Havermarkt 22 3500 Hasselt 

 
Molenweideplein/stationstraat 

bouwen van appartementen en 
handelsruimtes 

73042 - 
Lanaken 96k3 x 

 
x   

Lanaken L/2010/20/73/A 14/09/2010 4/10/2010 
 

Celanese Industrieweg 80 3620 Lanaken 
 

industrieweg aanleggen van parking 
73042 - 
Lanaken 549f 

   
x 

Riemst R/2010/23/74/A 6/10/2010 21/10/2010 
 

Vossen-Berx de Meanstraat 3770 Riemst 
 

de Meanstraat bouwen van een potstal 

73102 - 
Zichen-
Zussen-Bolder 712x,v 

   
x 

Riemst R/2010/24/75/A 8/10/2010 8/10/2010 
 

Emmanuel 
Stassen Peperstraat 24 3770 Riemst 

 
Peperstraat 24 bouwen van een loods 73053 - Millen 935b, 937a 

   
x 

Voeren V/2010/5/76/A 18/10/2010 18/10/2010 R&E 
Gemeente 
Voeren schoolstraat 1 

3798 's-
Gravenvoeren 

 
Hoeneveldje 2 bouwen van een sporthal 

73078 - Sint-
Martens-
Voeren 

nrs 791, 792, 
793, 796b, 
808, 809, 811a, 
813, 814, 816a x 

 
x   

Lanaken L/2010/21/77/A 18/10/2010 18/10/2010 R&E 
OCMW 
Lanaken 

 
3620 Lanaken 

 
Heirbaan bouwen van een huis 

73057 - 
Neerharen 182a 

   
x 

Riemst R/2010/25/78/A 27/10/2010 9/11/2010 
 

Coenegrachts 
Substraat nv Walenweg 20 3770 Riemst 

 
Walenweg 20 uitbreiding van een loods  73102 - Zichen-Zussen-Bolder 

   
x 

Riemst R/2010/26/79/A 27/10/2010 9/11/2010 
 

AGRO nv 
Tongersesteenweg 
41 3770 Riemst 

 
Tongersesteenweg 41 bouwen van een opslagloods 

73066 - 
Riemst 1544a, 1596b x 

 
x   

Riemst R/2010/27/80/A 16/11/2010 25/11/2010 
 

nv Vlaamse 
Maatschappij 
voor Sociaal 
Wonen 
(VMSW) Koloniënstraat 40 1000 Brussel 

 
Guldendael 

aanleg van wegen-, riolerings- en 
omgevingswerken 73035 - Kanne 

78h, 80a, 81f, 
81g, 81h, 82a, 
268b, 268c, 
271a 

 
x x   

Lanaken L/2010/22/81/A 9/11/2010 10/11/2010 
 

LSB-groep Hofdwarsweg 1 
6161 DE 
Geleen 

 
industrieweg bouwen van een bedrijfshal 

73042 - 
Lanaken 

444/a/ 440/c/ 
439/ 453/a/ 
438/ 442/ x 

 
x   
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443/a/deel 
441, 446/b 
445/a deel van 
de Middelste 
weg 

Riemst R/2010/28/82/A 22/11/2010 - 
 

Johannes 
Haesen Vlijtingerweg 20 3770 Riemst 

 
Vlijtingerweg 20 1. bouwen van een hangar en maissilo te Vlijtingen, Vlijtingerweg 20 

   
  

Bilzen B/2010/28/83/A 22/11/2010 1/12/2010 
 

Windvision 
Belgium nv Interleuvenlaan 150 3001 Heverlee 

 
Hulterhofstraat windmeetmast 73006 - Bilzen  378A x 

 
x   

Bilzen B/2010/29/84/A 22/11/2010 25/11/2010 
 

Mercken Bart     
 

Linderpad landbouwloods 73023 - Hees  52B,e.a. 

   
x 

Bilzen B/2010/30/85/A 22/11/2010 25/11/2010 
 

immo Gava     
 

Waterstraat uitbreiding van winkel 
73056 - 
Munsterbilzen 757Z, e.a. 

   
x 

Bilzen B/2010/31/86/A 22/11/2010 25/11/2010 
 

De Watering 
nv 

Heidebloemstraat 
51 2400 Mol 

 
Pijpenpoort 5 nieuwbouw grootwarenhuis 73006 - Bilzen 1081N, e.a. x 

 
x   

Voeren V/2010/6/87/A 3/11/2010 25/11/2010 
 

Vestio Havermarkt 22 3500 Hasselt 
 

Mostert bouwen van 2 woningen 
73082 - 
Teuven 

501c, 503v, 
511h x 

 
x   

Riemst R/2010/29/88/A 23/11/2010 25/11/2010 
 

VV Kanne 
Guido Schepers, 
oudeweg 10 3770 Kanne 

 
Achter de hoven aanleggen van een voetbalveld 73035 - Kanne 

77M, 77N, 
271B, 268B, 
268C. 

 
x x   

Lanaken L/2010/23/89/A 15/12/2010 16/12/2010 
 

nv ROR Hardelingenstraat 5 3730 Hoeselt 
 

Leon Hermanslaan 28-44 

Het bouwen van 6 halfopen 
bebouwingen, 14 appartementen 
en parkeergelegenheid 

73064 - 
Rekem nr 297G x 

 
x   

Lanaken L/2010/24/90/A 14/12/2010 20/12/2010 
 

CSI Belgium Lindestraat 72 3620 Lanaken 
 

Europark 129 bouwen van een industriehal 
73042 - 
Lanaken 300g x 

 
x   
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Bijlage 11.  Adviesformulier archeologie 2010 
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Bijlage 12.  Register van uitgevoerd terreinwerk 
 

 

nr gemeente PVE aanleiding uitvoerder vergunning ingreep uitvoering 

1 Lanaken RE-2010-POP bouw ARON Joris Steegmans opgraving week 10 

2 Lanaken LA-2010-JEU bouw ARON Patrick Reygel opgraving week 5 

3 Riemst RI-2010-HEU bouw ARON Natasja Dewinter opgraving week 6 

4 Bilzen BI-2010-KAT Riolering Studiebureau Archeologie Maarten Smeets opgraving week 11 

5 Riemst MI-2010-KAT bouw ZOLAD nvt. controle week 13 

6 Riemst MI-2010-MIL Riolering Studiebureau Archeologie Michiel Steenhoudt opgraving week 13/18 

7 Bilzen BI-2010-STE bouw ARON Elke Wesemael opgraving week 16 

8 Lanaken VE-2010-DIE bouw ARON Marjolein Depuydt opgraving week 21 

9 Bilzen BI-2010-KIM bouw ARON Joris Steegmans opgraving week 26 

10 Lanaken LA-2010-UIL aanleg bekken ARON Joris Steegmans opgraving week 27 

11 Riemst KA-2010-CAE bescherming RAAP Marc Verhoeven PIB week 28 

12 Riemst RI-2010-PAS bouwen Condor Ellen van de velde PIB Week 29 

13 Bilzen BI-2010-POL Bouw ARON Patrick Reygel PIB week 35-36 

14 Lanaken LA-2010-DAA verkaveling Soresma Caroline Ryssaert PIB week 30 

15 Riemst GE-2010-MAR renovatie Studiebureau Archeologie Maarten Smeets opgraving week 28-33 

16 Riemst RI-2010-PAS/2 verkaveling Condor Tom Deville (?) opgraving Week 36 

17 Riemst HE-2010-ROM bouw/bufferbekken ARON Joris Steegmans opgraving week 41/43 

18 Bilzen BI-2010-EIK bouw ARON Joris Steegmans PIB Week 42 

19 Riemst ZU-2010-COE bouw ARON Joris Steegmans PIB week 42 

21 Bilzen BI-2010-WIE bouw ARON Inge Van Destaey opgraving week 48 

22 Bilzen BI-2010-SPU bouw Studiebureau Archeologie Lotte Vandorpe PIB week 48 
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Bijlage 13.  Nota in-house-projecten 
 

 
Nota 

Archeologisch en bouwhistorisch onderzoek volgens het ‘in-house’-principe 
 

 
 
v. 3.0 – 17/11/2010 
 
Context 
In de resultaatsverbintenis die ZOLAD+ afsloot met de Vlaamse overheid is voor 2010 (en voor de toekomst) 
rekening gehouden met het feit dat een Intergemeentelijke Archeologische Dienst of Intergemeentelijke 
Onroerend Erfgoeddienst 25% van de VTE

42
 die betoelaagd wordt zelf kan invullen. ZOLAD+ zou, in het kader 

van een betere dienstverlening naar de gemeente, in de toekomst en vooruitlopend op het nieuwe decreet een 
deel van deze 25% willen inzetten op het veldwerk volgens het ‘in-house’-principe.  
Het ‘in-house’-principe houdt in dat delen van het veldwerk bij gemeentelijke

43
 projecten worden uitgevoerd 

door de intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst. Uiteraard wordt hier rekening gehouden met de 
tijdsbesteding van de erfgoedconsulent archeologie, dwz een maximale tijdsinzet van 25%, rapportage 
inbegrepen. 
 
Zo is de eerste stelregel om veldwerk te mogen/kunnen uitvoeren in deze eenvoudig: alles wat zelf geadviseerd 
is, komt niet in aanmerking voor uitvoering. Projecten van de gemeente mogen dan wel een pre-advies van de 
intergemeentelijke dienst ontvangen hebben, de meeste ‘in-house’-projecten worden immers geadviseerd 
door Ruimte & Erfgoed.  
Het uitvoeren van de ‘in-house’-projecten levert nogal wat budgetvoordelen op voor de gemeente. Zo kan 
worden bespaard op de personeelskost van archeologisch onderzoek en worden er door de aannemer geen 
onnodige overhead- en coördinatiekosten aangerekend. Niet ‘in-house’-projecten worden, gelet op het 
bestaan van een archeologische markt in Vlaanderen, uitgevoerd door deze markt. Ook vervolgonderzoek, 
voortvloeiend uit ‘in-house’-projecten worden uitbesteed. 
 
Opmerking Deze nota vertrekt vanuit de huidige wetgeving. Van zodra de nieuwe regelgeving verandert, dient 
deze nota en de afspraken die hieruit voortvloeien herbekeken worden. 
 
 
Definitie 
Archeologie volgens het ‘in-house’-principe houdt in dat het archeologische luik van alle gemeentelijke 
projecten (waar een hogere overheid in de stedenbouwkundige vergunning voorwaarden m.b.t. archeologie 
opnam), mag uitgevoerd worden door/met medewerking van de intergemeentelijke projectvereniging 
verantwoordelijk voor archeologie. De enige voorwaarde hiervoor is dat de archeologen die optreden voor 
deze projectvereniging beschikken over een vergunning uitgereikt door de vergunningverlenende hogere 
overheid en voldoen aan de kwalificaties opgelegd door diezelfde vergunningverlenende hogere overheid. 
 
Voorstel 

 De intergemeentelijke erfgoedconsulent van ZOLAD+ (of zijn plaatsvervanger) voert alle 
vooronderzoeken d.m.v. proefsleuven uit wanneer het een project betreft kleiner of gelijk aan 1 ha. Bij 
grotere oppervlaktes fungeert de intergemeentelijke erfgoedconsulent als eventuele tweede 
archeoloog. De ‘eerste’ archeoloog wordt aangenomen door de gemeente (contract van bepaalde 
duur). Het eventuele definitieve onderzoek wordt in alle gevallen uitbesteed aan een studiebureau. 

                                                 
42

 Dit komt neer op ca. 55 dagen of ca. 440 uur 
43

 Projecten door de gemeente (met uitsluitsel van OCMW, autonome gemeentebedrijven, andere intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden, waarin een gemeente van ZOLAD+ participeert). Bij PPS-constructies wordt een af te spreken 
verdeelsleutel voorzien. 
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 Projecten met een oppervlakte kleiner of gelijk aan 2000 m² waar geen vooronderzoek in de vorm van 
proefsleuven is gevraagd (een zgn. vlakdekkende afgraving), worden uitgevoerd door ZOLAD+. Het 
eventuele definitieve onderzoek wordt in alle gevallen uitbesteed aan een studiebureau. 

 Voor projecten met een oppervlakte groter dan 2000m² fungeert de intergemeentelijke 
erfgoedconsulent als eventuele tweede archeoloog. De ‘eerste’ archeoloog wordt aangenomen door 
de gemeente (contract van bepaalde duur). De definitieve opgraving die er eventueel uit voortkomt, 
wordt altijd uitbesteed. 

 De kostprijs van het grondverzet is voor rekening van de gemeente. 

 ZOLAD+ koopt het nodige materiaal aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit voorstel sluit niet uit dat de gemeente, indien ze dit wil, nog steeds met een studiebureau afspraken kan 
maken voor het deel dat normaliter door ZOLAD+ kan worden uitgevoerd.  
 
 
 
 

 
 

Soort onderzoek Oppervlakte Uitvoerder 

Proefsleuven <= 1 ha ZOLAD+ 

 > 1 ha Gemeente/ZOLAD+ 

vervolgonderzoek alle extern 

   

Vlakdekkende afgraving <= 2000 m² ZOLAD+ 

vervolgonderzoek  extern 

   

Vlakdekkende afgraving > 2000 m² Gemeente/ZOLAD+ 

vervolgonderzoek  extern 
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Bijlage 14.  Register van uitgebrachte adviezen bouwkundig erfgoed 
 

 

Hoofd-
gemeente 

Ons  kenmerk 
Datum 

ontvangst 
Datum advies Aanvrager Architect Ligging Nis-code 
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b
e
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h
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d
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n
d
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h
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Betreft Advies 

Bilzen B/2010/1/1 30/07/2010 10/09/2010 Fastré Marc nvt Merem 26 73006 - Bilzen       x     afbraak woning ongunstig 

Voeren V/2010/1/2 9/08/2010 / Sijben 
DFM architectural 
office Driesschen 1 73065 - Remersdaal x     x     verbouwen van bakhuis geen advies 

Voeren V/2010/2/3 24/08/2010 / Loo Laugs Teuven-Dorp 61 73082 - Teuven x   x x x   
uitbreiding van restaurant en "Patria"zaal met 
ondergronds magazijn geen advies 

Riemst R/2010/1/4 16/09/2010 7/10/2010 Giarrusso nvt Peperstraat 20 73053 - Millen       x     verkaveling gunstig ovw 

Riemst R/2010/2/5 29/09/2010 / Castro Mingels Tikkelsteeg 73053 - Millen   x x       bouwen van een woning geen advies 

Riemst R/2010/3/6 30/09/2010 / Jansen Levenstond Tongersesteenweg 46 73027 - Herderen x   x x     
restauratie en herbestemming van een remise tot 
woning geen advies 

Riemst R/2010/4/7 11/10/2010 / Maesen (Clefan v.o.f.) Claessens Chrétien Bovenstraat 36 73035 - Kanne     x       
vebouwen en renoveren handelsruimte met woonst 
tot 3 woongelegenheden met carports geen advies 

Bilzen B/2010/2/8 11/10/2010 20/10/2010 Noben-Nijssen Katrien Sauwens Begijnhof 1 73006 - Bilzen   x         renovatie bestaande woning met garage ongunstig 

Bilzen B/2010/3/9 12/10/2010 
8/11/2010 + 
1/02/2011 

Mullens-Hermans 
architecten lab Koekoekstraat 4 

73056 - 
Munsterbilzen       x     

verbouwen en renoveren van bestaand koetshuis 
tot ééngezinswoning gunstig 

Riemst R/2010/5/10 15/10/2010 21/10/2010 Stassen-Heedveld Barchi Genendries 11 73053 - Millen   x         verbouwen van een hoeve gunstig 

Riemst R/2010/6/11 29/10/2010 3/11/2010 Franssen-Vrijens Christoffels Bovenstraat 49+51 73035 - Kanne   x         regularisatie 2 woningen en 2 dubbele garages gunstig 

Voeren V/2010/3/12 5/11/2010 15/11/2010 Rademaker Loix Konijnsberg 19 
73075 - 's 
Gravenvoeren         x   regularisatie woning + bouwen carport en zwembad gunstig 

Voeren V/2010/4/13 3/11/2010 1/12/2010 Janssen nvt Hoffert 3 
73075 - 's 
Gravenvoeren         x   gebruikswijziging van woning naar vakantiewoning gunstig 

Voeren V/2010/5/14 17/11/2010 1/12/2010 Gaens nvt Vitschen 52 
73075 - 's 
Gravenvoeren       x     oprichten afdak gunstig 

Voeren V/2010/6/15 18/11/2010 1/12/2010 Stijnen Fafchamps Kommel 8/Kerkstraat 6 
73075 - 's 
Gravenvoeren         x   bouwen van een woning gunstig 

Voeren V/2010/7/16 19/11/2010 1/12/2010 Polmans Hermans Rob Bijsstraat 30 73054 - Moelingen             verbouwen van een woning gunstig 

Voeren V/2010/8/17 22/11/2010 10/12/2010 Speetjens Raymond Loix Withuis 7-9 73054 - Moelingen             
verbouwen bestaand gebouw tot bureelruimte en 3 
woongelegenheden gunstig 

Voeren V/2010/9/18 29/11/2010 10/12/2010 Beneder Paul Michel Janssen Teuvener-Driesen 2 
73079 - Sint-
Pieters-Voeren x     x     bestemmingswijziging gunstig 

Voeren V/2010/10/19 1/12/2010 10/12/2010 Gorissen Ton Laugs Waterval 12 
73079 - Sint-
Pieters-Voeren       x     regularisatie gunstig 

Riemst R/2010/7/20 9/12/2010 22/12/2010 Nivelle - Vanderbroeck Rudi Gielen Brugstraat 37 73035 - Kanne   x         bouwen van een half-open bebouwing gunstig 

Voeren V/2010/11/21 7/12/2010 6/01/2011 Elti-management Beneens-Heynen Dorpsstraat - Viséweg 73054 - Moelingen   x   x     
verbouwen en uitbreiden van voormalig ocmw-
gebouw tot 9 wooneenheden gunstig ovw 

Voeren V/2010/12/22 9/12/2010 22/12/2010 Palmers Guy nvt Ottegraeven 
73075 - 's 
Gravenvoeren       x     slopen van een stal gunstig 

Voeren V/2010/13/23 13/12/2010 22/12/2010 Van Ballegooijen Nancy Laugs Krindaal 11 
73078 - Sint-
Martens-Voeren         x   

wijziging dakkapellen en aanbrengen 
raamopeningen gunstig 

Voeren V/2010/14/24 20/12/2010 / H.B.S. NV Ketelslegers Serge Kinkenberg 6 
73075 - 's 
Gravenvoeren x   x x x x verbouwen en uitbreiden horecazaak geen advies 

Bilzen B/2010/4/25 9/12/2010 23/12/2010 Capiot Laurent nvt Lethenstraat 4 73068 - Rijkhoven   x         slopen van een hoeve gunstig 
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Bijlage 15.  Verslagen van de Raad van Bestuur 
 

 
Verslag Raad van Bestuur 12/2/2009  15h00   Lanaken 

 

 
Aanwezig: Maike Meijers (vz), Felix Puts, Huub Broers, Hilde Clerx, Eddy 

Vandoren, Alex Vangronsveld, Jean Geraerts, Marie-Elise Smets, 
Ingrid Vanderhoydonck, Veerle Vansant, Tim Vanderbeken (notulist) 

 
Verontschuldigd: Jan Peumans, Jean Maenen, Thomas Beusen, Linda Bogaert, Alain 

Vanderhoeven, Jessica Vandevelde, Karel Robijns, Jos Gijselinck 
 

 
1. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Verwelkoming nieuwe leden RvB 

Door agendaproblemen zijn de „Brusselse‟ leden van onze raad van bestuur niet in staat 
naar Lanaken af te zakken. Eén van hen stelt voor om de raad van bestuur op een 
andere tijdstip te organiseren. De RvB werpt tegen dat deze dag net gekozen is omdat 
iedereen dan in meer of mindere mate beschikbaar is. Er wordt dus niet ingegaan op de 
vraag. De verwelkoming van de leden wordt verdaagd naar een volgende vergadering. 
Het gaat om Thomas Beusen (vervanger Ilse Daniels), Jessica Vandevelde (Ruimte en 
Erfgoed), Karel Robijns (Ruimte en Erfgoed) en Jos Gijselinck (Ruimte en Erfgoed). 

 
3. Installatie en bevoegdheden werkgroep  

De RvB gaat akkoord met de installatie van de werkgroep. De nota, onder voorbehoud 
van technische wijzigingen, wordt goedgekeurd. 

 
4. Financieel 

a. Stand van zaken 
FP geeft gegevens door aan TV [Actie FP] 

b. Eindbalans 
Er waren wat onduidelijkheden omtrent het loon, maar dat is rechtgezet. Er moet 
ook nog een officiële kwijtschelding (d.m.v. een onkostennota) gebeuren van 
325,72 (125 € en 200,72 €). TV stort ook nog 49,97 € terug. Dit bedrag is teveel 
uitbetaald door een administratieve fout. [Actie TV].  
De eindbalans/jaarrekening wordt goedgekeurd 

c. Begroting 2010 
De begroting wordt goedgekeurd 

d. Bestelling boeken/tijdschriften (M&L) 
Bestelling wordt goedgekeurd 

e. Software 
Er wordt software besteld op naam van ZOLAD+ en op het adres 
Tongersesteenweg [Actie VV] 
 

5. Personeel 
a. Vakantiedagen VV 

In principe volgt ZOLAD de RPR van Riemst. Indien daar geen vakantiedagen 
voor nieuwe (en pas afgestudeerde) personeelsleden, kent de RvB VV 10 dagen 
betaald verlof toe. 

b. Contract VV 
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Het contract wordt VV ter ondertekening voorgelegd. 
c. Sociale Audit door Sofim 

De RvB gaat akkoord om een sociale audit te doen [Actie TV] 
d. MTC’s 

TV geeft uitleg bij probleem met MTC‟s: er is sinds 2009 een discrepantie tussen 
de MTC‟s die uitgekeerd worden à 3.25 € en deze van de RPR Riemst à 3.71 €. 
TV regulariseert dit [Actie TV]. 

 
6. IOED 

a. Stand van zaken 
De resultaatsverbintenis bevatte fouten en wordt opnieuw opgestuurd. Na 
ondertekening wordt de eerste schijf van 40.000 € gestort (en na oplevering van 
het jaarverslag ook het restbedrag van 10.000 €) 

b. Proefproject VIOE m.b.t. herinventarisatie 
VV licht toe. Het VIOE heeft handleiding voor herinventarisatie opgesteld en wil 
deze laten uittesten door een derde (VV). VV stelt zich vragen wat betreft 
tijdsinvestering. De RvB beslist verdere stappen af te wachten tot na het intern 
overleg tussen het VIOE en Ruimte & Erfgoed. 

c. Overzicht projecten archeologie 

 Lopende projecten 
TV licht toe. Het gaat ondermeer over de dossiers Pauly (niets gevonden), 
Katteberg (wordt weldra opgestart), Millerbeek (wordt weldra opgestart), 
vTn-lijn (wordt weldra opgestart) en ontginning Lafelt (hier is TV nog in 
onderhandeling) 

 Tentoonstelling 
RvB is lovend over de vorm en inhoud. Dit wordt verder uitgewerkt. 
Opening is voorzien in mei. Er wordt ook gekeken om iets te doen met de 
scholen als de veiligheid dit toelaat 

d. Overzicht projecten bouwkundig erfgoed 

 VV zal zich laten rondleiden door de gemeenten m.b.v. lokale gidsen.  

 VV plant informatieavonden voor eigenaars bouwkundig erfgoed rond 
wetgeving, premies.  

 VV licht stand van zaken omtrent OMD toe. De vier gemeenten zijn 
akkoord om samen te werken rond OMD. Een eerste overlegvergadering 
wordt gepland. 

e. Afsprakennota RO-diensten 
De RvB keurt dit goed 

 
7. Goedkeuring Jaarverslag 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
 

8. Varia 
a. Folder 

VV en TV maakten folder om ZOLAD+, de werking, het beleid en de wetgeving 
wat meer kenbaar maken. Er wordt ook nog iets toegevoegd voor de premies. 

b. Bezoekersgids Pietersheim 
TV is bezig aan de bezoekersgids voor Pietersheim. 

c. Where-abouts TV en VV 
MM vroeg naar een meer controleerbaar systeem om te weten waarmee VV en 
TV bezig zijn en waar ze verblijven. TV maakte via Google een gedeelde agenda-
toepassing en een overzicht. Beiden zijn extern toegankelijk. 

d. Jean Maenen 
TV kaart mail- en afsprakenproblemen van JM aan. FP zal dit met hem 
bespreken. 
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e. Tongeren-Membruggen 
TV meldt dat Benny Emons de vondsten uit Membruggen/Tongeren aan Riemst 
in bruikleen wil geven. TV vroeg juridische advies en er ligt nu een voorstel op 
tafel. Hij stelt ook voor om de vondsten aan het museum van Tongeren te geven. 
MM stelt voor hiermee nog even te wachten. 

f. Fietsroutenetwerk 

AvG licht toe en meldt dat Toerisme Limburg voorlopig niet meewerkt aan 
de archeologische themaroute. ZOLAD+ werkt weldra naarstig verder aan 
dit dossier. 

g. Receptie 

FP vindt dat er geen goede afspraken zijn gemaakt. 1500 € is teveel voor 
de receptie. TV werpt tegen dat er 65 personen aanwezig waren en niet de 
voorziene 50. Dit heeft te maken met de toespraken.  
MM en FP stellen voor de receptie vanuit de RvB te organiseren. Er moet 
ook gerichter uitgenodigd worden. 
 

Actie- en takenlijst 

 

Taak Door Status 
Raad van 
bestuur 

Doorgeven correcte financiële gegevens FP  20/11/2009 

Contact opnemen met MM ivm DKV FP ok 20/11/2009 

Doorgeven correcte financiële gegevens FP ok 12/2/2010 

Terugbetaling 49.97 € aan ZOLAD TV ok 12/2/2010 

Officialiseren kwijtschelding TV  12/2/2010 

Bestelling nieuwe software VV ok 12/2/2010 

Offerte sociale audit SOFIM TV  12/2/2010 

Regularisatie MTC TV  12/2/2010 

    

 
 

Volgende vergadering 30/4/2010 te Bilzen, raadzaal 
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Verslag Raad van Bestuur 30/4/2010  15h00   Bilzen 

 

 
Aanwezig: Maike Meijers (vz), Felix Puts, Eddy Vandoren, Fons Caubergh, Alex 

Vangronsveld, Jessica Vandevelde, Veerle Vansant, Tim Vanderbeken 
(notulist),  

 
Verontschuldigd: Huub Broers, Hilde Clerx, Jan Peumans, Jean Geraerts, Jean Maenen, 

Thomas Beusen, Linda Bogaert, Ingrid Vanderhoydonck, Marie-Elise 
Smets, Alain Vanderhoeven, Karel Robijns, Jos Gijselinck 

 

 
9. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
10. Financieel 

f. Stand van zaken 
De actuele rekeningstand bedraagt 24.927 €. Bilzen en Lanaken stortten al hun 
jaarlijkse bijdrage. Het is voorlopig wachten op Voeren en Riemst en de Vlaamse 
overheid. 

g. Budgetering projecten (cahiers edm) 

Door de tentoonstelling (zie verder) bedacht MM om de teksten die op de 
doeken staan in boekvorm te gieten. Dit zou een mogelijke uitwerking zijn 
van het project „Cahiers‟. TV vroeg prijs op bij Liebens en Jansen. FP raadt 
aan ook bij Pietermans (Lanaken) prijs te vragen [actie TV]. 

h. BTW 
ZOLAD+ ging te rade bij belastingskantoor in Hasselt ivm de BTW-plicht op de 
subsidies. Na consultatie kwam het kantoor tot de conclusie dat ZOLAD+ geen 
BTW-bijdrage hoeft te betalen op de ontvangen subsidies. Dit is voornamelijk 
goed nieuws voor de overgedragen winst/onbestemde fondsen van vorig jaar. Dit 
komt neer op ca. 12.000 €. 

i. Fototoestel 
VV vraagt de raad of zij een fototoestel mag kopen. De raad maakt een budget 

van ca. 250 € vrij [actie VV]. 
j. Laptop tas 

De raad geeft ook groen licht om een laptoptas te kopen [actie VV]. 
 
11. IOED 

f. Stand van zaken bouwkundig erfgoed 
VV stuurde overzicht ivm de stand van zaken bouwkundig erfgoed. De raad heeft 
hier geen verdere vragen over. 

g. Afsprakennota RO-diensten – advisering 

TV en VV lichten kort de stand van zaken toe. Met uitzondering voor de 
gemeente Lanaken komt het vooropgestelde doel dat ZOLAD+ ook 
inspraak krijgt in de adviesprocedure bouwkundig erfgoed steeds meer in 
zicht. 
 

h. Info-avond 
Stad Bilzen vroeg en krijgt op 18 mei een info-avond bouwkundig erfgoed. VV 
vraagt naar enkele goed en minder goede restauratieprojecten. De Bilzerse leden 
van de raad sommen enkele projecten op. 

i. OMD 
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VV licht het programma van de OMD 2010 toe. Er wordt gestart in Bilzen 
en vervolgens worden de vier ZOLAD+-gemeenten per bus aangedaan. 

 
12. Tentoonstelling 

a. Promotie & opening 
De raad vindt het aanvangsuur te vroeg. Er wordt beslist de opening om 19h30 te 

laten starten. TV licht de betrokken partijen in [actie TV]. De affiches worden 

gedrukt op 50 exemplaren in de Kimpel. TV stuurt uitnodiging naar Eddy [actie 
TV]. Kimpel verspreid deze. TV neemt ook contact op met de pers [actie TV]. 

b. Bundel 
De cahier (zie hoger) die over de tentoonstelling gemaakt zal worden, zal ook een 
wetenschappelijk luik (bundel) bevatten. TV vroeg hiervoor enkele externe 
auteurs. De gezamenlijke prijs voor de cahier en de bundel bedraagt ca. 6.000 €. 
Dit komt neer op ca. 12 € per boek (excl. BTW). De raad opteert er voor het boek 
te verkopen voor 10 € en de gemeenten enkele exemplaren gratis te geven voor 
interne verspreiding. 

c. Scholen & didactische map 
MM maakte voor de scholen een didactische map. Deze werd naar de Bilzerse 
scholen gestuurd, samen met een uitnodiging de tentoonstelling op 19/5 en 20/5 
in aanwezigheid van een archeoloog (voor eventuele vragen) te bezoeken. De 

map zal ook op de website gezet worden [actie TV]. 
d. Financieel 

Bij de opmaak van het budget van de tentoonstelling werd uitgegaan van een 
bedrag van ca. 10.000 €. Dit bedrag wordt overschreden, maar pijlers en kasten 
zijn herbruikbaar. [noot: MM had contact met HB en JP; zij waren akkoord met de 
uitgaven vermeld in dit verslag] 

e. Kinderen OMD 
VV stelt voor om voor de kinderen op OMD iets te doen. Is de didactische map 
hiervoor ook geschikt? MM zegt dat dit nogal veel is. VV maakt een selectie 

[actie VV]. 
 

13. Varia 
h. VIAE/RR 

TV licht project toe. De raad meent dat ZOLAD+ beter co-partner wordt van het 
project. 

i. Personeel: Sofim 

TV neemt opnieuw contact op met Sofim [actie TV] 
j. Folder 

VV vraagt prijs op voor het drukwerk. FP suggereert combine met cahier/bundel 

[actie VV] 
 
 

 

Taak Door Status 
Raad van 
bestuur 

Officialiseren kwijtschelding TV  12/2/2010 

Offerte sociale audit SOFIM TV  12/2/2010 

Regularisatie MTC TV  12/2/2010 

Offerte Pietermans TV Ok 30/04/2010 

Aankoop fototoestel/laptoptas VV /ok 30/04/2010 

Rechtzetting aanvangsuur tentoonstelling TV Ok 30/04/2010 

Affiche via Eddy naar Kimpel TV/EV Ok/ 30/04/2010 

Perscontacten tentoonstelling TV  30/04/2010 
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Didactische map op website TV Ok 30/04/2010 

Selectie didactische map VV  30/04/2010 

Sofim contacteren TV Ok 30/04/2010 

Offerte drukwerk folder VV Ok 30/04/2010 

 
 

Volgende vergadering 17/09/2010 te Riemst 
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Verslag Raad van Bestuur 17/09/2010   15 uur  Riemst 
 

 
Aanwezig: Maike Meijers (vz), Felix Puts, Eddy Vandoren, Jean Geraerts, Jean 

Maenen, Thomas Beusen, Ingrid Vanderhoydonck, Marie-Elise Smets, 
Alain Vanderhoeven, Karel Robijns, Veerle Vansant (notulist), Tim 
Vanderbeken  

 
Verontschuldigd: Huub Broers, Judith Voets, Jan Peumans, Alex Vangronsveld, Jessica 

Vandevelde, Linda Bogaert 
 

 
 
14. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
15. Financieel 

k. Stand van zaken 
De actuele rekeningstand bedraagt 48.888,08 €. Alle gemeentelijke bijdragen 
alsook de subsidies van de Vlaamse Overheid zijn gestort. Doordat de uitgaven 
voor het boek hoger uitvielen dan verwacht en de subsidies van de Vlaamse 
Overheid lang op zich lieten wachten, waren er korte tijd zorgen op financieel 
vlak. De komende maanden moeten de uitgaven dan ook beperkt blijven.  

l. Budgettering projecten 
De kostprijs voor het boek bij de tentoonstelling (16 € per boek) valt ongeveer 1/3 
duurder uit dan geraamd. Het boek zal verder verkocht worden aan 15 € en 13 € 
aan de gemeenten bij een 25-tal exemplaren. 

 
16. IOED 

j. Stand van zaken bouwkundig erfgoed: VV licht toe. 

 Overzicht 
Voortaan volgt VV restauratiewerven van gemeente en kerkfabrieken mee 
op.  
Er is een ontwerp van lijst goedgekeurd voor de bescherming van vijf 
vakwerkhoeves in Bilzen.  

 ‘spreekuur’ 
MM vraagt dat VV enkele uren per week in Bilzen aanwezig is, om 
mensen met vragen te ontvangen. VV stelt zich vragen bij de zin van zo‟n 
„spreekuur‟. Er wordt voorlopig beslist dat de dienstverlening van ZOLAD+ 
eerst beter kenbaar gemaakt wordt [actie VV]. Er kan altijd een spreekuur 
verzorgd worden, maar pas als er concrete afspraken zijn met bouwheren 

 Subsidiereglement Riemst (bijlage) 
VV licht toe en peilt naar draagvlak bij andere gemeenten 

 Inventaris bouwkundig erfgoed 
Op 20/09 wordt de inventaris opnieuw vastgesteld. ZOLAD+ controleerde 
de gegevens van de gemeente Riemst volledig, van Bilzen en Voeren 
gedeeltelijk. Foto‟s zullen doorgegeven worden aan het VIOE om op de 
website te plaatsen. 
VV wil net zoals in Bilzen en Riemst, ook in Voeren en Lanaken een 
infoavond organiseren. De raad stemt hier in toe [actie VV] 

 Advisering 
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Sinds augustus adviseert ZOLAD+ mee de dossiers m.b.t. bouwkundig 
erfgoed in Bilzen, Riemst en Voeren.  

k. Stand van zaken archeologie: TV licht toe. 

 Projecten 
Afgelopen, lopende en toekomstige projecten worden overlopen. In totaal 
gaat het om 55 projecten waarvan het merendeel nog moet uitgevoerd 
worden. 

 Vrijwilligers 
TV lanceerde proefproject amateurarcheologen bij leemontginning. De 
opkomst was vrij groot, de reacties positief. Er werd afgesproken 
regelmatig (i.e. elke twee maand) samen te komen. 

 Subsidiereglement Riemst – ontwerp (bijlage) 
Nieuw subsidiereglement voor archeologisch onderzoek in Riemst is in 
opmaak. Ook Bilzen vertoont interesse. TV legt voorstel voor aan alle 
gemeenten [actie TV]. 

 In-house-principe – sneuvelnota (bijlage) 
TV werkte voorstel uit waarbij archeologisch vooronderzoek in opdracht 
van gemeente (deels) door ZOLAD+ wordt uitgevoerd. De Raad stelt zich 
vragen bij haalbaarheid en vraagt de voordelen goed duidelijk te maken. 
TV werkt dit verder uit met een voorbeeld [actie TV].  

l. Evaluatie OMD 
VV licht toe. De monumentenbus was een gesmaakt initiatief met een interessant 
en gevarieerd programma. Minder waren de grote vertragingen en tijdsdruk 
onderweg. De Lijnbus was niet geschikt voor dit soort bustocht.  
Volgend jaar zou Toerisme Riemst en niet ZOLAD+ verantwoordelijke moeten zijn 
voor OMD Riemst, zodat ZOLAD+ zich ten volle kan toeleggen op de 
gemeenschappelijke activiteiten. De raad vraagt zich af hoe dit beslist is. VV zegt 
dat dit het SC van Riemst is die dat besliste. De raad stelt dat een 
gemeentebestuur geen opdrachten kan geven aan ZOLAD+, dat doet de Raad. 
MM en FP kaarten dit aan bij Mark Vos [actie MM & FP]. 

m. Boek 
De leden van de RvB, burgemeesters, bibliotheken en heemkundige kringen 
krijgen een gratis exemplaar van het boek. Het boek zal ook aangeboden worden 
bij Halos Bookshop. Het boek kan voorgesteld worden in de rubriek „Limburg 
schrijft‟ van het Belang [actie TV].  

n. ZOLAD+ - einde proefprojectperiode 
De subsidies van de Vlaamse Overheid zijn verzekerd voor volgend jaar. 

o. Proefproject Regionaal Landschap 
Er zijn plannen om op het vlak van landschappen een samenwerking aan te gaan 
met de Regionale Landschappen en zo een volwaardige IOED te vormen. Dit 
idee moet eerst verder uitgewerkt worden en besproken met de verschillende 
partners voordat de Raad zich hierover kan uitspreken [actie TV].  

 
17. Tentoonstelling 

De tentoonstelling zal van 28/10 tot 28/11 te bezichtigen zijn in de museumkerk in 
Lanaken. TV merkt wel op dat het vastleggen van een locatie in Lanaken niet over rozen 
ging.  

 
18. Varia 

a. Vastleggen data 
i. Volgende vergadering: 26 november om 14.30u in Lanaken 
ii. Nieuwjaarsreceptie 

Er wordt voorgesteld om de nieuwjaarsreceptie in Voeren te laten doorgaan 
en Voeren een voorstel te laten doen. 
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b. Boek Caestert 
De Raad beslist hierin niet te participeren. 

c. Verhuis ZOLAD+ 
ZOLAD+ zal verhuizen van de Villa Neven naar de Mergelzaal in het 
gemeentehuis van Riemst. MM zal verder onderhandelen over huurprijs met 
gemeente Riemst [actie MM]. 

d. Evaluatie ZOLAD+ door Ruimte en Erfgoed 
De evaluatie door Ruimte en Erfgoed was goed. 

e. Beleidsplan ZOLAD+: zal later besproken worden 
f. Open Kerken 

Uitnodiging deelname Open Kerken zal doorgestuurd worden naar RvB [actie 
VV]. De Raad staat achter deelname ZOLAD+. 

g. Vervanging Hilde Clerx 
Hilde Clerx zal vervangen worden door Judith Voets 

h. Marva Dexters 
Voortaan zal Marva Dexters, ter vervanging van Jos Gyselinck, uitgenodigd     
worden voor de RvB. 

 

Taak Door Status 
Raad van 
bestuur 

Offerte sociale audit SOFIM TV  12/2/2010 

Regularisatie MTC TV  12/2/2010 

Kenbaar maken dienstverlening VV   

Infoavond inventaris Voeren, Lanaken VV   

Voorstellen subsidiereglement TV   

Uitwerken in-house-principe TV Ok  

Campagne en verspreiding boeken TV Ok  

Uitwerken proefproject Regionaal 
Landschap 

TV Ok  

Uitnodiging Open Kerken doorsturen VV   

 
 

Volgende vergadering 26/11/2010 te Lanaken 
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Verslag Raad van Bestuur 26/11/2010   14u30   Lanaken 
 

 
Aanwezig: Maike Meijers (vz), Felix Puts, Guido Willen, Mark Vos, Eddy 

Vandoren, Jean Maenen, Thomas Beusen, Alain Vanderhoeven, Karel 
Robijns, Marva Dexters, Veerle Vansant, Tim Vanderbeken (notulen) 

 
Verontschuldigd: Jean Geraerts, Ingrid Vanderhoydonck, Marie-Elise Smets, Jan 

Peumans, Alex Vangronsveld, Jessica Vandevelde, Linda Bogaert, 
Huub Broers, Judith Voets 

 

 
 
19. Bespreking documenten 

a. Toelichting tbv bouwheren  
b. In-house-principe  

Bij aanwezigheid van burgemeesters Guido Willen en (later) Mark Vos worden enkele 
documenten besproken die TV opstelde in het kader van de vragen die beide 
burgemeesters hadden. Het heikele punt blijft het feit dat privé-eigenaars de zorgplicht 
moeten bekostigen. Het document voor de bouwheren wordt, mits technische 
aanpassingen (1500 m² wordt 2000 m²), goedgekeurd. Het document over het in house-
principe wordt eveneens goedgekeurd. 

 
20. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
21. Financiële stand van zaken 

Op dit ogenblik zit er 23.700,55 € in kas. De afgelopen maanden werden er geen 
bijzondere uitgaven gedaan. 

 
22. IOED 

p. Bespreking invulling resultaatsverbintenis 
TV en VV lichten de resultaatsverbintenis toe. De gemaakte opmerkingen zullen 
worden verwerkt in het document [actie TV/VV] 
 

q. Stand van zaken bouwkundig erfgoed 

 Overzicht 
De brieven die verstuurd zijn naar eigenaars van geïnventariseerd 
erfgoed, blijken zinvol. Verschillende fouten in de inventaris werden 
gemeld, enkelen contacteerden reeds ZOLAD+ vóór het aanvragen van 
een vergunning wat de dossier vlotter kan doen verlopen (bvb. 
sloopaanvraag Heukelomdorp).  

 Info-avond Voeren/Lanaken 
Infoavond over de inventaris bouwkundig erfgoed in Lanaken zal 
doorgaan op 19 januari. Voor Voeren worden nog concrete afspraken 
gemaakt.  

 Open kerken 
VV zal polsen naar interesse kerkfabrieken voor deelname Dag Open 
Kerken.  

r. Stand van zaken archeologie 

 Overzicht 
i. Coenegrachts Substraat (Riemst) 
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Sporen uit de Late Bronstijd/Vroege Ijzertijd aangetroffen. Enkel de 
meest diepe sporen bleven bewaard. 

ii. Spurkerweg (Bilzen) 
Tijdens onderzoek werden enkele sporen aangetroffen, datering 
voorlopig nog niet gekend. 

iii. Wiesveldlaan (Bilzen) 
Afgesloten zonder noemenswaardig resultaat. 

iv. Toekomststraat (Riemst) 
Er werd een, waarschijnlijk, 4de-eeuwse Romeinse loden lijkkist 
aangetroffen na een vondstmelding van een grondwerker. De kist werd 
afgevoerd naar Zellik voor verder onderzoek en conservatie. 

 

 Subsidiereglement Riemst – ontwerp (herneming) 
De verschillende gemeenten kregen van ZOLAD+ een brief met de 
reglementen. Voorlopig nog geen reactie. 

 

 Opening tentoonstelling Lanaken 
Opening was bescheiden succes: 40 aanwezigen. De tentoonstelling zou, 
na afloop in het kasteel van Rekem kunnen opgesteld worden. 
MM vraagt zich ook of er al vragen van scholen zijn binnengelopen. MM 
kreeg vraag van Heilig Graf in Bilzen voor de periode 21 maart - 8 april 
2011. MM speelt vraag door naar TV [actie MM] Ook de scholen in 
Riemst vertoonden interesse en gingen de tentoonstelling eerst bezoeken. 

 
s. OMD 2011 

Het thema van OMD 2011 is „conflict‟. ZOLAD+ wil hierbij inspelen op de 
“conflicten” tussen de erfgoedzorg en de anderen. Het idee moet nog verder 
uitgewerkt worden. Ook het oorlogserfgoed in de regio biedt vele mogelijkheden. 
ZOLAD+ denkt bvb. aan een spel voor de jeugdverenigingen rond het innemen 
en verdedigen van burchten. Dit idee zal alvast toegelicht worden aan de 
jeugddienst van Bilzen.  

 
23. Evaluatie en contract Veerle Vansant 

De raad geeft MM en MD de toestemming om Veerle te evalueren [actie MM/MD]. MM 
zal ook contact opnemen met de verschillende stedebouwkundige ambtenaren om 
enkele vragen te stellen. Dit moet snel gebeuren. [actie MM] FP stelt voor een en ander 
via mail te regelen gezien drukke eindejaarsperiode. 

 
24. Varia 

a. Samenwerking RL 
Wordt verdaagd 

b. Vastleggen data 
i. Volgende vergadering 

11 februari in Voeren, 15u00 
ii. Nieuwjaarsreceptie 

26 januari 2011 – MM en FP nemen contact op met HB en JP voor 
afspraken [actie MM/FP] 

c. … 

 

Taak Door Status 
Raad van 
bestuur 

Offerte sociale audit SOFIM TV  12/2/2010 

Regularisatie MTC TV  12/2/2010 

Infoavond inventaris Voeren/Lanaken VV Lopende 17/9/2010 
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Uitwerken proefproject Regionaal 
Landschap 

TV Lopende 17/9/2010 

Uitnodiging Open Kerken doorsturen VV Lopende 17/9/2010 

Verwerken van opmerkingen in 
Resultaatsverbintenis 

TV/VV  26/11/2010 

Vraag Heilig graf MM  26/11/2010 

Evaluatie VV/contact stedenbouwkundigen MM/MD  26/11/2010 

nieuwjaarsreceptie MM/FP  26/11/2010 

 
Volgende vergadering:  
 
11 februari in Voeren, 15u00 
 


