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Inleiding en dankwoord 

 
 
 
Beste lezer, 
 
Het tweede werkingsjaar van ZOLAD+ als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst is 
afgerond. De fundamenten die in 2010 gelegd werden voor een intergemeentelijk beleid op 
het vlak van bouwkundig erfgoed werden in 2011 verder uitgebouwd. Adviesprocedures 
werden verfijnd. Veel aandacht ging ook naar inventarisatie en publiekswerking (Open 
Monumentendag, Open Kerken). Wat archeologie betreft, werd het beleid van  de afgelopen 
jaren voortgezet, maar er was ook ruimte voor nieuwe initiatieven. Zo werd in 2011 de basis 
gelegd voor enkele veelbelovende ontsluitingsprojecten, waaronder de schans van Navagne 
in Moelingen, die u afgebeeld vindt op de cover van dit jaarverslag.  
 
Voor vragen, opmerkingen, suggesties bij het voorliggende document kan u terecht op 
jaarverslag@zolad.be. ZOLAD+ wenst u veel leesplezier. 
 
Dit 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, Marva Dexters, Jessica Vandevelde, Elke Wesemael, Petra Driesen, Benny 
Emons, Gerda Jackers, David en Aloys Stulens, Rudi en Marleen, Geert Vynckier en zijn team, 
Tony Waegeman, Theo Coun, Jean-Louis Sourbron, René Thewissen, Rachelle Thys, Julien 
Daenen, Bert Neyens, Paul Sino, Gaston Nelissen, Elza Vandenabeele, Paul Vrijens, Marc 
Verhoeven, Gilbert Soeters, Anne Brakman, Walter Sevenants en zijn team, ARCHOL, GOGRI, 
Landrada, Bilisium, de heemkring van Rosmeer, met speciale dank aan ieder die meewerkte 
aan de actualisatie van de inventaris bouwkundig erfgoed in Bilzen, GOSSU, Wiosello, 
Geotec, VZW De vrienden van Pietersheim, Stebo, alle vrijwilligers die zich inzetten voor Dag 
van de Open Kerken, de auteurs van de tweede en derde ZOLAD+-publicatie 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.  
 
 
 
 
 
 

mailto:jaarverslag@zolad.be
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Leeswijzer 
 
 
Het voorliggende jaarverslag is opgebouwd uit vier delen. De eerste twee delen beschrijven de 
ZOLAD+-werking volgens de resultaatsverbintenis én aan de hand van de dossiers die in 2011 
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 2011 
In Deel II van het jaarverslag worden, per gemeente, alle dossiers uit 2011, hun dossierverloop en 
hun eventuele resultaten kort toegelicht. In de mate van het mogelijke worden zij chronologisch 
geordend. 
 
Deel III: Eindbalans 2011 & begroting 2012 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 2011 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 in clusters. Deze clusters zijn voor de twee disciplines, archeologie en 
bouwkundig erfgoed, gemeenschappelijk. 
 
 

Beheer en beleid 

 
ZOLAD+ 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 de afsprakennota met de Vlaamse overheid borduurde ZOLAD+ voort op het sjabloon 
dat vorig jaar werd ontworpen (zie jaarverslag 2010, bijlage 1, addendum 1). Het beheerplan 
bevindt zich in bijlage 1. 
 
ZOLAD+ 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.  
 
ZOLAD+ werd op 19 april uitgenodigd door dhr. Willy Claes, schepen o.a. bevoegd voor 
Ruimtelijke Ordening te Kortessem. Hierbij kwam een eventuele toetreding tot ZOLAD+ ter 
sprake. De erfgoedconsulent archeologie schreef een nota waarin de voordelen voor de 
gemeente werden beargumenteerd. De eerste reacties waren positief, zeker met betrekking 
tot bouwkundig erfgoed en het inhouse-principe dat ingevoerd werd in 2010. In september, 
kreeg ZOLAD+ echter te horen dat de gemeente Kortessem niet zou toetreden. Het 
gemeentebestuur zag de meerwaarde van een IOED niet in. ZOLAD+ werd echter nooit 
uitgenodigd om de werking formeel toe te lichten.  
Wat de gemeente Hoeselt betreft, werd informeel nog gepolst of een toetreding (of een 
bezoek aan de gemeente ter verduidelijking) in overweging kon worden genomen. Op 14 
november werd een overleg georganiseerd tussen Steven Driesen, de Hoeseltse schepen 
voor Cultuur en ZOLAD+-voorzitster Meijers. Hoeselt zou een toetreding alsnog overwegen. 
Tot op heden werd niets meer vernomen van deze plannen.  
In ditzelfde kader werd ook contact opgenomen met de gemeente Maastricht. Er was al 
eerder sprake van een eventuele formele samenwerking tussen de gemeente Maastricht en 
ZOLAD+. Na verschillende contacten en overlegrondes werd beslist vooral inhoudelijk te 
gaan samenwerken. Een eerste wapenfeit van deze samenwerking is een studiedag rond 
grensoverschrijdende archeologie (>>). Deze studiedag vond plaats op 2 december 2011. 
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In het kader van de bescherming en ontsluiting van de schans van Navagne werd ook een 
mogelijke grensoverschrijdende samenwerking tussen de gemeenten Voeren en Eijsden-
Margraten bekeken (>>, o.a. bijlage 15) 
 
ZOLAD+ stemt de cultuurbeleidsplannen en het beleidsplan van de erfgoedcel af met het 
onroerend erfgoedbeleid.  
 
ZOLAD+ ondernam herhaalde pogingen om de diverse cultuurambtenaren tot samenwerking 
te overtuigen. Enkel Riemst en Lanaken gingen uiteindelijk in op onze vraag. De gemeente 
Riemst wilde wel meewerken, maar heeft zelf geen beleidsplan wegens een te kleine 
gemeente. Met Lanaken worden in het kader van het nieuwe beleidsplan in 2012 concrete 
afspraken gemaakt. 
De erfgoedcel Haspengouw-Voeren was voor een groot deel van 2011 nog steeds niet 
werkzaam. In november kreeg de erfgoedcel groen licht van de Vlaamse overheid voor de 
oprichting van de projectvereniging. In 2012 zal een overleg georganiseerd worden. 
 
ZOLAD+  bewaakt de integratie van het onroerend erfgoed in andere beleidsplannen zoals 
milieubeleidsplannen, natuurontwikkelingsplannen, bekkenbeheersplannen, toeristische 
plannen,... 
 
Dit punt in de resultaatsverbintenis werd niet vermeld in de afsprakennota voor 2011 (zie 
jaarverslag 2010, bijlage 1, addendum 1). Niettemin werd er op 13 december 2010 en op 20 
januari 2011 een overleg georganiseerd om het ZOLAD+-beleidsplan toe te lichten en 
desgewenst te implementeren in andere beleidsplannen en vice versa. De opkomst was 
teleurstellend en kreeg dan ook geen vervolg. 
 
 

Ontsluiting en publieksgerichtheid 

 
ZOLAD+ staat ervoor in dat de verworven kennis geregistreerd wordt en toegankelijk 
gesteld wordt 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 aangeleverde vondstmeldingen 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. We verwijzen hier ook naar het tweede 
boek in de ZOLAD+-reeks ‘Daar bij die molens. Het Europark binnenstebuiten gedraaid. Een 
verhaal van opslag, overslag en veldslag.’ Dit boek is een publieksgericht naslagwerk met 
ruime aandacht voor de vondsten uit de bronstijd (>>).  
 
Wat bouwkundig erfgoed betreft, werd in 2011 verder gewerkt aan de actualisatie van de 
inventaris bouwkundig erfgoed (>>). Alle correcties werden doorgegeven aan het VIOE en 
geïmplementeerd bij de actualisatie van november 2011. Foto’s van de gebouwen werden 
toegevoegd aan de online databank.  
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In het kader van OMD 2011 gaf ZOLAD+ de brochure ‘Achter muren. Achter water’ uit. Deze 
brochure is een bundeling van artikels geschreven door verschillende auteurs met een 
waaier aan inzichten tot gevolg (>>). 
 
ZOLAD+ 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 erfgoedconsulenten namen in 2011 deel aan diverse studiedagen, lezingen en info-
vergaderingen: 
Themadiscussie    20/1/2011, thema Kengetallen (A) 
Themadiscussie    17/2/2011, thema pre-advies Infrax (A) 
Themadiscussie    17/3/2011, thema strip-map-sample (A) 
Themadiscussie    19/5/2011, thema register van adviezen (A, BE) 
Themadiscussie   17/11/2011, thema lokaal beleidsplan (A, BE) 
 
Themadag OMD Limburg   15/3/2011 (BE) 
Studiedag Scheuren, scheefstanden,... 25/3/2011 (BE) 
Atrium RO, thema Onroerend Erfgoed 31/3/2011 (BE) 
Restauratiebeurs ’s Hertogenbosch  15/04/2011 (BE) 
Afstemmingsdag AAZ’s   5/05/2011 (A) 
Discussie Masterplan Maasland  9/05/2011 (BE) 
Slotdebat ‘Landschap vertelt’  23/6/2011 (A, BE) 
OMD 2011-Lezing Gent   5/9/2011 (A) 
OMD 2011-lezing Bilzen   8/9/2011 (A, BE) 
Toelichting decreet OE   30/9/2011 (A) 
Toelichting Minimumnormen  8/10/2011 (A) 
Contactdag Erfgoedplus   8/11/2011 (BE) 
Studiedag ism Maastricht   3/12/2011 (A, BE) 
Studiedag VVSG Omgevingsvergunning 6/12/2011 (BE) 
 
ZOLAD+ 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 2011 verder werk gemaakt van het bekend maken van die loketfunctie. De 
werking van ZOLAD+ algemeen werd bekend gemaakt via de in 2010 opgemaakte folder, via 
artikels in gemeentelijke infobladen en websites.  
 
Specifiek voor bouwkundig erfgoed werden, na Bilzen en Riemst in 2010, in 2011 de 
eigenaars van bouwkundig erfgoed in Voeren en Lanaken persoonlijk aangeschreven en 
uitgenodigd voor een infovergadering over de inventaris (>>). Via infovergaderingen over 
Open Kerken werden de kerkbesturen van Riemst, Lanaken en Bilzen bekend gemaakt met 
de werking van ZOLAD+. Er werd ter kennismaking contact opgenomen met de voorzitter 
van de kerkraad van Voeren. Begin 2012 zal ZOLAD+ haar werking kort komen toelichten op 
een vergadering van de kerkraad in Voeren.  
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ZOLAD+ zorgde verder voor afstemming in de volgende concrete dossiers: 
a. Beschermingsdossier Veldwezelt-Hezerwater, vervolg 2011 (A) 
b. Het landschap vertelt (A) 
c. Studieopdrachten van de Vlaamse overheid in Kanne-Caestert (vervolg 2010) en 

Riemst-Toekomsstraat (A) 
d. Metaaldetectieproblematiek, vervolg 2010 (A) 
e. Metaaldetectie-proefproject rond de Slag van Lafelt (A) 
f. Beschermingsdossier De schans van Navagne (in opstart) (A) 
g. Dossier Pre-advies Infrax (A) 
h. Dossier leemontginning Lafelt, vervolg 2010 (A) 
i. Dossiers verwaarlozing Riemst (BE) 
j. Dag Open Kerken Riemst en Bilzen (BE) 
k. Inventarisatie/onderhoud begraafplaatsen Riemst (BE) 
l. Onderhoud en herbestemming mergelschuur Kanne (BE) 
m. Restauratie Pastorie Zussen (BE) 
n. Restauratie en herbestemming hoeve Mergelstraat, Zussen (BE) 
o. Onderhoud woning Herenstraat 9, Rekem (BE) 
We verwijzen naar deel II voor meer specificaties per dossier. 
 
ZOLAD+ 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: 
 
ZOLAD+-publicatie ‘Daar bij die molens. Het Europark binnenstebuiten gedraaid. Een verhaal 
van opslag, overslag en veldslag.’ 
De publicatiedatum van begin 2011 was, omwille van problemen met de tekstredactie, niet 
haalbaar. Er werd besloten de druk uit te stellen en de tijd te nemen voor de tekstredactie, 
het zoeken van afbeeldingen, enz. Dit is uiteindelijk een goede strategie gebleken. Het boek 
werd voorgesteld op 13 oktober 2011 onder grote persbelangstelling. De gemeente zal 500 
exemplaren als relatiegeschenk voorzien, de overige 500 exemplaren worden verkocht voor 
10 €/stuk. 
 
ZOLAD+-publicatie “Pietersheim, een aristocratisch landschap (werktitel)” 
De werkgroep werkte in 2011 in de mate van het mogelijke verder aan de voorbereiding van 
de publicatie. Het finale manuscript is ondertussen opgeleverd en wordt op dit moment 
onderworpen aan een kritische tekstredactie. In 2012 en 2013 zal gezocht worden naar 
financiële middelen en potentiële uitgevers. 
 
Neanderthalersite Veldwezelt-Hezerwater 
Voor meer bijzonderheden verwijzen we naar deel II. 
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Fietsroutenetwerk 
Voor meer bijzonderheden verwijzen we hier naar deel II. 
 
De volgende initiatieven werden niet uitgevoerd wegens andere prioriteiten en tijdsgebrek. In 
2012 worden zij weer op de agenda geplaatst 
ZOLAD+-Nieuwsbrief 
Kleinschalige permanente tentoonstelling 
 
Lezingen/presentaties 
De erfgoedconsulent archeologie gaf in 2011 enkele lezingen voor het brede publiek 
9 april 2011  lezing “De waterburcht van Pietersheim”, studiedag 

archeologie Venlo (NL) 
23 juni 2011   lezing “digitaliseren van historische informatie”, Alden Biesen 
 
Pers 
5 februari 2011  persbericht en berichtgeving rond de vondst van een Romeinse 

loden grafkist (HBVL, TVLimburg) 
23 maart 2011-09-29 berichtgeving rond de metaaldetectieproblematiek (Knack) 
19 mei 2011  berichtgeving omtrent de verloedering rond de 

Neanderthalersite (HBVL) 
20 mei 2011   vervolg (gesprekken omtrent acties rond de Neanderthalersite) 
13 oktober 2011  persbericht en berichtgeving rond de lancering van het tweede 

ZOLAD+-boek rond Europark (HBVL, NB) 
 
ZOLAD+ sensibiliseerde specifieke doelgroepen met de volgende initiatieven: 
 
Bouwheren, promotoren en architecten 
De folder die gemaakt werd in 2010 werd verder verspreid. 
De toelichting voor de bouwheren (zie jaarverslag 2010, bijlage 3) kreeg een nieuwe versie 
(zie bijlage 2). 
 
De erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed verzorgde twee infovergaderingen over de 
inventaris van het bouwkundig erfgoed en de bijhorende rechtsgevolgen (Lanaken 19 januari 
2011, Voeren 30 maart 2011). Alle eigenaars van een pand dat opgenomen is in de 
inventaris werden uitgenodigd. Met opkomsten van 100 man (Lanaken) en meer (Voeren) 
waren ook deze infoavonden een groot succes.  
 
In het kader van de actualisatie van de inventaris in november 2011, werden de eigenaars 
van nieuwe inventarispanden aangeschreven om hen te informeren over de rechtsgevolgen. 
 
Andere 
Op het Atrium RO Limburg van 31 maart 2011 gaf de erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed 
aan de ambtenaren ruimtelijke ordening van de Limburgse gemeenten toelichting over de 
werking van een IOED.  
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ZOLAD+ heeft aandacht voor vrijwilligerswerking en erfgoedverenigingen. Ontwikkelen en 
ondersteunen van lokale betrokkenheid. 
 
In 2011 kwam de groep vrijwilligers rond metaaldetectie en de slag van Lafelt verscheidene 
keren samen: op 27 januari 2011 waarbij door Elke Wesemael een korte toelichting rond 
Romeins aardewerk werd gegeven, op 24 maart 2011 waarbij Tony Waegeman inzicht in 
Middeleeuwse keramiek verschafte. Een derde presentatie rond conservatie van metalen 
voorwerpen werd uitgesteld en ging uiteindelijk door op 17 november 2011. 
 
In het kader van de actualisatie van de inventaris bouwkundig erfgoed werd samengewerkt 
met de heemkringen van Bilzen. Voor de uitbreiding van de inventaris (>>) is het de 
bedoeling een verdere samenwerking met de heemkundige kringen op poten te zetten.  
 
Via de infovergaderingen over Open Kerken en de deelname aan Dag van de Open Kerken in 
Riemst werden de kerkfabrieken actief aangesproken en aangemoedigd hun rijke 
patrimonium in de kijker te zetten.  
 
ZOLAD+ ondersteunt Open Monumentendag en andere sensibiliserende activiteiten (bvb. 
rond lopende beschermingen, beheerswerken). 
 
Open Monumentendag 
ZOLAD+ nam in 2011 opnieuw een actieve rol op bij de organisatie van Open 
Monumentendag. Het thema was dit jaar ‘Conflict’. Op 23 maart werd een brainstorm 
georganiseerd met de OMD-verantwoordelijken van de vier gemeenten en enkele 
vrijwilligers. Er werd voorgesteld te werken rond de invalshoek oorlogsvoeren en verdedigen 
doorheen de tijd, met als bijkomend thema de wereldoorlogen. Tijdens een 
vervolgvergadering op 12 april werd het programma verder op punt gesteld. 
 
De erfgoedconsulenten werkten mee aan de concrete uitwerking van een aantal activiteiten, 
met name de lezing ‘Een ruïne ontsluierd...’ en de tentoonstelling ruïne Jonkholt, ‘De grote 
belegering van de waterburcht’ Pietersheim, wandeling door Kanne en naar de 
hoogteversterking Caestert, demonstratie geotechnieken Elvenschans Moelingen. ZOLAD+ 
legde ook de contacten voor de openstelling van enkele pas gerestaureerde monumenten.  
 
ZOLAD+ nam het initiatief voor de samenstelling en redactie van een publieksbrochure. Een 
tiental auteurs schreef vanuit zijn eigen achtergrond een artikel in het kader van het 
jaarthema. Dit resulteerde in een 100 pagina’s tellende, gevarieerde en laagdrempelige 
publicatie over de belangrijkste ‘conflict’-sites en gebeurtenissen in de regio. Deze werd te 
koop aangeboden tijdens OMD en wordt nu verder verkocht via de toeristische diensten.  
 
Zoals in 2010 stelde ZOLAD+ een gemeenschappelijke programmabrochure samen die werd 
verspreid in de vier gemeenten.  
 
Terwijl ZOLAD+ in 2010 nog grotendeels alleen instond voor de organisatie van OMD Riemst, 
werden hierover in 2011 betere afspraken gemaakt: de gemeentelijke 
monumentenambtenaar werd aangeduid als eindverantwoordelijke. Toerisme Riemst en 
ZOLAD+ bieden ondersteuning bij de organisatie. Het was de bedoeling ook een lokaal 
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comité op te richten met vertegenwoordigers van de geschiedkundige kring GOGRI, maar dit 
kwam niet verder dan het uitnodigen van GOGRI op de overlegvergaderingen. In 2012 zal 
nogmaals getracht worden een meer structurele samenwerking  op te starten.  
 
Zie bijlage 3 voor het programma en de evaluatie van Open Monumentendag 2011.  
 
Open Kerken 
De Stichting Open Kerken trachtte in 2010 en 2011 haar organisatie verder bekend te maken 
door alle gemeenten aan te schrijven. Ze konden zo ook de interesse van de vier 
gemeentebesturen van ZOLAD+ opwekken. In januari 2011 organiseerde ZOLAD+ een 
infovergadering in Riemst en Lanaken waarbij de Stichting Open Kerken haar werking kwam 
toelichten. In Riemst leidde dit tot aansluiting van de Heilig Grafkapel bij Open Kerken 
(eigendom gemeente) en een deelname aan Dag van de Open Kerken door 8 kerken. 
ZOLAD+ stelde hiervoor een folder en fietsroute samen en coördineerde en ondersteunde 
het evenement vanuit de gemeente (zie bijlage 4 voor de folder). In Lanaken leidde de 
vergadering tot een aansluiting van de Sint-Pieterkerk in Rekem (eigendom gemeente) bij 
Open Kerken. 
 
In november 2011 vond eenzelfde infovergadering plaats in Bilzen. De eerste reacties waren 
alvast positief. De stad Bilzen en ZOLAD+ zullen zich engageren voor de organisatie van Dag 
van de Open Kerken 2012 in Bilzen.  
 
Ook in Voeren werd via de voorzitter van de centrale kerkraad gepolst naar interesse in 
Open Kerken. Of hier verdere initiatieven uit zullen voortvloeien is nog niet duidelijk.  
 
ZOLAD+ ontwikkelt eigen initiatieven ter ondersteuning van het (lokaal) erfgoed (bvb. 
eigen premieregelingen voor niet-beschermd erfgoed, erfgoedprijzen,...). 
 
Onderhoudspremie voor beeldbepalende panden in Riemst 
In 2011 werden vier aanvragen voor een gemeentelijke onderhoudspremie ingediend en 
goedgekeurd.  
 
Premiereglement archeologie 
ZOLAD+ werkte ook een premiereglement voor archeologie uit. Dit ligt ter goedkeuring op 
de eerste raad van bestuur in 2012. 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+ in 2010 ook een 
premiereglement voor wetenschappelijke publicaties. Dit reglement werd niet goedgekeurd: 
het initiatief hiervoor werd aan de deelnemende gemeenten gelaten. 
 
Herwaarderingsplan 
In tegenstelling tot wat in het vorige jaarverslag werd gesteld, werd niet verder gewerkt aan 
een voorstel om een herwaarderingsplan op te stellen voor het dorp Kanne en andere 
dorpsgezichten in Riemst. Wel werd een voorstel uitgewerkt voor de opmaak van 
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herwaarderingsplannen voor de beschermde kerkhoven in Riemst. In 2012 zal blijken of dit 
plan verder uitgewerkt kan worden (>>).  
 
Project onderhoud kapellen Riemst 
De cultuurambtenaar van de gemeente Riemst bereidt een project voor om de kapellen op 
het grondgebied op te knappen. Een inventarisatie door de heemkringen werd zo goed als 
afgerond. In juli 2011 vond een eerste overleg plaats. In 2012 worden opnieuw enkele 
gesprekken gepland. 
 
ZOLAD+ 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”  
In september 2011 werd een eerste vitrine geplaatst. In 2012 zal een eerste ruwe selectie 
gemaakt worden van vondsten die er tentoongesteld kunnen worden. Deze selectie zal 
verder verfijnd worden in de maanden die volgen. Eind 2012 zal de expositie het daglicht 
zien. 
 
Leader+-project: “Duurzaam behoud van het Haspengouws landschap” (Jonkholt) 
Over dit project is vanuit het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren niets meer 
vernomen.  
 
Leader+-project: “Het landschap vertelt” 
ZOLAD+ werd uitgenodigd om één van de vijf evenementen rond het project mee te helpen 
organiseren. Met het thema “Moeder waarvan leven wij? Millen Landbouwdorp” maakte 
ZOLAD+ een presentatie hoe het landschap, onder invloed van landbouw, sinds 1870 
veranderde. Hiervoor digitaliseerde ZOLAD+ een aantal topografische kaarten. Op het 
slotdebat werden de methoden en technieken hierachter uitgelegd zodat ook 
heemkundigen en GIS-leken hiermee aan de slag konden. 
 
Leader+-project: “Voeren op weg” 
ZOLAD+ werd in 2011 uitgenodigd deel uit te maken van de geïntegreerde projectgroep 
“Voeren op weg” en “Ervaar en koester de stilte” en nam in dit verband deel aan enkele 
vergaderingen. Tijdens Dag van de Trage weg op zondag 23 oktober was ZOLAD+ in Voeren 
aanwezig met een infostandje.  
 
 

Deontologie en gedragscode 

 
ZOLAD+ meldt elke poging tot omkoping, in natura of in speciën, onmiddellijk aan Ruimte 
en Erfgoed. Indien materiële bewijzen daarvan aanwezig zijn, wordt er klacht ingediend bij 
de politie.  
 
Er zijn geen gevallen  te melden 
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In geval van vaststellingen van inbreuken op de wetgeving inzake onroerend erfgoed 
neemt ZOLAD+ onverwijld contact op met Ruimte en Erfgoed.  
 
Een ernstig geval van verwaarlozing van een beschermd monument in Riemst werd 
doorgegeven aan Inspectie RWO. Er werd een pv opgemaakt (>>). Er werd eveneens een pv 
opgesteld voor het niet nakomen van de ‘archeologische’ voorwaarden bij een 
verkavelingsvergunning. Het betreft het dossier ‘Kerkveldje’. 
 
 

Organisatie 

 
ZOLAD+ opereert als een zelfstandige speler t.a.v. de participerende gemeentebesturen 
en/of overkoepelende organisaties.  
 
Eind 2011 is een nieuwe versie van de statuten goedgekeurd. De zinsnede is expliciet 
opgenomen in de doelstelling van de vereniging. 
 
ZOLAD+ beheert zijn eigen financiën. 
 
Het bewijs hiervan kan aangetroffen worden in deel III. 
 
Een vertegenwoordiger van Ruimte en Erfgoed wordt als niet-stemgerechtigd lid 
uitgenodigd op elke vergadering van de raad van bestuur van ZOLAD+.  
 
Hiervoor verwijzen we naar de verslagen van de raad van bestuur in bijlage 5. 
 
 



Jaarverslag ZOLAD+ 2011 

 
 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag ZOLAD+ 2011 

 
 

21 

 

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

 

Inventarisatie 

 
ZOLAD+ werkt aan een overzicht van het gekende archeologische erfgoed in de regio, 
zowel met betrekking tot sites als objecten/vondsten. 
 
ZOLAD+ actualiseert de CAI binnen zijn werkingsgebied. 
 
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. 
 
Op dit moment bevinden er zich in het werkgebied van ZOLAD+ 1193 gekende 
archeologische vindplaatsen: 70 in Voeren, 373 in Bilzen, 477 in Riemst en 273 in Lanaken.  
 
Ook de lijst van objecten/vondsten werd, zij het minimaal, verder aangevuld (zie bijlage 6).  
 
In 2011 werden 144 vondstmeldingen voor het werkgebied van ZOLAD+ ingediend. 

 54 vondstmeldingen door Benny Emons 

 68 vondstmeldingen door David & Aloys Stulens1 

 16 vondstmeldingen door Luc Meyers 

 1 vondstmelding door Hans Lemmen 

 1 vondstmelding door Jean Straetmans 

 1 vondstmelding door Mathieu Levenstond (>>) 

 1 vondstmeldingen door Jean-Louis Sourbron (>>) 

 2 vondstmeldingen door de erfgoedconsulent Archeologie (>>) 
 
44 van deze meldingen werden door ZOLAD+ verwerkt. 
 
Wat de redactie betreft, werden 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. 
 
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 2011 de advieskaart niet bij. ZOLAD+ werkte in het afgelopen werkjaar 
daarentegen wel verder aan de verstoringskaart van het werkgebied. De veranderingen die 
in 2010 werden doorgevoerd behelsden slechts de ingrepen naar aanleiding van 

                                                 
1
 De vondstmeldingen omvatten de jaren 2009-2011. 
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archeologisch onderzoek. Grote verstoringen zoals ontginningen, industrieterreinen, recente 
verkavelingen,… werden eerder aangeduid. De verstoringskaart bevindt zich in bijlage 7. 
 

ZOLAD+ 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. 
 
Voor dit punt uit de resultaatsverbintenis verwijzen we naar de jaarverslagen van de 
voorbije jaren 2008-2010. 
 
ZOLAD+ draagt door middel van de aldus bekomen gegevens bij aan de beheerszones die 
op gewestelijk niveau ontwikkeld worden. 
 
ZOLAD+ werkte in 2011 (verder) aan de opmaak van enkele Afgebakende Archeologische 
Zones (AAZ): 

1. Bilzen – Hulterhofstraat 
2. Lanaken- Fortengordel 
3. Riemst – Tiendenberg 
4. Voeren – Prehistorische ontginningssites 

 
Het is vooralsnog niet duidelijk hoe deze AAZ’s in de nieuwe wetgeving zal geïmplementeerd 
worden. ZOLAD+ had, als lid van de werkgroep, nogal wat opmerkingen op de manier van 
afbakenen. De vrees is/was ten eerste dat de afbakening de juridische vaststelling niet 
zal/zou overleven en dus het instrument volledig op de helling zal/zou zetten. Ten tweede 
vreesde ZOLAD+ een toename van de dossierlast op alle vlakken. Deze opmerkingen werden 
niet meegenomen. ZOLAD+ wacht met de aanlevering van andere zones totdat hierover 
duidelijkheid is. 
 
 

Advisering en opvolging 

 
ZOLAD+ bewaakt de integratie, op termijn, van het onroerend erfgoedbeleid in de 
structuurplanning en de stedenbouw.  
 
ZOLAD+ verwijst hierbij naar de vorige jaarverslagen waaruit blijkt dat ZOLAD+ dit punt van 
de resultaatsverbintenis nakomt. 
 
ZOLAD+ geeft advies bij belangrijke/grotere ruimtelijke planningsprocessen en complexere 
projecten in uitvoeringsfase en kan voorstellen formuleren voor kwaliteit in openbare 
domeinen. 
 
Wij verwijzen voor wat het eerste item aangaat naar het register van adviezen die ZOLAD+ 
uitreikte in 2011 (bijlage 8, het item is aangemerkt als ‘preadvies’). Wat het tweede item 
betreft moet ZOLAD+ toegeven dat dit niet haalbaar is gebleken. Hiervoor was immers 
weinig tot geen vraag vanuit de deelnemende gemeenten. 
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Bilzen Riemst Lanaken Voeren Bilzen Riemst Lanaken Voeren

N Geen bezwaar 240 218 255 56 Totaal N adviesverzoeken 2008 94 70 320 nvt

Totaal N adviesverzoeken 2009 44 51 356 13

Totaal N Adviesverzoeken 2010 174 231 301 40

Totaal N Adviesverzoeken 2011 250 226 262 61

Totaal N adviezen 2008 Ovw 20 15 22 nvt

Totaal N adviezen 2009 Ovw 10 26 15 1

Totaal N adviezen 2010 Ovw 13 19 20 3

Totaal N adviezen 2011 Ovw 10 8 7 5

% Ovw - 2008 21,3 21,4 6,9 nvt

% Ovw - 2009 22,5 55,8 4,5 12,5

% Ovw - 2010 7,5 8,2 6,6 7,5

N Adviezen Ovw 10 8 7 5 % Ovw - 2011 4,5 3,8 2,1 7,3

Een gecontroleerde afgraving 7 4 2 3

Proefsleuven 4 2 2 2

Definitief onderzoek 8 6 4 5

Geen bezwaar na opvraging dossier 18 8 5 3

% Ovw - Totaal 4,0 3,5 2,7 8,2

% GB - Totaal 96,0 96,5 97,3 91,8

N Totaal 250 226 262 61

adviesaanvragen
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ZOLAD+ geeft advies bij stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, op verzoek van 
Ruimte en Erfgoed of op eigen initiatief in gevallen waarbij Ruimte en Erfgoed geen 
adviesbevoegdheid heeft. ZOLAD+ houdt een register bij van alle uitgebrachte adviezen. 
Uit dit register blijkt welke maatregelen getroffen werden om het bodemarchief te 
bewaren, in situ of ex situ. 
 
Bijlage 8 bevat het register van alle adviezen. Onderstaande grafiek toont aan dat de 
adviezen onder voorwaarden (% OVW) ten opzichte van 2010, Voeren uitgezonderd, 
aanzienlijk zijn gedaald. Dit is zonder enige twijfel te wijten aan de financieel economische 
crisis, maar ook aan de strengere adviescriteria die ZOLAD+ hanteert. 

 
De advisering van dossiers die op basis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
(bijzondere en reguliere procedure) ter advies voorgelegd worden aan Ruimte en Erfgoed, 
blijft de absolute bevoegdheid van dit agentschap. De IOED voorziet de erfgoedconsulent 
van Ruimte en Erfgoed indien mogelijk van een preadvies. 
 
Ook hier verwijzen we naar bijlage 8 met het register van adviezen. Bij de items waarover 
sprake staat de afkorting ‘R&E’ in de kolom ‘via’. 
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ZOLAD+ 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 9 bevat het register van alle verrichte terreinwerkzaamheden. In tegenstelling tot wat 
verwacht zien we hier ten opzichte van de voorbije jaren een markante stijging. Een 
verklaring hiervoor is dat ZOLAD+ nauwer toeziet op de naleving van de 
vergunningsvereisten in de stedenbouwkundige vergunningen. Een tweede verklaring is dat 
projecten die uitgesteld werden omwille van budgettaire problemen door de financieel-
economische crisis, nu toch, weliswaar kleinschaliger, worden uitgevoerd.  

 
In 2012 wordt volgens een trendberekening een terugval van het aantal projecten verwacht. 
Echter, wanneer het aantal van de uit te voeren projecten onder de loep wordt genomen, 
zien we opnieuw een stijging voor 2012. Volgens de laatste telling (3/12/2011) zullen in 2012 
niet minder dan 34 projecten archeologisch onderzocht worden. 
 
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 opnieuw naar de registers van advies 
en terreinwerk in bijlagen 8 en 9. 
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Beheer en beleid 

 
ZOLAD+ 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 (jaarverslag 
2010, bijlage 1), de toelichting voor de bouwheren (bijlage 2) en de diverse lezingen (<<).  
 
 

Veldwerk en deponering/archivering 

 
ZOLAD+ 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. ZOLAD+ heeft hier een voorbeeldfunctie in. 
 
In 2011 vroeg de erfgoedconsulent archeologie van ZOLAD+ slechts één 
prospectievergunning aan. De vergunning resulteerde uiteindelijk niet in het verwachte 
onderzoek. Voor meer uitleg verwijzen wij naar deel II. 
 
ZOLAD+ zorgt voor de opvolging van vergunde opgravingen in de regio die uitgaan van 
andere archeologen of instanties. 
 
In totaal werden in 2011 35 archeologische onderzoeken verricht. Dit is een stijging in 
vergelijking met 2010 toen er 21 archeologische onderzoeken plaatsvonden (23 in 2009). 
Voor meer bijzonderheden verwijzen we naar deel II. 

 
a. Vergunningsplichtige onderzoeksprojecten 
 

Riemst: 
o Caestert   nvt.   RAAP 
o Tongersesteenweg  MI-2010-JOR  Studiebureau Archeologie 
o Herderenweg   RI-2011-HER  ARON 
o Vanweertplein  VL-2011-PVW  Condor 
o Tongersesteenweg  HE-2010-TON  Condor 
o Dorpstraat   ME-2011-FES  Studiebureau Archeologie 
o Helleweg   VL-2011-HEL  ARON 
o In 't Boelarveld  ZI-2011-BOE  Condor 
o Mgr. Kerkhofslaan 1-7a VA-2011-KER  Condor 
o Kerkveldje   HE-2010-KER  ARON 
o Achter de Hoven  KA-2011-GUL  ARON 
o VV Kanne/Guldendael KA-2011-VV  ARON 
o Iers Kruisstraat  LA-2011-COE  ARON 
o Uitbreiding Leemgroeve Extern   ARON 

 
Bilzen 
o Hoevelaan   WA-2011-ROM ARON 
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o Broekemveldweg  BI-2011-BRO  Studiebureau Archeologie 
o Kerkhoflaan   EI-2010-BEG  ARON 

 
Lanaken 
o Groeve Vandersanden KE-2010-GOS  ARON 
o Molenweidestraat  LA-2009-MOL  Studiebureau Archeologie 
o Albertlaan   LA-2010-BRA  ZOLAD 2011 
o Leon Hermanslaan 28-44 RE-2011-STE  Condor 
o Leon Hermanslaan  RE-2011-STE (2) Condor 
o Pietersheim   PI-2011-PAR  ARON 
o Beekveldweg 9  GE-2011-HOL  ARON 
o Beekveldweg 9  GE-2011-HOL (2) ARON 
o Kiezelweg   BR-2011-BR  All Archeo 
o Recreatie Lanaken  extern   Studiebureau Archeologie 

 
Voeren 
o VTN2    extern   ARON 
o Collector Bachbeek  TE-2011-BAC  Condor 
o Mostert   TE-2011-MOS  Condor 

 
b. Niet-vergunningsplichtige/gemachtigde onderzoeksprojecten 

 
o Riemst  Toekomststraat RI-2011-TOE Triharch (boren) 
o Lanaken Kiezelweg  BR-2012-BR Deltares (boren) 

 
c. noodonderzoek 

In 2011 werden in vergunningscontext drie noodonderzoeken uitgevoerd. Het ging 
in twee gevallen om dossiers die niet ter advies waren voorgelegd aan ZOLAD+: 

 
o Bilzen  Klokkestraat (centrum) vondstmelding door Jean-Louis 

Sourbron 
o Bilzen  kerk van Rosmeer  vondstmelding van de 

erfgoedconsulent 
 
In een laatste geval ging het om de melding van archeologische resten in een 
dossier waar ZOLAD+ een gunstig advies had gegeven: 
 
o Riemst  Stationsplein (Kanne)  vondstmelding door Mathieu 

Levenstond 
 
Voor details verwijzen we naar deel II. 
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De bijzondere voorwaarden 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 ZOLAD+, maar de uiteindelijke beslissing berust bij Ruimte en Erfgoed.  
 
ZOLAD+ hielp in 2011 meeschrijven en –denken aan de volgende Bijzondere Voorwaarden 
(BVW): 

 BVW leemontginning holocene fase 

 BVW leemontginning pre-holocene fase 

 BVW Aquafintracé Teuven (Voeren) 
 
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.  
 
Hierbij gelden nog steeds de principes zoals aangehaald in het jaarverslag van 2010. In 2011 
voerde ZOLAD+ wel het ‘in-house’-principe in.  
 
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. 
 
 

Deontologie en gedragscode 

 
De IOED onderschrijft de deontologische code van de archeoloog. 
 
ZOLAD+ onderschrijft de deontologische code. 
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(Beleids-)initiatieven buiten de huidige resultaatsverbintenis 

 
Samenwerken met hogere overheden en instanties inzake beleid 
 
De initiatieven die in 2010 werden opgestart, blijven doorlopen in 2011. Zo werkte ZOLAD+ 
ook dit jaar samen met het agentschap Onroerend Erfgoed in het kader van de toekomstige 
leemontginning in Lafelt. ZOLAD+ finaliseerde ook samen met het agentschap Onroerend 
Erfgoed een aantal bestekken rond archeologisch pre-advies. Een eerste bestek werd ter 
commentaar aan de sector voorgelegd op 14 maart 2011. 
 
Van Orchis, Monumentenwacht en het Regionaal Landschap Kempen en Maas werd in 2011 
niets meer concreet vernomen. 
 
In 2011 ging ZOLAD+ ook een informele samenwerking aan met de gemeente Maastricht. In 
dit kader werd op 3 december 2011 een eerste studiedag georganiseerd met als titel: 
‘Grensgevallen. Archeologische sites op en langs de grens’. 
 
Samenwerken met masterstudenten inzake masterproef 
 
ZOLAD+ kreeg in 2011 verschillende vragen mbt. collecties of collectiestukken. De informatie 
werd, voor zover mogelijk, doorgegeven aan de student of specialist in kwestie. 
 
ZOLAD+ gaat ook over tot een actieve lokalisering en actieve verwerving van externe 
ensembles en archieven 
 
In 2011 werd slechts één ensemble gelokaliseerd, zijnde de collectie van Peuskens 
(opgravingen in Zussen en Voeren). Deze collectie ligt in het museum van Oupeye. Zie ook 
bijlage 6. 
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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). 
 
In 2011 werd verder gewerkt aan het controleren en corrigeren van de basisgegevens van de 
inventaris van het bouwkundig erfgoed (adressen, sloop, verbouwing, beschermingen). Met 
de hulp van de heemkringen werd de inventaris van Bilzen volledig gecontroleerd en 
gefotografeerd. De erfgoedconsulent rondde het fotograferen van de gebouwen in Riemst af 
en voor beide gemeenten werden de foto’s doorgegeven aan het agentschap Onroerend 
Erfgoed om toe te voegen aan de online inventaris bouwkundig erfgoed.  
 
In Bilzen werden 9 adressen gecorrigeerd, 3 gebouwen konden niet opgespoord worden en 
hebben nog steeds de status ‘onbepaald’. 23 gevallen van sloop werden geregistreerd. 
Samen met de 16 panden die al de status ‘gesloopt’ hadden bij de vaststelling van 2010, 
betekent dit dat sinds de samenstelling van ‘Bouwen door de eeuwen heen’ (eind jaren ’80) 
39 van de 250 gebouwen, of ca. 16 %, gesloopt of zodanig verbouwd zijn dat ze geen 
erfgoedwaarde meer hebben. In de helft van de gevallen gaat het om vakwerkconstructies.  
 
Bij de publicatie van de vastgestelde inventaris op 9 november 2011 bleken voor Bilzen 2, 
voor Voeren 1 en voor Lanaken (in het kader van de inventarisatie van de ankerplaats 
‘steilrand met de valleien van Zijpbeek en Asbeek’) 8 panden toegevoegd aan de inventaris. 
ZOLAD+ was hierbij niet betrokken.  
 
Vanuit de stad Bilzen kwam in 2011 de vraag om de bestaande inventaris van het 
bouwkundig erfgoed uit te breiden, in de eerste plaats vanuit de bezorgdheid dat een aantal 
waardevolle panden (bvb. in de stationsbuurt) juridisch niet beschermd zijn tegen sloop. 
ZOLAD+ stelde een projectvoorstel op. Het is de bedoeling samen te werken met de 
heemkringen en gebruik te maken van de handleiding Inventariseren van het agentschap 
Onroerend Erfgoed (in voorbereiding). De opstart van het project is voorzien voor 2012. 
 
Naar aanleiding van de problematiek rond verwaarloosde, waardevolle graven, groeide in 
2011 in Riemst het plan om de gemeentelijke begraafplaatsen te inventariseren, in functie 
van toekomstig beheer van de begraafplaatsen en gekoppeld aan de opmaak van 
herwaarderingsplannen voor de beschermde kerkhoven. ZOLAD+ werkte een voorstel uit en 
nam contact op met kunsthistorica Anne-mie Havermans voor een verkennend gesprek. Het 
project werd echter om financiële redenen uitgesteld. Mogelijk wordt in 2012 wel nog een 
bescheiden versie van het project opgestart, m.n. inventarisatie in samenwerking met 
vrijwilligers van Grafzerkje vzw. 
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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. 
 

De afspraken over advisering van dossiers m.b.t. bouwkundig erfgoed die in 2010 werden 
gemaakt, werden opnieuw doorgesproken met de verschillende ambtenaren ruimtelijke 
ordening en verfijnd. Bij deze gelegenheid werden ook duidelijke afspraken gemaakt over de 
advisering van RUP’s. De aangepaste afsprakennota is terug te vinden in bijlage 10.  
 
Volgende RUP’s werden ter advies voorgelegd aan ZOLAD+: 
- MER-screening RUP Vroenhoven (R) 
- MER-screening RUP Elst (R) 
- MER-screening RUP Op ’t Reeck (R) 
- Voorontwerp RUP Riemst 1 (R) 
- Voorontwerp RUP Handelperimeter (R) 
- RUP Grauwakkerstraat, Rekem (L) 
- RUP Hangveld, Rekem (L) 
- RUP Pastoorlindestraat, Lanaken (L) 
- RUP Kerkstraat Gellik (L) 
 
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 volgende dossiers: 
2010: 
- Sint-Hubertusstraat 14, Kanne, mergelschuur 
- Mergelstraat 1, Zussen, mergelhoeve 
- Sapstraat 25, Grote Spouwen, Blondeswinning 
- Grote Spouwenstraat 10-12, Grote Spouwen, gesloten hoeves 
- Groenplaats, Rekem, woonzorgproject 
- Strouvenbos 1-2, Sint-Martens-Voeren, hoeve Stroevenbos 
2011: 
- Pastoor Bollenstraat, Zussen, pastorie 
- Leon Hermanslaan, Rekem, werkplaatsen 
- Appelveldstraat 54, Beverst, vakwerkhoeve 
- Bovenstraat 52, Kanne, hoeve 
- Tongerstesteenweg 124, Herderen, hoeve de Lindeboom 
- Heukelomdorp 34, Heukelom, mergelgebouw 
- Schilberg, Sint-Martens-Voeren, vakwerkschuur 
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In Riemst werd in 2011 zoals gebruikelijk driemaal een overleg ‘M&L’ georganiseerd, waarbij 
de lopende erfgoeddossiers werden besproken met de schepen, stedenbouwkundige 
ambtenaar, ZOLAD+ en Onroerend Erfgoed, en architecten de kans kregen een project voor 
te stellen.  
Aangezien ook in Voeren het aantal erfgoeddossiers groot is, stelde ZOLAD+ voor om een 
soortgelijk overleg ook in deze gemeente in te voeren. De stedenbouwkundig ambtenaar 
belegt voortaan een vergadering met Onroerend Erfgoed en ZOLAD+ telkens als een aantal 
erfgoeddossiers besproken dient te worden. Er vond in 2011 reeds tweemaal een dergelijk 
overleg plaats.  
In Lanaken maakt ZOLAD+ deel uit van de bouwcommissie Oud-Rekem, waarin alle projecten 
binnen Oud-Rekem besproken worden.  
In Bilzen ontvangt ZOLAD+ telkens de agenda van het intern overleg Gebouwen (stedelijk 
patrimonium) en kan desgewenst de vergadering bijwonen. Gezien het kleiner aantal 
particuliere dossiers, gebeurt overleg ad hoc, wanneer een dossier besproken dient te 
worden. De erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed werkt sinds september 2011 één 
namiddag per week in Bilzen, wat onderlinge communicatie en opvolging van dossiers 
vergemakkelijkt.  
 
De dossiers van verwaarlozing en verval waarin in 2010 actie ondernomen werd, werden 
verder opgevolgd. Het gaat om de volgende panden: 
- Waterstraat 31, Zussen, burgerwoning 
- Rechtstraat 10, Valmeer, mergelhoeve 
- De la Brassinestraat 11, Herderen, hoeve 
- Millerstraat, Genoelselderen, Sint-Apolloniakapel 
- Op de Meer, Grote Spouwen, kapel  
 
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 lokale 
besturen op samen met de bevoegde diensten. Dit gebeurt voornamelijk door het opvolgen 
van de werfverslagen. In 2011 liepen de volgende werven (zie ook deel II): 
Riemst: 
2010: 
- Restauratie dekenij Vlijtingen 
- Restauratie Sint-Martinuskerk Genoelselderen (fase interieur) 
- Onderhoudswerken Sint-Genovevakerk Zussen 
2011: 
- Restauratie en herbestemming oud-gemeentehuis Kanne 
- Restauratie kerk Vlijtingen (dak, gevels) 
Bilzen: 
2010: 
- Restauratie Begijnhofhuisje Bilzen 
- Restauratie toren Sint-Petruskerk Rosmeer 
Lanaken: 
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2010: 
- Onderhoudswerken Sint-Ursulakerk Lanaken 
Voeren:  
2011: 
- Restauratie kerk ’s Gravenvoeren (fase 1 +2) 
 
In 2011 werden geen particuliere werven opgevolgd.  
 
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,…). 
 

In 2011 werden alle gemeentelijke monumenten in Riemst, voor zover dit nog niet het geval 
was, aangesloten bij Monumentenwacht.  
Op vraag van de gemeente stelde ZOLAD+ een draaiboek op voor de (administratieve) 
opvolging van restauratiedossiers in opdracht van de gemeente. Het stappenplan 
vergemakkelijkt de opvolging voor de dossierbeheerders, die vaak niet vertrouwd zijn met 
restauratieprojecten.  
We kunnen hier nogmaals verwijzen naar de problematiek van verwaarloosde graven in 
Riemst (<<) waarbij de erfgoedconsulent de verschillende mogelijkheden onderzocht en een 
overzicht trachtte samen te stellen met de verschillende aspecten die bij een dergelijk 
project komen kijken. 
 
Op vraag van burgemeester Sauwens van Bilzen werd een voorstel uitgewerkt voor de 
monitoring van bouwkundig erfgoed in de stad. Alle monumenten (waarvan een groot deel 
in eigendom van de stad of kerkfabrieken) werden opgelijst met bouwfysische toestand en 
eventuele stand van zaken van lopende dossiers. Er werden eveneens enkele aanbevelingen 
m.b.t. onderhoud en opvolging gedaan. Verdere uitwerking van de nota en concrete 
uitvoering van een aantal voorstellen is voorzien voor 2012.  
 
Hoger werden reeds de werken opgesomd die in 2011 in uitvoering waren. Daarnaast zijn 
ook dossiers lopende voor: 
Riemst: 
- restauratie Sint-Stefanuskerk Millen 
- restauratie Sint-Pieter en Sint-Laurentiuskerk Zichen 
- restauratie interieur Heilig Grafkapel Kanne 
- restauratie en herbestemming pastorij Zussen 
- restauratie Sint-Martinuskerk Riemst 
- restauratie orgel Sint-Hubertuskerk Membruggen 
Bilzen: 
- restauratie en herbestemming huis Petry Bilzen 
- restauratie de Wandeling Bilzen 
- herbestemming Rentmeesterswoning Rijkhoven 
Lanaken: 
- onderhoudswerken Museumkerk Rekem 
Voeren: 
- restauratie Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Voeren 
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- restauratie O.L.V. Ten Hemel Opnemingkerk Moelingen 
 
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.  
 

De afspraken over advisering van dossiers m.b.t. bouwkundig erfgoed die in 2010 werden 
gemaakt, werden in 2011 opnieuw doorgesproken met de verschillende ambtenaren 
ruimtelijke ordening en verfijnd. Zie bijlage 10.  
Ook het afdelingshoofd Leefomgeving van de gemeente Lanaken kon zich vinden in de 
aangepaste afspraken. De nota werd echter tot nog toe, en ondanks verschillende 
herinneringen, niet opnieuw voorgelegd op het schepencollege, waardoor ook in 2011 geen 
vergunningsaanvragen uit Lanaken werden geadviseerd.  
 
De tabellen hieronder geven het aantal adviesvragen m.b.t. bouwkundig erfgoed weer en 
het percentage van deze dossiers t.o.v. het totaal aantal vergunningsaanvragen. Voor 
Voeren werd een aantal dossiers geadviseerd en opgenomen in het register die niet 
onmiddellijk gerelateerd zijn aan bouwkundig erfgoed. Voor een juistere vergelijking met de 
andere gemeenten werden deze dossiers uitgefilterd. In 2012 zullen deze niet meer 
opgenomen worden in het adviesregister. 
 

Bilzen Lanaken Riemst Voeren

adviesaanvragen totaal 4 0 18 66

adviezen bouwkundig erfgoed 4 0 18 38

Bilzen Lanaken Riemst Voeren

totaal vergunningsaanvragen 2011 338 262 219 111

adviesvragen 2011 4 0 18 66

adviesvragen bouwkundig erfgoed 2011 4 0 18 38
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De IOED houdt een register bij van alle uitgebrachte adviezen en van alle verrichte 
terreinwerkzaamheden.  
 
Zie bijlagen 11 en 12.  
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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. 
 
Zoals in 2010 spoorde ZOLAD+ verder aan tot vooroverleg bij werken aan geïnventariseerd 
erfgoed en maakte de dienstverlening van de IOED in deze kenbaar, via brieven, 
infovergaderingen, loketfunctie.   
  
Los van/voorafgaand aan de advisering in het kader van stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen, deed de erfgoedconsulent verschillende plaatsbezoeken en gaf 
informeel dan wel formeel (schriftelijk) preadvies bij vragen over werken aan niet-
beschermd bouwkundig erfgoed. Bij enkele inventaris-panden die te koop werden 
aangeboden, verwees de gemeente kandidaat-kopers door naar ZOLAD+ voor informatie 
over de erfgoedaspecten.  
 
 

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, ...). 
 
De loketfunctie van ZOLAD+ werd verder bekend gemaakt door het verspreiden van de   
folder, aanschrijven van en organiseren van een infovergadering voor eigenaars van 
bouwkundig erfgoed in Lanaken en Voeren, doorverwijzing door diensten ruimtelijke 
ordening, website... Heel wat mensen vinden hun weg naar ZOLAD+ voor hun vragen over 
wetgeving, premies, verbouwingsmogelijkheden etc.  
 
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 2011 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.  
 

Vragen van particulieren worden beantwoord en bouwhistorische nota’s bij 
restauratieproject worden aandachtig gelezen, maar een actieve rol nam ZOLAD+ in dit 
verband nog niet op.  
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Deel II 
Onroerend Erfgoeddossiers opgestart of  
lopende in 2011 
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Kerkhoflaan te Eigenbilzen 

 

Archeologie 
 

 

Pre-2011 dossiers en hun vervolg 
 
 
1. Fietsroutenetwerk – deel Bilzen 

In 2011 werden drie themaroutes rond archeologie en één 
themaroute rond bouwkundig erfgoed gefinaliseerd (>>). 
Er werd een akkoord gesloten met vzw. Toerisme Limburg 
om de fietskaart met de knooppunten kosteloos te mogen 
gebruiken. Als bijlage 13 kan u de proefdruk van de kaart 
van Bilzen vinden. 
 
2. 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 zou plaatshebben 
begin 2011, maar is uiteindelijk verschoven naar begin 
2012. 

 

3. 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 was gepland 
voor medio 2011, maar dat is uitgesteld, vermoedelijk 
naar medio 2012. 
 
4. 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. 
Voorbereidende werken gingen van start begin 
december 2011. In 2012 wordt het onderzoek afgerond. 
 
5. Jonkholtdreef te Schoonbeek 
Op 8 september organiseerde de stad Bilzen in 
samenwerking met ZOLAD+ een lezing als opener van de 
Open Monumentendag 2011. Het thema ‘Conflict’ werd toegelicht aan de hand van een 
lezing door Werner Wouters, destijds als archeoloog betrokken bij de opgraving van de site. 
Uit deze lezing bleek de potentie van de site voor een diepgaande studie en een eventuele 
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Romeinse weg te Waltwilder 

Commanderie te Bilzen (centrum) 

Broekemveldweg te Bilzen 

ontsluiting. Op vraag van burgemeester Sauwens schreef ZOLAD+, in samenwerking met 
Werner Wouters een nota. Op basis van deze nota kon de stad Bilzen desgewenst actie 
ondernemen. Deze nota kan u vinden als bijlage 14. Op 14 november ging het 
schepencollege akkoord. ZOLAD+ zal een dossier samenstellen en voor mogelijke subsidie 
indienen bij Leader Haspengouw. De nodige kredieten voor de voorstudie zullen in het 
budget 2012 voorzien worden. 
 

6. Broekemveldweg te Bilzen 
Op basis van een advies (B/2010/19/46/A) werd in 
week 41 het archeologisch vooronderzoek 
uitgevoerd. Dit onderzoek werd, in tegenstelling 
tot de verwachtingen, zonder resultaten afgerond. 
De reden hiervoor werd gezocht bij de povere 
bewaringsomstandigheden van de bodem. 
 
 

 
 

Dossiers 2011 
 
7. Hoelbeekstraat 40 te Hoelbeek 
Op 18 januari 2011 leverde ZOLAD+ een advies (B/2011/2/9/A) af voor de bouw van enkele 
woningen te Hoelbeek. De ontwikkelaar nam echter nooit contact op met ZOLAD+. Voor 
zover ZOLAD+ weet, werden in de stedenbouwkundige vergunning de archeologische 
voorwaarden opgenomen. 
 
8. Romeinse weg te Waltwilder 
Op 22 maart 2011 leverde ZOLAD+ een advies 
(B/2011/3/15/A) af voor de verkaveling van 6 
loten te Waltwilder. Dit advies mondde uit in een 
archeologisch onderzoek dat uitgevoerd werd 
door ARON bvba in week 42. Het onderzoek 
werd zonder noemenswaardige vondsten 
afgesloten.  
 
9. Tongersestraat te Bilzen 
Op 22 maart 2011 leverde ZOLAD+ een advies (B/2011/4/16/A) af voor de bouw van een 

woon- en winkelgeheel in Bilzen. Het advies 
werd in oktober 2011 besproken met de 
bouwheer. Het veldwerk zal uitgevoerd 
worden begin 2012. 
 
10. De Commanderie te Bilzen (centrum) 
Op 22 maart 2011 leverde ZOLAD+ een 
advies (B/2011/12/35/A) af voor de bouw 
van een woon en winkelgeheel in Bilzen. Het 
projectgebied bevindt zich tussen de 
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Romboutstraat en de Markt. Het dossier werd besproken met de bouwheer. Het 
vooronderzoek werd in week 50 uitgevoerd. 
 
11. Kloosterwal te Bilzen (centrum) – Pijpenpoort te Bilzen (centrum) 
Op 22 maart 2011 leverde ZOLAD+ een advies (B/2011/5/21/A) af voor de bouw van een 
woon- en winkelgeheel in Bilzen. Het advies werd in oktober 2011 besproken met de 
bouwheer. Er werd afgesproken dat het veldwerk samen met de ingrepen langs de 
Pijpenpoort (B/2010/31/86/A) zal uitgevoerd worden. Het bestek werd dan ook in die zin 
opgemaakt. Het veldwerk zal medio 2012 uitgevoerd worden. 
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Bouwkundig erfgoed 

 

Pre-2011 dossiers en hun vervolg 
 
1. Begijnhofhuisje Bilzen (monument, MB 
20/3/2004)  
Het enige resterende pand van het vroegere 
begijnhof van Bilzen werd in opdracht van de 
stad gerestaureerd. De werken gingen van start 
op 1 juni 2010 en werden in het voorjaar van 
2011 voorlopig opgeleverd. Op voorstel van 
ZOLAD+ werd het pas gerestaureerde 
begijnhofhuisje opengesteld tijdens Open 
Monumentendag 2011. De stad verhuurt het 
pand nu als woning.  
 

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. Tijdens Dag van de Open Kerken 2012 
zal de kerkfabriek de gerestaureerde toren 
voor het eerst weer openstellen.  
 
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. De restauratiepremie 
voor fase 1 (exterieur) werd in het najaar van 2011 toegekend. De werken zullen begin 2012 
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 
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. Het is wachten op de toekenning van de restauratiepremie.  
 

Begijnhofhuisje voor start van de werken 

Gerestaureerde begijnhofhuisje van Bilzen 

De kerktoren van Rosmeer in de steigers 
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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. Een restauratiedossier is lopende. Er zullen drie woongelegenheden 
ondergebracht worden in het gebouw.  
 
7. Rentmeesterswoning Alden Biesen, Rijkhoven (monument en dorpsgezicht, MB 
18/12/1999) 
De  voormalige rentmeesterswoning van de landcommanderij, in eigendom van de stad 
Bilzen, zal omgevormd worden tot hotel. Ten behoeve van de ontwikkeling van de site werd 
in 2010 het gemeentelijk RUP Rentmeesterwoning goedgekeurd.  De stad zocht in 2011 een 
kandidaat ontwikkelaar voor het project. Kandidaat-kopers kunnen zich tot eind februari 
2012 aanmelden.  

 
8. Hoeves Grote Spouwenstraat 10-12, Grote Spouwen (inventaris) 
De twee monumentale gesloten hoeves staan al jaren leeg en zijn in verval. In 2010 werden 
de percelen verkocht aan Ark van Noé, die er een nieuw rusthuis wenst te bouwen. In 
januari 2011 stortte het dak van de schuur van nummer 10 gedeeltelijk in onder gewicht van 
de sneeuw. ZOLAD+ ging ter plaatse om de toestand te registreren. Op 20 januari 2011 vond 
een eerste overleg over de herbestemmingsplannen plaats. In juni werden nieuwe schetsen 
voorgelegd. Door het overlijden van de heer Noe, ligt het project voorlopig stil. In 2012 
worden nieuwe gesprekken opgestart met de erfgenamen.  
 
9. Blondeswinning, Sapstraat 25, Grote Spouwen 
(monument en dorpsgezicht, MB 24/08/2011)  
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 slaagde er 
echter in de bescherming nietig te doen 
verklaren. Door het wegvallen van de 
restauratiepremie werd de uitvoering van het project van Cordium gehypothekeerd. In 2010 
werd een nieuw beschermingsdossier opgestart. De hoeve werd op 24 augustus 2011 
opnieuw definitief beschermd. De restauratiepremie die al in 2009 werd goedgekeurd, staat 
als eerste gerangschikt voor toekenning in 2012. De werken kunnen begin 2012 eindelijk 
gegund worden. Op 15 september en 20 oktober vond overleg plaats tussen Cordium, 
Onroerend Erfgoed en ZOLAD+ om het dossier kort te sluiten.  
 
10. Kapel Op de Meer, Weert, Grote Spouwen (inventaris)  
ZOLAD+ en Onroerend Erfgoed gaven eerder een ongunstig advies voor de sloop van deze 
kapel. Omwille van de slechte bouwfysische toestand, de grote kosten voor herstel en de 
relatieve architecturale waarde, besloot de stad toch om een sloopaanvraag goed te keuren.  
 
 

Begijnhofhuisje voor start van de werken 

Blondeswinning, toegangspoort 
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11. Merem 24, Bilzen (inventaris) 
De plannen om in deze gesloten hoeve een woning met gastenverblijven onder te brengen, 
kregen in maart 2010 een ongunstig advies van Onroerend Erfgoed. Pogingen om de 
bouwheer over te halen de plannen te herbekijken, haalden niets uit. Het project lag ook in 
2011 stil. 
 
12. Beschermingsdossier vakwerk deelgemeenten Bilzen 
De vijf vakwerkhoeves die in 2010 voorlopig beschermd werden, werden op 18 juli 2011 
definitief beschermd. Het gaat om: 
- Appelveldstraat 54, Beverst 
- Begeveldstraat 53, Beverst 
- Stintelaarstraat 14, Martenslinde 
- Zangerheistraat 102, Eigenbilzen 
- Lethenstraat 5, Rijkhoven   
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 2010. 
Het hoger beroep van Ruimte en Erfgoed bij de 
Raad voor Vergunningsbetwistingen werd op 21 maart 2011 onontvankelijk verklaard omdat 
het verschuldigde rolrecht niet betaald werd. De beschermde hoeve beschikt nu over een 
sloopvergunning. De toekomst van het gebouw is onduidelijk.  
 
Het hoevecomplex in de Lethenstraat werd in 2011 verkocht. Het restauratiedossier is 
lopende.  
 
 

Dossiers 2011 
 
13. Hoeve, Merem 26, Bilzen (inventaris) 

In 2010 werd een sloopaanvraag ingediend voor deze U-
vormige hoeve, gedeeltelijk opgebouwd uit stijl-en-
regelwerk. Deze werd ongunstig geadviseerd door 
ZOLAD+ en Onroerend Erfgoed (B/2010/1/1). Daarop 
werd de hoeve in 2011 te koop gesteld. ZOLAD+ 
verschafte een drietal kandidaat-kopers meer informatie 
over de erfgoedstatus van het gebouw. Het is nu 
wachten op renovatieplannen van de nieuwe eigenaar.  
 

 
14. kerkhof Waltwilder 
Omwille van plaatsgebrek worden een aantal oude graven op het kerkhof van Waltwilder 
ontruimd. Op vraag van de schepen van Cultuur gaf ZOLAD+ op 30 september advies over 
het behoud van enkele waardevolle grafstenen.  
 
 
 

Vakwerkhoeve Appelveldstraat 

Vakwerkhoeve Merem 26 
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15. Open Kerken Bilzen 
Op 29 november nodigden ZOLAD+ en de stad Bilzen de Stichting Open Kerken uit voor een 
infovergadering. De interesse vanuit de kerkfabrieken was groot. De kerken van Eigenbilzen 
en Bilzen beslisten lid te worden van Open Kerken. Een 7-tal kerken wenst deel te nemen 
aan Dag van de Open Kerken op zondag 3 juni 2012. Een tweede overleg hierover vond op 
15 december plaats. ZOLAD+ zal de organisatie van het evenement ondersteunen en 
coördineren zoals in 2011 in Riemst gebeurde (>>).  
 
16. Inventarisatie bouwkundig erfgoed Bilzen   
Voor meer info, zie deel Ib. Het projectvoorstel 
werd in 2011 uitgewerkt en goedgekeurd. Het 
project zal in 2012 opgestart worden.  
 
17. Monitoring bouwkundig erfgoed 
Voor meer info, zie deel Ib. Een eerste versie van 
het projectvoorstel werd in 2011 uitgewerkt. 
Verdere uitwerking is voorzien voor 2012.  
 
 
 
 
 
 
 

Twee eclectische gebouwen in de Korenstraat, 
niet opgenomen in de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed 
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Lanaken 
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Archeologie 
 

 

Pre-2011 dossiers en hun vervolg 
 
1. Fietsroutenetwerk – deel Lanaken 
Zie hetzelfde item onder ‘Bilzen’ 
 
2. Beschermingsdossier Veldwezelt-Hezerwater 
Op 25 januari 2011 had een overleg plaats tussen de eigenaar van de site, Bouwinvest, de 
gemeente Lanaken en ZOLAD+. Het onderwerp van de bijeenkomst was het proces-verbaal 
dat opgemaakt was door het agentschap Ruimte & Erfgoed en de maatregelen die de 
eigenaar zou treffen om hieraan tegemoet te komen. De eigenaar bevestigde hierbij 
nogmaals dat de site zou gedempt worden. Men was ook van plan om subsidies aan te 
vragen om de site te dempen. 
In mei 2011 werd een overleg georganiseerd tussen de gemeenten Lanaken en Maastricht 
en de bouwheer. Het voorstel om de site te dempen werd uiteindelijk om financiële redenen 
van tafel geveegd; het dempen van de site werd immers niet betoelaagd vanuit de Vlaamse 
overheid, de ontsluiting wel. Op 21 juni 2011 kreeg de gemeente Lanaken de zekerheid dat 
ook het kabinet van minister Bourgeois dit zo zag. Dit werd ook nog eens herhaald in een 
brief. 
Op 8 september 2011 kwam de groep een laatste keer samen om de procedure te 
bespreken. Het te doorlopen proces is als volgt: 
 
1. Verkrijgen goedgekeurd budget Bouwinvest voor opstellen subsidiedossier 
2. Opstellen subsidiedossier (uitgewerkt plan) 
3. Prijsopgave aannemers 
4. Opstellen aannemersovereenkomsten onder opschortende voorwaarde inzake subsidie 

en afspraken over prijsrisico’s 
5. Opstellen overeenkomst Gemeente Lanaken – Bouwinvest 
6. Verkrijgen goedgekeurd budget Bouwinvest voor realisatie 
7. Indienen subsiedieaanvraag 
8. Toekenning subsidie 
9. Realisatie 
10. Verkoop site aan gemeente Lanaken 
 
Tot op heden (4/11/2011) is niets meer vernomen van de eigenaar. 
 
3. Publieksboek Pietersheim 
In oktober 2011 had een overleg plaats tussen Gie Vranken, cultuurbeleidscoördinator, 
Katelijne Beerten, Diensthoofd erfgoed van de gemeente Lanaken en ZOLAD+. Het doel van 
de bijeenkomst was het bespreken van de opties om het boek rond Pietersheim uit te geven.  
Het voorstel werd voorlopig in de koelkast gestopt. De reden hiervoor was een 
besparingsronde in de gemeente Lanaken. Het idee zal volgend jaar bij de 
begrotingsbesprekingen weer naar voor komen. 
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Groeve Vandersanden te Kesselt 

 
4. Omgeving Molenweideplein – BPA Molenweide 
Het tweede deel van de eerste fase werd zonder noemenswaardig resultaat afgerond. 
 
5. Boek Europark 
De eindredactie van het boek sleepte langer aan 
dan aanvankelijk gedacht. Tussen januari en 
september werd er maandelijks overlegd tussen de 
drukkerij en ZOLAD+ om de publicatie optimaal te 
krijgen, zowel qua lay-out als qua afbeeldingen. Op 
13 oktober 2011 werd het boek officieel 
voorgesteld. Het boek moet opgevat worden als een 
publieksgericht naslagwerk. Het naslagwerk vertelt 
de geschiedenis van het Europark van de prehistorie 
tot de periode van één van de laatste belegeringen 
van Maastricht. Er wordt ruim aandacht besteed 
aan het aardewerk uit de bronstijd.  
Het boek is rijk geïllustreerd en is voorzien van een 
glossarium zodat het voor iedereen leesbaar is. 
Achteraan zit ook een uitgebreide bibliografie 
waarmee geïnteresseerde lezer zelf de 
wetenschappelijke literatuur kan induiken en zo op 
zoek kan gaan naar nog meer 
achtergrondinformatie. Het boek, uitgegeven op 
1000 exemplaren, is verkrijgbaar bij de gemeente Lanaken en ZOLAD+. Het boek kost 10 €. 
 

6. Verkaveling Daalbroekstraat te Neerharen 
Er werd niets meer vernomen over dit dossier. 
 
7. Groeve Vandersanden te Kesselt 

In week 3 en 4 werd fase 2 van het 
vooronderzoek bij de nieuwe leemontginning 
(zie jaarverslag 2007, p. 28) uitgevoerd. Het 
ging om ca. 4 ha dat via proefsleuven werd 
verkend. Er werden geen noemenswaardige 
andere sporen dan deze van het beleg van 
Maastricht uit 1673 aangetroffen. Het rapport 
zal opgeleverd worden bij afronding van fase 3. 
Het is evenwel nog niet bekend wanneer deze 
fase zal uitgevoerd worden. 

 
8. Programma van Eisen, partim Leem 
In 2011 werd het eerste luik van de Bijzondere Voorwaarden, met name dat van de 
Holocene fase, afgerond. In augustus werd dit naar de ontginners gestuurd ter commentaar. 
Eind augustus werd het finale document, met het oog op prijsvorming, naar de verschillende 
potentiële uitvoerders gestuurd. 
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Beekveldweg 9 te Briegden 

Pietersheim te Lanaken 

De brug van Briegden 

 

9. Beekveldweg 9 te Briegden 
Het veldwerk dat bestond uit een 
proefsleuvenonderzoek en een vlakdekkende 
prospectie werd uitgevoerd in week 10. Het 
onderzoek leverde sporen op die te relateren 
zijn aan de belegering van Maastricht in 1748. 
 
10. Drie Eikenstraat te Lanaken 
Op 15 februari 2011 had het geplande overleg 
plaats. Omwille van de kleine ingreep – het  
betrof een verkaveling van slechts drie loten – werd de bouwheer meegedeeld dat er geen 
archeologisch onderzoek nodig was. 
 
11. Leon Hermanslaan te Oud-Rekem 
Het vooronderzoek, dat bestond uit twee verschillende delen en in week 7 uitgevoerd werd 
door Condor Archeological Research, leverde geen resultaten op. 
 
12. Pietersheim te Lanaken 

Het vooronderzoek werd door ARON bvba. 
uitgevoerd in week 9. Vanwege het feit dat de 
ingrepen de archeologische resten niet raakten, 
werd het onderzoek zonder noemenswaardige 
resultaten afgerond. Er dient wel opgemerkt te 
worden dat bij nazicht van het definitieve 
rapport bleek dat de bijzondere voorwaarden, 
m.n. de ligging en de lengte van de sleuven, 
niet correct werden gevolgd. 
 
 

13. Bodestraat te Lanaken 
Voor dit dossier werd geen stedenbouwkundige vergunning afgeleverd. 
 

14. De brug van Briegden 
Het archeologisch vooronderzoek, uitgevoerd door All Archeo bvba. werd uitgevoerd in 
week 32, 37, 38 en 42. In week 32 werd door All Archeo bvba. en Deltares, conform het 
bestek, een poging ondernomen om enkele boringen uit te voeren. De boringen hadden tot 
doel de pleistocene afzettingen te detecteren en dit met het oog op een diepere prospectie 
voor prehistorisch materiaal. Deze boringen 
leverden echter niets op. De reden hiervoor 
was dat het grindpakket, in tegenstelling tot 
wat werd gedacht, zich op ca. 1 m onder het 
maaiveld bevindt. Het booronderzoek werd 
dus gestaakt. 
In week 37 werd gestart met het archeologisch 
vooronderzoek. Dit vooronderzoek leverde op 
de zuidelijke oever geen sporen op, dit op de 
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noordoostelijke oever evenmin. Op de noordwestelijke oever kwamen sporen tevoorschijn 
die, omwille van het aardewerk, gerelateerd werden aan de Lineaire Bandkeramiek. 
In 2012 zal ook gestart worden met de aanleg van de westelijke omleidingsweg. Ook hier 
wordt archeologisch onderzoek voorzien. 
 
15. Brandweervoorpost in Lanaken 
De voorbereidende werken voor de bouw van de kazerne startten, in aanwezigheid van de 
archeoloog van ZOLAD+, op 3 februari. Uit deze werkzaamheden bleek een archeologisch 
onderzoek niet (meer) nodig. Door een verkeerde opmeting moest er niet meer gegraven 
worden, maar eerder opgehoogd. Dit hield in dat eventuele archeologische sporen door de 
werkzaamheden niet of miniem geraakt werden. ZOLAD+ zag dan ook af van verder 
archeologisch onderzoek. Dit werd gemeld aan de bevoegde diensten. 
 
 

Dossiers 2011 
 
16. Aanleg riolering Europark 
Op 15 februari gaf ZOLAD+ voor de aanleg van een riolering ter hoogte van het Europark aan 
voorwaardelijk gunstig advies (L/2011/3/11/A). Pas in december werd dit besproken met de 
gemeente Lanaken, Infrax en de gemeente Maastricht. De uitvoering gebeurt immers 
grensoverschrijdend. De werken zullen in de loop van 2012 uitgevoerd worden. 
 
17. Rup’s in Lanaken 
Op 6 mei verstrekte ZOLAD+ een pre-advies (L/2011/6/19/A) voor enkele RUP’s op het 
grondgebied van Lanaken. Het ging om de RUP’s Grauwakker, Hangveld, Kerkstraat en 
Pastoorlindestraat. Aan deze vier locaties werd aan de hand van de gekende data een 
middelhoge tot hoge potentie toegekend en werd een adequate sleuvendichtheid 
bepaald.Voor de Kerkstraat in Gellik werd op 13 september een officieel advies gevraagd 
(L/2011/7/32/A) 
 
18. Priesterweg te Rekem 
Op 13 september 2011 leverde ZOLAD+ een advies (L/2011/8/39/A) af voor de bouw van 
twee stallen en een silo. In dit dossier werden nog geen verdere stappen ondernomen. 
 
19. Industrieweg 80 te Lanaken 
Op 15 december 2011 leverde ZOLAD+ een pre-advies af voor een locatie langs de 
Industrieweg (L/2011/10/55/A). het advies stelde dat er bij eventuele werkzaamheden moet 
rekening gehouden worden met archeologie. 
 
20. Sport- en recreatievelden te Lanaken 
Op basis van een advies van de gewestelijke erfgoedconsulenten had op 28 september 2011 
een overleg plaats. Dit resulteerde in een bestek dat gebruikt werd voor een archeologisch 
vooronderzoek in week 41. Het onderzoek, uitgevoerd door Studiebureau Archeologie 
bracht geen noemenswaardige zaken aan het licht. 
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Bouwkundig erfgoed 

 

Pre-2011 dossiers en hun vervolg 
 
1. Sint-Ursulakerk, Lanaken (monument, MB 1/9/1994) 
De kerk opende na de restauratie van het interieur opnieuw 
haar deuren op Paasdag 2011. Op vraag van ZOLAD+ deed 
de kerk mee aan Open Monumentendag. De gelegenheid 
werd aangegrepen om het gedenkboek n.a.v. het 150 –jarig 
bestaan van de kerk officieel voor te stellen.  
 
2. Museumkerk, Groenplaats, Rekem (monument, MB 
12/8/1969) 
Het restauratiedossier voor o.a. herstelling van het dak 
werd goedgekeurd in 2010. Men wacht op de toekenning 
van de restauratiepremie. De kerk werd lid van de Stichting 
Open Kerken.  
 
3. Woonzorgproject Groenplaats, Rekem (stadsgezicht, MB 
28/9/1994) 
Op de site van de voormalige school aan de Groenplaats plant de NV ROR een 
woonzorgproject met rusthuis en serviceflats. Het project werd in 2011 opnieuw tweemaal 
voorgelegd aan de bouwcommissie Oud-Rekem (14/1, 28/6). Bij het laatste overleg was het 
advies overwegend positief. Het ontwerp werd grotendeels aangepast aan de eerder 
geformuleerde opmerkingen. Er dienen wel nog een aantal zaken herbekeken te worden, 
zoals de combinatie hellende en platte daken en het voorzien van voldoende 
parkeerplaatsen. Het is nu wachten op een nieuw aangepast voorstel.  
 

Dossiers 2011 
 
4. Herenstraat 9, Rekem (monument, MB 28/9/1994) 
De eigenaars van dit pand deden in 2010 een aanvraag voor een onderhoudspremie voor het 

vernieuwen van het dak. Onroerend Erfgoed stelde bij hun 
aanvraag een aantal voorwaarden die voor hen financieel 
niet haalbaar waren en waarbij ze de nodige bedenkingen 
hadden. De eigenaars contacteerden ZOLAD+ op 1 april 2011 
om te bemiddelen in dit dossier. Na bespreking en een nieuw 
plaatsbezoek met Onroerend Erfgoed kon een compromis 
bereikt worden en stelde Onroerend Erfgoed haar 
voorwaarden bij. Het dak werd ondertussen hersteld. 

 
5. Werkplaatsen Leon Hermanslaan (stadsgezicht, MB 28/9/1994) 
De herbestemming en restauratie van deze werkplaatsen was het onderwerp van meerdere 
bouwcommissies in 2011. De gebouwen worden herbestemd tot woningen en zijn daartoe 

Koor van de St.Ursulakerk na 
restauratie 

Herenstraat 9 vóór de 
vernieuwing van het dak 
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opgedeeld in loten die deels afzonderlijk ontwikkeld worden. Tijdens de verschillende 
overlegmomenten was vooral discussie over het 
maken van raamopeningen zowel voor de voor- 
als de achterkant, en de mate van uniformiteit 
die nagestreefd moet worden. Er werd bepaald 
dat het eerste ingediende ontwerp (lot 1 en 2) 
richtinggevend wordt voor de andere te 
ontwikkelen loten.  
 
6. Open Kerken Lanaken 
Op 27 januari nodigden ZOLAD+ en de gemeente 
Lanaken de Stichting Open Kerken uit voor een 
infovergadering. In tegenstelling tot Riemst, en later Bilzen, was de opkomst vanuit de 
kerkfabrieken beperkt (waarschijnlijk mede omwille van het tijdstip overdag). De 
vergadering leidde tot de aansluiting van de Sint-Pieterskerk in Rekem, eigendom van de 
gemeente, bij Open Kerken. De Sint-Ursulakerk in Lanaken was reeds langer lid.  
 
7. Watermolen ‘Heidemolen’, Heidestraat 15, Lanaken (monument, MB 21/6/2005) 
Na het overlijden van de eigenares eind 2011 is de toekomst van de beschermde 
watermolen onzeker. ZOLAD+ tracht de ontwikkelingen in dit dossier op te volgen. In 2012 
zal gepoogd worden overleg op te starten met de gemeente, eigenaren en Onroerend 
Erfgoed. Ook voor het kasteel en de paterskerk in Oud-Rekem blijven de 
herbestemmingmogelijkheden onduidelijk. 
 
 
 
 
 
 
 

Voormalige schrijnwerkerij aan de Leon 
Hermanslaan, voor aanvang van de 
renovatiewekren 
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Kerkveldje te Herderen 

 

Archeologie 

 

Pre-2011 dossiers en hun vervolg 
 
1. Fietsroutenetwerk – deel Riemst 
Zie hetzelfde item onder ‘Bilzen’ 
 
2. Verordening inzake de archeologische opvolging van woonuitbreidings-gebieden 
In 2011 werden in dit dossier geen stappen ondernomen. De gebieden geselecteerd voor het 
project waren wel onderwerp van een aanbesteding voor een archeologisch vooronderzoek 
(o.a. Wilder). Het gebied ‘Achter de Hoven’ in Kanne werd onderzocht in het kader van een 
stedenbouwkundige vergunning (>>). 
 
3. Evaluatie Caestert 
In week 4 werd ter hoogte van het huidige voetbalveld in Kanne, vlakbij de Nederlandse 
grens een vierde en laatste sleuf gegraven. Deze leverde onschatbare informatie op voor de 
afbakening van de site. Caestert was, als ijzertijdhoogtenederzetting, geen 20 ha groot, maar 
25 ha. Een neveneffect van deze nieuwe afbakening is dat de site mogelijk op Nederlands 
grondgebied verdergaat en zich dus mogelijk uitstrekt over meer dan 40 ha. 
 
4. Uitbreiding Meubelen Jore 
Omwille van het slechte weer eind 2010 werd de uitvoering van het project verdaagd naar 
week 5. Het project, uitgevoerd door Studiebureau Archeologie, werd zonder enig 
noemenswaardig resultaat beëindigd. 
 

5. Uitbreiding industrieterrein “Op ‘t Reeck” 
In 2011 stelde ZOLAD+ in samenspraak met de 
aankoopdienst van de gemeente een 
aanbestedingsdossier samen. Dit dossier 
behelst het vooronderzoek op de locatie. 
 
6. Leader+ te Vlijtingen en Zichen: een 

landschap van museumkerkdorpen 
De glaswand voor de kerk in Vlijtingen werd 
aangekocht en geplaatst. in 2012 zullen 
verdere stappen ondernomen worden (<<). 
 

7. “Kerkveldje” te Herderen 
In juni kreeg ZOLAD+ van dhr. Cielen het 
bericht dat ‘de archeologen mochten beginnen 
aan hun onderzoek omdat de locatie 
ondertussen al ontzood was’. ZOLAD+, noch 
ARON bvba., het aangestelde studiebureau 
was hiervan op de hoogte. ZOLAD+ nam hierop 

contact op met de stedenbouwkundige ambtenaar van Riemst, mevr. Heidi Thijs. Op basis 



Jaarverslag ZOLAD+ 2011 

 
 

60 

 

Ligging van het project langs de Helleweg 

Pater Vanweertplein te Vlijtingen 

Dorpstraat te Membruggen 

van de inbreuken op de vergunning – archeologisch vooronderzoek was immers vermeld als 
één van de verkavelingsvoorwaarden – 
vaardigde de stedenbouwkundig ambtenaar 
van Riemst een stakingsbevel uit. 
Het gereduceerde onderzoek ging uiteindelijk 
van start eind augustus. Het onderzoek toonde 
occupatieresten uit, vermoedelijk WOII, aan. 
Het onderzoek resulteerde niet in verdere 
vervolgacties. 
 

8. Pater Vanweertplein te Vlijtingen 
het project werd in week 22 uitgevoerd door 
Condor Archaeological Research. Het werd 
afgerond zonder resultaten. 
 

9. Helleweg te Vlijtingen 
In het begin van de zomer van 2011, eind juni, 
werden de graafwerken voor de laatste loods 
opgestart. Het onderzoek werd zonder 
resultaten afgerond. De reden hiervoor was 
een oude vergraving die mogelijk te relateren is 
aan een leemgroeve.  
 

10. Toekomststraat te Riemst 
Onder deze locatie zijn diverse zaken te vermelden. Ten eerste zijn er de dateringsresultaten 
van het kinderskelet dat eind 2010 werd aangetroffen door een metaaldetectieamateur: 
medio 2011 vernam ZOLAD+ dat het skelet 1600 à 1800 jaar oud zou zijn (1760 ± 25 BP of 
210-390 AD (95%)).  
Ten tweede was er de studieopdracht in het kader van een bescherming dat op deze locatie 
werd uitgevoerd. Deze studieopdracht was voornamelijk gefocust op de Bandkeramiek. 
Middels geofysisch onderzoek en boringen kwamen verschillende huisplattegronden aan het 
licht. De studieopdracht werd begin november opgeleverd. 
 

11. Onze-Lieve-Vrouwstraat te Vlijtingen 
In 2011 werd  niets meer vernomen van dit project. 
 

12. Dorpstraat (Hoeve Festjens) te Membruggen 
Het onderzoek bij de aanleg van de wegenis werd 
uitgevoerd door Studiebureau Archeologie in de 
maand juni. Het onderzoek leverde verschillende 
sporen op uit de late (of post-) middeleeuwen. De 
kwaliteit van deze sporen was echter dermate 
slecht dat een verder onderzoek weinig zin had. 
Het terrein werd dan ook vrijgegeven. 
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Tongersesteenweg te herderen 

Herderenweg te Riemst 

Uitbreiding Leemgroeve Lafelt-Noord 

13. Uitbreiding Leemgroeve Lafelt-Noord 
Eind december ging het onderzoek bij de 
uitbreiding van de leemgroeve van start. Het 
eerste luik van het onderzoek richt zich 
voorlopig op de eerste 3 ha van de ontginning. 
In totaal zal 20 ha onderzocht worden via de 
Strip, Map & Sample-methode. Voorlopig is 
enkel geweten dat na het wegnemen van de 
teelaarde en colluvium er al enkele sporen het 
licht zagen. Naar de ouderdom is het voorlopig 

nog raden. In week 2 van 2012 begint ARON bvba met het opgraven van deze sporen. 
 
 

Dossiers 2011 
 
14. Tongersesteenweg te Herderen  
Op basis van een advies (R/2009/25/52) werd 
te elfder ure nog een kleinschalig 
archeologisch vooronderzoek ingericht. 
Gezien de topografische positie werd 
geopteerd om eerst een drietal proefputten 
te slaan. Deze proefputten toonden aan dat 
de locatie in het verleden door erosie was 
opgevuld. Het eventuele aanwezige 
archeologische vlak lag onder de diepte van 
de ingreep. Met dit inzicht werd het 
onderzoek stopgezet. 
 

15. In ’t Boerlarveld te Zichen 
In week 28 werd op basis van een advies 
(R/2009/21/41) bij een verkaveling in Zichen 
een proefsleuvenonderzoek  opgestart. Het 
onderzoek werd afgesloten zonder resultaat. 
 
16. Mgr. Kerkhofslaan te Valmeer 
In diezelfde week vond ook het onderzoek langs 
de Mgr. Kerkhofslaan plaats. Ook hier werden 
geen noemenswaardige resultaten bekomen. 
 
17. Herderenweg te Riemst 
Omwille van een potentievolle locatie werd via 
een advies (R/2010/26/79/A) een archeologisch 
vooronderzoek verkregen bij de bouw van een 
loods en een conciërgewoning. Het onderzoek 
werd echter zonder noemenswaardige 
resultaten in week 14 beëindigd. 
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Guldendael/Achter de Hoven te Kanne 

Iers Kruisstraat/Bonderstraat  te Vlijtingen 

18. Guldendael/Achter de Hoven te Kanne 
Het onderzoek bij Guldendael/ Achter de Hoven vond in twee fasen plaats: in week 39 had 

het vooronderzoek bij de sociale woningbouw 
plaats, in week 52 het vervolg ter hoogte van 
het voetbalplein. Bij de sociale woningbouw 
werden weinig tot geen resultaten bereikt. Bij 
het onderzoek ter hoogte van het toekomstige 
voetbalveld werden kuilen met handgevormd 
aardewerk en mogelijke sporen van een 
belegering van Maastricht aangetroffen. De 
sporen van de eerste categorie waren in 
slechte staat. Het is voorlopig wachten op het 
advies van het studiebureau op verdere 
stappen. 
 
19. Iers Kruisstraat/Bonderstraat te Vlijtingen 
In 2009 gaf, toen nog, de ZOLAD een 
voorwaardelijk gunstig pre-advies voor een 
verkaveling aan de Bonderstraat. In overleg 

met de notaris werd dit dossier overgemaakt aan de betrokken familie. In 2010 werd dit 
dossier opnieuw ter advies voorgelegd. Het betrof een verkaveling van 16 loten. Het gewest, 
volgens de reguliere procedure én volgens de 
ankerplaatswetgeving adviesplichtig adviseerde 
dit dossier negatief. De gemeente legde dit 
advies naast zich neer, maar volgde wel het 
advies van ZOLAD+ (R/2011/7/22/A). In week 
42 ging ARON bvba van start met het 
proefsleuvenonderzoek. Dit onderzoek leverde 
voornamelijk sporen op die te associëren zijn 
met de slag van Lafelt. Met name de vondst van 
een viertal skeletten, gedumpt in een greppel, 
is vermeldenswaardig. In februari 2012 wordt 
het vlakdekkende onderzoek uitgevoerd. 
 
20. Kloosterstraat te Vlijtingen 
Op basis van een advies uit 2009 
(R/2009/10/13) werd een kleinschalig 
onderzoek bij een verkaveling gevraagd. De 
percelen situeerden zich in de dorpskern van 
Vlijtingen. Niet tegenstaande de ligging werd 
het onderzoek in week 47 afgerond zonder 
noemenswaardige vondsten. 
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Bouwkundig erfgoed 
 

 

Pre-2011 dossiers en hun vervolg 
 
1. Dekenij, Sint-Albanusstraat 2, Vlijtingen 
(monument en dorpsgezicht, MB 
17/3/1995) 
De neoclassicistische pastorij werd volledig 
gerestaureerd. ZOLAD+ volgde de werken 
mee op. De werf ging van start in april 2010 
en werd voorlopig opgeleverd op 10 mei 
2011. De dekenij werd opengesteld tijdens 
Open Monumentendag 2011.  
 
2. Sint-Martinuskerk, Genoelselderen 
(monument en dorpsgezicht, MB 
17/3/1995) 
In 2010 ging de tweede fase van de restauratie (interieur + afwerking) van start. De 
voorlopige oplevering vond plaats op 30 maart 2011. ZOLAD+ volgde deze werf mee op. 
 
3. Heilig Grafkapel, Kanne (monument, MB 3/5/1948) 
In 2010 gebeurden onderhoudswerken aan het exterieur. Er werd eveneens een dossier 
ingediend voor de restauratie van het interieur.  De kapel werd lid van de Stichting Open 
Kerken.  
 
4. Sint-Albanuskerk, Vlijtingen (monument, MB 17/3/1995)  
De restauratiepremie voor fase 1 (dak, gevels, brandveiligheid) werd toegekend in oktober 
2010. In november 2011 gingen de werken van start. Het dossier voor fase 2 (glas-in-lood, 
gevels, kerkhofmuur) is in opmaak. 
 
5. Sint-Stefanuskerk, Millen (monument, MB 17/3/1995) 
Het restauratiedossier voor de restauratie van de glas-in-loodramen en het onderhoud van 
de gevels is in opmaak. 

 
6. Sint-Pieter en Sint-Laurentiuskerk, Zichen 
(monument, MB 17/3/1995) 
Het dossier dakrestauratie is in opmaak. 
 
7. Oud-Gemeentehuis, Statiestraat 11, Kanne 
(monument, MB 17/3/1995) 
De restauratie van het oud-gemeentehuis in 
Kanne ging van start op 1 februari 2011. Er 
worden sociale woningen in onder gebracht. 

 

Dekenij in Vlijtingen na restauratie 

Oud-gemeentehuis van Kanne tijdens de werken 
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8. Watermolen, Kleine Molenstraat 9, Kanne (monument, MB 20/5/1981) 
ZOLAD+ polste bij de eigenaars of zij wilden deelnemen aan Open Monumentendag, maar 
de boot werd voorlopig afgehouden. Men wacht op toekenning van de restauratiepremie.  
 
9. Genendries 34, Millen (dorpsgezicht, MB 17/3/1995; inventaris) 
Na eerdere weigeringen van het dossier werd in maart een nieuwe aanvraag ingediend voor 
de sloop van het pand en de bouw van een nieuwe woning. Het dossier werd eindelijk 
vergund. De vervallen 19de-eeuwse woning werd intussen gesloopt. 
 

10. Iers Kruisstraat 78a, Lafelt (monument en 
dorpsgezicht, MB 17/3/1995) 
De eigenaars wensen de schuur en stallen te 
herbestemmen tot feestzaal/cafetaria/winkel. Een 
aangepast voorstel werd besproken tijdens het 
overleg M&L van 8 april; de stallen zullen 
omgevormd worden tot broodjesbar. Het voorstel 
werd positief onthaald. In augustus werd de 
bouwaanvraag ingediend, die in oktober werd 
vergund.  
 

11. Mergelschuur, Sint-Hubertusstraat 14, Kanne (monument, MB 20/4/2006) 
De mergelschuur met voorliggend woonhuis stond het ganse jaar te koop. Architect Janssen 
ontwierp een principevoorstel voor herbestemming van het gebouw, dat tijdens een 
bespreking met Onroerend Erfgoed en ZOLAD+ op 16 maart, en het overleg M&L van 8 april 
positief onthaald werd. Enkele kandidaat-kopers informeerden bij de gemeente en ZOLAD+, 
maar tot nog toe kon de schuur niet verkocht worden. Begin 2012 wordt nieuw overleg 
gepland met Onroerend Erfgoed en de eigenaars, om te bepalen op welke manier de 
stabiliteit van de schuur verzekerd kan worden, nu een snelle restauratie en herbestemming 
steeds minder waarschijnlijk wordt.  
 
12. Hoeve de Lindeboom, Tongersesteenweg 46, Herderen (monument en dorpsgezicht, 
MB 17/3/1995) 
De hoeve is in eigendom van de broers en zus Jansen, die het complex in drie delen 
opdeelden en elk hun eigen deel zullen opknappen. Op 2 februari vond een overleg plaats 
met alle betrokken partijen om een beter zicht te krijgen op het totaalproject. Het 
restauratiedossier voor het voormalig koetshuis en bakhuis werd eind 2011 ingediend voor 
preadvies. De twee broers voerden in 2011 elk onderhoudswerken uit aan de daken van 
schuur en stallen. Restauratieplannen voor deze gedeelten van de hoeve zijn er nog niet.  
 
13. Onderhoudspremie monumenten en beeldbepalende panden 
In 2011 gebeurden 4 aanvragen (1 inventaris, 2 dorpsgezicht, 1 monument), waarvan de 
laatste werd doorgeschoven naar het begrotingsjaar 2012. Na controle van het dossier door 
ZOLAD+ werden ze alle vier goedgekeurd.  
 
 
 

Hoeve Iers Kruisstraat 78 
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14. Erfgoedlandschap Kanne en plateau van Caestert 
ZOLAD+ nam in 2011 geen initiatieven m.b.t. dit dossier. De complexe problematiek wordt 
wel in de mate van het mogelijke mee opgevolgd.  
 
15. Mergelstraat 1, Zussen (monument en dorpsgezicht, MB 17/3/1995) 
Tijdens het overleg M&L van 8 april werd gepolst naar de mogelijkheid om een 
nieuwbouwwoning te bouwen op het erf. Op 11 augustus vond een nieuw bezoek aan de 
hoeve plaats door Onroerend Erfgoed en ZOLAD+; de erfgenamen hebben intussen besloten 
de hoeve in eigen beheer te ontwikkelen en ze in familiebezit te houden. Ze zoeken naar een 
geschikte architect.  
 
16. Dossiers verval 
De eigenaars van de volgende drie beschermde gebouwen werden begin 2011 per brief op 
de hoogte gebracht dat de gemeente een klacht over de verwaarlozing van hun pand had 
ingediend bij RWO Inspectie. Hierop reageerden ze alle drie.  
De la Brassinestraat 11, Herderen (dorpsgezicht, MB 17/3/1995): op 27 januari bezocht 
ZOLAD+ samen met de eigenaar en twee landschapsanimatoren van het regionaal landschap 
de hoeve. Het terrein werd in het voorjaar vrij gemaakt van de wilde plantengroei. De 
eigenaar beloofde eveneens snel te starten met het herstellen van de daken, maar dit 
gebeurde tot nog toe niet.  
Rechtstraat 10, Valmeer (monument en dorpsgezicht, MB 17/3/1995): de eigenares werd op 
4 februari uitgenodigd voor een onderhoud met de burgemeester en schepen over de 
toekomstplannen voor de hoeve. In de loop van het jaar werden onderhoudswerken aan de 
gevels en duiventil uitgevoerd. De hoeve staat sinds het einde van het jaar te koop.  
Waterstraat 31, Zussen (monument en dorpsgezicht, MB 17/3/1995): ZOLAD+ slaagde erin 
contact te krijgen met de eigenaar en kon op 12 april 
de woning bezoeken samen met Onroerend Erfgoed. 
De eigenaar bleek reeds begonnen (zonder 
machtiging) met het herstellen van de daken van de 
bijgebouwtjes. Op aansturen van de 
erfgoedconsulenten werd alsnog een machtiging 
gevraagd, maar daarna werden de werken niet verder 
gezet. Onroerend Erfgoed gaf het dossier door aan 
Inspectie RWO, dat op 19 september ter plaatse 
kwam kijken en een pv opmaakte voor verwaarlozing 
van het exterieur.   
 
Apolloniakapel, Genoelselderen (monument, MB 17/3/1995) 
Aan de eigenaar van deze kapel werden eveneens een aantal brieven geschreven om hem 
aan te manen tot een onderhoudsbeurt van de kapel, vooralsnog zonder reactie. 
 
17. Heukelomdorp 34 (inventaris) 
Het mergelpand werd aangekocht door de gemeente tijdens de openbare verkoop in 
september 2011. Ze zou het willen slopen om er een pleintje voor de school te creëren. 
ZOLAD+ gaf een jaar eerder een ongunstig preadvies aan de mede-eigenaars van het pand 
voor afbraak t.b.v. de bouw van een nieuwe woning. Na de aankoop nam de gemeente nog 
geen verder initiatief in dit dossier.   

Ankerplaats Kanne en Plateau van Caestert 

Waterstraat 31,  Zussen 
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18. Pastorij, Sint-Hubertusstraat 11, Kanne (monument, MB 20/4/2006) 
Eind 2010 vonden de eerste contacten plaats tussen de nieuwe eigenaar en de gemeente. In 
januari 2011 bezochten ZOLAD+ en Onroerend Erfgoed de pastorij en bespraken de 
algemene restauratieplannen. Sindsdien werd niets meer vernomen van dit dossier.  
 
19. Rijkswachtkazerne, Tongersesteenweg 140, Herderen (monument, MB 17/3/1995) 
De kazerne wordt verkocht. Verschillende kandidaten informeerden bij de gemeente en 
Onroerend Erfgoed en een aantal principevoorstellen voor herbestemming werden 
besproken met de bevoegde diensten. Eind 2011 lijkt men een koper gevonden te hebben. 
 
 

Dossiers 2011 
 

20. Dag Open Kerken 
Na de infovergadering van de 
Stichting Open Kerken in januari, 
besloten 7 kerkbesturen in Riemst om 
deel te nemen aan Dag van de Open 
Kerken op zondag 5 juni. Invulling en 
organisatie van de activiteiten werd 
overgelaten aan de kerkfabrieken zelf, 
maar ZOLAD+ zorgde voor 
ondersteuning en coördinatie. Er werd 
een fietstocht uitgestippeld en een 
folder samengesteld met uitleg over 
de deelnemende kerken. Het aantal 
bezoekers verschilde van kerk tot 

kerk, gaande van een 50-tal bezoekers, tot 200 in de pas gerestaureerde kerk van 
Genoelselderen. Het evenement werd opgepikt door TV-Limburg. 
 
21. Pastorij, Pastoor Bollenstraat, Zussen (monument en dorpsgezicht, MB 17/3/1995) 
Het dossier voor de restauratie en herbestemming van de pastorie tot klaslokalen is reeds 
verschillende jaren lopende. In 2011 kwam eindelijk meer schot in de zaak. In mei werd een 
bouwaanvraag ingediend. Op 8 juni vond een 
eerste overleg over het dossier plaats tussen 
architect en Onroerend Erfgoed, waarbij ook 
ZOLAD+ aanwezig was. Omdat de 
restauratieopties onvoldoende waren 
doorgesproken gaf Onroerend Erfgoed een 
ongunstig advies waarop het dossier werd 
opgeschort. Op 19 oktober vond een plenaire 
vergadering plaats om het dossier volledig te 
overlopen. In 2012 zullen het restauratiedossier 
en de bouwaanvraag ingediend worden.  
 
 
 

Gerestaureerde Sint-Martinuskerk in Genoelselderen, 
tijdens Dag van de Open Kerken 

Pastorij van Zussen 
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22. Hoeve Vrijens, Bovenstraat 52, Kanne (monument en dorpsgezicht, MB 17/3/1995) 
De hoeve werd verkocht aan drie zussen die er elk op termijn een woning in willen 
onderbrengen. De vorige eigenaar behoudt eveneens een woonplaats binnen het complex. 
Het totaalproject werd voor het eerst voorgesteld aan Onroerend Erfgoed, gemeente en 
ZOLAD+ tijdens een plaatbezoek op 29 april. Het dossier werd daarna nog enkele malen 
besproken met Onroerend Erfgoed en wordt momenteel op punt gesteld.  
 
23. Herwaardering begraafplaatsen 
Naar aanleiding van de problematiek rond verwaarloosde graven, werkte ZOLAD+, in 
samenspraak met de dienst Bevolking, een voorstel uit voor de inventarisatie van 
waardevolle graven gekoppeld aan de opmaak van herwaarderingsplannen voor de 
beschermde kerkhoven en de uitwerking van onderhoudsplannen. Het voorstel om de 
inventarisatie uit te besteden aan een deskundige werd om financiële redenen niet 
weerhouden door het schepencollege. In 2012 worden de mogelijkheden verder bekeken.  
 

24. Smidse Darcis, Genendries 13, Millen 
(monument en dorpsgezicht, MB 17/3/1995) 
De vergunningsaanvraag voor de restauratie 
van de voormalige smidse werd ongunstig 
geadviseerd door Onroerend Erfgoed omdat 
de restauratieopties niet op voorhand waren 
besproken met de erfgoedconsulent en de 
bouwaanvraag onvoldoende informatie 
bevatte die de keuzes motiveerde. Op 21 
oktober werd daarom een plaatsbezoek 
georganiseerd waarbij het dossier werd 
toegelicht. Begin 2012 werd de 
bouwaanvraag opnieuw ingediend.  

 
25. Onderhoud kapellen 
De heemkringen stelden op vraag van de dienst cultuur inventarissen samen van de kapellen 
in de gemeente. De bedoeling van het gemeentebestuur is het onderhoud van dit erfgoed te 
stimuleren d.m.v. een premiereglement. ZOLAD+ maakt deel uit van de werkgroep. In juli 
vond een eerste overleg plaats. In 2012 worden contacten gelegd met het Regionaal 
Landschap.  

Schuur met vakwerkwand, smidse Darcis 
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Locatie van verkaveling ‘Mostert’ 

Verkaveling Mostert te Teuven 

Collector Bachbeek te Teuven 

 

Archeologie 
 

 

Pre-2011 dossiers en hun vervolg 
 
1. Verkaveling Mostert te Teuven 

Het onderzoek aan de verkaveling werd 
uitgevoerd door Condor Archaeological 
Research en ging van start in week 12. Het 
onderzoek werd zonder vondsten afgerond. 
 
2. vTn2-Lijn Opwijk-Voeren 
In een kort verslag schreef ARON bvba op 16 
augustus 2011: 
 
“Op het deeltraject te Voeren werden slechts 3 
sites aangetroffen en dit telkenmale bij de 

aanleg van de A-sleuf.  
Peerdsweg en Rullenweg (Voeren, PS 30-31): hier werd zoals verwacht de neolithische site - 
gekend uit het archeologisch onderzoek ten tijde van VTN1- aangesneden. Het onderzoek 
leverde naast 10 kuilen -waaronder vermoedelijk 2 restanten van gebioturbeerde 
haardkuilen of haardplaatsen - en een mogelijk neolithische greppel, 2 grote debitagezones 
op (i.e. locaties waar de lokaal ontgonnen vuursteen tot halffabrikaten bewerkt wordt): één 
gelegen op de onderkant van de oostelijke flank van het droogdal (25 x 7 m) en één gelegen 
op de top van de westelijke flank van hetzelfde droogdal (50 x 7 m)  (opm: beide zones zijn 
telkens 7 m breed owv de verstoring van VTN1).  
 
Tussen Reesberg (PS 36) en Mabrouck (PS 37) t.h.v. cai 700665 werd een afvallaag 
aangetroffen die aan ijzerwinning gerelateerd kan worden  
 
(…) Te Rullen werden iets meer dan 5600 fragmenten silex gerecupereerd. Het betreft bijna 
uitsluitend debitage-afval in de vorm van afslagen.” 
 
3. Collector Bachbeek te Teuven 

 
Het verkennend booronderzoek werd in 
januari gegund aan Condor Archaeological 
Research. Het onderzoek werd uitgevoerd in 
week 7 en resulteerde in een betere 
afbakening van het onderzoeksgebied: Bijna 
80% van het initiële onderzoeksgebied werd 
niet voor onderzoek weerhouden. In 2012 zal 
het definitieve onderzoek uitgevoerd worden. 
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4. Hoeneveldje te ’s Gravenvoeren 
Een eerste overleg had plaats op 8 februari 2011. Op basis van dit overleg werden de 
bijzondere voorwaarden opgemaakt. Ongeveer een maand nadien werd, omwille van 
voornamelijk financiële redenen, het project afgeblazen. Naar verluidt zou het project in 
2012 opnieuw opgestart worden. 
 
 

Dossiers 2011 
 
5. De Schans van Navagne 
Al van bij de toetreding van Voeren tot ZOLAD+ kwam de schans van Navagne naar voor als 

één van de monumenten waar de nodige 
aandacht aan mocht besteed worden. Dit 
werd concreet toen, in het kader van een 
artikel rond de belegeringen van Maastricht, 
de schans een grote historische rol bleek te 
hebben gespeeld. Op 11 maart 2010 werd, op 
vraag van ZOLAD+, een eerste overleg 
georganiseerd tussen de latere fusiegemeente 
Eijsden (wethouder G. Jacobs) en ZOLAD+. 
Door de fusie van de gemeente Eijsden en de 
gemeente Margraten, kreeg het overleg geen 

concreet vervolg. 
Begin augustus 2011 werden de contacten tussen ZOLAD+ en de gemeente Margraten-
Eijsden weer hersteld. Een tweede overleg had plaats op 14 september 2011. Dit overleg 
resulteerde in een projectvoorstel (bijlage 15). In december 2011 werd een nieuw overleg 
georganiseerd tussen de gemeenten Voeren en Eijsden-Margraten en ZOLAD+. Het doel van 
het overleg was een brede consensus wat er met de site, die grensoverschrijdend is, mocht 
en kon gebeuren. Het overleg resulteerde ook in een afsprakenlijst. Het indienen van een 
beschermingsvoorstel is één van deze afspraken. Op 12 januari 2012 zal een eerste 
werkoverleg plaatsvinden.  
 
6. Ingerveld te Voeren 
In oktober reikte ZOLAD+ een advies (V/2011/6/52/A) uit voor de bouw van verschillende 
sociale woningen in ’s Gravenvoeren. Groot was echter de verrassing toen de melding kwam 
dat de provinciale cel van Onroerend Erfgoed in 2010 groen licht gaf aan de verkaveling. 
 
“Zoals verondersteld mocht worden, is er bij de bouwaanvraag voor de wegen, riolerings- en 
omgevingswerken in Voeren- Einde wel degelijk een advies aan Onroerend Erfgoed gevraagd 
en vervolgens afgeleverd. Dit advies (…) luidde dat er geen bezwaar is tegen de aflevering 
van de stedenbouwkundige vergunning.” (mailverkeer dd. 25/10/2011) 
 
De reden waarom dit dossier als gunstig werd geadviseerd is onbekend. Dit dossier was wel 
de onmiddellijk aanleiding om maandelijks een overleg te organiseren waarop de aanvragen 
van de ZOLAD+-gemeenten besproken worden. Op deze manier worden misverstanden in de 
toekomst vermeden. 



 

 

 

Bouwkundig erfgoed 
 

 

Pre-2011 dossiers en hun vervolg 
 
1. Sint-Lambertuskerk, ’s Gravenvoeren (monument, MB 4/11/2002) 
De eerste fase van de werken (restauratie dak, toren) ging van start in januari. In mei startte 
ook fase 2 (restauratie gevels, glas-in-loodramen).  
 
2. Ontsluiting elektriciteitscabines 
In Voeren vind je een aantal torenachtige elektriciteitscabines. Deze 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. In 2011 werd niets meer over dit dossier vernomen.  
 
3. Hoeve Stroevenbos, Sint-Martens-Voeren (inventaris) 
Na een eerste bespreking in 2010 werden 
in april 2011 aangepaste plannen 
ingediend als bouwaanvraag. In het kader 
van de advisering van de 
vergunningsaanvraag gebeurde op vraag 
van ZOLAD+ een nieuw plaatsbezoek. 
Aangezien  met een paar belangrijke 
punten niet akkoord gegaan kon worden 
(ramen achtergevel) gaven zowel 
Onroerend Erfgoed als ZOLAD+ een 
ongunstig advies (V/2011/31/39/BE). Het 
dossier werd ingetrokken en tijdens een 
overleg op 7 juli kon een compromis 
bereikt worden; de leefruimte wordt 
verplaatst naar een hoek van het gebouw, waar een grote raamopening voorzien kan 
worden in een reeds aangetaste gevel. Het oorspronkelijke uitzicht van de achtergevel kan 
zo bewaard blijven. Het dossier werd intussen vergund.  
Hoeve Strouvenbos zal door Onroerend Erfgoed voorgedragen worden voor bescherming bij 
de beschermingscampagne die voor 2012 gepland is (>>).  
 
4. OCMW-gebouw, Dorpsstraat, Moelingen (inventaris)  
De vergunningsaanvraag voor de herbestemming en uitbreiding van het voormalige OCMW-
gebouw in Moelingen werd op 12/4/2011 geweigerd omwille van een negatief advies van de 
gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar (ZOLAD+ adviseerde gunstig onder voorwaarden 
(V/2010/11/21/BE)).  Tijdens het overleg van 7 juli tussen Ruimte, Erfgoed, ZOLAD+ en de 
gemeente werd duidelijk dat Ruimtelijke Ordening bij haar standpunt zou blijven. Er werd 
gesuggereerd het dossier opnieuw in te dienen en een beroepsbeslissing van de Provincie af 
te wachten. Een nieuw bouwdossier werd in november ingediend (V/2011/58/78/BE). 
 
 

Hoeve Stroevenbos 
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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. Het dossier werd in eerste instantie 
ongunstig geadviseerd door Onroerend Erfgoed (weigering vergunning op 12/4/2011), maar 
na verder overleg kon een akkoord bereikt worden. Eind april werd reeds een nieuwe 
aanvraag ingediend, die op 2 augustus 2011 vergund werd.  
 
 

Dossiers 2011 
 
6. Geografisch beschermingsdossier Voeren 
Onroerend Erfgoed Limburg kreeg van de bevoegde minister een gunstig advies om een 
geografische beschermingscampagne voor Voeren op te starten. Een indicatieve lijst van 
panden die mogelijk in aanmerking komen werd reeds opgesteld. De uitwerking van het 
dossier is voorzien voor 2012. ZOLAD+ tracht het dossier mee op te volgen.  
 
7. Fietsroutenetwerk 
De erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed stelde de fietsroute voor Voeren samen. De kaart 
zal in 2012 op punt gesteld worden. (<<) 
 
8. Ribbishofken, Steenbos, ‘s Gravenvoeren (ankerplaats) 
Deze zonevreemde hoeve werd verkocht met de opschortende voorwaarde van het 
verkrijgen van een vergunning. Er bestond discussie of de hoeve al dan niet ‘verkrot’ is en 
heropgebouwd mag worden. ZOLAD+ gaf een gunstig preadvies voor renovatie omwille van 
de cultuurhistorische en cultureel-landschappelijke waarde. Het bouwdossier, ingediend in 
juli (V/2011/38/49/BE), werd vergund in september. 
 
9. Hoeve Middelhof, Remersdaal (inventaris) 
De eigenaar wenst deze waardevolle hoeve met rijke vakwerkconstructie op de verdieping te 
verbouwen tot meergezinswoningen en/of vakantiewoningen. ZOLAD+ werd op 20 mei 
uitgenodigd voor een plaatsbezoek en verkennend gesprek. Sindsdien werd niets meer 
vernomen van dit dossier. De hoeve is in slechte toestand, restauratie dringt zich op.  
 

10. Vakwerkhoeve, Winandus 6, ‘s Gravenvoeren 
(inventaris) 
Deze waardevolle, grote, U-vormige hoeve, bijna 
volledig opgebouwd uit stijl-en-regelwerk ligt in het 
centrum van ’s Gravenvoeren. Naar aanleiding van 
de verkoop van de hoeve vroeg de vorige eigenaar 
de regularisatie van een aantal niet-vergunde 
werken aan. Na plaatsbezoek kon vastgesteld 
worden dat de werken met het nodige respect voor 
het erfgoed gebeurd waren en werd een gunstig 
advies gegeven (V/2011/47/65/BE). Tijdens het 

overleg van 18 november werden de eerste verbouwingsplannen van de nieuwe eigenaars 
reeds voorgelegd.  
  

Vakwerkhoeve Winandus 6 
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11. Vakwerkschuur, Schilberg, Sint-Martens-Voeren (monument, MB 20/11/2001) 
De beschermde vakwerkschuur – gelegen in het 
veld, zonder bijhorende hoeve – staat al jaren te 
verkommeren. De gemeente wenst een oplossing 
voor dit dossier. Na overleg met Onroerend 
Erfgoed en ZOLAD+ (overleg 18 november) werd 
een gecoördineerd advies gecommuniceerd naar 
de eigenaars.  Een vroeger voorstel tot 
verbouwing en uitbreiding tot woning wordt 
ongunstig geadviseerd, maar een bescheiden 
eengezinswoning binnen het bestaande volume 
kan wel toegelaten worden.  

 
12. Voormalig gemeentehuis, Teuven-Dorp, Teuven (monument en dorpsgezicht, MB 
28/5/2003) 
Voor de restauratie van het oud-gemeentehuis in 
Teuven werden in het verleden reeds verschillende 
voorstellen gedaan, maar deze werden niet 
goedgekeurd. Tijdens het overleg van 18 november 
werd een nieuw ontwerp voorgelegd. Het pand 
wordt herbestemd tot vakantieverblijf voor 
groepen, waarbij het hoofdgebouw zuiver 
gerestaureerd wordt. Een bijgebouw wordt 
heropgebouwd met dezelfde verschijningsvorm als 
het oorspronkelijke volume. Het voorstel werd principieel goedgekeurd.  
 

13. Sint-Martinuskerk, Sint-Martens-Voeren 
(monument en dorpsgezicht, MB 11/04/1984)   
De kerk van Sint-Martens-Voeren wordt 
gerestaureerd (kerkhofmuur, gevels, daken). In 
2011 werd de restauratiepremie toegekend en 
het aanbestedingsdossier afgerond. De werken 
zullen starten in 2012.  
 
14. O.L.V. Ten Hemelopnemeningkerk, 
Moelingen (monument, MB 4/11/2002) 
Een globaal restauratiedossier is in opmaak. 

Het dossier werd voorbesproken met Onroerend Erfgoed tijdens het overleg van 18 
november.  
 
 
 
 
 

Beschermde vakwerkschuur Schilberg 

Oud-gemeentehuis Teuven 

Sint-Martinuskerk, Sint-Martens-Voeren 
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Deel III 
Eindbalans 2010 & Begroting 2011 
 
 
 
Niet publiek 
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Bijlage 1. Plan van aanpak 2012 & Planning 2012 
 

 

Plan van Aanpak & Planning 2012 
 
 

 
 
In navolging van de afsprakennota van 2011 tussen het Agentschap Onroerend Erfgoed 
(Toen nog Agentschap Ruimte & Erfgoed) en ZOLAD+ werd voor 2012 een nieuwe nota 
gevraagd. Deze nota met het plan van Aanpak voor 2012 werd ingediend op 1 december 
2011. Het plan van aanpak is opgebouwd uit twee 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 2011 werd gedaan en welke accenten er in 2012 zullen 
gelegd worden en welke stappen er worden ondernomen.  
 
2. Te verwachten of in te plannen projecten per module  
In de afsprakennota van 2011 lijstten de erfgoedconsulenten voor zover mogelijk enkele te 
verwachten of in te plannen projecten op. Deze worden nu aangevuld met een korte 
toelichting over de resultaten en de acties in 2012. Nieuwe projecten staan aangemerkt met 
een asterisk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlagen bij Jaarverslag ZOLAD+ 2011 
 

 

84 

 

 



 
Bijlagen bij Jaarverslag ZOLAD+ 2010 

 

85 

 

 
DEEL I – ACTIES PER CLUSTER PER ITEM 
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Toelichting 

 
 
 
Acties voor 2012 

Algemeen     

Afsprakencluster Beleid & Beheer 

Opmaken van een meerjarenbeleidsplan en 
beheerplan voor 2011 

 
  Het beleidsplan zal aangepast worden naar de 

evoluties op Vlaams niveau 

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 

 ja 

Er werd contact opgenomen met de gemeente Kortessem. Een tijd was een toetreding hangende, maar sprong ultiem 
af. De reden hiervoor was dat het bestuur de meerwaarde van een IOED niet inzag. ZOLAD+ werd echter nooit 
uitgenodigd de werking officieel toe te lichten. In november kwam de gemeente Hoeselt praten over een eventuele 
toetreding. 

Afronding eventuele toetreding Hoeselt 

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

 Nee 
Er werden herhaalde pogingen gedaan om de diverse ambtenaren tot samenwerking te overtuigen. Geen van de 
aangesproken ambtenaren ging uiteindelijk in op onze vraag. De erfgoedcel was in 2011 nog niet werkzaam. 

Er wordt nog een poging ondernemen (lage 
prioritei) 

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

   

ZOLAD+ schrijft enkele Onroerend Erfgoed-
paragrafen en probeert deze geïmplementeerd te 
krijgen in de diverse plannen als de gelegenheid 
zich voordoet 

   

  
Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid 

 

Registreren van de verworven kennis en 
toegankelijk stellen voor derden 

 Ja 
ZOLAD+ gaf in 2011 twee publicaties uit: een eerste was een publieksgericht naslagwerk over de opgravingen bij het 
Europark, een tweede een brochure in het kader van OMD 2011.  

ZOLAD+ zal hier zelf geen nieuwe initiatieven 
nemen, maar werkt mee aan externe initiatieven 

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

 ja 
De erfgoedconsulenten namen deel aan verschillende studiedagen en verzorgden ook zelf bij gelegenheid een 
presentatie. Zie ook hiervoor jaarverslag 2011 

ZOLAD+ blijft hierop inzetten 

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

 ja Zie hiervoor jaarverslag 2011 ZOLAD+ blijft hierop inzetten 

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

 ja 
Landschap vertelt; open kerken, OMD, Erfgoeddag, dag van de trage wegen, Nacht van de duisternis, info-avonden. 
Informeren van specifieke doelgroepen gebeurt ad hoc in het kader van de loketfunctie. Zie ook hiervoor jaarverslag 
2011 

ZOLAD+ blijft hierop inzetten 

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

 ja 
de prospectievrijwilligers werden regelmatig samengeroepen (Zie jaarverslag 2011). Bij het actualiseren van de 
inventaris bouwkundig erfgoed in Bilzen werden vrijwilligers ingeschakeld (Zie ook hiervoor jaarverslag 2011). 
Samenwerking in het kader van Open Kerken en OMD.  

ZOLAD+ blijft hierop inzetten 

Ondersteuning Open Monumentendag en 
andere sensibiliserende activiteiten  

 ja ZOLAD+ ondersteunde en coördineerde, zoals ook in 2010, de Open Monumentendag.  ZOLAD+ blijft hierop inzetten 

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

 
ja 

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+ blijft hierop inzetten 

ja ZOLAD+ probeerde in het kader van de problematiek van verwaarloosde graven de opmaak van herwaarderingsplannen Het project in Riemst werd om financiële redenen 
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op gang te brengen. - Zie hiervoor jaarverslag 2011 uitgesteld. Het voorstel wordt aan het 
kerkbestuur van Sint-Martens-Voeren voorgelegd.  

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

 

nee 
ZOLAD+ plande de aanlevering van teksten in het kader van erfgoedontsluiting voor Natuurpunt (Caestert, Tiendeberg) 
en Orchis (Watermolen Bilzen). Beide projecten werden om onbekende redenen op de kalender van 2012 gezet. 

ZOLAD+ contacteert de partners 

ja 
In 2011 werd actief samengewerkt met de monumentenwacht. Zie ook hiervoor jaarverslag 2011. ZOLAD+ werd ook 
betrokken bij het project rond trage wegen in Voeren 

ZOLAD+ werkt nauw samen met de 
monumentenwacht in het kader van het dossier 
Veldwezelt-Hezerwater 

  
 

 
 

Afsprakencluster Deontologie en gedragscode 
 

Aan Agentschap Onroerend 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 

 
Geen gevallen 

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

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

 
Geen gevallen 

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

  
 

 
 

Afsprakencluster Organisatie 

 

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

 ja ZOLAD+ opereert als een zelfstandige speler Doorlopend 

Beheren van de eigen financiën  ja ZOLAD+ beheert de eigen financiën Doorlopend 

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

 ja Zie hiervoor de verslagen van de RVB Doorlopend 
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Item uit de resultaatsverbintenis 
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Toelichting 

 
 
 
Acties voor 2012 

Archeologie 
  

  

 Afsprakencluster inventarisatie  
Werken aan een overzicht  van gekende sites, 
objecten en vondsten 

 ja De bestaande lijst van sites, objecten en vondsten worden geactualiseerd opgelijst ZOLAD+ blijft hierop inzetten 

Respecteren vondstmeldingsplicht  ja ZOLAD+ respecteert de vondstmeldingsplicht, zie hiervoor jaarverslag 2011 ZOLAD+ blijft hierop inzetten 
Actualiseren CAI  ja Zie hiervoor jaarverslag 2011 ZOLAD+ blijft hierop inzetten 
In kaart brengen van de huidige en de 
toekomstige ruimtelijke ontwikkeling,   

Ja ZOLAD+ is op de hoogte van nieuwe RUP’s en adviseert deze desgevallend ZOLAD+ blijft hierop inzetten 

nee In de gemeente Bilzen werden de RUP’s niet doorgegeven. Vanaf 1/10/2011 kwam hier verbetering in. ZOLAD+ blijft hierop inzetten 

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

 nee ZOLAD+ werkt verder aan een verstoringskaart (geen nieuwe initiatieven) 
ZOLAD+ zal hier zelf geen nieuwe initiatieven 
nemen, maar werkt mee aan externe initiatieven 

Uitvoeren (of laten uitvoeren) van niet-
vergunningsplichtige prospecties  

 ja Zie hiervoor jaarverslag 2011 ZOLAD+ blijft hierop inzetten 

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

 
 

 

 
 

Afsprakencluster Advisering & opvolging 

 

Bewaken van de integratie van het onroerend 
erfgoedbeleid in de structuurplanning en de 
stedenbouw. 

 ja Zie ook hiervoor jaarverslag 2011 ZOLAD+ blijft hierop inzetten 

 Voorstellen formuleren van richtlijnen voor 
kwaliteit in openbare domeinen.   nee Dit is niet haalbaar gebleken.  ZOLAD+ zal hier geen actie ondernemen 

 Adviseren van belangrijke / grotere ruimtelijke 
planningsprocessen en complexere projecten in 
uitvoeringsfase 

 ja 
Op voorwaarde dat de gemeenten ZOLAD+ betrekken in dergelijke projecten. Dit is sinds de invoering van de bijzondere 
procedure problematisch gebleken 

ZOLAD+ blijft hierop inzetten 

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

 ja Zie hiervoor jaarverslag 2011 ZOLAD+ blijft hierop inzetten 

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

 ja Zie hiervoor jaarverslag 2011 ZOLAD+ blijft hierop inzetten 

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

 ja Zie hiervoor jaarverslag 2011 ZOLAD+ blijft hierop inzetten 

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

 ja Zie hiervoor bijlage bij jaarverslag 2011 ZOLAD+ blijft hierop inzetten 
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Afsprakencluster Beheer en beleid 
 

  ja Vormt een onderdeel van de loketfunctie van ZOLAD+ Doorlopend 

   

 
 

Afsprakencluster Veldwerk & Deponering / archivering 

 

Respecteren van vergunningsplicht  ja 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) 

 ja Zie ook hiervoor jaarverslag 2011 Doorlopend 

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 Agentschap Onroerend Erfgoed 

 ja Zie ook hiervoor jaarverslag 2011 Doorlopend 

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. 

 nvt 
Nvt.  
ZOLAD+ biedt een uitsluitend dienstverlening inzake advisering en begeleiding. Deze dienstverlening is kosteloos voor 
derden. 

 

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

 nee ZOLAD+ richtte een tijdelijk depot in. De vondsten zullen op termijn naar het provinciale depot verhuizen 

 

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 

 nee ZOLAD+ richtte een tijdelijk depot in. De vondsten zullen op termijn naar het provinciale depot verhuizen 

 

   

 
Afsprakencluster Deontologie en gedragscode 

 

Onderschrijven van de deontologische code van 
de archeoloog 

 ja De erfgoedconsulent onderschrijft de deontologische code van de archeoloog  
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Toelichting 

 
 
 
Acties voor 2012 

Bouwkundig erfgoed  

  
Afsprakencluster inventarisatie 

 

Vervolledigen van de inventarissen bouwkundig 
erfgoed  ja 

De inventaris van Bilzen werd in 2011 volledig gecontroleerd en gefotografeerd. De aanzet voor een aanvulling van de 
inventaris werd gegeven. Nieuwe gegevens en foto’s werden overgemaakt aan Onroerend Erfgoed 

Controle van de inventaris van Lanaken wordt 
voorzien. Opstart project uitbreiding inventaris 
Bilzen 

   
  

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  

 ja 
ZOLAD+ maakte hieromtrent afspraken met de gemeentelijke diensten. De RUP’s worden voortaan overgemaakt ter 
advies. Zie ook jaarverslag 2011 

ZOLAD+ blijft hierop inzetten 

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. 

 ja 
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. 

ZOLAD+ blijft hierop inzetten 

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

ZOLAD+ krijgt de werfverslagen van de gemeentelijke dossiers en dossiers van de kerkfabrieken. Lopende werven 
werden enkele malen bezocht. Een meer actieve rol nam ZOLAD+ hier niet op. 

ZOLAD+ volgt vergunde werken op via 
werfverslagen 

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,…) 

 ja 
Op vraag van de gemeente Riemst werd een draaiboek voor restauratiedossiers opgesteld. Voor de stad Bilzen werden 
aanbevelingen gedaan voor de monitoring van bouwkundig erfgoed. Enkele kleine acties zoals aanmoedigen 
lidmaatschap monumentenwacht, en advies bij concrete vragen van de gemeenten.  

ZOLAD+ ondersteunt de gemeenten bij vragen en 
problemen. ZOLAD+ wordt betrokken bij nieuwe 

dossiers.  

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

 ja De afsprakennota met de gemeenten werd in 2011 lichtjes bijgestuurd. De afspraken worden opgevolgd.  Doorlopend 

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

 ja ZOLAD+ houdt register bij Doorlopend 

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

 

ja 
ZOLAD+ legde verschillende plaatsbezoeken af en gaf preadvies. De dossiers worden opgevolgd en begeleid tot aan de 
bouwvergunning. 

ZOLAD+ blijft hierop inzetten 

nee Werfopvolging gebeurde niet.  

   

  
Afsprakencluster Beheer en beleid 

 

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

 ja 
Kadert in de loketfunctie van ZOLAD+. Bij vragen werd zo veel mogelijk een plaatsbezoek afgelegd. Enkele infoavonden 
over bouwkundig erfgoed werden georganiseerd. Zie ook vorige punt. 

ZOLAD+ blijft hierop inzetten 
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derden. 

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 

 Nvt ZOLAD+ beantwoordde enkele vragen van particulieren, maar nam hierin zelf geen actieve rol op. ZOLAD+ neemt hierin geen initiatieven 
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DEEL II – TE VERWACHTEN OF IN TE PLANNEN PROJECTEN PER MODULE 
 
In dit deel worden de meest tijdsintensieve onderdelen van de resultaatsverbintenis 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  

 
Verloop actie: 

In 2010 werd hier wegens tijdsgebrek nauwelijks aandacht aan besteed. In 2011zou dit weer 
hoog op de agenda geplaatst worden. Weersomstandigheden beslisten hier anders over. 

 
Prioriteit: 

Hoog 
 
Acties in 2011 
 Wegens de weersomstandigheden zijn hier nauwelijks acties ondernomen 
 
Planning 2012: 

In de maanden dat akkers vrij liggen (augustus, september, oktober) zal er geprospecteerd 
worden 

 
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,…  
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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: 

Vrijetijdsarcheologen 
Politiezone Bilzen-Riemst-Hoeselt-Tongeren 
Centrale Archeologische Inventaris (VIOE) 

 
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 werd deze werkgroep verder bestendigd. Met workshops poogde ZOLAD+ de 
vrijetijdsarcheologen een (beter) (juridisch) referentiekader te scheppen. 

 
Prioriteit: 

Gemiddeld 
 
Acties in 2011 
 De werkgroep kwam vier keer samen. Zie het jaarverslag 2011 voor meer details 
 
Planning 2012: 
 De werkgroep zal ook dit jaar een aantal keren samenkomen 
 
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.  

   
Actoren: 

ZOLAD+ 
Agentschap Onroerend Erfgoed (VIOE) 
Eigenaars bouwkundig erfgoed 
heemkringen/vrijwilligers 

 
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 zullen de 
sloopvergunningen  opgevolgd worden en eventuele wijzigingen doorgegeven worden aan 
het VIOE. In enkele deelgemeenten (Vlijtingen, Vroenhoven, Kanne) zijn de inventaris-
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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. Dit zal afgerond worden 
in 2011.  
Ook voor Voeren trachten we in 2011 alle gegevens ter plaatse te 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: 

Hoog 
 

Acties in 2011: 
Het fotograferen van inventarisitems in Riemst werd afgerond. In Bilzen werd een 
samenwerking met de heemkringen opgezet voor het controleren en fotograferen van de 
inventaris. Samenwerking met de vzw Trage Wegen in Voeren in functie van inventarisatie 
bleek niet zinvol, omwille van te uiteenlopende doelstellingen.  
 

Planning 2012: 
Controleren en fotograferen van de inventaris van Lanaken.  
 

*Aanvullen inventaris Bilzen (centrum) 
 
Behoort tot: 
 Afsprakencluster inventarisatie 
 Afsprakencluster advisering en opvolging (bewaken van de integratie van het onroerend 
 erfgoedbeleid in de structuurplanning en de stedenbouw) 
 (valt ook onder Module IIa Evaluatie en waardering) 
 
Doelstelling: 
 In de bestaande inventaris bouwkundig erfgoed van Bilzen ontbreken een aantal belangrijke 
 panden uit de meer recente periodes  (eind 19de, 20ste eeuw, stationsbuurt etc.). Via een 
 aanvulling van de inventaris wil de stad dit hiaat opvullen.  
 
Actoren: 
 ZOLAD+ 
 stedelijke dienst RO 
 heemkringen 
 Agentschap Onroerend Erfgoed (VIOE) 
 
Verloop actie: 
 ZOLAD+ coördineert en ondersteunt het project.  Voor de inventarisatie worden enkele leden 

van de heemkringen aangesproken.  De (voorlopige)  handleiding inventariseren van het 
(voormalige) VIOE zal gevolgd worden. Er wordt een werkgroep opgericht met 
vertegenwoordigers van de stedelijke diensten en het Agentschap Onroerend Erfgoed om 
het project op te volgen.  

 
Prioriteit: 
 Gemiddeld  
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*Inventarisatie graven van lokaal historisch belang Riemst 
 
Behoort tot: 
 Afsprakencluster inventarisatie 
 Afsprakencluster ontsluiting en publieksgerichtheid (Ontwikkelen van eigen initiatieven ter 

ondersteuning van het (lokaal) erfgoed) 
 
Doelstelling: 
 In kaart brengen van de graven van lokaal historisch belang, in functie van toekomstig beheer 
 van de begraafplaatsen. Sensibiliseren en onder de aandacht brengen van funerair erfgoed.  
 
Actoren: 
 ZOLAD+ 
 gemeente Riemst (dienst bevolking) 
 Grafzerkje vzw 
 (provincie Limburg (subsidiërende overheid)) 
 
Verloop actie: 
 Naar aanleiding van de problematiek rond verwaarloosde, waardevolle graven, groeide in 

2011 in Riemst het plan om de gemeentelijke begraafplaatsen te beheren, in functie van 
toekomstig beheer van de begraafplaatsen en gekoppeld aan de opmaak van 
herwaarderingsplannen voor de beschermde kerkhoven. Het project werd echter om 
financiële redenen uitgesteld. Mogelijk wordt wel nog een bescheiden versie van het project 
opgestart, m.n. inventarisatie in samenwerking met vrijwilligers van Grafzerkje vzw.  

 
Prioriteit: 
 Laag 
 
 

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: 
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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 
Montenaken te Vroenhoven 
Uitbreiding industrieterrein “Op ‘t Reeck” 

 
Prioriteit: 

Hoog 
 
Acties in 2011: 

Er werden voor alle locaties, de locaties te Bilzen uitgezonderd, bijzondere voorschriften 
opgesteld. De meeste van deze projecten werden nog in 2011 gegund 

 
Acties in 2012: 

De projecten zullen in de loop van 2012 en 2013 uitgevoerd worden. Er wordt ook bijzondere 
voorschriften opgesteld voor de locaties in Bilzen. Er wordt in overleg met de gemeente 
Lanaken en Voeren gekeken of er ook voor deze gemeenten aanbestedingsdossiers kunnen 
opgesteld worden. 

 
 
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 
Monumentenwacht 
(Agentschap Onroerend 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 
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onderzoek onderzocht worden. Eén ervan gebeurt buiten de organisatie van ZOLAD+ om; het 
kadert met name in een studieopdracht van Agentschap Onroerend 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 
 (Pietersheim te Lanaken, >>) 

 
Prioriteit: 

Gemiddeld 
 
Acties in 2011: 

Er werden twee extra locaties toegevoegd: de locatie van een veronderstelde donjon ter 
hoogte van de Millerdries (Zie ook hiervoor jaarverslag 2011) en de Schans van Navagne te 
Moelingen (ibid.). Voor alle dossiers werd een prijsvraag rondgestuurd. Er zal in 2012 
onderhandeld worden met de gemeenten om de prospectie uit te voeren. 
De prospectie ter hoogte van de Krijtstraat werd voor het derde jaar op rij uitgesteld. De 
reden hiervoor moet gezocht bij de recente hervormingen van het Agentschap en de 
hiermee gepaard gaande heroriëntering van een aantal taakstellingen. 
De studieopdracht rond de Bandkeramische bewoning langs de toekomststraat in Riemst 
werd in oktober 2011 opgeleverd. 

 
Acties 2012: 
 ZOLAD+ zal in de loop van 2012 zelf prospecteren. 
 
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+ 
(Agentschap Onroerend Erfgoed) 
(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 
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Maastricht een regionale kennisbalans opgesteld worden die moeten toelaten de dossiers 
die een definitief onderzoek eisen, beter te verantwoorden. 

 
Dossiers: 
 <geen dossiers> 
 
Prioriteit: 

Laag 
 
Acties in 2011: 

Geen, tenzij een overleg met de gemeente Maastricht met het oog op een samenwerking. 
Een van de doelstellingen van deze samenwerking is de inhoudelijke onderbouwing van 
sommige dossiers. 

 
Acties in 2012: 
 geen 
 
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+ 
(Agentschap Onroerend 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 Agentschap Onroerend Erfgoed. 

 
Dossiers: 
 <geen dossiers> 
 
Prioriteit: 

Laag 
 
Acties in 2011: 
 geen 
 
Acties in 2012: 

Geen. ZOLAD+ wacht het nieuwe decreet Onroerend Erfgoed af. In 2013 zullen hieromtrent 
nieuwe plannen gemaakt worden. 
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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+ 
Agentschap Onroerend Erfgoed 
(gemeenten) 

 
Verloop actie: 

Er is geen concreet 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.  
 

Prioriteit: 
Gemiddeld 

 
Acties in 2011: 

Geen. Vanuit Onroerend Erfgoed werd afgetoetst of een bouwhistorische registratie van 
inventarispanden die gesloopt worden, tot de mogelijkheden behoort. Met dit idee gebeurde 
tot nog toe verder niets.  
 

Planning 2012: 
Geen acties gepland. 
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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 
(Agentschap Onroerend 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): 

Bilzen  Abdijstraat 2 
Bilzen  St. Catharinastraat 
Bilzen  Tongersestraat 
Bilzen  Brakmaalweg 
Bilzen  Tongersestraat 
Bilzen  Bivelenweg 
 
Riemst  Iers Kruisstraat (vervolg) 
Riemst  De Moult 
Riemst  KMO Op 't Reeck 
Riemst  Wilder-Montenaken 
Riemst  Vlijtingerweg 20 
Riemst  Maastrichtersteenweg 56 
Riemst  RVK-weg - Ophemmerveld 
Riemst  Tommendael 
Riemst  Iers Kruisstraat 
 
Lanaken Daalbroekstraat (vervolg) 
Lanaken Diepestraat 
Lanaken Molenweideplein 
Lanaken industrieweg 
Lanaken Europark 129 
Lanaken Priestersweg 25 
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Voeren  Bachbeek 
Voeren  Pley 1 
Voeren  Schilberg 10 

 
 
Prioriteit: 
 gemiddeld tot hoog (dossierafhankelijk) 
 
Acties in 2011: 
 Zie hiervoor jaarverslag 2011 
 
Acties in 2012: 
 Dezelfde als voorgaande jaren 
 
 
* Behouden (conserveren) in-situ via studie-opdrachten 
 
Behoort tot: 

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

 
Doelstelling: 

Het (tijdelijk?) behoud in situ door het (laten) uitvoeren van studie-opdrachten in breed 
overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed.  

 
Actoren: 

ZOLAD+ 
eigenaars 
Agentschap Onroerend Erfgoed 

 
Verloop actie: 

In 2011 deed ZOLAD+ het voorstel om twee zones waar tientallen Romeinse metalen 
vondsten werden aangetroffen als onderwerp van een studie-opdracht te laten fungeren.  

 
Dossiers: 
 Herderen-Hoogboschveld 

Riemst-Bovenveld 
 
Prioriteit: 

Gemiddeld 
 
 
Acties in 2012: 
 Afhankelijk van de stappen die op hoger niveau worden ondernomen 
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Behouden (conserveren) in-situ via beleidsondersteunende initiatieven 
 
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 
Agentschap Onroerend Erfgoed 

 
Verloop actie: 

In 2010 deed ZOLAD+ het voorstel om de zone rond de waterburcht van Pietersheim op te 
nemen in een BeWAEr-zone. In 2011 zal dit verder uitgewerkt worden. 

 
Dossiers: 
 Pietersheim 
 
Prioriteit: 

Gemiddeld 
 
Acties in 2011: 

Er werden verschillende AAZ’s (opvolger van de BeWAEr-zones) opgemaakt. Pietersheim was 
daar niet bij. De reden hiervoor is dat er prioriteit gegeven werd aan die zones die op termijn 
bedreigd kunnen worden. Zie hiervoor het jaarverslag 2011 

 
Acties in 2012: 
 Geen 
 
 
Behouden (conserveren) in-situ  
 
Behoort tot: 

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

 
Doelstelling: 

Het beschermen van archeologische sites 
 
Actoren: 

ZOLAD+ 
(Agentschap Onroerend 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 
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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 Onroerend Erfgoed. 

 
Dossiers: 

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

 
Prioriteit: 

Laag 
 
Acties in 2011: 

Uitvoering terreinwerk Toekomststraat te Riemst 
Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen 
Voorstellen formuleren voor nieuwe studie-opdrachten (zie jaarverslag) 
Uitwerken van dossier Navagne 

 
Acties in 2012: 

Afronding beschermingsdossiers Caestert en Toekomststraat 
Uitvoering van eventueel goedgekeurde initiatieven 

 
 
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+ 
Agentschap Onroerend 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 : 
 Sint-Hubertusstraat 14, Kanne, mergelschuur 
 Mergelstraat 1, Zussen 
 Sapstraat 25, Grote Spouwen, Blondeswinning 
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 Grote Spouwenstraat 10-12, Grote Spouwen 
 Merem 24, Bilzen (geen actie in 2011) 
 Rentmeesterswoning, Rijkhoven 
 Groenplaats, Rekem, kasteel d’Aspremont-Lynden (geen actie in 2011) 
 Groenplaats, Rekem, woonzorgcentrum 
 Strouvenbos 1-2, Sint-Martens-Voeren, hoeve Stroevenbos 
 
Prioriteit: 

Hoog 
 
Acties in 2011: 

Voor een stand van zaken van de verschillende dossiers zie jaarverslag 
 

Nieuwe dossiers in 2011: 
Appelveldstraat 54, Beverst, vakwerkhoeve 
Tongersesteenweg 140, Herderen, rijkswachtkazerne 
Bovenstraat 52, Kanne, hoeve 
Schilberg, Sint-Martens-Voeren, vakwerkschuur 
... 
 

Planning 2012: 
 ZOLAD+ blijft hierop inzetten. 

 
 
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 
(Agentschap Onroerend Erfgoed) 

 
Verloop actie: 

In 2010 is ZOLAD+ begonnen met het opvolgen van werven van gemeenten en kerkfabrieken. 
Werfverslagen worden gelezen en in de mate van het mogelijke 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. Bij beschermd erfgoed wil 
Agentschap Onroerend Erfgoed er mee op toezien dat ook ZOLAD+ betrokken wordt.  

 
Prioriteit: 

Laag 
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Acties in 2011: 
 ZOLAD+ krijgt de werfverslagen van gemeentelijke dossiers en dossiers van kerkfabrieken. 
 I.v.m. werven van particulieren (niet beschermd) werd geen actie ondernomen. Aangezien de 
 erfgoedconsulent geen technische achtergrond heeft, wordt de meerwaarde in vraag 
 gesteld en dit niet als prioritair beschouwd.  
 
Planning 2012: 
 Cf. 2011. Werfopvolging via werfverslagen en (in de mate van het mogelijke) 
 werfvergaderingen van  werken in opdracht van lokale besturen.  
 
 
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+ 
Eigenaars 
Gemeente 
Agentschap Onroerend Erfgoed 
Kerkbesturen 

 
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.  
In 2011 werden voorstellen uitgewerkt rond herwaarderingsplannen voor beschermde 
kerkhoven. Indien gemeenten en/of kerkbesturen hierin kansen zien kan vanuit ZOLAD+ een 
project opgestart worden.   

 
Prioriteit: 

Laag 
 
Acties in 2011: 

I.v.m. het erfgoedlandschap werd geen actie ondernomen (>>) waardoor ook rond een 
 herwaarderingsplan voor Kanne geen verdere stappen werden gezet. Wel werd een voorstel 
 uitgewerkt voor de opmaak van herwaarderingsplannen voor beschermde kerkhoven in 
 Riemst. Zie hiervoor ook << Module I. Karteren en inventariseren. 

 
Planning 2012: 
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 Het voorstel om een herwaarderingsplan op te maken voor het kerkhof van Sint-Martens-
Voeren wordt voorgelegd aan het kerkbestuur. De initiatieven in Riemst worden voorlopig 
niet heropgestart.  
 

 
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: 

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

 
Prioriteit: 

Laag 
 
Acties in 2011: 
 Geen 
 
Planning 2012: 
 Betere bekendmaking premiereglement Riemst.  
 
 
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 
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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 
 
Acties in 2011: 
 De lopende dossiers werden verder opgevolgd, zie hiervoor het jaarverslag 2011. Er werd 

getracht het project rond kapellen in Riemst nieuw leven in te blazen via een overleg. 
Verdere uitwerking is gepland voor 2012.  

 
Planning 2012: 
 Verdere opvolging lopende dossiers. Medewerking bij project kapellen in Riemst.  
 
 

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 
(Agentschap Onroerend Erfgoed) 

 
Verloop acties volgens de afsprakennota 
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Prioriteit: 
hoog 

 
Acties in 2011: 

Zie hiervoor jaarverslag 2011 
 
Acties in 2012: 
 Zelfde als voorgaande jaren 
 
 
Bouwkundig erfgoed 
 
Adviseren van stedenbouwkundige aanvragen 
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Advisering & Opvolging  
 
Doelstelling: 

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

Actoren: 
ZOLAD+ 
Agentschap Onroerend 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 
2011 geëvalueerd en bijgestuurd worden. Hiervoor wordt overleg georganiseerd met 
Onroerende Erfgoed Limburg en de gemeentelijke diensten Ruimtelijke Ordening.  

 
Prioriteit: 
 Hoog 
 
Acties in 2011: 
 De afsprakennota werd geëvalueerd en bijgestuurd. ZOLAD+ adviseerde 
 vergunningsaanvragen overeenkomstig de gemaakte afspraken.  
 
Planning 2012: 
 ZOLAD+ blijft hierop inzetten.  
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Module IV - Implementeren & integreren 
 
Gemeenschappelijk 
 
Erfgoedlandschappen 
 
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 het onderhoud 
van onroerend erfgoed d.m.v. beheersmaatregelen en financiële stimuli.  

 
Actoren: 

ZOLAD+ 
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren 
Gemeentelijke diensten ruimtelijke planning, milieu 
Agentschap Onroerend Erfgoed 
... 

 
Verloop actie: 

Beheer en handhaving in de mergelgrotten van het plateau van Caestert vormt al lang een 
probleem. In 2010 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. Ook in 2011 ontstond hieromtrent niet meer duidelijkheid.  
Vanuit de Vlaamse wetgeving kan de uitwerking van het erfgoedlandschap ‘plateau van 
Caestert’ een basis vormen voor beter beheer van het waardevolle landschap en ondergrond. 
ZOLAD+ toetste in dit verband de mogelijkheden af, maar dit leidde nog niet tot concrete 
resultaten. ZOLAD+ blijft mee nadenken over oplossingen voor dit dossier.  

 
Dossiers: 
 Erfgoedlandschap ‘Kanne en plateau van Caestert’ 
 
Prioriteit: 

Hoog - Gemiddeld 
 
Acties in 2011: 

Het bleef in 2011 even moeilijk om vat te krijgen op de problematiek van het plateau van 
Caestert en de bestaande initiatieven in dit verband. Zie ook hiervoor het jaarverslag 2011. 
M.b.t. het erfgoedlandschap werden geen verdere initiatieven genomen.  
 

Planning 2012: 
 ZOLAD+ blijft het dossier opvolgen en zal ondersteuning bieden waar dat kan.  
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Archeologie 
 
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 
(Agentschap Onroerend 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 
RUP Gellik 

 
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+ 

http://www.mervlaanderen.be/
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Gemeentelijke diensten ruimtelijke planning 
 
Verloop actie: 

ZOLAD+ ondernam in 2010 nog geen actie op dit vlak. In 2011 zullen afspraken gemaakt 
worden met de gemeentelijke diensten over het betrekken van ZOLAD+ bij de opmaak van 
RUP’s. 

 
Prioriteit: 

Gemiddeld 
 
Acties in 2011: 
 Afspraken werden gemaakt. RUP’s worden voortaan ter advies voorgelegd aan ZOLAD+. 
 
Planning 2012: 
 ZOLAD+ blijft hierop inzetten.  
 
 
 

Module V - Ontsluiting & communicatie 
 
Gemeenschappelijk 
 
*IOED Tri-Angel  
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Beleid & Beheer 

 
Doelstelling: 

In samenwerking met Portiva en Winar onderzoeken of, op termijn, een structurele 
samenwerking of het oprichten van een overkoepelende IOED tot de mogelijkheden behoort. 

 
Actoren: 

ZOLAD+ 
Portiva 
Winar 
(Agentschap Onroerend Erfgoed) 

 
Verloop actie: 

Niet gekend 
 
Prioriteit: 

laag 
 
Acties in 2012: 
 Creëren van een draagvlak voor een dergelijke IOED 
 Uitdenken van structuur 
 Gemeenten gelegen tussen de drie actoren aanschrijven 
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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.  
 

Actoren: 
ZOLAD+ 
Toerisme/lokale comités 
OMD 

 
Verloop actie: 
 ZOLAD+ streeft er naar ieder jaar een coördinerende en ondersteunende rol op te nemen bij 

de organisatie van OMD in de regio. In het voorjaar worden de contactpersonen van de vier 
gemeenten samengebracht om af te spreken op welke manier de programma’s op elkaar 
afgestemd kunnen worden en welke gemeenschappelijke activiteit evt. georganiseerd kan 
worden. Via tussentijdse vergaderingen wordt dit verder opgevolgd. Concrete invulling en de 
inbreng van ZOLAD+ zijn afhankelijk van het jaarthema. ZOLAD+ stelt ieder jaar een 
gemeenschappelijke programmabrochure samen.  

 
Prioriteit: 
 Hoog 
 
Acties in 2011: 

ZOLAD+ trachtte via gezamenlijk brainstormen en overleg de gemeentelijke activiteiten op 
elkaar af te stemmen. De dienst ondersteunde de organisatie waar nodig.  ZOLAD+ bracht 
ook een brochure uit over het oorlogsvoeren en verdedigen in de regio doorheen de tijd.  
Over de organisatie van OMD Riemst en de rol van ZOLAD+ hierin werden afspraken 
gemaakt. 
Zie ook hiervoor het jaarverslag 2011 
 

Planning 2012 
 ZOLAD+ blijft hierop inzetten en zal de gemeenten opnieuw samenbrengen voor afstemming 

van de programma’s. ZOLAD+ zal ondersteuning bieden en eigen activiteiten opzetten 
afhankelijk van de kansen die het jaarthema biedt.  

 
 
Fietsroutenetwerk  
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid 
 
Doelstelling: 

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. 

 



 
Bijlagen bij Jaarverslag ZOLAD+ 2010 

 

112 

 

Actoren: 
ZOLAD+ 
Werkgroep 
Toerisme 

 
Verloop actie: 

In 2011 werd de draad weer opgepikt, werden de nodige middelen verzameld en werden de 
routes verder uitgewerkt. 

 
Prioriteit: 

Gemiddeld 
 
Acties in 2011: 

ZOLAD+ werkte in 2011 aan het ontwerpen van vier fietsroutes. De eerste drie focussen op 
het archeologische erfgoed langs het Fietsroutenetwerk in Bilzen, Riemst en Lanaken. Een 
vierde richt zich op het bouwkundige erfgoed in de gemeente Voeren. Zie ook hiervoor het 
jaarverslag 2011 
 

Planning 2012: 
 De vier fietsroutes zullen afgewerkt en uitgebracht worden.  
 
 
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 2011 werden de vitrinekasten geleverd. Er werd herhaaldelijk contact opgenomen met de 
eigenaars van de collectie, maar er werden geen concrete afspraken gemaakt.  

 
Prioriteit: 

laag 
 
Acties in 2011: 

Zie hiervoor jaarverslag 2011 
 
Acties 2012: 

Na overleg met de eigenaars zullen de vitrinekasten gevuld worden met items uit de collectie 
Spits. Het project wordt medio 2012 opgeleverd. 
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ZOLAD+-Nieuwsbrief en website 
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid (verbreding maatschappelijk draagvlak en 
sensibiliseren) 

 
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 

 
Acties in 2011: 

De website werd regelmatig geüpdatet. De nieuwsbrief bleek, wegens tijdsgebrek, niet 
haalbaar. 
 

Planning 2012: 
 ZOLAD+ blijft de website updaten.  
 
 
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 
Agentschap Onroerend 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. 
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Dossiers: 
Boek Pietersheim (Tony Waegeman) 
Boek Plateau van Caestert (RAAP, Agentschap Onroerend Erfgoed) 
* Boek rond monumentaal erfgoed (ZOLAD+) 

 
Prioriteit: 

Gemiddeld 
 
Acties in 2011: 

Het publiekgerichte naslagwerk rond Lanaken-Europark werd voorgesteld op 13 oktober 
2011. De publicatie over Pietersheim wordt voorbereid, maar details over de uitgever en 
over alle andere praktische zaken, zijn nog niet gekend. Het idee van een publicatie over 
Caestert verdween naar de achtergrond. 

 
Acties in 2012: 
 Er wordt nagedacht over een boek over monumentaal erfgoed in de ZOLAD+-gemeenten. 
 Het boek over Pietersheim wordt afgewerkt en opgeleverd. 
 
 
 
Archeologie 
 
* Samenwerken met andere IAD’s  
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid 

 
Doelstelling: 

Kostenbesparend werken inzake ontsluiting door samen te werken met nabije IAD’s (Portiva 
en Winar) 

 
Actoren: 

ZOLAD+ 
Portiva 
Winar 

 
Verloop actie: 
 Niet gekend 
 
Prioriteit: 

gemiddeld 
 
Acties in 2012: 
 Bekijken van mogelijke initiatieven (geo-caching,…) 

Op zoek gaan naar middelen voor de planrealisatie 
 
 
Jonkholtdreef te Schoonbeek 
 
Behoort tot: 

Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid 
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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 
(Agentschap Onroerend Erfgoed) 

 
Verloop actie: 
 Niet gekend 
 
Prioriteit: 

hoog 
 
Acties in 2011: 

Het dossier kwam weer in de spotlights in het kader van OMD 2011. Burgemeester Sauwens 
vroeg aan ZOLAD+ een voorstel rond de site in te dienen. Dat voorstel behelst een 
wetenschappelijk studie (archief, geschiedenis,…) en een plan voor een meer 
publieksgerichte ontsluiting van de site. 

 
Acties 2012: 
 Op zoek gaan naar middelen voor de planrealisatie 
 Aanbesteding planrealisatie 
 
 
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+ 
Gemeente Lanaken 
Provincie Limburg 
Agentschap Onroerend Erfgoed 

 
Verloop actie: 

Voor het volledige dossier en de laatste ontwikkelingen verwijzen we naar het jaarverslag 
van 2011. 

 
Prioriteit: 

Gemiddeld 
 
Acties in 2011: 
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ZOLAD+ volgde de vergaderingen. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar 
het jaarverslag 2011 

 
Acties in 2012: 

Sluiten van een overeenkomst tussen de eigenaar (BPF) en de gemeente Lanaken onder 
voorwaarden 
De architect wordt aangesteld 
Start planuitvoering 

 
 
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 

 
Prioriteit: 

laag 
 
Acties in 2011: 
 geen 
 
Acties in 2012: 

Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek in het kader van de leemontginning (zie 
jaarverslag 2011) zal hier actie ondernomen worden. 
 

 
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 
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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 
 
 
Acties in 2011: 

De geplande infoavonden in Lanaken en Voeren vonden plaats en waren erg succesvol. Het 
 voorstel van een infoavond over beschermd erfgoed werd niet weerhouden.  

 
Planning 2012: 
 Geen nieuwe infoavonden gepland.  
 
 
Dag 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: 
ZOLAD+ 
Kerkbesturen 
Open Kerken  
gemeentelijke diensten Cultuur 
 

Verloop actie: 
De Stichting Open Kerken trachtte in 2010 en 2011 haar organisatie verder bekend te maken 
door alle gemeenten aan te schrijven. Ze konden zo ook de interesse van de vier 
gemeentebesturen van ZOLAD+ opwekken. ZOLAD+ fungeerde in 2010 als contactpersoon en 
nam een coördinerende rol op bij de organisatie van Dag van de Open Kerken in Riemst. De 
erfgoedconsulent zal dit bij toekomstige initiatieven i.v.m. Open Kerken blijven doen. Op 
vraag van gemeente of kerkraad kan de Stichting Open Kerken uitgenodigd worden voor een 
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infovergadering. Gemeente en ZOLAD+ zorgen voor logistieke ondersteuning bij deelname 
aan Dag van de Open Kerken door de parochiekerken.  
 

Prioriteit: 
Gemiddeld 

 
Acties in 2011: 
 In Riemst en Lanaken gebeurde een infovergadering door de Stichting Open Kerken. In 
 Riemst leidde dit tot aansluiting van de Heilig Grafkapel bij Open Kerken en een deelname 
 aan Dag van de Open Kerken door 8 kerken. ZOLAD+ stelde hiervoor een folder en fietsroute 
 samen en coördineerde en ondersteunde vanuit de gemeente. In Lanaken leidde de 
 vergadering tot een aansluiting van de Sint-Pieterkerk in Rekem bij Open Kerken. 
 
Planning 2012: 
 Coördinatie en ondersteuning Dag Open Kerken in Bilzen, eventueel, afhankelijk van de 

reactie van de kerkbesturen, ook Riemst en Voeren. Er wordt een vergadering belegd met de 
dienst Cultuur en de kerkfabrieken van Riemst om afspraken te maken over de organisatie 
van het evenement in de toekomst.  

 
 

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, ... 
 

Verloop actie: 
 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. 

 
Prioriteit: 

Gemiddeld 
 
Acties in 2011: 
 In 2011 namen de erfgoedconsulenten van ZOLAD+ deel aan diverse studiedagen.  
 
Planning 2012: 
 In 2012 zullen zij dit blijven doen. 
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Archeologie 
 
metaaldetectie 
 
Zie inventarisatie 
 
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: 

laag 
 
Acties in 2011: 

Er werd een subsidiebesluit uitgewerkt. De Raad van Bestuur van ZOLAD+ besliste echter dat 
dit een beslissing was van de afzonderlijke gemeenten.  

 
Acties in 2012: 
 dossierafhankelijk 
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Bijlage 2. Toelichting voor bouwheren (versie 2011) 
 

 

De procedure & werkwijze rond archeologie  
Een toelichting voor de bouwheren/verkavelaars 

Versie 7 

 

 
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. 
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Hoe deze zorgplicht wordt ingevuld, wordt door de intergemeentelijke erfgoedconsulent via het 
advies bepaald en eventueel later bijgestuurd in samenspraak met de bouwheer. Op welk moment 
aan de zorgplicht wordt voldaan en wie dit onderzoek uitvoert, is de vrije keuze van de bouwheer, 
uiteraard met respect voor de vigerende wetgeving. 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,…). 

 
Het te doorlopen traject 
 
 
 
 

1
.5

 t
o

t 
2

 m
a
a
n

d
e
n

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1
.5

 d
a

g
/h

a
 

Voorgesprek met 
ZOLAD+ 

ZOLAD+ schrijft een 
archeologisch bestek 

(PvE) 

Het archeologisch 
bestek wordt 

goedgekeurd door 
gewest 

ZOLAD+ levert het 
archeologisch bestek 

aan de bouwheer 

De bouwheer vraagt 
offertes aan 

studiebureaus 

De bouwheer stelt 
een bureau aan 

ZOLAD+ stelt zo 
nodig bestek bij o.i.v. 

nieuwe informatie 

Studiebureau vraagt 
vergunning aan bij 
gewest (3 weken) 

Studiebureau 
verkrijgt vergunning  

Studiebureau start 
vooronderzoek 

Einde 
vooronderzoek: 
evaluatie van de 

vondsten 

Bij positieve 
evaluatie: definitief 

onderzoek  

Bureau-onderzoek 
en boringen 



Bijlagen bij Jaarverslag ZOLAD+ 2011 

 
 

123 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
Archeologie en verkavelingen 
Een archeologisch advies bij verkavelingen impliceert dat het archeologische vooronderzoek dient 
uitgevoerd voorafgaandelijk aan de ingebruikname van de verkaveling. Het is immers een 
voorwaarde tot het realiseren van een verkaveling. In die zin is een archeologisch vooronderzoek 
gelijk te stellen met bv. de aanleg van wegenis of nutsvoorzieningen naar de afzonderlijke percelen. 
Ook het definitief archeologisch onderzoek zal uitgevoerd moeten worden voorafgaandelijk aan de 
verkoop van de percelen, tenzij de verkavelaar via de notaris met de toekomstige eigenaar een 
regeling getroffen heeft om het archeologisch onderzoek bij de latere planrealisatie uit te laten 
voeren. Deze regeling houdt uiteraard een financiële compensatie in. De vastgestelde aanwezigheid 
van de archeologische monumenten wordt dan ook opgenomen in de akte. 
 
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,…). 
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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. 
 
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, 

http://www.vona.be/
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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 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 archeologen2 (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. 

                                                 

 

mailto:projecten@zolad.be


Bijlagen bij Jaarverslag ZOLAD+ 2011 

 
 

126 

 

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” 

 
Wetgeving 
 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 1/9/2009 
 
Decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij 

de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 maart 2006 en 27 maart 2009 (BS 08.06.1999, 
24.03.2003, 07.06.2006 en 15.05.2009) 

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 
houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij besluit van de 
Vlaamse Regering van 12 december 2003, 23 juni 2006, 9 mei 2008 en 4 december 2009 (BS 
15.07.1994, 09.06.2004, 22.08.2006, 05.06.2008 en 11.01.2010) 

Ministerieel besluit van 13 september 2011 tot bepaling van de minimumnormen voor de registratie 
en documentatie bij archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem en de wijze van 
rapportering tot uitvoering van artikel 14, §3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 
april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het 
archeologisch patrimonium. 
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Bijlage 3. Programma en evaluatie OMD 2011 
 

 
 
PROGRAMMA BILZEN, RIEMST, LANAKEN, VOEREN 
 
Op zondag 11 september 2011 vindt voor de 23ste keer Open Monumentendag plaats. Thema dit 
jaar is ‘Conflict’. In 199 steden en gemeenten over heel Vlaanderen kunnen erfgoedliefhebbers een 
kijkje nemen in bekend en minder bekend ‘Conflict’-patrimonium of deelnemen aan een van de 
honderden activiteiten. 

 
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 gemeenschappelijke brochure willen we u uitnodigen de regio te verkennen.  
 

Zuid-Limburg werd doorheen de geschiedenis talloze malen geconfronteerd met gewapend conflict. 

Hiervan zijn nog heel wat sporen bewaard, gaande van een (vermeend) Romeins legerkamp, over 
middeleeuwse burchten, tot bunkers uit WOII. De vier gemeenten laten je kennismaken met deze 
tumultueuze geschiedenis. Archeologische opgravingen zijn hierbij een belangrijke bron van 
informatie.  
 
Op 11 september krijg je verder een unieke kans om een aantal recent gerestaureerde gebouwen 
te bezoeken.  

 
Tip: Maak een fietstocht van de ene activiteit naar de andere. Alle locaties zijn makkelijk te 
bereiken via het fietsroutenetwerk. 
 
Alle openstellingen en activiteiten gaan door van 10 tot 18 uur, tenzij anders vermeld. 
 

 
GEMEENSCHAPPELIJKE BROCHURE 

 
Achter muren, achter water. Conflict door de tijd heen in Zuid-Oost-Limburg 
 
ZOLAD+ stelde een brochure samen waarin het thema ‘Conflict’ toegelicht wordt specifiek voor de 
regio. Verschillende auteurs geven achtergrondinfo bij en plaatsen de opengestelde sites in een 

historisch kader. Zo wordt een chronologisch overzicht gegeven van het oorlogsvoeren en 
verdedigen in de regio. Het boekje bevat ook nuttige informatie en tips voor een bezoek aan de 
beschreven locaties ook na Open Monumentendag.  
 
De brochure wordt tijdens Open Monumentendag op de verschillende bezoek- en infopunten 
verkocht voor 4 €. Ze kan eveneens verkregen worden bij de verschillende toeristische diensten.  
BILZEN 

 
Contact: Toerisme Bilzen, toerisme@bilzen.be, 089 51 56 54 
 
Lezing „Een ruïne ontsluierd...‟ 

Tijdstip: donderdag 8/09, 20u 
Locatie: Stedelijke Basisschool Hoelbeek, Hoelbeekstraat 57 

Lezing als smaakmaker voor de Open Monumentendag van 
zondag. Archeologen onthullen de geschiedenis van 
Jonckholt en plaatsen de burcht in zijn (Europese) context. 
 
Ruïne Jonckholt 
Locatie: Jonckholtpad 
Doorlopend gidsbeurten  

Jonckholt was een leengoed van het graafschap Loon. 
Dankzij archeologisch onderzoek is het grondplan van deze 
middeleeuwse waterburcht nog te bewonderen. De burcht 
had een uniek dubbel grachtensysteem uit de periode van 
de eerste vuurwapens. De mergelstenen fundamenten van 

http://www.zolad.be/
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de muren en de vier robuuste hoektorens kwamen haast onbeschadigd uit de moerassige bodem.  

 
Tentoonstelling „De geschiedenis van (de ruïne van) Jonckholt‟ 
Locatie: Stedelijke Basisschool Hoelbeek, Hoelbeekstraat 57 
 
Tentoonstelling „Oorlog in Munsterbilzen‟ 

Locatie: De Landschapsruiter/Remise, Leroyplein z/n, Munsterbilzen 
N.a.v. de publicatie 'Oorlog in Munsterbilzen' belicht Heemkundekring Landrada WO I en II in 
Munsterbilzen, met o.a. foto’s van en objecten i.v.m. neergestorte vliegtuigen, en  tentoonstelling 
op ware grote van affiches uit WO I. 
 
Opendeur Abdissenschooltje (Orchis vzw) 

Locatie: Perronstraat 1, Munsterbilzen 
Fototentoonstelling ‘het abdissenschooltje vroeger en nu’  
Sint-Roekeswandeling, een begeleide natuurwandeling, om 10u en 14u, vertrek Perronstraat 1 
 
Begijnhofhuisje 

Locatie: Begijnhof 2, Bilzen 
Doorlopend gidsbeurten en tentoonstelling 

Het begijnhof werd in 1256 gesticht aan de voet van de 
Borreberg. Om te verhinderen dat de laatste getuigen 
zouden verdwijnen, besloot het stadsbestuur in 2004 de 
twee 17de-eeuwse begijnhofhuisjes aan te kopen en op te 
knappen. Ze worden samen één volwaardige gezinswoning. 
Voor het laatst te bezoeken; nadien wordt het verhuurd. In 
een tentoonstelling wordt het ontstaan en de geschiedenis 

van het begijnhof geschetst. 
 
Wandeling naar de Borreberg 
Vertrek: doorlopend, Begijnhof 2, Bilzen 
De Borreberg, de steile oosthelling van het Demerdal, fungeerde als strategisch gelegen heuvel 
waarop een van de Loonse burchten gebouwd werd, als verdediging tegen de prins-bisschop van 

Luik en de hertog van Brabant. Van de burcht, die werd verwoest in 1483 en nadien niet meer 

heropgebouwd werd, is weinig bekend. Vanop de uitkijktoren heeft men een mooi uitzicht over 
Bilzen. 
 
 
LANAKEN 
 

Contact: Cel Cultureel Erfgoed, david.bellen@lanaken.be, 089 77 61 11 
 
Waterburcht Pietersheim 
Locatie: Waterburcht Pietersheim, Waterstraat 52, Lanaken 
Activiteiten: roofvogeldemonstratie om 14.30u, gitaarmuzikant Lou Muzzillo tussen 13.30u en 

17.30u, ’t Wezen van Saeftinge (straattheater), proeven 
van het nieuwe abdijbier Maredsous van brouwerij 

Duvel-Moortgat 
De 12de eeuwse waterburcht is de stille getuige van de 
roemrijke en woelige veldslagen van de Heren van 
Pietersheim. Van het middeleeuwse slot resten de 

ringvormige weermuren en poorttoren. Ook de 16de 
eeuwse kapelzaal beef bewaard en werd volledig 

gerenoveerd. De waterburcht Pietersheim werd in 2010 
geopend en won in dat jaar ook de Vlaamse 
Monumentenprijs. 

 
Tentoonstelling Spaanse Tijd in Pietersheim 
Locatie: Waterburcht Pietersheim, Waterstraat 52, Lanaken 
Tijdens het Beleg van Maastricht in 1579 was Pietersheim het hoofdkwartier van de Spanjaarden 

o.l.v. Alexander Farnese. We tonen historische documenten uit deze periode. 
 
“Grote Belegering” van de waterburcht 
Locatie: Waterburcht Pietersheim, Waterstraat 52, Lanaken 
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Start spel: 13u en 15.30u 

Kinderen tussen 8 en 12 jaar kunnen aan dit spel deelnemen. Een spel vol conflicten, waarbij 
aanvallers door strategische spelletjes de burcht moeten veroveren en verdedigers dit proberen te 
verhinderen. Inschrijven kan op http://www.lanaken.be/pietersheim.  
 
Kanaalbrug Briegden 

Locatie: Brug Briegden, Tongersesteenweg-Commandant-Giddelostraat, Lanaken  
Fototentoonstelling met een verhaal: kijken, horen, 
vertellen, vragen, luisteren, praten, ... bij en over de brug 
van Briegden 
Op 10 mei 1940 stond Louis Paul Boon oog in oog met de 
Duitse troepen. Zijn peloton bemande de bunker bij de brug 

over het Albertkanaal in Briegden-Lanaken. In zijn boek 
‘Mijn kleine oorlog’ verhaalt hij deze confrontatie. 70 jaar 
later komt de bunker in conflict met de verbreding van het 
kanaal.  
 

 
Sint-Ursulakerk 

Locatie: kerkplein, Lanaken 
Te bezoeken vanaf 11u, gidsbeurten op het uur 
Deze neogotische kruisbasiliek werd in 1860 gebouwd naar een ontwerp van H. Jaminé. In 2011 
werden restauratiewerken aan het interieur uitgevoerd, waarbij o.a. de neogotische 
koorschilderingen van Godfried Guffens werden gerestaureerd en er nieuw podiummeubilair werd 
geplaatst. N.a.v. het 150-jarig bestaan van de kerk presenteert het kerkbestuur het nieuwe 
gedenkboek 'Sint-Ursula. 1860-2011’ (om 14u). 

 
 
RIEMST 
 
Contact: Dienst Monumenten, 012 440 331 
 

Bezoek mergelgrotten Kanne 

Vertrek: 13u en 15u, ingang grotten, Avergat, Kanne 
De mergelgrotten in Kanne speelden een rol tijdens de twee wereldoorlogen, maar ook al in 
eerdere conflicten. Ze werden gebruikt als toevluchtsoord en smokkelroute. 
 

Wandeling door Kanne 
Vertrek: 10u en 13u, Statieplein, Kanne 

We wandelen langs 'conflict'-locaties en monumenten in Kanne 
(o.a. het militair kerkhof, een gedenkteken, een 
oorlogsmonument...). Een ervaren gids geeft uitleg over de rol 
van dit grensdorp aan het Albertkanaal en vlak bij het fort 
Eben-Emael tijdens WO II. 
 
 

 
Wandeling naar de hoogteversterking van Caestert 
Vertrek: 10u en 14u, aan het einde van de Bovenstraat linksaf naar boven, verzamelpunt 
aangegeven, parkeren kan op het Statieplein of aan de kerk in Kanne 

Is Caestert de plaats die Julius Caesar vermeldt als Romeins legerkamp, en waar de Romeinen een 
zware nederlaag leden tijdens de verovering van Noord-Gallië? Een onderzoeker vertelt je alles 

over de geschiedenis van de site en de resultaten van het historisch onderzoek. 
 
Dekenij 
Locatie: Sint-Albanusstraat 2, Vlijtingen 
Te bezoeken vanaf 13u, doorlopend gidsbeurten 
Deze neoclassicistische dekenij, op de plaats van enkele voorgangers, werd gebouwd vanaf 1868 
en is onlangs volledig gerestaureerd. Men opteerde voor een sobere restauratie waarbij het 

originele maximaal behouden bleef en onoordeelkundige ingrepen uit het verleden verwijderd 
werden. 
 
 

http://www.lanaken.be/pietersheim
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Sint-Martinuskerk 

Locatie: O.L.V.-straat, Genoelselderen 
Gidsbeurten om 11u, 13u, 14u, 15u, 16u 
Het huidige uitzicht van deze laatgotische kerk kwam hoofdzakelijk tot stand toen ze in 1872 'sterk 
gerestaureerd' en vergroot werd. In 1928 werden twee zijbeuken toegevoegd. Na eerdere 
restauraties van de gevels en daken werd in 2011 de laatste fase, het interieur, afgewerkt. Op 

basis van historisch onderzoek zijn de 19de-eeuwse wand- en gewelfschilderingen hersteld. 
 
 
VOEREN 
 
Contact: Toerisme Voerstreek vzw, voerstreek@skynet.be 

,04 381 07 36 
 
De Elvenschans/Navagne 
Locatie: Schans, Moelingen 
Doorlopend gidsbeurten en demonstraties geotechnieken 

Dit kasteel had een bewogen geschiedenis. In de Spaanse 
tijd stond hier een fort voor de verdediging van de Maas tussen Luik en Maastricht. Later bouwden 

de Oostenrijkers er een tolhuis dat na de Franse Revolutie een woonhuis werd. Tijdens WO I werd 
dat door de Duitsers platgebrand. Op het terrein worden demonstraties gehouden van 
archeologische technieken die toelaten in de bodem te kijken zonder te graven.   
 
Tentoonstelling „De Elvenschans door de eeuwen heen‟ 
Locatie: VCCV De Voerpoort, Dorpsstraat 36, Moelingen 
Maak kennis met het belang van 'De Schans' (Navagne) voor de plaatselijke geschiedenis. De 

tentoonstelling belicht ook het thema dat Zolad+ voor deze streek naar voren schuift: 
versterkingen en hun rol bij het Beleg van Maastricht. Met oude afbeeldingen, publicaties, de 

resultaten van opgravingen...  
 
Tentoonstelling „Reinstenen als bron van 
conflicten‟ 

Locatie: Hoeve De Bijs, Bijsstraat 21, Moelingen 

In een oude hoeve vind je o.m. een aantal reinstenen: 
stenen die de grenzen van particuliere eigendommen 
afbakenden en aanleiding gaven en geven tot conflicten 
tussen landbouwers. De eigenaar kent er tal van 
verhalen over. Volgens de overlevering bevond zich hier 
het hospitaal van de Spaanse Schans. 

 
Wandeling „Moelingen, een boeiend grensgeval‟ 
Vertrek: VCCV De Voerpoort, Dorpsstraat 36, Moelingen 
Wandeling op eigen houtje, brochure + spel 2 € 
Maak een natuurtocht door Moelingen, een grensdorp dat in 1914 werd verwoest. Onderweg kom 
je ORD-stenen, grensstenen, grenspalen, grenswegen en een grensmonument tegen. Na afloop 
kun je al spelend je kennis testen. De wandeling verbindt de twee tentoonstellingen en is door het 

spelelement erg geschikt voor kinderen. 
 
Wandeling „Moelingen, grensdorp door de eeuwen heen‟ 
Vertrek: VCCV De Voerpoort, Dorpsstraat 36, Moelingen 

Geleide wandeling: 14u en 16u, of wandeling op eigen houtje, brochure 1 € 
Na de verwoesting tijdens WO I bouwde de Dienst der Verwoeste Gewesten het dorp weer op: 

groot plein, rechte straten, herinneringsstenen... We leggen ook de nadruk op de ligging aan de 
grens.  
 
 
Dit programma werd gerealiseerd door Toerisme Bilzen, Cel Cultureel Erfgoed Lanaken, Dienst Monumenten en 
Toerisme Riemst, Toerisme Voerstreek vzw, ZOLAD+ en verschillende lokale partners. 
 
 
 
 
 
 

© Guido Sweron 
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Evaluatie OMD 2011 (Riemst, 12-10-2011). Verslag 
 
 

Aanwezig: Lindsey Truyers, Katelijne Beerten, Pieter Walbers, Tim Vanderbeken, Veerle Vansant 
Verontschuldigd: Rachelle Thijs, Yven Schoofs, Elza Vandenabeele 
_________________________________________________________________________________ 
 
1. korte evaluatie OMD 2011 per gemeente, positieve/negatieve punten  
Bilzen: Zie document in bijlage.  

 bezoekers: lezing: 50, Jonckholt 50, Munsterbilzen 350, Begijnhofhuisje 900 

 +: positieve reacties bezoekers over gidsbeurten 

 -: men vond het jammer dat de tentoonstelling niet is doorgegaan, men had hier wel 
verwachtingen van. 
Opm. Tim: dat de tentoonstelling niet is kunnen doorgaan had er ook mee te maken dat er geen 
personeel van TD kon ingezet worden in het weekend. Dit is een probleem dat naar volgende 
edities toe bekeken moet worden.  

Lanaken:  

 bezoekers: Pietersheim 1500, Briegden en kerk elk 200 à 250 

 +: kinderspel op Pietersheim viel erg in de smaak, wel weinig inschrijvingen op voorhand, maar ter 
plaatse werden genoeg kinderen gevonden die wilden meedoen. Spel kan blijvend gebruikt 
worden in de waterburcht. 

 -: weinig bezoek vanuit gemeentebestuur 
Voeren: 

 bezoekers: 250 (meer dan andere jaren) 

 +: positieve reacties bezoekers over gidsbeurten 

 -: man van Saricon is om 15u gestopt, o.a. omdat hij in het hoge gras zijn demonstraties slecht 
kon uitvoeren. Hierna zijn echter nog vele bezoekers langsgeweest. 

 Het is voor Voeren elk jaar moeilijk om mensen van buiten de gemeente aan te trekken. Misschien 
moet hier de komende jaren extra op ingezet worden, bvb. door een uitzonderlijke openstelling 
aan het programma toe te voegen (de commanderie?).  

Riemst: 

 bezoekers: > 350 (grotten waren weer publiekstrekker, wandelingen hadden erg weinig 
geïnteresseerden) 

 +: overwegend positieve reacties bezoekers, dekenij trok meer volk dan verwacht 

 -: Te weinig publiciteit via gemeentelijke en lokale communicatiekanalen. Voor volgend jaar wordt 
er daarom waarschijnlijk een extra budget voorzien voor communicatie.  
Gidsen van Eben-Emael zijn bezoekers komen ronselen in Kanne, zonder dat hierover afspraken 
gemaakt waren met gemeente. Indien overleg had plaatsgevonden had dit een positieve 
samenwerking kunnen zijn.  

 
2. voorstellen tot verbetering en suggesties voor volgend jaar 

 Een aantal bezoekers misten een verbindende route tussen de verschillende activiteiten. 
Suggestie voor volgend jaar om een kaart met fietsknooppunten toe te voegen aan 
programmafolder 

 Bij regenweer valt hele evenement in het water. Misschien kan een OMD-weekend hier een 
oplossing voor bieden. Erfgoeddag is hier echter vanaf gestapt omdat het niet werkte, bovendien 
is ook dubbele inzet van personeel en vrijwilligers nodig. Wel een optie is misschien een OMD-
startschot op zaterdagavond (openingsconcert) 

 OMD-arrangement i.s.m. horeca, B&B’s 

 ideeën voor volgend jaar (thema: Muziek, woord, beeld): orgelconcerten, muziekscholen in 
historische gebouwen, muzieklokalen, schrijvers geboren in gemeenten (te linken aan onroerend 
erfgoed), kunstwerken in kerken, kunstwerken/oude foto’s/filmpjes van dorpen, landschap,... 
(samenwerking met heemkundige kringen), autozoektocht... 

 
3. samenwerking ZOLAD+ 

 Lindsey stelt voor om volgend jaar nog een vergadering te doen vlak voor OMD 
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 Katelijne vraagt zich af of gemeenschappelijke folder de mensen ook effectief naar de andere 
gemeenten lokt. ZOLAD+ heeft hier zelf geen zicht op. We kunnen wel navragen bij organisatie 
OMD of zij hierover ooit onderzoek deed. Sowieso betekent folder niet zo veel extra werk.  
 
 

4. Brochure ZOLAD+ 
Verkochte exemplaren: 
Lanaken: 30 
Voeren: 10 
Riemst: 20 
Bilzen: 60 
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Bijlage 4. Open Kerken-Folder (uittreksel) 
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Bijlage 5. Verslagen van de Raad van Bestuur 
 

 
Verslag Raad van Bestuur 11/2/2011  14u30   Voeren 
 

 
Aanwezig: Maike Meijers (vz), Felix Puts, Eddy Vandoren, Judith Voets, Jean 

Maenen, Jean Geraerts, Alex Vangronsveld, Alain Vanderhoeven, 
Veerle Vansant, Tim Vanderbeken (notulen) 

 
Verontschuldigd: Jan Peumans, Huub Broers, Thomas Beusen, Karel Robijns, Marva 

Dexters, Ingrid Vanderhoydonck, Marie-Elise Smets, Jessica 
Vandevelde, Linda Bogaert, Mark Vos 

 

 
1. Goedkeuring vorig verslag (26/11/2010) 
 
Het verslag wordt goedgekeurd 
 
2. Financiën  

a. Toelichting A&Co (Ann Van Baelen) 
Na verwerking van de financiële gegevens blijkt dat ZOLAD+ voor 2010 met een 
tekort van ca. 5000 €. Dit tekort blijkt na het overlopen van de gegevens structureel te 
zijn. A&Co raadt aan de subsidies te herbekijken in functie van de uitgaven. De raad 
merkt op dat de lonen en de kosten gestegen zijn, de subsidies daarentegen niet. 
Daarenboven is ook nog eens de dienstverlening van ZOLAD+ gestegen.  
De raad geeft opdracht 1) een brief te richten aan Ruimte en Erfgoed m.b.t. de 
subsidies en 2) de gemeenten een brief te schrijven dat de vanaf 2011 de bijdragen 
per inwoner 0.25 € (i.p.v. 0,15 €) en per hectare 0.50 € (i.p.v. 0.42 €) bedragen [Actie 
TV en VV] 
De raad keurt het financiële verslag goed, inclusief de overdracht van de reserve 
(aangelegd m.b.t. het BTW-probleem) aan de winst. De raad geeft ook de 
toestemming de begroting op te maken en aan het jaarverslag (zie verder) toe te 
voegen. 
b. Aankoop server 
TV licht voordelen toe: projectbeheer, back-up, externe toegang, versiebeheer, eigen 
internet, (bijna) geen onderhoud,… 
In het licht van de financiële toestand wordt aangeraden hier in dit dossier niet te hard 
van stapel te lopen. De raad geeft toestemming om de server aan te kopen voor een 
bedrag van 1500 €, inclusief de verplaatsingskosten van de installateur. TV zal 
vragen of Peter Roex een korte toelichting komt geven [actie TV].  
c. Aankoop beamer 
De raad gaat niet akkoord 

 
3. IOED 

a. Nieuwjaarsreceptie 
Geen noemenswaardige reacties, behalve dat waarschijnlijk de afstand een grote 
rol heeft gespeeld voor de mensen om niet te komen. 

b. Stand van zaken bouwkundig erfgoed 

 Overzicht 
De belangrijkste lopende projecten waar de afgelopen maanden actie in 
gebeurde, zijn: 
 1. Hoeves Grote Spouwenstraat (Bilzen) 
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2. Dossiers verwaarlozing Riemst: hoeve De la Brassinestraat 
(Herderen), Rechtstraat (Val-Meer), Waterstraat (Zussen) 
3. Hoeve de Lindeboom (Herderen, Riemst) 
4. Groenplaats (Rekem, Lanaken) 

De gemeente Riemst heeft VV gevraagd een handleiding voor 
restauratiedossiers op te stellen. VV informeert of de andere gemeenten 
hiermee ook problemen hebben. Volgens EVD is dit in Bilzen niet het 
geval. Een vaste werkgroep volgt deze dossiers op.  

 Info-avond Voeren/Lanaken 
De infoavond in Lanaken was een succes, ca. 100 aanwezigen. De 
infovergadering in Voeren is gepland voor 30 maart.  

 Open kerken 
In Riemst en Lanaken werden de kerkbesturen uitgenodigd voor een 
infovergadering. In Riemst zullen de meeste kerken deelnemen aan Dag 
van de Open Kerken. De Heilig Grafkapel in Kanne wordt aangesloten bij 
Open Kerken. In Lanaken wordt de museumkerk aangesloten. 
  

c. Stand van zaken archeologie 

 Overzicht 
Op dit moment zijn 52 dossiers lopende. De belangrijkste ervan zijn: 

1. Groeve Vandersanden (Kesselt, Lanaken) 
2. Verkaveling Mostert (Teuven, Voeren) 
3. Herderenweg (Riemst) 
4. Pietersheim (Lanaken) 
5. Hoeneveldje (Voeren) 
6. Beekveldweg (Gellik, Lanaken) 
7. Leon Hermanslaan (Rekem, Lanaken) 

 

 Premiereglementen  
i. Onderzoek 

TV zal een voorstel bij de raad neerleggen van zodra er hierover 
akkoord is bij de diverse gemeenten. 

ii. Publicaties 
TV zal de gemeenten een voorstel doen inzake subsidiëring. Het is 
aan de gemeenten om hierop in te gaan. EVD gaat op zoek naar 
een gelijkaardig reglement [Actie EVD]. 

 
d. OMD 2011 

In Riemst wordt Pieter Walbers (mobiliteit/monumenten) dossierbeheerder voor 
monumentenzorg. Het programma zal uitgewerkt worden i.s.m. toerisme, 
ZOLAD+ en Gogri. 
I.v.m. de intergemeentelijke samenwerking zal binnenkort actie ondernomen 
worden [Actie VV]. 
 

e. Fietsroutenetwerk 
Verloop voor 2011: TV voltooit de teksten [Actie TV] en stuurt ze door ter 
nalezing, er worden folders van gemaakt (ca. 600 € cfr. folder met uitleg over 
OE). Er moet wel nog gekeken worden of er één folder voor alle routes komt of 
één folder per route. Met dit voorstel gaat ZOLAD+ aankloppen bij de provincie 
(Kastanje, PGRM,…) voor de realisaties op het terrein. 
 

f. Jaarverslag 2011 
TV en VV overlopen jaarverslag. De raad heeft geen opmerkingen waardoor het 
jaarverslag van ZOLAD+ goedgekeurd wordt. 
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g. Boekenverkoop 

Jan Bex van het Belang van Limburg zal boek recenseren. TV schrijft nog 
wervend tekstje voor de gemeentelijke bladen [Actie TV].  

 
4. Evaluatie en contract Veerle Vansant 

VV werd geëvalueerd. Haar contract werd verlengd.  
 
5. Varia 

a. Aanwezigheid mandatarissen 
De raad stelt vast dat Riemst het regelmatig laat afweten. De raad dringt dan ook 
aan dat de gemeenten (niet alleen Riemst) [Actie MM] hun gemeenteraad 
vragen een plaatsvervangend lid voor de Raad van bestuur aan te stellen. Dit om 
niet-rechtsgeldige vergaderingen te vermijden. 
 

b. Samenwerking RL 
TV vraagt, in het kader van een toekomstige samenwerking met de Regionale 
landschappen, of er een vertegenwoordiger kan uitgenodigd worden? Er wordt 
beslist dat de agenda zal worden doorgestuurd. MM polst ook bij de RL’n [actie 
MM] 

c. Vastleggen datum volgende vergadering 
13 Mei 2010 om 14h30 in Bilzen 
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Verslag Raad van Bestuur  13/5/2011  14u30   Bilzen 
 

 
Aanwezig: Maike Meijers (vz), Felix Puts, Jan Peumans, Jacky Herens 

(plaatsvervanger Huub Broers), Jean Geraerts, Alex Vangronsveld, 
Marie-Elise Smets, Veerle Vansant (notulen), Tim Vanderbeken  

 
Verontschuldigd: Huub Broers, Eddy Vandoren, Judith Voets, Jean Maenen, Thomas 

Beusen, Karel Robijns, Marva Dexters, Ingrid Vanderhoydonck, 
Jessica Vandevelde, Linda Bogaert, Alain Vanderhoeven 

 

 

 
1. Goedkeuring vorig verslag (11/2/2011) 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Financiën  
a. stand van zaken 
Er zit op dit moment 3700 € in kas. Alle gemeentelijke bijdragen zijn gestort. Het is 
wachten op de subsidieschijf van 60 000 € van de Vlaamse Overheid.  
Als antwoord op de brief van ZOLAD+ liet het kabinet weten dat een verhoging of 
indexering van de subsidie niet mogelijk is. De Raad blijft bij het voorstel van de 
vorige vergadering om de gemeentelijke bijdragen te verhogen. De bijdrage per 
inwoner zou verhogen van 0.15 naar 0.30 € (i.p.v. 0.25 voorgesteld op vorige 
vergadering), de bijdrage per hectare van 0.42 naar 0.50 €. Deze verhoging zou al 
voor 2011 doorgerekend worden via een begrotingswijzing. Dit bedrag zal ook 
jaarlijks geïndexeerd moeten worden. Hierover wordt brief opgesteld aan gemeenten. 
Er wordt ook opnieuw een officiële brief verstuurd naar de Vlaamse Overheid met de 
vraag of het niet mogelijk is om de subsidies in meer schijven op te splitsen, en een 
aanmaning om de voorschotten op tijd uit te betalen (actie TV, VV). 
b. brief subsidie 
Zie vorige punt. 
c. Aankoop server 
Gezien de financiële toestand wordt de aankoop uitgesteld. 
d. Boeken 
Boek ZOLAD+ zal verkocht worden via Archaeobooks. De Raad suggereert om ook 
eens te polsen bij de Standaard en krantenwinkels of zij een aantal boeken willen 
afnemen. 
 

3. IOED 
a. Plaatsvervangers: procedure 
Alle gemeenten hebben plaatsvervangend lid aangeduid. De mandataris die niet 
aanwezig kan zijn op RvB verwittigt zijn plaatsvervanger. De plaatsvervangers krijgen 
altijd een verslag van de voorgaande vergadering. 
b. Stand van zaken bouwkundig erfgoed 

 Overzicht 
De infoavond in Voeren was een succes, ca. 120 aanwezigen. 
Belangrijkste lopende dossiers: 
Riemst: Er zijn kleine stappen vooruit gezet in enkele dossiers van 
verwaarlozing (mergelschuur Sint-Hubertusstraat, woning Waterstraat,...) 
Bilzen: kapel Op de Meer zal dan toch gesloopt worden. MM deelt mee dat 
burgemeester bezig is met onderhandelingen i.v.m. Blondeswinning.  
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Voeren: bouwaanvraag voor hoeve Stroevenbos en Blanckthys werden 
ingediend. 

 Open kerken 
7 kerken in Riemst zullen deelnemen aan Dag van de Open Kerken op 5 juni. 
Er vinden concerten, tentoonstellingen,... plaats. ZOLAD+ maakte in 
samenwerking met gemeente een folder en stippelde een fietsroute uit.  

 Inventaris 
VV vroeg de hulp van de Bilzerse heemkringen bij het actualiseren en 
fotograferen van de inventaris bouwkundig erfgoed. VV wenst hetzelfde te 
doen voor Voeren en Lanaken. Vraag naar mogelijke contactpersonen.  

 
c. Stand van zaken archeologie 

 Overzicht 
- Er zijn op dit moment 61 lopende dossiers, waarvan het veldwerk van een 

tiental in de komende maand zal opgestart worden. Details kunnen altijd 
opgevraagd worden bij TV. 

- Erfgoeddag: ZOLAD+ deed mee aan erfgoeddag in het kader van ‘Het 
landschap vertelt’ van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. 
De opkomst was middelmatig. 

- Afbakening Archeologische Zones: op vraag van het VIOE werkt ZOLAD+ 
mee aan de afbakening van archeologische zones in het werkgebied. Er 
werden tot nog toe een viertal dossiers afgewerkt (o.a. Hulterhofstraat te 
Bilzen, Tiendeberg in Riemst, vuursteenontginning in Voeren en 
Antoniusberg in Lanaken). 

 Premiereglementen  
- Onderzoek (versie 2) 

TV legde dit voor aan de gemeente Riemst maar ontving tot op heden 
geen antwoord. TV geeft kopie van premiereglement mee aan JP. TV stelt 
voor dit voor te leggen aan de andere gemeenten. 

- Publicaties (update) 
De gemeenten (Bilzen, Riemst) hebben reeds een gemeentelijk 
subsidiereglement voor historische en/of andere publicaties. Er wordt dan 
ook voorgesteld dat dit zo behouden blijft. Tim kijkt het reglement van de 
gemeente Riemst na (actie TV). 

 
d. Afsprakennota 
De afspraken m.b.t. de advisering van dossiers bouwkundig erfgoed en RUP’s 
werden verfijnd. Dit moet enkel nog besproken worden met Voeren. Hierna kan de 
aangepaste nota voorgelegd worden aan de schepencolleges ter 
goedkeuring/kennisgeving. Voortaan zal ook Lanaken de dossiers bouwkundig 
erfgoed ter advies voorleggen aan ZOLAD+. De leden van de raad wordt gevraagd 
de afsprakennota door te nemen en desgevallend commentaar te geven (zie bijlage 
bij verslag) 
e. OMD 2011 
De programma’s voor OMD 2011 zijn ingegeven. ZOLAD+ zal brochure maken 
waarin het thema Conflict wordt toegelicht toegespitst op de regio. De brochure zal 
tegen betaling aangeboden worden. TV en VV vragen of ZOLAD+ de drukkosten op 
zich kan nemen. Er wordt beslist de kosten op ons te nemen zolang het budget dit 
toelaat. Veerle houdt de raad op de hoogte (actie VV). De brochures worden best 
tegen een zo laag mogelijke prijs aangeboden. TV en VV maken een inhoudstafel en 
leggen deze voor aan de raad via mail (actie TV, VV) 
f. Fietsroutenetwerk 
TV maakte een voorbeeldfolder. AVG stelt voor om het formaat aan te passen aan 
wat blijkbaar een standaard formaat is voor fietskaarten. TV zal voorbeeld aanpassen 
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(actie TV). Er is nog steeds geen positief antwoord over mogelijke (provinciale) 
subsidies. MM zal het project voorstellen aan Willy Orlandini (actie MM).  
 

4. Varia 
a. Uitbreiding ZOLAD+ 
TV had een gesprek met schepen Willy Claes van Kortessem. Zij overwegen een 
toetreding tot ZOLAD+. De volgende weken zal hierover meer duidelijkheid komen.  
b. Pensioen Jean Maenen 
De gemeente Lanaken zal zijn plaatsvervanger aanduiden als nieuwe contactpersoon 
met ZOLAD+. TV nam hiervoor contact op met de secretaris van Lanaken. 
c. Rechtspositieregeling TERF 
ZOLAD+ kreeg de rechtspositieregeling van TERF te zien. TV denkt er over na om 
een eigen rechtspositieregeling uit te werken naar voorbeeld van TERF. De raad 
vraagt om eerst duidelijk de voor- en nadelen op een rijtje te zetten (actie TV). 
d. Doorsturen facturen 
FP vraagt om de facturen en rekeningen tijdig (wekelijks) door te sturen. 
e. Vastleggen datum volgende vergadering 
Vrijdag 2 september om 15 uur in Lanaken 
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Verslag Raad van Bestuur 2/9/2011  15u00   Lanaken 

 

 
Aanwezig: Felix Puts (vz ad interim), Maike Meijers, Huub Broers, Guido Willen, Alex 

Vangronsveld, Eddy Vandoren, Katelijne Beerten, Maike Stieners, Alain 
Vanderhoeven, Veerle Vansant (notulen), Tim Vanderbeken  

 
Verontschuldigd: Jan Peumans, Thomas Beusen, Karel Robijns, Marva Dexters, Ingrid 

Vanderhoydonck, Jessica Vandevelde 
 
Afwezig zonder kennis: Jean Geraerts, Marie-Elise Smets, Linda Bogaert 

 

 
 

1. Vervanging Jean Maenen en verwelkoming nieuwe leden 
Katelijne Beerten wordt verwelkomd als nieuw diensthoofd cultureel erfgoed Lanaken. Men stelt 
voor om Jean Maenen tijdens de volgende nieuwjaarsreceptie in de bloemetjes te zetten. 
(actiepunt meenemen naar volgen RvB) 
 

2. Goedkeuring vorig verslag (13/5/2011) 
Het verslag wordt goedgekeurd.  

 
3. Financiën  

a. stand van zaken 
Er zit op dit moment 9253 € in kas. Tweede subsidieschijf (van 40 000 €?)  is 
aangevraagd en zou midden september gestort worden.  

b. verhoging gemeentelijke bijdrage en statuten 
Verhoging gemeentelijke bijdrage is/wordt goedgekeurd door CBS Bilzen en Voeren. GW 
licht toe dat hierover vanuit CBS Lanaken nog een aantal vragen zullen komen. Stand 
van zaken in Riemst is niet bekend. TV vraagt dit na bij ThB. [ThB: het wordt 
geagendeerd voor de gemeenteraad van oktober] 

c. Aankoop server 
wordt nogmaals uitgesteld.  

d. Tweede pensioenpijler 
TV stelt voor tweede pensioenpijler voor TV en VV te verzekeren. Aansluiten bij 
bestaande regeling is goedkoper dan zelf opbouwen. Aangezien ZOLAD+ RPR van 
Riemst volgt, zou het mogelijk moeten zijn ook voor 2

de
 pensioenpijler bij Riemst aan te 

sluiten. TV zoekt dit verder uit (actie TV).  
 
4. IOED 

a. Stand van zaken bouwkundig erfgoed 

 Actualisatie inventaris Bilzen is afgerond, gegevens zijn doorgegeven aan 
VIOE. De vrijwilligers zullen nog op gepaste wijze bedankt worden, bvb. met 
persmoment/infoavond (verder uit te werken door VV en MM).  

 Open Kerken 
Dag van de Open Kerken in Riemst was succes. Aantal bezoekers was wisselend 
per kerk, maar alle kerkfabrieken waren tevreden over het initiatief.  
Ook Bilzen vertoont interesse in Open Kerken. Hiervoor wordt voorstel uitgewerkt 
(actie VV). VV nodigt anderen uit hierin mee te stappen. HB stelt voor Guy Claes 
(centraal kerkbestuur) en Jean Duysens (schepen, kerkbestuur Moelingen) in dit 
verband te contacteren. Voor Lanaken kan evt. brief met vrijblijvende uitnodiging 
gestuurd worden (i.s.m. KB).  

 Uitbreiding inventaris bouwkundig erfgoed 
Burgemeester van Bilzen stelde voor om een aantal panden bijkomend op te 
nemen op de inventaris, dit om sloop beter tegen te kunnen houden. Aanpak, 
wenselijkheid en haalbaarheid worden nog onderzocht.  

 Inventarisatie/Herwaarderingsplannen kerkhoven 
Riemst is van plan waardevolle graven te inventariseren in functie van onderhoud 
en restauratie en beheer van de begraafplaatsen. ZOLAD+ wil bijkomend 
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herwaarderingsplannen opstellen voor de kerkhoven die beschermd zijn als 
dorpsgezicht (er is dan premie van 80% te krijgen voor onderhoudswerken). 
Voorstel wordt op dit moment op punt gesteld en zal in het najaar op CBS komen. 
HB haalt aan dat dit ook voor kerkhof Sint-Martens-Voeren interessant zou zijn. 
VV neemt hiervoor contact op met Guy Claes van kerkfabriek SMV (actie VV).  

b. Stand van zaken archeologie 

 Lopende dossiers: 
i. Kanne-Caestert 

Het rapport is opgeleverd. Avdh licht kort toe 
ii. Riemst-Toekomststraat 

Het magnetometrische onderzoek leverde interessante gegevens op voor 
de bandkeramische periode. TV licht kort toe 

iii. Veldwezelt-Hezerwater 
Er staat een nieuwe vergadering met Bouwinvest op de agenda. De 
ontwikkeling van de site wordt hier besproken. De teneur lijkt positief. GW 
licht kort toe. 

 Samenwerking Maastricht 
TV had een eerste overleg met Maastricht. Het verslag kan op aanvraag bekomen 
worden. Er werd ook voorgesteld een gezamenlijk publieksmoment te 
organiseren. Er werd geopteerd voor een studiedag. De raad gaat akkoord dat 
ZOLAD+ 500 € in dit initiatief investeert. 

 Boek Europark: 
Het boek wordt op 13/10 om 10h00 aan de pers voorgesteld in de kijkdoos 
(Pietersheim). 

c. Erfgoedraad 
TV gooit voorstel oprichting Erfgoedraad in groep. Een aantal bedenkingen worden 
geformuleerd. Er is weinig enthousiasme voor dit voorstel.  

d. OMD 2011 

 Gezamenlijk persbericht 
ZOLAD+ zal een persbericht verspreiden over brochure en gezamenlijk 
programma (actie VV/TV).  

 Kostprijs brochure 
De brochure zal aan 4 € verkocht worden tijdens OMD. Daarna aan 6 €.  

e. Fietsroutenetwerk 
Er is offerte opgevraagd en de kostprijs valt mee. Men stelt daarom voor om de 
fietskaarten in eigen beheer uit te geven, om niet afhankelijk te moeten zijn van provincie. 
AVG heeft nog enkele opmerkingen bij de folders. Hij zal deze met TV doorspreken. 
(actie TV, AVG) 

f. Samenkomst met CAI n.a.v. vraag Mark Vos (Bilzen) 
De afspraak op 30 september kan niet doorgaan. Er dient een nieuwe datum gezocht. 
Voorstel om ook de stedenbouwkundigen van de gemeenten uit te nodigen.  

 
5. Varia 

a. Uitbreiding ZOLAD+ 
Kortessem toonde aanvankelijk interesse, maar de contactpersoon, Willy Claes, wist naar 
eigen zeggen zijn collega’s niet te overtuigen 

b. Vastleggen datum volgende vergadering 
samen met afspraak CAI 

c. Bruikleen wijnzeef Benny Emons 
TV stuurt MM een formulier ter ondertekening (actie TV) 
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Verslag Raad van Bestuur 16/12/2011  14u30   Riemst 

 
 
Aanwezig: Maike Meijers, Felix Puts, Huub Broers, Mark Vos, Jan Peumans, Alex Vangronsveld, Eddy 
Vandoren, Judith Voets, Linda Bogaert, Ann van Baelen 
 
Verontschuldigd: 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
1. Goedkeuring vorig verslag (2/9/2011) 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Financiën  

a. stand van zaken 
Er zit op dit moment 11 139 € in kas. Vorig jaar op hetzelfde moment was dat 20 019 €. 
Er moeten in 2011 nog een aantal uitgaven gebeuren, waardoor begin 2012 opnieuw 
problemen met cash flow ontstaan. TV zal in het nieuwe jaar zo snel mogelijk brief sturen 
naar de gemeenten met de vraag hun gemeentelijke bijdrage zo snel mogelijk te storten. 
Accountant Ann van Baelen overloopt de voorlopige begroting 2011. Het jaar zal 
waarschijnlijk afgesloten worden met een verlies van ca. 10 000 €? De verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage zal dit tekort voorlopig opvangen, maar men moet opletten of dit 
ook voor de volgende jaren voldoende blijft. 2011 is het eerste volledige werkjaar van VV. 
De loonkosten blijven jaarlijks stijgen.  

b. verhoging gemeentelijke bijdrage 
De verhoging van de gemeentelijke bijdrage en daarmee dus ook de statuten (?) is 
goedgekeurd in Lanaken, Bilzen en Voeren. In Riemst en Voeren moet het voorstel nog 
langs de gemeenteraad. In Riemst is het bedrag wel al voorzien op de begroting. Deze 
moet nog goedgekeurd worden.  

c. 2
de

 pensioenpijler 
Er zal gekeken worden hoe de pensioenkloof kan gedicht worden. Verschillende 
scenario’s zullen onderzocht worden. TV vroeg al info aan Ethias en stuurde dit door naar 
de Raad. MM zal dit bekijken met de andere raadsleden [Actie MM] 

d. Andere regelingen tav. loon 
kilometervergoeding: de verplaatsingskosten worden vergoed overeenkomstig het 
jaarlijks wettelijk vastgesteld bedrag, zoals dat reeds vroeger het geval was.  

 
3. Statuten 

De statuten van ZOLAD+ werden lichtjes aangepast in het kader van de verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage. De gemeenten laten de aangepaste statuten goedkeuren door de 
gemeenteraad.  

 
4. IOED 

a. Toelichting en goedkeuring Afsprakennota 2012 
TV overloopt de afsprakennota 2012 tussen ZOLAD+ en het Agentschap Onroerend 
Erfgoed. Eventuele opmerkingen kunnen doorgegeven worden aan de 
erfgoedconsulenten.  

b. Beleidsadvieskaart (naar het voorbeeld van SRE) 
TV maakte een archeologische beleidsadvieskaart. Het is de bedoeling om ook het 
bouwkundige en landschappelijke erfgoed toe te voegen. Rijksarchivaris Rombout Nijssen 
zal de archieven doorzoeken op zoek naar bijkomende informatie. Er zal een proefproject 
opgestart worden voor Riemst (TV bespreekt dit verder met MV en JP). De opmaak van 
de kaart zal gefinancierd worden door de gemeenten. Het kostenplaatje is nog onduidelijk.  

c. Stand van zaken bouwkundig erfgoed 

 Open kerken 
In Bilzen zullen 7 kerken deelnemen aan Dag van de Open Kerken op 3 juni 
2012. In Riemst is hierover een vergadering gepland op 19/12. MM stelt voor om 
te werken met een beurtrol.  

 Inventarisatie Bilzen 
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Waarschijnlijk wordt in Bilzen een project opgestart voor het uitbreiden van de 
bestaande inventaris bouwkundig erfgoed. Het voorstel wordt voorgelegd aan het 
CBS.  

 Lopende dossiers 
VV nam contact met Guy Claes van de centrale kerkraad Voeren. Hierbij kwamen 
o.a. Open Kerken en de opmaak van een herwaarderingsplan voor het kerkhof 
van Sint-Martens-Voeren ter sprake (VV bezorgt JV hierover meer info).  
In Bilzen zullen de restauratie van huis Petry en de Blondeswinning binnenkort 
van start gaan. 
In Riemst is de restauratie van de kerk van Vlijtingen van start gegaan. De 
lopende dossiers ‘verwaarlozing’ worden verder opgevolgd.  
In Lanaken dient de situatie van de Heidemolen opgevolgd te worden na het 
overlijden van de eigenares.  

d. Oproep projectvoorstellen 2012 
Indien de gemeenten voorstellen hebben voor projecten mogen deze doorgegeven 
worden aan de erfgoedconsulenten.  

e. Stand van zaken archeologie 

 Dossier Coenegrachts 
Dit dossier wordt besproken met de gemeente Riemst 

f. Evaluatiegesprekken TV en VV 
TV en VV zullen geëvalueerd worden. MM maakt hierover verdere afspraken.  

 
5. Varia 

a. Nieuwjaarsreceptie 
Omwille van de financiële toestand wordt de nieuwjaarsreceptie dit jaar niet 
georganiseerd. Deze kan evt. wel vervangen worden door een receptie in het voorjaar. 

b. Afscheid Jean Maenen 
Jean Maenen zal uitgenodigd worden op de volgende vergadering, waar hem een 
cadeau overhandigd zal worden.  

c. Uitbreiding ZOLAD+ 
Hoeselt nam contact op met ZOLAD+ i.v.m. een mogelijke toetreding. Er zou een bedrag 
voorzien zijn in de begroting.  

d. Vastleggen datum volgende vergadering 
vrijdag 17 februari 2012 om 14h30 in Bilzen 
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Bijlage 6. Collectie-inventaris ZOLAD+ (versie 2011) 
 

 
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 

 
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 

 
Kasteel Oud-Rekem Opgraving 

   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 

Jean-Luc Schutz Neerharen Collectie De Puydt 

04 221 83 71 Pietersheim bos Collectie De Puydt 

 
Rekem - Heidemolen Collectie De Puydt 

 
Rullen-Bas & -Haut Collectie De Puydt 

   Particuliere of  Eddy Rondags Metaaldetectie 
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Amateurverzamelingen David Stulens Metaaldetectie 

 
Roland Wenslawski Vrijetijdsarcheoloog 

 
Benny Emons Metaaldetectie 

 
MaasDec Metaaldetectie 

 
n.g. Metaaldetectie 

 
n.g. Metaaldetectie 

 
Sven Proesmans Metaaldetectie 

 
Marc Swinnen Metaaldetectie 

 
Dany Vanwunsel Metaaldetectie 

 
Bastiaan Poelen Metaaldetectie 

 
Guy Keyken Metaaldetectie 

 
Eric Goovaerts Metaaldetectie 

 
Richard Bouari  Metaaldetectie 

 
Herman Brulmans Metaaldetectie 

 
Kim Groenendijk Vrijetijdsarcheoloog 

 
Jean-Pierre de Warrimont Vrijetijdsarcheoloog 

 
Max Klasbergen Vrijetijdsarcheoloog 

 
Hans Lemmen Vrijetijdsarcheoloog 

 
Familie Spits Vrijetijdsarcheoloog 

 
Tony Waegeman Vrijetijdsarcheoloog 

 
Ivo Hensen Vrijetijdsarcheoloog 

 
Jozef Simons Vrijetijdsarcheoloog 

 
Henri Nelissen Particulier 

 
Jezuïeten te Heverlee Particulier 

 
Smeets Collectie Smeets 

 
Anoniem Particulier 

 
Anoniem Particulier 

 
Anoniem Particulier 

 
Wiosello Heemkring 

 
Anoniem Particulier 

 
Collectie Geerkens Vrijetijdsarcheoloog 

 
Collectie Comhair Metaaldetectie 

 
Eric Poncelin Particulier 

 
Dirk Decraecker Metaaldetectie 

   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 

 
Riemst - Herderenweg 2007 begeleiding 

 
Neerharen - Delstraat 2007 PIB 

 
Kleine Spouwen - Schildstraat 2008 opgraving 

 
Lanaken - Molenweide 2008 PIB 

 
Vlijtingen - Onder den Alderenberg 2008 Opgraving 

 
Rosmeer - Merovingershof 2008 begeleiding 

 
Villa-domeinen Veldprospectie 

 
Lanaken - Europark 2007-2008 Opgraving 
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Kesselt - Uitbreiding Op de Schans Opgraving 

   

 

Andere nog niet opgeleverde 
opgravingen/begeleidingen/proefsleuvenonderzoeken 

 
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 

 
Toekomststraat - Riemst (2010) Vondstmelding (VIOE) 

 
Toekomststraat - Riemst (2011) Booronderzoek 

 
Kesselt - Uitbreiding Op de Schans (II) (2011) PIB 

 
Pietersheim (2011) PIB 

 
Beekveldweg - Gellik (2011) PIB 

 
Kiezelweg - Gellik (2011) PIB 

 
Kiezelweg - Gellik (2011) Opgraving 

 
Iers Kruisstraat-Bonderstraat (2011) PIB 

 
VV Kanne/Guldendael PIB 

 
Romboutstraat PIB 

   

 
Verworven collecties 

 

 
Collectie Roland Wenslawski Metaaldetectie 

 
Collectie Groenendijk Herderen LBK prospectie/opgraving 

 
Collectie Johan Hendricks Opgraving Oud-Rekem 

   

 
Uitgeleende items 

 

 
<geen> 

 

   Depot Studiebureau  Lanaken - Molenweide 2009 Opgraving 

Archeologie  Veldwezelt - Heserstraat 2009 PIB/opgraving 

Maarten Smeets Martenslinde - Hoevelaan 2009 opgraving 

 
Millerbeek - Millen 2010 PIB/opgraving 

 
Dorpstraat - Membruggen (2011) PIB 

   LADOC Pietersheim Opgraving 

Jean Maenen Munten Rekem Onbekend  

 
Vondsten Pietersheim Opgraving 

   Remise Munsterbilzen - boomstamgraf Opgraving 

Jo Kempkens Munsterbilzen - pelgrimskruisje Opgraving 

   Bilisium Cannesberg - Eigenbilzen Opgraving 

Erik Royackers 
  

   Landesmuseum Bonn Kokerbijlen Pietersheim toevalsvondst 

   Rijksmuseum voor  Zilveren kan (Rom., Lanaken)  toevalsvondst 

Oudheden Leiden 
  

   Museum Lixhe Collectie Servais vuursteen Rullen-Bas/-Haut 

 
Collectie Peuskens LBK? 
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   Museum Oupeye Collectie Peuskens oa. LBK Zussen 

 
 
 
 



Bijlagen bij Jaarverslag ZOLAD+ 2011 

 
 

151 

 

Bijlage 7. Verstoringskaart (versie 2011) 
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Bijlage 8. Register van uitgebrachte adviezen archeologie 

 

 
 

Ons  kenmerk Dossiernummer 
Datum 

ontvangst 
Datum 
advies 

via Ligging Betreft 
Werfcon-

trole 

Een gecontro-
leerde 

afgraving 

proef-
sleuven 

Definitieve 
archeolo-gische 

opgraving 

Geen bezwaar na 
opvraging dossier 

adviesnr gemeentelijk intake outtake via   ingreep 
     R/2011/1/1/A 

 
21/12/2010 10/01/2011 

 
Kerkhofslaan 31 reliëfwijziging 

    
x 

R/2011/2/2/A 
 

21/12/2010 10/01/2011 
 

hoek Kalderstraat-Walenweg landbouwloods 
    

x 

R/2011/3/3/A 
 

6/01/2011 23/02/2011 
 

Vlijtingerweg 20 bouwen van hangar en silo 
    

x 

R/2011/4/4/A 
 

6/01/2011 18/01/2011   Maastrichtersteenweg 56 uitbreiden van handelspand 
 

x 
 

x 
 L/2011/1/5/A RO/PK 22/12/2010 10/01/2011 

 
Veldwezelt RUP 

     V/2011/1/6/A 
 

17/01/2011 18/01/2011   St-Martens-Voeren bouwen van een loods 
 

x 
 

x 
 B/2011/1/7/A 

 
7/02/2011 7/02/2011 R&E 

 
ophogen van een perceel 

    
x 

V/2011/2/8/A 2011/1961 1/02/2011 15/02/2011   Pley 1 bouwen van 8 appartementen 
 

x 
 

x 
 B/2011/2/9/A 11702 25/01/2011 15/02/2011   St. Catharinastraat bouwen van 4 woningen 

 
x 

 
x 

 
L/2011/2/10/A 4.002/73042/99.4 7/02/2011 7/02/2011 R&E Bessemerstraat 478 

uitbreiding op de Campus St 
Barbara  

    
x 

L/2011/3/11/A 
 

8/02/2011 15/02/2011 R&E Europark aanleggen nieuwe wegenis/riolering 
 

x 
 

x 
 L/2011/4/12/A 2011/33-10773 10/03/2011 11/03/2011 

 
Rosmeerweg 38 bouwen van een loods 

    
x 

L/2011/5/13/A 2011/7-10747 10/03/2011 11/03/2011 
 

Kerkplein 
bouwen van 10 appartementen en 
een handelsruimte 

    
x 

R/2011/5/14/A 
 

15/03/2011 22/03/2011   RVK-weg - Ophemmerveld aanleggen van een BMX-parcours 
 

x 
 

x 
 B/2011/3/15/A V. 991 17/03/2011 22/03/2011   Hoevelaan verkaveling in 6 loten 

  
x x 

 
B/2011/4/16/A 11711 18/03/2011 22/03/2011   Tongersestraat 

oprichten van woon- en 
winkelgeheel 

 
x 

 
x 

 R/2011/6/17/A 
 

15/03/2011 24/03/2011     GemRUP zonevreemde recreatie 
  

x x 
 V/2011/3/18/A 

 
15/03/2011 24/03/2011   Natuurreservaat Altenbroek afgraven van fosfaatrijke grond 

    
x 

L/2011/6/19/A 
 

5/05/2011 6/05/2011   divers RUP's 
  

x x 
 V/2011/4/20/A 2011/1986 27/04/2011 9/05/2011   Schilberg 10 bouwen van een loods 

 
x 

 
x 

 B/2011/5/21/A 
 

9/05/2011 16/05/2011   Kloosterwal bouwen van een school 
 

x x x 
 R/2011/7/22/A 

 
24/05/2011 26/05/2011   Iers Kruisstraat verkaveling  

  
x x 

 R/2011/8/23/A 
 

22/06/2011 1/08/2011   Tommendael 1 bouwen van een loods 
 

x 
 

x 
 R/2011/9/24/A 

 
20/07/2011 23/08/2011 

 
Peperstraat 7 1. aanleggen van een paddock x 

    R/2011/10/25/A 
 

20/07/2011 23/08/2011   Iers Kruisstraat 94 bouwen van een landbouwloods 
 

x 
 

x 
 B/2011/6/26/A V. 978/1 4/08/2011 13/09/2011 

 
St. Lodewijkstraat wijziging configuratie loten 

    
x 

B/2011/7/27/A 11901 4/08/2011 13/09/2011 
 

Vrankrijk oprichten binnenspeeltuin 
    

x 

B/2011/8/28/A V. 380/1 4/08/2011 13/09/2011 
 

Meershoven wijziging verkaveling 
    

x 

B/2011/9/29/A 11879 4/08/2011 13/09/2011 
 

Zonhoevelaan inkomzone en terreinaanlegwerken 
    

x 

R/2011/11/30/A 
 

16/08/2011 13/09/2011 
 

op de fallerweg 
Bouwen van een loods voor 
landbouwmaterieel 

    
x 

R/2011/12/31/A screening RUP 26/08/2011 13/09/2011 
 

Vroenhovenweg screening RUP - regularisatie 
    

x 
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L/2011/7/32/A pre-advies 30/08/2011 13/09/2011   Binnengebied Kerkstraat Gellik ontwikkeling binnengebied 
  

x x 
 B/2011/10/33/A V. 1005 6/09/2011 13/09/2011 

 
Grensstraat 3 loten open bebouwing 

    
x 

B/2011/11/34/A V. 1004 6/09/2011 13/09/2011 
 

Grensstraat 5 loten open bebouwing 
    

x 

B/2011/12/35/A 11979 6/09/2011 13/09/2011   

bouwen van een 
woon- en 
winkelgeheel 

 
x 

B/2011/13/36/A 11953 6/09/2011 13/09/2011 
 

Kleinveld industriehal met conciergewoning 
    

x 

B/2011/14/37/A 11935 6/09/2011 13/09/2011 
 

Steenbeemdlaan 2 woningen 
     R/2011/13/38/A pre-advies 13/09/2011 13/09/2011 

 
Trinellestraat aanleg van een weg/voetpad 

    
x 

L/2011/8/39/A 2011/150-10890 23/08/2011 13/09/2011   Priestersweg 25 aanleg van 2 stallen en silo 
 

x 
 

x 
 

L/2011/9/40/A 2011/163-10903 13/09/2011 29/09/2011 
 

Steenweg 
het bouwen van een woongeheel (6 
woningen) 

    
x 

B/2011/15/41/A 12014 29/09/2011 25/10/2011   Brakmaalweg uitbreiding van varkensstallen 
 

x 
 

x 
 B/2011/16/42/A 11995 29/09/2011 25/10/2011 

 
Bammestraat oprichten paardenstal 

    
x 

B/2011/17/43/A 11951 29/09/2011 25/10/2011 
 

Sint Jorisstraat oprichten van een magazijn 
    

x 

B/2011/18/44/A 11967 29/09/2011 25/10/2011 
 

Sint Martinusstraat woongeheel (7 appartementen) 
    

x 

B/2011/19/45/A 11978 29/09/2011 26/10/2011 
 

Demerlaan 
oprichten woongeheel (4 
appartementen) 

    
x 

B/2011/4/16/A 11711 29/09/2011 25/10/2011   Tongersestraat 
oprichten van woon- en 
winkelgeheel 

B/2011/21/47/A 11962 29/09/2011 25/10/2011 
 

Mondeostraat 9 eengezinswoningen 
    

x 

B/2011/22/48/A 11928 15/09/2011 
buiten 
termijn 

 
Zuurbeemdlaan oprichten van 6 woningen 

    
buiten termijn 

B/2011/23/49/A 11916 15/09/2011 29/09/2011   Bivelenweg oprichten van 4 windturbines 
 

x x x 
 R/2011/14/50/A pre-advies 24/10/2011 24/10/2011 

 
divers RUP Handelsperimeter 

     
V/2011/5/51/A 2011/400 6/10/2011 24/10/2011 

 
Roodbos 

aanvragen stedenbouwkundig 
attest 

    
x 

V/2011/6/52/A 2011/2034 6/10/2011 24/10/2011   Einde - Ingerveld bouwen van 12 woningen 
  

x x 
 V/2011/7/53/A 

 
3/11/2011 3/11/2011 R&E Teuven bouwen van een RWZI 

    
x 

B/2011/24/54/A pre-advies 10/11/2011 10/11/2011 
 

Bilzen bouwen van een nieuwe bibliotheek 
    

x 

L/2011/10/55/A pre-advies 15/12/2011 15/12/2011 
 

Industrieweg 80 niet gekend 
     

L/2011/11/56/A 
 

29/11/2011 15/12/2011 
 

Briegdenstraat  58 

Verbouwen en uitbreiden van een 
bestaande loods en afbreken van 
opslagruimten 

    
x 

B/2011/25/57/A 12052 29/11/2011 15/12/2011 
 

Kieleberg 
oprichten loods met 
conciergewoning 

    
x 

B/2011/26/58/A 12047 29/11/2011 15/12/2011 
 

Kieleberg 
oprichten loods met 
conciergewoning 

    
x 

B/2011/27/59/A 12050 29/11/2011 15/12/2011 
 

Kieleberg 
oprichten magazijn en 
burelengebouw 

    
x 

B/2011/28/60/A V. 1008 29/11/2011 15/12/2011 
 

Tombestraat 2 loten OB 
    

x 

R/2011/15/61/A pre-advies 1/12/2011 15/12/2011 
 

Zagerijstraat aanleggen van een plein 
    

x 

R/2011/16/62/A 
 

5/12/2011 5/12/2011 R&E Iers Kruisstraat herinrichting N78 
    

x 

L/2011/12/63/A 2011/8-529 27/10/2011 
buiten 
termijn 

 
Haegendoornstraat verkaveling 2 loten HOB 

     V/2011/8/64/A V/2011/193 9/12/2011 15/12/2011   Roosenstraat verkaveling in 7 loten 
  

x x 
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Bijlage 9. Register van uitgevoerd terreinwerk archeologie 
 

 
 

ID Gemeente Project BVS Ingreep Adviesnr Uitvoerder Aard Uitgevoerd 

1 Voeren VTN2 extern pijpleiding extern ARON opgraving Week 1-52 

2 Riemst Toekomststraat RI-2011-TOE bescherming r&E Triharch divers Week 11-41 

3 Lanaken Groeve Vandersanden KE-2010-GOS ontginning   ARON PIB Week 4-5 

4 Riemst Tongersesteenweg MI-2010-JOR bouw R/2009/18/29 Studiebureau Archeologie opgraving Week 5 

5 Lanaken Molenweidestraat LA-2009-MOL bouwen L/2010/3/7 Studiebureau Archeologie opgraving Week 6 

6 Lanaken Albertlaan LA-2010-BRA bouw L/2010/8/71/A ZOLAD 2011 PIB Week 6 

7 Lanaken Leon Hermanslaan 28-44 RE-2011-STE bouw L/2010/23/89/A Condor PIB Week 7 

8 Lanaken Leon Hermanslaan id. wegenis L/2010/15/58/A Condor PIB Week 7 

9 Voeren Collector Bachbeek TE-2011-BAC riolering r&E Condor BO/Boren Week 7 

10 Lanaken Pietersheim PI-2011-PAR heraanleg L/2010/13/54/A ARON opgraving Week 9 

11 Lanaken Beekveldweg 9 GE-2011-HOL bouw L/2010/14/55/A ARON PIB Week 10 

12 Lanaken Beekveldweg 9 GE-2011-HOL (2) bouw L/2010/14/55/A ARON Opgraving Week 11 

13 Voeren Mostert TE-2011-MOS verkaveling V/2009/1/36 Condor PIB Week 12 

14 Riemst Herderenweg RI-2011-HER bouw R/2010/26/79/A ARON   week 13-14 

15 Riemst Vanweertplein VL-2011-PVW verkavelen R/2010/4/19 Condor PIB week 21 

16 Riemst Tongersesteenweg HE-2010-TON bouw R/2009/25/52 Condor Opgraving week 21 

17 Riemst Dorpstraat ME-2011-FES wegenis R/2010/20/61/A Studiebureau Archeologie PIB week 25 

18 Riemst Helleweg VL-2011-HEL bouwen R/2010/3/18 ARON Opgraving week 26 

19 Riemst In 't Boelarveld ZI-2011-BOE verkaveling R/2009/21/41 Condor PIB week 28 

20 Riemst Mgr. Kerkhofslaan 1-7a VA-2011-KER verkaveling R/2010/17/56/A Condor PIB week 28 

21 Lanaken Kiezelweg BR-2012-BR bouwen L/2010/16/59/A Deltares Boringen week 32 

22 Riemst Kerkveldje HE-2011-KER verkavelen R/2008/17/62 ARON PIB week 35-39 

23 Lanaken Kiezelweg BR-2012-BR bouwen L/2010/16/59/A All Archeo   week 37 

24 Riemst Guldendael/achter de Hoven KA-2011-GUL verkaveling R/2010/27/80/A ARON PIB week 39 

25 Bilzen Broekemveldweg BI-2011-BRO bouw B/2010/19/46/A Studiebureau Archeologie PIB week 41 

26 Lanaken Recreatie Lanaken R&E aanleg voetbalveld nvt. Studiebureau Archeologie PIB/opgraving week 41 

27 Riemst Iers Kruisstraat LA-2011-COE verkavelen R/2011/7/22/A ARON PIB week 42 

28 Bilzen Hoevelaan WA-2011-ROM verkavelen B/2011/3/15/A ARON PIB week 43 

29 Riemst Groeve Nelissen/leembank RI-2010-LEE ontginning nvt. ARON Strip/map week 45-52 

30 Riemst Kloosterstraat VL-2010-KLO verkaveling R/2009/10/13 Condor PIB week 47 

31 Bilzen Romboutstraat  BI-2011-ROM bouwen B/2011/12/35/A Condor PIB week 50 

32 Bilzen Kerkhoflaan EI-2010-BEG graven B/2010/10/27 ARON PIB week 50 

33 Riemst VV Kanne/Guldendael KA-2011-VV aanleg voetbalveld preadvies ARON PIB week 52 
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Bijlage 10.  Afsprakennota tussen ZOLAD+ en haar leden (versie 2011) 
 

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 . 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  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.  Rekening houdend met de opmerkingen van 
de betrokkenen, werden de afspraken van januari 2010 met betrekking tot de advisering van dossiers 
bouwkundig erfgoed herzien. Deze afspraken werden van kracht op 1 augustus 2010. Na ca. een half 
jaar werden de gemeentelijke diensten ruimtelijke ordening opnieuw geconsulteerd voor een 
evaluatie en verfijning van de bestaande afspraken rond bouwkundig erfgoed. Ook de advisering van 
RUP’s werd verder uitgewerkt.  
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 van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen 
 
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 … 
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• 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 
• Om het dossier inhoudelijk aan te sterken schrijft de erfgoedconsulent een standaardbrief 

(zie bijlage) voor de adviezen die vanuit archeologisch standpunt geen bezwaar vormen. 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 
• 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) 
• Elke tweede maandag van de maand bespreekt de erfgoedconsulent archeologie de lopende 

dossiers met de erfgoedconsulent verbonden aan Onroerend Erfgoed, Hasselt. 
 
Afspraken m.b.t. advisering dossiers Bouwkundig Erfgoed 
1.  Adviesplicht Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed 

 De dossiers waarbij de gemeente verplicht is advies te vragen aan Ruimte en Erfgoed, 
Onroerend Erfgoed (al dan niet bindend) worden overeenkomstig de gangbare procedures 
geadviseerd door Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed Limburg. Het gaat om aanvragen 
aan voorlopig en definitief beschermd erfgoed, aanvragen in het gezichtsveld van een 
monument, aanvragen in een aangeduide ankerplaats onderworpen aan de zorgplicht, 
zonevreemde functiewijziging en sloop van panden die opgenomen zijn in de inventaris van 
het bouwkundig erfgoed. (cf. BVR 5 juni 2009 tot aanduiding van instanties die over een 
vergunningsaanvraag advies verlenen) 

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

 De erfgoedconsulent spreekt deze dossiers door met Onroerend Erfgoed Limburg. 
Bijkomende opmerkingen van ZOLAD+ kunnen via het advies van R&E mee opgenomen 
worden. 

 De gemeente kan bij bepaalde dossiers vragen dat ZOLAD+ toch een advies op papier zet, 
evt. in de vorm van een preadvies aan Onroerend Erfgoed  

 ZOLAD+ krijgt digitaal bericht van de gemeente wanneer de aanvraag vergund/geweigerd is.  
2. Geen adviesplicht Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed 

 De dossiers waarbij Onroerend Erfgoed geen adviesplicht heeft en de gemeente toch een 
advies inzake bouwkundig erfgoed wenst, worden ter advies voorgelegd aan de 
intergemeentelijke erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed van ZOLAD+. Het gaat om 
verbouwingswerken aan panden opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, 
evt. bepaalde aanvragen binnen ankerplaatsen, CHE-gebied, of andere dossiers waarin een 
advies bouwkundig erfgoed wenselijk is.  

 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 
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 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+ desgewenst bijkomend advies vragen aan Ruimte en Erfgoed 

3. Meldingsplicht voor werken aan niet als monument beschermde constructies binnen een 
beschermd dorpsgezicht 

 Meldingen van werken binnen een beschermd dorpsgezicht (overeenkomstig art. 11 §4, art. 
37 en 38 van het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en 
dorpsgezichten) worden ter advies voorgelegd aan ZOLAD+. 

 De erfgoedconsulent adviseert deze dossiers zo snel mogelijk (termijn af te spreken) 

 Indien het advies gunstig is, kunnen de werken worden aangevat. 

 Indien het advies ongunstig is, wordt het dossier overeenkomstig bovenvermelde artikels 
doorgestuurd naar Onroerend Erfgoed, dat beslist over machtiging of weigering van de 
aanvraag. 

 
Advisering van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen 

 ZOLAD+ wordt periodiek op de hoogte gehouden van de stand van zaken m.b.t. de lopende 
RUP’s. De afbakening van geplande RUP’s wordt doorgegeven aan ZOLAD+; indien er 
bijzondere aandachtspunten zijn op het gebied van onroerend erfgoed, kan dit van in de 
beginfase meegenomen worden.  

 De gemeente vraagt ZOLAD+ om advies voorafgaand aan of in het kader van de plenaire 
vergadering 

 ZOLAD+ adviseert de dossiers binnen de gevraagde termijn 

 ZOLAD+ wordt op de hoogte gehouden van het verdere verloop van het dossier  
 

Aanvullende afspraken 
• 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 (voldaan in augustus 

2010). 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 

• Vragen over wetgeving worden schriftelijk gesteld en beantwoord 
• De ambtenaar zetelend in de raad van bestuur  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 en schrijft Programma’s van Eisen (Bijzondere voorschriften). De 
erfgoedconsulent speelt hierbij de rol van tussenpersoon en bemiddelaar. 

• Tenzij op uitdrukkelijk verzoek en mandaat van de bouwheer vraagt de erfgoedconsulent 
archeologie voor de bouwheer offertes aan 

• 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. 
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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 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 gemeente moedigt bouwheren die werken plannen aan geïnventariseerd bouwkundig 
erfgoed aan contact op te nemen met ZOLAD+ en het voorontwerp te bespreken met de 
erfgoedconsulent.  

 De gemeentelijk ambtenaar raadt mensen met vragen over te koop gestelde panden die 
opgenomen zijn in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, aan contact op te nemen met 
ZOLAD+. 

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

 De erfgoedconsulent van ZOLAD+ wordt uitgenodigd op overlegvergaderingen over 
bouwkundig erfgoed en belegt op vraag van gemeente of bouwheer zelf dergelijke 
vergaderingen.  

 ZOLAD+ wordt door de gemeente op de hoogte gebracht van de start van werken aan 
bouwkundig erfgoed in eigendom van de gemeente of kerkfabriek en ontvangt de verslagen 
van de werfvergaderingen. Bij particuliere dossiers wordt ZOLAD+ betrokken bij de werken 
via Onroerend Erfgoed Limburg, bouwheer of architect. 
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Bijlage 11.  Register van uitgebrachte adviezen bouwkundig erfgoed 

 

 

Ons  kenmerk 
Datum 
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Betreft Advies Advies R&E vergunning  weigering 

V/2011/1/1/BE 20/12/2010 nvt H.B.S. NV Ketelslegers Serge Kinkenberg 6 
 

x 
 

x x x x 
 

verbouwen en uitbreiden horecazaak 
geen 
advies ongunstig 

 
x 

V/2011/2/2/BE 21/12/2010 18/01/2011 Vanreeth Rachel Loix Jos 1-septemberstraat 10 x 
    

x 
  

verbouwen eengezinswoning gunstig 

 
x 

 
V/2011/3/3/BE 11/01/2011 7/02/2011 

Speetjens Theo en 
Philippe Fafchamps Sinnich 51 

    
x 

   

bouwen van een ligboxenstal en 
uitbreiding van melkstal gunstig x x 

 
V/2011/4/4/BE 12/01/2011 7/02/2011 Lahaye Victor Fafchamps Magnebos 1 

    
x 

   

regulariseren en functiewijziging van 
bestaande woning met vakantieverblijf gunstig 

 
x 

 
V/2011/5/5/BE 12/01/2011 10/02/2011 Collings Kris Fafchamps Onderdorp 47 

    
x x 

  

verbouwing van stallen en schuur tot 
woning en appartement gunstig x 

  
V/2011/6/6/BE 13/01/2011 7/02/2011 Janssen Luc 

DFM architectural 
office Mostert 16a 

  
x 

     
bouwen van een eengezinswoning gunstig x x 

 
V/2011/7/7/BE 13/01/2011 7/02/2011 Janssen Luc 

DFM architectural 
office Mostert 10b 

  
x 

     
bouwen van een eengezinswoning gunstig x x 

 
V/2011/8/8/BE 13/01/2011 7/02/2011 Janssen Luc 

DFM architectural 
office Mostert 16b 

  
x 

     
bouwen van een eengezinswoning gunstig x x 

 
V/2011/9/9/BE 13/01/2011 7/02/2011 Janssen Luc 

DFM architectural 
office Mostert 10a 

  
x 

     
bouwen van een eengezinswoning gunstig x x 

 
V/2011/10/10/BE 21/01/2011 18/02/2011 Eussen Henricus Loix Jos Mulleke 1 

    
x 

   

verbouwen van een bestaande 
bergruimte tot logiesverstrekkend bedrijf ongunstig x 

 
x 

V/2011/11/11/BE 1/02/2011 17/02/2011 S.C. Intermosane Halleux Ph.  Einde x 
       

bouw van een elektrocabine gunstig 

   
V/2011/12/12/BE 1/02/2011 28/02/2011 Collings Jean-Claude Spits Luc Pley 1 

     
x 

 
x 

afbreken van een huis en bouwen van 8 
appartementen gunstig x 

 
x 

B/2011/1/13/BE 2/02/2011 1/03/2011 Van Rompay-Moors Swinnen Annick Heesstraat 12 
    

x 
   

gedeeltelijk slopen van een hoeve en 
oprichten van een nieuwe woning met 
poortgebouw gunstig 

 
x 

 
V/2011/13/14/BE 9/02/2011 17/02/2011 Reekmans Veerle nvt Kloosterstraat 13 

    
x x 

 
x 

bestemmingswijziging van een woning in 
drie gastenkamers gunstig x 

  V/2011/14/15/BE 16/02/2011 10/03/2011 Njo Lolita Fafchamps Rullen 3 x 
       

regularisatie verbouwingswerken gunstig 

   V/2011/15/16/BE 18/02/2011 10/03/2011 Caelen Jean Meertens Xavier Kinkenberg 23 
    

x x 
  

verbouwing schuur naar vakantiewoning   x 
  

V/2011/16/17/BE 3/03/2011 10/03/2011 Aghina Nicolaas Fafchamps Mabrouck 2 x 
       

verbouwen bestaande stal tot 
vakantieverblijf gunstig 

   
V/2011/17/18/BE 3/03/2011 10/03/2011 Snoeck Ivo Moors Laurent Bovendorp 38 

     
x 

  

renoveren, verbouwen en uitbreiden 
eengezinswoning gunstig 

   
V/2011/18/19/BE 18/03/2011 5/04/2011 Speetjens Raymond Loix Jos Withuis 7-9 x 

       

verbouwen bestaand gebouw en 
verhogen bestaande zolderruimte gunstig 

  
x 

R/2011/1/20/BE 18/03/2011 5/04/2011 Lathouwers-Slangen Levenstond Waterstraat 41 
  

x 
     

bouwen van loods voor opslag - garage gunstig x x 
 

V/2011/19/21/BE 21/03/2011 5/04/2011 Geelen Didier Fafchamps Sint-Martenstraat 43 
     

x 
  

slopen van bestaande garage en bouwen 
van nieuwe garage + 2 paardenboxen gunstig x 

 
x 

R/2011/2/22/BE 25/03/2011 5/04/2011 Jacobs-Gonissen Meertens Egide Genendries 34 
  

x x x 
   

herbouwen van een halfopen 
eengezinswoning met kinesistenpraktijk gunstig x x 

 
R/2011/3/23/BE 28/03/2011 5/04/2011 

Stichting Limburgs 
Landschap Konopka Statiestraat znr 

     
x 

  

restaureren en herbouwen 18de-eeuwse 
tuinmuur gunstig 

 
x 
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R/2011/4/24/BE 30/03/2011 nvt Clefan V.O.F. Claessens Chrétien Bovenstraat 36 
   

x 
 

x 
  

verbouwen en renoveren van een 
handelsruimte met woonst. Heraanvraag 
fase 2 

geen 
advies x 

 
x 

V/2011/20/25/BE 1/04/2011 11/04/2011 Heydendal Vincent Fafchamps Hagelstein 31 x 
       

uitbreiding van een bestaande woning gunstig 

 
x 

 
V/2011/21/26/BE 4/04/2011 11/04/2011 Broers Kevin Fafchamps Konijnsberg 9 

     
x 

  

slopen van bestaande woning en bouwen 
van 2 eengezinswoningen gunstig 

  
x 

B/2011/2/27/BE 4/04/2011 11/04/2011 
Katholiek Onderwijs 
Decanaat Bilzen 

Nassen Anita, 
Swinnen Annik Winkelomstraat 10 

    
x 

   

gedeeltelijke afbraak bestaande 
gebouwen + nieuwbouw vleugel lager 
onderwijs gunstig 

 
x 

 
V/2011/22/28/BE 8/04/2011 5/05/2011 Van Wasbeek Donata 

Architectenburo 
Luyten Daal 14 

        

verbouwen en uitbreiden 
eengezinswoning gunstig 

 
x 

 
V/2011/23/29/BE 8/04/2011 9/05/2011 Gerhards Marvin Loix Jos Gieveldstraat 5 

  
x 

     

verbouwen bestaande woning tot 
meergezinswoningen 

gunstig 
ovw x 

 
x 

V/2011/24/30/BE 12/04/2011 5/05/2011 Claes Maarten Loix Jos Knap 33 
     

x 
  

verbouwen van een eengezinswoning gunstig 

   
V/2011/25/31/BE 18/04/2011 18/05/2011 Meyers Dominique Meeckers Eric Varnstraat 16 x 

       

verbouwen bestaande bergruimte tot 
vakantieverblijf gunstig 

  
x 

V/2011/26/32/BE 26/04/2011 18/05/2011 Castermans Daniel Fafchamps Snauwenberg 1 
    

x 
   

gedeeltelijke herbouw van een bestaande 
woning en het verbouwen van een garage 
en berging tot kantoor en refter 

gunstig 
ovw 

   

R/2011/5/33/BE 26/04/2011 nvt Haesen-Darcis Alfons Stevens Mark Mergelstraat 
  

x 
     

afbraak schuur, overdekking, stalling en 
kippenhok en voorzien van gevelstenen 
tegen de vrijgekomen gevel 

geen 
advies 

 
x 

 V/2011/27/34/BE 27/04/2011 5/05/2011 Peerboom Vincent Laugs Baudewijn Withuis 4/5 en 4/6 x 
       

bouwen van 2 appartementen gunstig 

   
V/2011/28/35/BE 2/05/2011 nvt H.B.S. NV Ketelslegers Serge Kinkenberg 6 

 
x 

 
x x x x 

 
verbouwen en uitbreiden van horecazaak 

geen 
advies x x 

 V/2011/29/36/BE 2/05/2011 5/05/2011 Wiertz Antonius 
 

Veurserveld 14 
     

x 
  

bouwen van een veranda gunstig 

 
x 

 

R/2011/6/37/BE 3/05/2011 
 

Houben-Vrijens Ivo Loix Jos Avergat 68a 
  

x x 
    

bouwen van een eengezinswoning 
geen 
advies ongunstig 

 
x 

V/2011/30/38/BE 4/05/2011 18/05/2011 Langenberg Emma Laugs Baudewijn Schophem 66 
     

x 
  

regulariseren van een vakantiewoning gunstig 

 
x 

 

V/2011/31/39/BE 4/05/2011 31/05/2011 Kemnitz Stefan Fafchamps Strouvenbos 1 
    

x 
   

verbouwen van een bestaande woning 
met garage en slopen van bijgebouwen 

voorlopig 
ongunstig 

voorlopig 
ongunstig x 

 

B/2011/3/40/BE 10/05/2011 25/05/2011 Bogaerts - Philips 
Stassen Guido (Bnp 
architecten) Stationlaan 41 

    
x 

   

verbouwen van een woning en oprichten 
van een zwembad met poolhouse gunstig 

 
x 

 

V/2011/32/41/BE 10/05/2011 9/06/2011 Punter Anne Loix Jos Veurs 50 
    

x 
   

verbouwen van een bestaand gebouw 
met aanhorigheden tot woonst met 
groepsaccommodatie/Bed and Breakfast ongunstig 

  
x 

R/2011/7/42/BE 25/05/2011 nvt Nafzger nvt Muizenberg 29 
  

x 
     

wijzigen achterbouw tot woon/eetkamer 
geen 
advies 

 
x 

 R/2011/8/43/BE 26/05/2011 27/05/2011 Willems Dominique nvt Genendries 32a 
   

x 
    

plaatsen van zonnepanelen gunstig 

 
x 

 

V/2011/33/44/BE 1/06/2011 nvt Kerff Josiane Everaert Guy Kerkstraat 11 
   

x 
    

verbouwing van een bestaande woning 
tot twee wooneenheden 

geen 
advies x 

  

V/2011/34/45/BE 1/06/2011 nvt Verheijden Jan Heyens Jo  Mostert 14 
  

x 
     

bouwen van een woning 
geen 
advies 

 
x 

 

V/2011/35/46/BE 1/06/2011 nvt Hoebers Axel Heyens Jo  Mostert 12 
  

x 
     

bouwen van een woning 
geen 
advies 

 
x 

 V/2011/36/47/BE 17/06/2011 29/06/2011 Alleleyn Petra Loix Jos Veurs 45 
     

x 
  

verbouwen van een bestaand woonhuis gunstig 

 
x 
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V/2011/37/48/BE 20/06/2011 29/06/2011 Wimmers Paul Fafchamps Emmanuel Roodbos 3 x 
       

verbouwen van een bestaande woning 
met verblijfkamer gunstig 

 
x 

 

V/2011/38/49/BE 20/06/2011 29/06/2011 Huynen Eddy Fafchamps Emmanuel Steenbos 3 x 
    

x 
  

verbouwen en uitbreiden van een 
bestaande woning gunstig 

   
V/2011/39/50/BE 22/06/2011 29/06/2011 Piron Vincent Fafchamps Emmanuel Onderdorp 29 x 

    
x 

 
x 

regularisatie van een bestaand 
appartement gunstig 

  
x 

R/2011/9/51/BE 20/06/2011 nvt 
Katholiek Onderwijs 
Decanaat Vlijtingen Jongen Peter Pastoor Bollenstraat 8 

 
x 

 
x x 

   

verbouwen van pastorie tot 
schoolgebouw 

geen 
advies ongunstig 

 

gn 
uitspraak 

R/2011/10/52/BE 24/06/2011 nvt Kunz-Heems 
Architectengroep 
Barchi Genendries 13 

 
x 

 
x 

    
verbouwen van een hoeve 

geen 
advies ongunstig 

 
stopgezet 

R/2011/11/53/BE 2/08/2011 29/08/2011 Den Hartog Caroline nvt Peperstraat 7 
    

x 
   

piste paddock gunstig 

  
x 

R/2011/12/54/BE 2/08/2011 29/08/2011 Coenegrachts Jan Servaes Piet (DLV) Iers Kruisstraat 94 
    

x 
   

nieuwbouw van een landbouwloods gunstig 

 
x 

 

R/2011/13/55/BE 4/08/2011 nvt 
Coenegrachts - 
Nijssen Mingels Lucien Iers Kruisstraat 78a 

 
x 

 
x x 

   

verbouwen en restaureren van een stal 
tot broodjeszaak, herinrichten van een 
binnenkoer, aanleggen van een parking 

geen 
advies gunstig x 

 V/2011/40/56/BE 9/08/2011 29/08/2011 Paggen Guy Nivelle Viséweg 15 x 
       

aanpassing garage en berging gunstig 

   

V/2011/41/57/BE 12/08/2011 29/08/2011 Gerhards Marvin Loix Jos Gieveldstraat 5 
  

x 
     

verbouwen van een bestaande woning 
met bijgebouwen tot meergezinswoning 

gunstig 
ovw x 

  

V/2011/42/58/BE 29/08/2011 22/09/2011 Stassen Lambertus Verheecke Jon Boomstraat 23 
     

x 
  

bouwen van een passieve woning, 
tuinberging en carport gunstig 

   

V/2011/43/59/BE 5/09/2011 nvt Kremers Xavier Meertens Xavier Teuven-Dorp 55 
  

x 
  

x 
  

aanleg van een weg 
geen 
advies 

   

V/2011/44/60/BE 9/09/2011 22/09/2011 Stones Adrian Fafchamps Emmanuel Bovendorp 10 
     

x 
  

verbouwen van een bestaande woning en 
slopen van een achtergelegen woning gunstig 

 
x 

 

B/2011/4/61/BE 15/09/2011 15/09/2011 Vanheusden Simon Steegen Tino Omstraat 2 
    

x 
   

heropbouwen van een autobergplaats gunstig 

 
x 

 

R/2011/14/62/BE 15/09/2011 nvt Stassen - Arckens Jongen Peter Trinellestraat 19 x 
 

x 
    

x 
verbouwen van een hoevedeel tot 
tweewoonst 

geen 
advies 

 
x 

 V/2011/45/63/BE 20/09/2011 22/09/2011 Eussen Henricus Loix Jos Mulleke 1 
    

x 
   

verbouwen woonhuis gunstig x x 
 V/2011/46/64/BE 21/09/2011 14/10/2011 Van Poecke Michiel Laugs Baudewijn Krindaal 16 x 

    
x 

  
verbouwen woonhuis gunstig 

   

V/2011/47/65/BE 23/09/2011 20/10/2011 Groutars Maria Laugs Baudewijn Winandus 6 
    

x x 
  

regulariseren van een restauratie en 
verbouwing voormalige boerderij tot 
woonhuis 

gunstig 
ovw x x 

 

V/2011/48/66/BE 27/09/2011 13/10/2011 Collings Jean-Claude Spits Luc Pley 1 
     

x 
 

x 
afbreken van een huis en bouwen van 8 
appartementen gunstig x 

 
x 

V/2011/49/67/BE 29/09/2011 13/10/2011 Speetjens Raymond Loix Jos Withuis 7-9 x 
       

verbouwen van een bestaand gebouw tot 
bureelruimte met woongelegenheden en 
regulariseren van een bestaand 
wooncomplex met aanpassen... gunstig 

 
x 

 

V/2011/50/68/BE 29/09/2011 13/10/2011 Geelen Didier Fafchamps Emmanuel Sint-Martenstraat 43 x 
    

x 
  

slopen van een bestaande garage en 
bouwen van een nieuwe garage en 2 
paardenboxen gunstig x 

 
x 

V/2011/51/69/BE 29/09/2011 13/10/2011 Mawet Isabelle Fafchamps Emmanuel Onderdorp 29 x 
    

x 
 

x 
regularisatie van een bestaand 
appartement gunstig 

 
x 

 

V/2011/52/70/BE 29/09/2011 26/10/2011 Buijsen Joseph Fafchamps Emmanuel Konenbos 3 
     

x 
  

slopen van een bijbouw en uitbreiding van 
een bestaande woning gunstig 

 
x 

 

R/2011/15/71/BE 30/09/2011 nvt 

Vanherle Nicole - vzw 
wereldvredesvlam 
Riemst Oldenburgh Christoph Maastrichtersteenweg 

  
x 

     

bouwen van een monument van de World 
Peace Flame 

geen 
advies 

 
x 

 

R/2011/16/72/BE 30/09/2011 26/10/2011 
Vos-Boonen Marnic - 
Josseline Jongen Peter Heukelomdorp 39 

    
x 

   

verbouwen van een bijgebouw en 
regularisatie van een loods voor 
tuinbouwvoertuigen 

gunstig 
ovw 

 
x 
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V/2011/53/73/BE 7/10/2011 nvt Vanderheyden Daniel Fafchamps Emmanuel Mostert 23 
 

x 
   

x 
  

regulariseren van de functiewijziging van 
bestaande woning tot vakantieverblijf 

geen 
advies gunstig 

  

V/2011/54/74/BE 10/10/2011 13/10/2011 Nuis Arjen Fafchamps Emmanuel Withuisstraat 4 x 
       

verbouwen van een bestaande bijbouw 
tot uitbreiding van een bestaande woning gunstig 

 
x 

 

V/2011/55/75/BE 10/10/2011 13/10/2011 
Vanderheyden 
Arsène Fafchamps Emmanuel Kies 6 

    
x x 

  

regulariseren van 2 bestaande 
vakantieverblijven gunstig x x 

 V/2011/56/76/BE 17/10/2011 26/10/2011 Beckers José nvt Einde 36 x 
       

bouwen van een carport gunstig 
   

V/2011/57/77/BE 25/10/2011 26/10/2011 Punter Anne Loix Jos Veurs 50 
    

x x 
  

verbouwen van een bestaande woning 
met aanhorigheden tot woonst met 
groepsaccomodatie gunstig 

 
x 

 

V/2011/58/78/BE 14/11/2011 6/12/2011 Elti-management Beneens-Heynen Dorpsstraat 5-7 
  

x 
 

x 
   

verbouwen en uitbreiden van voormalig 
ocmw-gebouw tot 9 wooneenheden 

gunstig 
ovw 

   

R/2011/17/79/BE 15/11/2011 6/12/2011 Coenegrachts-Neven nvt Kruisherenstraat 34 
    

x 
   

regularisatie van het slopen van een 
gedeelte van een hoeve gunstig 

 
x 

 

V/2011/59/80/BE 21/11/2011 nvt Beeren Raymond Loix Jos Mostert 4 
  

x 
  

x 
  

bouwen van een eengezinswoning 
geen 
advies 

 
x 

 V/2011/60/81/BE 21/11/2011 6/12/2011 Peerboom Vincent Laugs Baudewijn Withuis 4 x 
       

bouwen van een woning gunstig 
 

x 
 

V/2011/61/82/BE 25/11/2011 7/12/2011 Piron Freddy Fafchamps Emmanuel Elvenschans 1 
    

x 
   

functiewijziging van 4 semi-permanente 
woningen naar permanente woningen gunstig x x 

 

V/2011/62/83/BE 25/11/2011 7/12/2011 Collings Jean-Claude Laugs Baudewijn Kinkenberg 5 
  

x 
 

x 
 

x x 
restauratie en verbouwing van een 
woning tot vakantieverblijf gunstig x x 

 

V/2011/63/84/BE 28/11/2011 7/12/2011 Pinckers Rudophe Stevens Pierre Komberg 33 x 
    

x 
  

bestemmingswijziging en bouwen van 3 
garages gunstig 

 
x 

 

R/2011/18/85/BE 30/11/2011 19/12/2011 Hardy John Levenstond Mathieu Ophemmerstraat 46b, c, 48a x 
       

verbouwing vierkantshoeve 
(herbestemming met 3 woningen) gunstig 

 
x 

 V/2011/64/86/BE 10/12/2011 21/12/2011 Intermosane s.c. Halleux Ph.  Clermontshof x 
       

bouwen elektrische cabine gunstig 
   

V/2011/65/87/BE 16/12/2011 21/12/2011 
Speetjens Theo en 
Philippe Fafchamps Emmanuel Sinnich 52 

    
x 

   
bouwen van een ligboxenstal gunstig x 

  

V/2011/66/88/BE 16/12/2011 21/12/2011 Hounjet Larissa Fafchamps Emmanuel Veurs 75 
    

x x 
  

verbouwen van een bestaande woning tot 
woning met vakantieverblijf gunstig 
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Bijlage 12.  Register van uitgevoerd terreinwerk bouwkundig erfgoed 

 

 
 

Werven in opdracht van lokale besturen 
           

jaar ID gebouw gemeente ligging deelgemeente bouwheer architect (hoofd)aannemer bescherming werken 
start werken 
(fase 1) (fase 2) 

voorlopige 
oplevering restauratiepremie 

    reeds lopende in 2010                         

1 1 Dekenij Riemst Sint-Albanusstraat 2 Vlijtingen kerkfabriek St. Albanus Levenstond Mathieu Janssen Gebr. Bvba M restauratie 
  

10/05/2011 x 

1 2 Sint-Martinuskerk Riemst O.L.V.straat Genoelselderen kerkfabriek St. Martinus Janssen Michel Renotec M restauratie interieur 
  

30/03/2011 x 

1 3 Sint-Genovevakerk Riemst Pastoor Bollenstraat Zussen kerkfabriek St. Genoveva Janssen Michel Corvers-Vrancx I herstel dak 
    

1 4 Begijnhofhuisje Bilzen Begijnhof Bilzen stad Bilzen Janssen Michel Building M restauratie 
  

31/08/2011 x 

1 5 Sint-Pieterskerk Bilzen Kerkstraat Rosmeer kerkfabriek St. Pieter Martens Erik Building M restauratie toren 
   

x 

1 6 Sint-Ursulakerk Lanaken Kerkplein Lanaken kerkfabriek St. Ursula Depoorter D.  NV A.S.V.D  M restauratie interieur 
   

x 

    2012                         

2 1 Sint-Lambertuskerk Voeren Pley s Gravenvoeren kerkfabriek St. Lambertus Janssen Michel Renotec M restauratie toren en dak kerk 10/01/2011 2/05/2011 
 

x 

2 2 Oud-gemeentehuis Riemst Statiestraat Kanne Tongershuis Levenstond Mathieu Building M 
restauratie en herbestemming 
tot sociale woningen 1/02/2011 

  
x 

2 3 Sint-Albanuskerk Riemst Pater Van Weertplein Vlijtingen kerkfabriek Sint-Albanus Levenstond Mathieu NV Van Loy & Cie M restauratie dak en gevels 8/11/2011 

  
x 
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Bijlage 13.  Proefdruk folder Fietsroutenetwerk 
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Bijlage 14.  Nota Jonkholt 
 

Jonkholt 
Opzet voor een studie in opdracht van de Stad Bilzen 

 

 
Naar aanleiding van Open Monumentendag 2011 met als thema ‘conflict’ gaf Werner Wouters , disciplinecoach 
bij het Agentschap Onroerend Erfgoed, een lezing over de geschiedenis van Jonkholt. Tijdens deze lezing werd 
duidelijk dat de site inhoudelijk nog veel kansen biedt. Zo is allerminst duidelijk hoe de site ontstond, tot welk 
bezit het kan gerekend worden en hoe deze informatie aan andere historische informatie kan gekoppeld 
worden. Op vraag van Burgemeester Sauwens schreven Dhr. Wouters en de erfgoedconsulent archeologie van 
ZOLAD+ onderstaand plan van aanpak. Het heeft als doel meer informatie te verzamelen omtrent de site en de 
mogelijkheden en kansen die het zou kunnen bieden te belichten.  
Dit plan van aanpak behelst vier fasen, de voorstudie, de dieptestudie, het schrijven van een monografie om te 
eindigen bij behoudsmaatregelen (op basis van geëigende wettelijke instrumenten) en ontsluiting van de site 
van Jonkholt. Elke fase bevat als eindproduct de argumentering om door te gaan naar een volgende fase. Fasen 
3 en 4 worden voorlopig kort toegelicht, maar niet gedetailleerd uitgewerkt. Tot slot worden enkele acties op 
korte termijn vermeld. Deze acties moeten het studieproces in gang zetten. 
 

Fase 1: de voorstudie 

 
Doel: 
Het scheppen van een kader waarbinnen het onderzoek rond de site van Jonkholt zich afspeelt. Dit wil zeggen 
dat er bepaald wordt hoeveel tijd kan besteed worden aan het onderzoek, welke bronnen er moeten 
geraadpleegd worden, welke de kosten zijn die hiermee gepaard kunnen gaan enz. 
 
Op te lossen vragen: 

 welke (private én publieke) archieven dienen er geraadpleegd? 

 Welke bronnen en publicaties zijn relevant voor het schrijven van een biografie van de 
leenmannen/eigenaars van de site tussen 1200 en de verkoop van Jonckholt in de 17de eeuw? 

 Is er relevant historisch kaartmateriaal (inclusief oude landboeken in de onmiddellijke omgeving van 
de site) voorhanden? 

 Zijn er subsidiemogelijkheden voor alle studies, werken,… 

 Welke zijn de kosten die met de volgende fase(n) gepaard gaan 
 
Eindproduct: 

 Een argumentatie of de site kansen biedt voor verdere dieptestudie 

 Een oplijsting van de beschikbare bronnen 

 Een inschatting hoeveel tijd de analyse van deze bronnen kost 

 Een proeve van kostenraming die in de volgende fase(n) aan de orde is (zijn) 
 
Duur: 

3 maand 
 

Fase 2: de dieptestudie 

 
Doel: 
Indien beslist wordt verder te gaan met de dieptestudie, dat is wanneer alle voorwaarden die hierboven 
aangehaald werden vervuld zijn, dan beoogt de dieptestudie het beschrijven van een gedetailleerde 
geschiedenis van de locatie en haar omgeving. 
 
Op te lossen vragen: 

 Wat is de interne chronologie van de site? 
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 Wat is de koppeling met historische feiten? 

 Wat is de bezitsgeschiedenis van het gebied? 

 Is er een evolutie in de iconografie van de site en haar omgeving? 

 welke zijn de beheersmaatregelen op korte en lange termijn?  

 welke kennis zit nog in de grond: studie van wat werd opgegraven en wat verstoord is of niet werd 
opgegraven 

 Welke zijn de mogelijkheden van de site naar ontsluiting 
o 0-variant: de huidige situatie wordt bewaard 
o Minimale variant: de site wordt in beperkte mate ontsloten en beheerd (enkel onderhoud) 
o Tussen variant: Een deel van de site wordt aangepakt; één of twee bastions wordt aangepakt. 
o Maximale variant: de gehele site wordt aangepakt, met inbegrip van een herprofilering van de 

bastions 
 
Eindproduct: 

 Een getailleerde geschiedenis van de locatie, inclusief een bezitskaart 

 Een argumentatie of de site kansen biedt voor een monografie, behoudsmaatregelen (op basis van 
geëigende wettelijke instrumenten) en verdere ontsluiting 

 Een architecturaal plan van de verschillende ontsluitingsvarianten 

 Een proeve van kostenraming die in de volgende fase(n) aan de orde is (zijn) 
 
Duur: 

6 maand 
 

Fase 3: het herwerken van deze dieptestudie naar een monografie 

 
Doel: 
Dit is het ultieme doel van de studie. De inhoud kan desgewenst verder gebruikt worden ter argumentatie van 
behoudsmaatregelen (op basis van geëigende wettelijke instrumenten) en de ontsluiting. Het resulteert in een 
hertaling van de dieptestudie naar een groter publiek. Het bevat de argumentatie of de site in aanmerking 
komt voor archeologische behoudsmaatregelen (op basis van geëigende wettelijke instrumenten). Het werk is 
gelardeerd met uittreksels uit archieven, met foto’s en historisch-iconografisch materiaal. 
 
Eindproduct: 

 Wetenschappelijke studie voor het grote publiek 
 
Duur: 

6 maand 
 

Fase 4: de behoudsmaatregelen (op basis van geëigende wettelijke instrumenten) voor en een zekere 
ontsluiting van de archeologische site 

 
Doel: 

Het doel van de vierde en laatste fase is te komen tot een wettelijke (beschermde) status van en voor het 
publiek ontsloten archeologische site. Vooralsnog kan hier geen plan van aanpak voorgesteld worden. 

 
Eindproduct 

 Een ontsloten archeologische site op basis van een wettelijke status. 
 
Duur: 

Niet gekend 
 

Acties op korte termijn 

 
1. Budget voorzien voor de uitvoering van de voorstudie, ca. 7.500 € 
2. a. Aanstellen van historicus/studiebureau 
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b. Stuurgroep samenstellen 
3. Historicus/studiebureau aanvangsbevel geven 
4. Stuurgroep herhaaldelijk samenroepen 
5. Rapportering stuurgroep naar schepencollege mbt. voortgang en kosten in latere fase 
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Bijlage 15.  Projectvoorstel Schans van Navagne 
 

 

Projectvoorstel 
“De Spaanse schans van Navagne” 

 

 
Versie 1 – 15/9/2011 – opzet TV 
Versie 2 – 17/10/2011 – aanpassingen kadastrale afbakening 

 

Vooraf 
 
De Elvenschans of de schans van Navagne, gelegen in Moelingen (Voeren) en Margraten-Eisden (NL), 
is een voor de regio een historisch belangrijke locatie. Ondergronds én bovengronds zijn 
daarenboven structuren bewaard die getuigenis afleggen van deze rijke geschiedenis. ZOLAD+ nam 
het initiatief om de beide gemeenten te verenigen in een projectgroep om de mogelijkheden met 
betrekking tot dit project te onderzoeken. Dit projectvoorstel is een eerste neerslag van ideeën, 
mogelijkheden en, met goedvinden van de partners,enkele actiepunten op korte en middenlange 
termijn. 
 

Historiek van de locatie (geput uit diverse bronnen) 
 
Moelingen maakte deel uit van het graafschap Dalhem dat vanaf 1275 in een personele unie onder 
de hertog van Brabant kwam. Onder de graaf van Dalhem hadden de lokale heren van Moelingen al 
uitzonderlijk vroeg bevoegdheden gekregen en werd het een heerlijkheid. In een akte uit 1282 is er 
sprake van een zekere ridder met de naam Gérard de Navagne. Waar de Berwijn in de Maas 
uitmondt, stond ooit het kasteel van de heren van Elven. In de 1ste helft van de 14de eeuw is er al 
sprake van een boerderij, een curia en een huis of kasteel, domus, die we aan de monding van de 
Berwijn in de Maas kunnen situeren.  
In 1499 wordt een kleinzoon van Jean de Navel heer van Moelingen. Hij staat bekend als Jan van 
Elven. Vanaf dat ogenblik is de hele stamboom tot Philippe-Joseph de Ryckel d’Elven (heer van 
Moelingen in 1778) bekend. 
 
Hoewel de Tachtigjarige Oorlog toen in alle hevigheid woedde, werd er in 1632 en 1633 flink 
gebouwd op Navagne, onder impuls van Balthazar van Elven. Het kasteel dat rond een bron op het 
binnenplein werd opgetrokken, kreeg twee torens. 
 
In 1634 werd Maastricht, dat tot dan in handen was van de Republiek van de Verenigde Nederlanden 
(‘Staatsen’), door de Spaanse troepen ingesloten en het kasteel van Navagne werd door de 
Spanjaarden geconfisqueerd. Bevelhebber Francisco de Moncada, Markies van Aytona liet een 
oppervlakte van 50 bunder (ca. 44 ha) gebruiken voor de bouw van een heus fort met bastions en 
grachten. Dat zou dienen om van daaruit het handelsverkeer op de Maas te controleren en de 
Hollanders in Maastricht in de gaten te houden. Het pas verbouwde kasteel van de heren van Elven 
kwam volledig binnen de wallen van dat fort te liggen en het werd verbeurd verklaard in ruil voor 
een jaarlijkse rente, die effectief tot aan de Franse overheersing in 1794 zou worden betaald.  
 
In 1635 waren de verdedigingswerken beëindigd. Het Staatse Maastricht was nu van het 
Hollandsgezinde Luik afgesneden. Het kasteel van Elven diende tot logement voor de officieren van 
het garnizoen. 
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Aan die toestand kwam in 1661 een einde met het Partageverdrag. Het fort bleef, samen met zijn 
hele omgeving (Moelingen), in Spaans beheer. De Eijsdense bezittingen kwamen toe aan de 
Republiek der Verenigde Nederlanden. 
 
In 1673 slaagden de Fransen erin Maastricht in te nemen, maar het fort van Navagne bleef voorlopig 
in Spaanse handen. 
 
Vijftien jaar later stonden de Republiek en Spanje, dit keer samen, tegenover de Fransen in de 
Negenjarige Oorlog (1688-1697) en in die tijd werd het fort hoogstwaarschijnlijk zwaar verwoest. 
 
Ook in het begin van de Spaanse successieoorlog (1702-1713) kwam Navagne achtereenvolgens in 
Franse en Staatse handen. Het garnizoen uit Maastricht ging daarop, in 1702, over tot de totale 
ontmanteling. Al wat men kon gebruiken werd mee naar Maastricht gesleurd. 
 
In 1717 werd Navagne de zetel van een Oostenrijks toldistrict, dat zich uitstrekte van Eupen tot 
Sittard, en er werden een belangrijk tolkantoor, een comptoir met een gevel van 50m, en een kapel 
gebouwd. Wat nog van het zuid-westelijke bastion van het fort over was werd daarvoor gebruikt. Dit 
gebouw werd op 5 augustus 1914 verwoest door de Duitse troepen van keizer Wilhelm II. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1  – De Schans van 
Navagne via het Digitaal 
Hoogtemodel Vlaanderen 

 
 

Historiek van het dossier 
 
In 2009 trad Voeren toe tot de ZOLAD, de Zuid-Oost-Limburgse Archeologische Dienst. De schans van 
Navagne kwam naar voor als één van de monumenten waar de nodige aandacht aan zou besteed 
worden. Dit werd concreet toen, in het kader van een artikel rond de belegeringen van Maastricht, 
de schans een grote historische rol bleek te hebben gespeeld. Ondertussen was de ZOLAD een 
intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst (IOED) geworden: ZOLAD+. 
 
Op 11 maart 2010 werd, op vraag van ZOLAD+, een eerste overleg georganiseerd tussen de latere 
fusiegemeente Eijsden (wethouder G. Jacobs) en ZOLAD+. Door de fusie van de gemeente Eijsden en 
de gemeente Margraten, kreeg het overleg geen concreet vervolg. 
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Begin augustus 2011 werden de contacten tussen ZOLAD+ en de gemeente Margraten-Eijsden weer 
hersteld. Een tweede overleg had plaats op 14 september 2011. Dit projectvoorstel is een concreet 
gevolg van dit overleg. 
 
Naast het dossierverloop in samenwerking met de gemeente Margraten-Eijsden contacteerde 
ZOLAD+ ook Nv De Scheepvaart, één van de beheerders van de terreinen van de schans langs de 
Maas. De Scheepvaart bleek niet geïnteresseerd in het project en verwees ZOLAD+ door naar de 
pachter. 
 

Situatie 
 
eigendommen 
De Schans van Navagne en de nabije omgeving telt in totaal 22 verschillende eigenaars voor 52 
percelen. Wanneer we het projectegbied echter verkleinen tot de zone waar het DHm ondergrondse 
sporen doet vermoeden (22 percelen) wordt het aantal eigenaars aan Belgische zijde gereduceerd 
tot slechts drie (zie bijlage 1, in rood gemarkeerd). Het verdient dus aanbeveling het projectgebied te 
beperken tot deze 22 percelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2 – De Schans van 
Navagne en de verschillende 
eigenaars 
bestemmingen 
De bestemming van deze 22 
percelen is zonder uitzondering “landbouwgebied met culturele, historische en/of esthetische 
waarde” (HC 914).In zowel het oosten als in het westen grenst het aan een “gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut” (HC 200). De bestemmingen van het gebied ten 
zuiden (Wallonië) en noorden (Nederland) is niet gekend. 
 
 

Voorstellen tot bescherming 
 
Het Vlaamse luik 
Het Vlaamse luik van het projectvoorstel behelst drie deelaspecten. Het eerste betreft de locatie van 
de kasteelhoeve, het tweede de gronden in eigendom van Nv De Scheepvaart en een derde alle 
andere gronden in privé-bezit. 
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Locatie kasteelhoeve:  
De kasteelhoeve staat vermeld in de inventaris bouwkundig erfgoed onder nr. 377533: “De thans 
sterk verbouwde hoeve dateert voornamelijk uit XIX B, met schaarse resten die verwijzen naar een 
oudere kern uit XVIII B, o.m. een korfboogdeur in een rechthoekige kalkstenen omlijsting met 
uitspringende sluitsteen met druiplijst, naast de inrijpoort in de oostelijke vleugel.” 
 Gezien de verminderde erfgoedwaarde van het gebouw lijkt het ons opportuun de 
huidige bestemming/status te behouden en het gebouw niet voor te dragen als te 
beschermen monument 
 De ondergrond van deze percelen worden wel beschermd 

De percelen behorende tot de kasteelhoeve omvatten de oorspronkelijke schans met bastions, op 
het DHm te zien als de hoogst gelegen terreindelen en de veronderstelde ligging van het kasteel 
van Navagne. 
 Deze percelen worden integraal opgenomen in de bescherming als archeologisch 
monument 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 – de afkalving van de oever van de 
Berwijn met degradatie van de resten van het 
Oostenrijkse tolkantoor tot gevolg 
 
Locatie Nv De Scheepvaart (5de afdeling Sectie A 

nrs 2A, 3A, 4, 5A, 6A, 7, 7A, 8C, 10A, 11, 12, 12/02, 13A, 13C, en 14C): 
 
De gronden in beheer van Nv De Scheepvaart bevinden zich ten westen en ten noorden van de 
kasteelhoeve en omvatten de westelijk (en mogelijk ook de meer noordelijk) gelegen bastions, 
redans, de bijhorende grachten en het Oostenrijkse tolkantoor (thans gedeeltelijk verdwenen 
door meandering van de Berwijn). 
 Gezien de geobserveerde wal- en grachtstructuren lijkt het ons opportuun deze 
structuren en hun omgeving als archeologisch monument te beschermen 
 Het Oostenrijkse tolkantoor wordt geëvalueerd op zijn archeologische waarde en 
desgevallend mee beschermd 

 
Andere gronden (5de afdeling Sectie A nrs. 5, 6B, 14D,19A, 19C): 

Alle gronden niet in eigendom van Nv De Scheepvaart of behorende tot de kasteelhoeve worden 
beschouwd als ‘andere gronden’. Het gaat om de gronden gelegen ten zuidoosten van de 
kasteelhoeve, dwz. tussen de huidige weg naar de kasteelhoeve en de loop van de Berwijn en 
deze noorden van de kasteelhoeve, dwz. tussen de huidige weg naar de kasteelhoeve en de grens 
met Nederland. 

                                                 
3
 Hierbij wordt ook vermeldt dat na 1974 (aanleg van de E9) het grondplan van de vesting, dat tot dan toe 

duidelijk zichtbaar was, verloren ging. De overblijfselen van de oostelijke en noordelijke wal en gracht liggen op 
Nederlands grondgebied. Dit klopt echter niet met de realiteit. Er wordt in de historische bronnen 
gesuggereerd dat het fort in twee fasen is opgetrokken. De latere uitbreiding strekt zich uit op Nederlands 
grondgebied. De kern van het fort bevindt zich echter volledig op Vlaams grondgebied. 
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 Er wordt onderzocht in hoeverre de eigenaars bereid zijn mee te werken in het 
beschermingstraject 

 
Het Nederlandse luik 

Voor zover gekend zijn de gronden waar de noordelijke en noordoostelijke aardwerken zich op 
bevinden, in het bezit van slechts één eigenaar. De projectzone in Nederland strekt zich uit van 
aan de grens met Voeren tot ca. 300 meter ‘landinwaarts’. Dit komt neer op een voorlopige (!) 
zone van ca. 15 ha afgebakend op perceelsniveau.  
 De gemeente Margraten-Eijsden inventariseert de eigenaar(s) van de percelen 
 De gemeente Margraten-Eijsden bepaalt zijn visie omtrent dit dossier en zet de ambtelijke 
krijtlijnen (dossierbeheerder, financiële implicaties,…) 
 De gemeente Margraten-Eijsden onderzoekt de haalbaarheid inzake de Charlemagne-
route 
 Er wordt onderzocht in hoeverre de eigenaar(s) bereid is (zijn) mee te werken in een 
beschermingstraject 
 Er wordt door de gemeente Margraten-Eijsden onderzocht in hoeverre de locatie kan 
voorgedragen worden als rijksmonument of gemeentelijk monument en wat voor beide de 
voor- en nadelen zijn, ook wat betreft subsidiemogelijkheden. 

 

Voorstellen tot ontsluiting 
 
Gezien de grenssituatie en de verschillen in de wetgeving ter zake zijn omtrent de ontsluiting 
afspraken noodzakelijk. 
 Welke ontsluiting wordt beoogd? Een zachte (informatieborden) of een harde (reconstructie)? 
Een partiële (een deel van het Vlaamse of een deel van het Nederlandse, een 
grensoverschrijdende) of een volledige (zie volgend punt)? 
 Er wordt onderzocht in hoeverre een ontsluiting invloed heeft op een eventuele bescherming 
en vice versa. Mogelijk is een bescherming niet het meest aangewezen traject in het kader van 
een harde ontsluiting. In dit kader moet misschien gedacht worden aan een 
beheersovereenkomst met de eigenaars? Is een verschillende traject mogelijk: bv. Bescherming 
van de Vlaamse resten, ontsluiting (want al verstoord) van de Nederlandse? 

 

Besluit: vervolgacties op korte termijn 
De volgende acties zijn, met goedvinden van de potentiële partners, op korte termijn noodzakelijk. 
ZOLAD+ 

1. Opstarten beschermingsdossier (onafhankelijk van het Nederlandse dossierverloop) 
2. Aftoetsen van eigenaars (i.s.m. de gemeente Voeren) 
3. Aftoetsen bescherming bij Vlaamse overheid s.l. 

Gemeente Voeren 
1. Onderzoeken van de eigendommen en de bestemmingen van de kasteelhoeve en de 

omliggende percelen en de overige terreinen 
2. Visiebepaling mbt. de schans en de kasteelhoeve 
3. Aftoetsen van de eigenaars 

Gemeente Margraten-Eijsden 
1. Aftoetsen van de haalbaarheid in het kader van de Charlemagne-route 
2. Visiebepaling mbt. de resten van de schans op Nederlands grondgebied 
3. Aftoetsen financiële haalbaarheid (mogelijkheden tot subsidie edm) 
4. Aftoetsen van de eigenaars 
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