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Inleiding en dankwoord
Beste lezer,
De werking van Zolad+ zit op kruissnelheid: de kinderziektes uit het opstartjaar zijn
ondertussen weggewerkt en de samenwerking tussen Zolad+ en de gemeentes verloopt
voorspoedig. Elke gemeente legt daarenboven zijn eigen accenten en doet meer en meer tot
ieders tevredenheid beroep op de twee erfgoedconsulenten. 2012 was dus een jaar waarin
we tevreden terugkeken, maar eens te meer vooruitkeken naar de toekomst. Het feit dat
2012 een verkiezingsjaar was, is daar zeker niet vreemd aan.
2012 was ook een jaar van uitdagingen. Budgettaire schaarste zorgt niet alleen voor
creativiteit maar leidt ook tot introspectie. Twee cruciale documenten, de ambitienota en de
meerwaardenota, ontleden Zolad+ tot op het bot en analyseert waar het naar organisatie en
budget nog beter kan. Uit de meerwaardenota blijkt bijvoorbeeld dat Zolad+ een niet te
onderschatten financiële meerwaarde creëert van soms tientallen duizenden euro’s op
jaarbasis. Uit de ambitienota blijkt dan weer dat deze meerwaarde slechts het topje van de
ijsberg is en dat de gemeenten nog verder kunnen gaan. Wij hopen alvast dat de gemeenten
de wenken en de voorstellen ter harte nemen.
2012 was het laatste jaar waarin de huidige ploeg van bestuurders het reilen en zeilen van
Zolad+ bepaalde. De voorbije zes jaar werkten we succesvol grensoverschrijdend samen,
meer dan eens vergetend wat ons onderscheidt, en vooral lettend op wat ons bindt,
namelijk het verleden, de geschiedenis, het erfgoed en de wil om dit alles nog beter te leren
kennen en aan de bewoners van onze mooie gemeenten te vertellen.
Ik heb dan ook de hoop dat de volgende ploeg ons werk verder zet en niet voor ons
onderdoet in de nooit-aflatende ijver voor ons erfgoed. Ik wens de nieuwe ploeg, uit naam
van de voltallige raad van bestuur, dan ook veel succes. Langs deze weg is het ook mijn
aangename plicht de volgende mensen te bedanken:
Werner Wouters, Steven Mortier, Ingrid Vanderhoydonck, Peter Van den Hove, Karel
Robijns, Marva Dexters, Marijke Wouters, Els Verbert, Tassos Merlidis, Alfred Terwal, Tom
Deville, Sarah Houbrechts, Wouter Yperman, Elke Wesemael, Benny Emons, Gerda Jackers,
David en Aloys Stulens, Geert Vynckier, Tony Waegeman, Jean Maenen, Julien Daenen, Bert
Neyens, Paul Sino, Elza Vandenabeele, Frans Maurissen, Otto Brandt, Gilbert Soeters, Anne
Brakman, Geotec, VZW De vrienden van Pietersheim, Stebo, alle vrijwilligers die zich inzetten
voor Open Monumentendag, Dag van de Open Kerken en voor de Dag van de Trage wegen,
de diverse collega’s bij de andere IAD’s en IOED en de collega’s in de vier aangesloten
gemeenten en de Colleges van Burgemeester en Schepenen van Bilzen, Riemst, Voeren en
Lanaken.
Ik wens u tot slot veel leesplezier
Maike Meijers, Voorzitter Zolad+
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Leeswijzer
Het voorliggende jaarverslag is zoals de voorgaande jaren opgebouwd uit vier delen. De eerste twee
delen beschrijven de Zolad+-werking volgens de resultaatsverbintenis én aan de hand van de dossiers
die in 2012 lopende waren of werden opgestart.
In 2012 werd wel gekozen om het jaarverslag iets minder uitgebreid te maken. Zo is het eerste deel
(Ia en b) aanzienlijk ingekort en vermeldt het enkel deze initiatieven die nieuw zijn of waar iets over
te melden valt.
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: Onroerenderfgoeddossiers lopende of opgestart in 2012
In Deel II van het jaarverslag worden, per gemeente, alle dossiers uit 2012, hun dossierverloop en
hun eventuele resultaten kort toegelicht. In de mate van het mogelijke worden zij chronologisch
geordend.
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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Deel Ia
De gemeenschappelijke werking van Zolad+
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Generiek takenpakket Zolad+

Het generieke takenpakket van Zolad+ behelst enkele gemeenschappelijke taken voor de
beide erfgoedconsulenten. We verwijzen naar bijlage 1 met de afsprakennota voor de
toelichting bij de verschillende onderdelen. Hieronder zijn enkel deze items vermeld die in
2012 belangrijk waren.

Beheer en beleid
Wat dit item betreft verwijzen we naar de jaarverslagen van de vorige jaren. In 2012 werden
geen nieuwe of noemenswaardige initiatieven genomen. Er werd, in het kader van de
samenstelling van de nieuwe bestuursploegen, een ambitienota geschreven. Deze nota zet
de voorzichtige krijtlijnen uit hoe het Zolad+-beleid er in de komende jaren kan uitzien. De
nota bevindt zich in bijlage 2.
Ontsluiting en publieksgerichtheid
Zolad+ staat ervoor in dat de verworven kennis geregistreerd wordt en toegankelijk
gesteld wordt voor derden.
Wat dit item betreft verwijzen we naar de jaarverslagen van de vorige jaren. In 2012 zagen
geen nieuwe initiatieven het levenslicht.
In 2012 werd wel het project rond de archeologische themaroutes gefinaliseerd. Hierbij
werd ruime aandacht besteed aan archeologische vindplaatsen/sites en/of bouwkundig
erfgoed langs het fietsroutenetwerk (>>). In zekere zin kunnen we dus stellen dat informatie
beschikbaar is gesteld voor derden. Een intiatief dat in diezelfde lijn ligt is de ontsluiting van
de trage wegen (>>).
Wat bouwkundig erfgoed betreft, werd in 2012 verder gewerkt aan de actualisatie van de
inventaris bouwkundig erfgoed (>>). Correcties en aanvullingen werden doorgegeven aan
het agentschap OE en geïmplementeerd bij de actualisatie van november 2012. Foto’s van
de gebouwen werden toegevoegd aan de online databank.

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 2012 deel aan diverse studiedagen, lezingen en infovergaderingen:
Themadiscussie

19/4/2012, thema Monumentenwacht (A, BE)
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Themadiscussie
Themadiscussie

20/9/2012, thema beleidskaarten (A, BE)
25/10/2012, thema geofysisch onderzoek (A)

Studiedag Geschiedenis vs erfgoed
Themadag OMD
Netwerkmoment Regionaal
Landschap Kempen en Maas
Studiedag WTA schrijnwerk
Studiedag Green Heritage, Boom
Voorstelling IAD/IOED, Brussel
Studiedag FvA
Focusgroep OMD, Antwerpen
Presentatie Erfgoedstudie Maas
Bezoek Monumentenwacht
Voorstelling onderzoeksgids
Erfgoed Haspengouw Studiedag Rijk verleden
Presentatie Erfgoedstudie Maasland
Brainstorm 25 jaar OMD, Brussel
OMD- Lezing W. Wouters
Info-avond Stadsgeschiedenis
Lezing Wiosello, Veldwezelt 250 jaar geleden
Gis en webapplicaties
Symposium Kloosters herbestemmen, Oirschot
Reconfiguring Archaeology's (and Archaeometry's) Gaze
Startdag OMD Limburg
Studiedag ism Maastricht

9/2/2012 (BE)
28/2/2012 (BE)
29/2/2012 (A)
23/3/2012 (BE)
27/3/2012 (BE)
29/3/2012 (A, BE)
21/4/2012 (A)
26/4/2012 (BE)
10/5/2012 (A)
16/5/2012 (A, BE)
13/6/2012 (A, BE)
19/6/2012 (A)
21/6/2012 (BE)
25/6/2012 (BE)
5/9/2012 (A)
19/9/2012 (A, BE)
26/9/2012 (BE)
11/10/2012 (A)
6/11/2012 (BE)
8/11/2012 (A)
11/12/2012 (BE)
15/12/2012 (A)

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. Hierin werden in 2012
geen wijzingen aangebracht. Wij verwijzen opnieuw naar de jaarverslagen van de
voorgaande jaren.
Zolad+ zorgde verder voor afstemming in de volgende concrete dossiers:
a.
Beschermingsdossier Veldwezelt-Hezerwater, vervolg 2011 (A)
b.
Dossier leemontginning Lafelt, vervolg 2011 (A)
c.
Metaaldetectie-proefproject rond de Slag van Lafelt (A)
d.
(Beschermings)dossier De schans van Navagne (A)
e.
Studieopdrachten Herderen, Riemst en Lafelt (A)
f.
dossiers verwaarlozing Riemst, vervolg 2011 (BE)
g.
onderhoud en herbestemming mergelschuur Kanne (BE)
h.
herbestemming hoeve mergelstraat Zussen (BE)
i.
restauratie en onderhoud hoeve Lindeboom Herderen (BE)
j.
dossier Bilzermolen (BE)
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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
het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Zolad+ ging verder op de ingeslagen weg. Wij verwijzen hierbij naar de jaarverslagen van
2010 en 2011.
Fietsroutenetwerk
Het dossier werd in 2012 afgerond met de oplevering van de vier fietskaarten.
Lezingen/presentaties
De erfgoedconsulenten gaven in 2012 enkele lezingen voor het brede publiek en specifieke
doelgroepen.
4 februari 2012
28 februari 2012
29 maart 2012

14 mei 2012
21 mei 2012
7 september 2012
2 juli 2012
Pers
20 april 2012
31 mei 2012
6 september 2012
14 oktober 2012
25 oktober 2012
30 oktober 2012
4 december 2012
17 december 2012
18 december 2012
21 december 2012

Presentatie beleidskaart Onroerend erfgoed (Riemst) (A)
Lezing ‘Het Romeinse villalandschap: werkelijkheid of creatie?’
(A)
Lezing ‘De IOED als lokaal aanspreekpunt’ (BE)
Lezing ‘Met postzegels een muur behangen: schaalgrootte &
conflictarcheologie in Zuid-Oost-Limburg (A)
Voorstellen monitoring bouwkundig erfgoed (Bilzen) (BE)
Toelichting inventarisatiefiche (BE)
presentatie project ‘De schans van Navagne’ (A)
Presentatie beleidskaart Onroerend erfgoed (Bilzen) (A, BE)
Persbericht ‘14de-eeuwse vondsten aan de Romboutstraat te
Bilzen’
Persmoment Dag Open Kerken Bilzen
Persbericht ‘Fiets naar het verleden!’
Persbericht ‘Grootschalige verkaveling in Voeren’
Persbericht ‘Een ontsluiting voor de schans van Navagne’
Persbericht ‘Vrijwilligers gezocht voor inventaris funerair
erfgoed’
Persbericht ‘Archeologisch vooronderzoek Spelver gestart’
Persbericht ‘Riemst keurt subsidiereglement archeologie goed’
Persbericht ‘IJzertijdvondsten op Spelver’
Persbericht ‘Archeologisch onderzoek Romboutstraat Bilzen
afgerond’
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Zolad+ heeft aandacht voor vrijwilligerswerking en erfgoedverenigingen. Ontwikkelen en
ondersteunen van lokale betrokkenheid.
Trage wegen
Zolad+ werkte mee aan de ontsluiting van de trage wegen in Riemst, meer bepaald in Millen,
Herderen, Kanne en Val-Meer. Op 20 oktober vond een eerste bijeenkomst plaats in Kanne
om de trage wegen, met medewerking van vrijwilligers, te inventariseren. Daags erna, op 21
oktober, werd de eerste trage weg in Millen feestelijk ingehuldigd. Onder ruime
belangstelling vond een eerste wandeling langs deze trage wegen plaats. De inventarisatie
gebeurde hier eerder al door de leden van GOGRI, de heemkring van Groot-Riemst.
Open Kerken
Via de ondersteuning van Stichting Open Kerken en Dag van de Open kerken worden de
kerkfabrieken aangesproken hun rijke patrimonium in de kijker te zetten. In 2012 werd de
nadruk gelegd op Bilzen.
Inventarisatie funerair erfgoed
Er werd een oproep voor vrijwilligers gelanceerd voor het inventariseren van het funeraire
erfgoed in Riemst. Een twintigtal mensen meldde zich aan.
Inventarisatie bouwkundig erfgoed
Voor de aanvulling van de inventaris bouwkundig erfgoed in Bilzen wordt nauw
samengewerkt met heemkring Bilisium. In Lanaken zorgde een amateurfotograaf voor foto’s
van het erfgoed.

Zolad+ ondersteunt Open Monumentendag en andere sensibiliserende activiteiten (bvb.
rond lopende beschermingen, beheerswerken).
Open Monumentendag
Zoals de voorbije jaren organiseerde Zolad+ een brainstorm met de OMDverantwoordelijken van de vier gemeenten en stelde Zolad+ een gemeenschappelijke
programmabrochure samen die werd verspreid in de vier gemeenten (zie bijlage 4).
Open Kerken
Zolad+ coördineerde de organisatie van Dag van de Open Kerken in Bilzen, waaraan zeven
kerken deelnamen. Voor elke deelnemende kerk werd een infofiche gemaakt (zie bijlage 3).
Zolad+ ontwikkelt eigen initiatieven ter ondersteuning van het (lokaal) erfgoed (bvb. eigen
premieregelingen voor niet-beschermd erfgoed, erfgoedprijzen,...).
Premiereglement archeologie
Zolad+ herwerkte op vraag van de gemeente Riemst in 2012 het premiereglement voor
archeologie. Het reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 5 december 2012
en voorziet in de terugbetaling van 25% van de kosten die gepaard gingen met archeologisch
onderzoek, met een plafond van 2000 €.
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Project onderhoud kapellen Riemst
Zie jaarverslag 2011. De inventaris van kapellen en kruisen werd verder uitgefilterd.
Samenwerking met het Regionaal Landschap werd afgetoetst en een principeaanpak werd
besproken.
Zolad+ volgt projecten op die gebeuren in samenwerking met andere instanties en die
gericht zijn op de ontsluiting van onroerend erfgoed.
Mogelijk Leader+-project rond de ontsluiting van historische slagvelden
Ben Devriendt contacteerde begin december Zolad+ met de vraag mee te denken over een
mogelijk project rond de ontsluiting van slagvelden. Zolad+ ziet voornamelijk mogelijkheden
in het samengaan van de studieopdracht rond de slag van Lafelt en het inventarisatieproject
van metalen objecten van Pieterjan Deckers (VUB) (>>).
Leader+-project: “Een landschap van kerkdorpmusea”
Het project, mede door het uitblijven van de toestemming van de kerkelijke overheid en van
de eigenaars van de te tentoon te stellen artefacten, stierf een stille dood. Het project wordt
dan ook als afgesloten beschouwd.
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: “Voeren op weg”
Zolad+ nam deel aan het eindevenement van dit project in mei 2012.
‘Verborgen moois’ in Jonkholt en Millen (bron: Regionaal Landschap)
In februari 2012 werd de dubbele ringgracht vrijgemaakt, zodat de structuur van deze site
duidelijk is. De ontsluiting van deze site bestaat uit de inrichting van een startpunt, de
inrichting en duiding op de burchtruïne zelf, het verbeteren van een brugconstructie over de
ringgracht en het ontwikkelen van een wandellus.
De duiding op de site zelf is nagenoeg afwezig. Het bestaande infobord is versleten en biedt
te weinig informatie. Toerisme Limburg zal in het kader van LEADER de recreatieve
infrastructuur op deze site verbeteren (m.n. de brug en plankenpad). Het ontwerp en de
constructie van een infobord en de wandelkaart zullen in het kader van dit dossier voorzien
worden.
Samenvattend:
Concrete acties uitgevoerd in het kader van dit dossier:
Eigenbilze –
- Ontwerp, constructie en plaatsing startbord volgens reeds vastgelegde standaarden
n
het bestaande bord wordt gesaneerd
- Ontwerp en druk infofolder
- De ontwikkeling van een multimediaverhaal tbv een audiovisuele ontsluiting van deze
Middeleeuwse site – het geheim achter de burchtruïne Jonckholt
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Bij een thematische verkenning van Haspengouw mag het ‘agrarische’ thema en het daaraan
verbonden monumentale en landschappelijke erfgoed niet ontbreken. Millen is bij uitstek
geschikt voor een thematische wandeling rondom ‘landbouw’ en het ‘agrarische erfgoed’.
In het dorp zijn momenteel enkele dorpswandelingen bewegwijzerd. De bedoeling is echter
om op basis van dit aanbod één Verborgen Moois wandeling uit te werken en deze als
Verborgen Moois te promoten. Als startpunt wordt gekozen voor de schitterend
gerestaureerde Waterburcht, gelegen midden in het dorp. Met de daar aanwezige horeca en
het bezoekerscentrum, is dit de perfecte uitvalsbasis voor de verkenning van dit gebied. De
ontsluiting volgens het Verborgen Moois-concept tilt het wandelaanbod in Millen tot op
regionale schaal.
Samenvattend:
Concrete acties uitgevoerd in het kader van dit dossier:
- De sanering van het bestaande wandelaanbod in Millen
- Ontwerp, constructie en plaatsing startbord volgens reeds vastgelegde standaarden
- Ontwerp en druk wandelfolder
- De inrichting van de wandeling met houten wandelpalen en Verborgen Mooisbewegwijzering en enkele houten rustbanken (2)
- Plaatsing van enkele informatiesokkels rondom dit thema
Schans van Navagne
Zie deel II
Neanderthalersite Veldwezelt
Zie deel II
Deontologie en gedragscode
In geval van vaststellingen van inbreuken op de wetgeving inzake onroerend erfgoed
neemt Zolad+ onverwijld contact op met het agentschap Onroerend Erfgoed.
Er werd een klacht ingediend bij Inspectie RWO voor de verwaarlozing van een beschermde
kapel. Twee gevallen van werken aan een beschermd monument zonder machtiging werden
doorgegeven aan OE.
Organisatie
Zolad+ opereert als een zelfstandige speler en beheert zijn eigen financiële middelen
Zolad+ opereert al sinds de oprichting als een zelfstandige speler en beheert sindsdien ook
zijn eigen financiële middelen. Echter, sinds 2011 kampt Zolad+ met een tekort aan
middelen of reserves om bepaalde perioden, i.e. tussen december en mei door het laattijdig
uitkeren van de subsidies, financieel te overbruggen. Uit de begrotingen ingediend in 2011
en 2012 bleek al dat dit een structureel probleem was: de loonmassa drukt een te zware
stempel op het budget van Zolad+ om genoeg ademruimte te hebben en om eigen
initiatieven op te zetten.
16
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Op de laatste raad van bestuur van 2012 werd door het bestuur nogmaals aan de alarmbel
getrokken: de betoelaging van de gemeenten zal in de jaren die volgen gevoelig moeten
opgetrokken worden wil Zolad+ overleven. Uit voorzichtige berekeningen blijkt dat er in de
komende jaren 16.000 € op jaarbasis (dat is gemiddeld 4.000 € per gemeente, of 10% van
onze totale werkingsmiddelen) in Zolad+ zal moeten geïnvesteerd worden.
De raad van bestuur vroeg de erfgoedconsulenten een methode te ontwikkelen om de
financiële meerwaarde van Zolad+ (en dus de winst die het de gemeenten oplevert) te
berekenen. Eind december werd dit opgeleverd. In bijlage 9 kan men dit terugvinden.
We gingen als volgt te werk: alle gepresteerde uren werden opgesplitst in ‘interne’ en
‘externe’ uren. De ‘interne’ uren werden besteed aan eigen projecten, de ‘externe’ uren aan
projecten die sowieso hadden plaatsgevonden zelfs mocht Zolad+ er niet geweest zijn.
Dergelijke werklast had dus op anderen, hetzij op eigen personeel, hetzij op mensen
ingehuurd via een studiebureau, gewogen en had dus vergoed moeten worden.
Samengevat kunnen we stellen dat Zolad+ een gemiddelde jaarlijkse meerwaarde creëert
van ca. 5000 € bovenop de jaarlijks uitgekeerde subsidie (gemiddeld ca. 8000 €). Meer
concreet is de winst, op basis van de gepresteerde uren, te vertalen als 1.678,28 € voor de
gemeente Lanaken, 40.577,20 € voor Riemst, 7.736,75 € voor Bilzen en 13.136,35 € voor
Voeren.
Mochten de gemeenten de externe dossiers door de eigen personeelsleden laten
behandelen dan had dat de gemeente Lanaken 17.240 € gekost, de gemeente Riemst 28.160
€, de gemeente Bilzen 19.400 € en de gemeente Voeren 14.400 €. Het deelnemen aan
Zolad+ is dus aanzienlijk voordeliger voor de gemeenten.
Mochten de gemeenten diezelfde dossiers uitbesteed hebben dan zou dat, uitgaande van
een doorsnee kost van 80 € op uurbasis, de gemeente Lanaken 34.480 € gekost hebben, de
gemeente Riemst 56.320 €, de gemeente Bilzen 38.800 € en de gemeente Voeren 28.800 €.
Hieruit blijkt dat de meerwaarde die Zolad+ creëert vele malen hoger ligt dan in het eerste
punt aangehaald.
De nota zal in 2013 aan de nieuwe raad van bestuur voorgesteld worden
De samenstelling van de Raad van Bestuur in 2013-2019
Voor de volledigheid geven we de namen van de toekomstige bestuurders van Zolad+ mee.
De namen van de leden afgevaardigd door de oppositie zijn evenwel nog niet gekend.
Riemst:
Lanaken:
Bilzen:
Voeren:

Mathieu Eycken
Pierre Nelissen
Guy Swennen
Huub Broers

Welke functie ze binnen Zolad+ zullen uitvoeren is voorwerp van discussie in februari 2013.
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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+ 1216 gekende archeologische
vindplaatsen: 71 in Voeren, 397 in Bilzen, 506 in Riemst en 242 in Lanaken.
Ook de lijst van objecten en collecties werd, zij het minimaal, verder aangevuld (zie bijlage
5).
In 2012 werden 63 vondstmeldingen voor het werkgebied van Zolad+ ingediend.
 46 vondstmeldingen door David & Aloys Stulens1
 9 vondstmeldingen door Roland Wenzlawski
 3 vondstmeldingen door Jeroen Verrijckt
 1 vondstmelding door Benny Emons
 1 vondstmelding door Wim Vervoort
 1 vondstmelding door Marc De Kort
 1 vondstmelding door Sarah Damen
 1 vondstmelding door Johan Janssen (>>)
46 van deze meldingen werden door Zolad+ verwerkt.
Wat de redactie betreft, werden ook dit jaar periodiek enkele gegevens gecontroleerd.
Zolad+ 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+ voert niet- vergunningsplichtige prospecties uit, of laat deze uitvoeren, met het oog
op de detectie van nieuwe vindplaatsen. Deze wordt getoetsd 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.
1

De vondstmeldingen omvatten de jaren 2009-2012.
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Zolad+ werkte in 2012 aan een onroerenderfgoedkaart als pilootproject voor de
deelnemende gemeenten. In 2013 zal dit verder gestalte krijgen. De pilootversies van de
kaart bevinden zich in bijlage 6.
Advisering en opvolging
Zolad+ geeft advies bij stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, op verzoek van het
Agentschap Onroerend Erfgoed, van de deelnemende gemeenten of op eigen initiatief in
gevallen waarbij Agentschap Onroerend 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 7 bevat het register van alle adviezen. Onderstaande grafiek toont aan dat er ten
opzichte van 2011 een lichte terugval is in de aangevraagde adviezen. Ook in het soort
dossier zien we een wijziging: de grote infrastructuurwerken of werken met grote ingrepen
dalen. Dit verklaart meteen ook waarom Zolad+ ten opzichte van 2011 minder dossiers een
voorwaardelijk gunstig advies (code OVW) gaf (Bilzen: 3,4 %; Riemst: 5,3 %; Lanaken: 7,4%;
Voeren 3,8%).

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 nog steeds en onverkort nakomt.
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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 2012 (bijlage 7, het item is aangemerkt als ‘preadvies’). Wat het tweede item
betreft is er geen verandering ten opzichte van 2011.
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. Zolad+ voorziet de erfgoedconsulent
van Agentschap Onroerend Erfgoed indien mogelijk van een preadvies.
Ook hier verwijzen we naar bijlage 7 met het register van adviezen. Bij de items waarover
sprake staat de afkorting ‘R&E’ in de kolom ‘via’.
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 8 bevat het register van alle verrichte terreinwerkzaamheden. In tegenstelling tot wat
verwacht (zie jaarverslag 2011) zien we hier ten opzichte van het voorgaande jaar een sterke
daling. Voortgaande op de trend zou het aantal projecten in 2013 opnieuw moeten stijgen.
Echter, op basis van de cijfers die nu voorliggen, wordt dit sterk betwijfeld.

Trend archeologische projecten
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In geval van dossiers waardop Agentschap Onroerend Erfgoed geen wettelijke
adviesvereiste heeft, en waar Zolad+/ uit eigen initiatief of op vraag van derden advies
geeft, staat Zolad+ in voor de begeleiding van de dossiers, vanaf het moment van het
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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 7 en 8.
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 (ibid., 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 2012 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 2012 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 VV Kanne/Guldendael
o Iers Kruisstraat
o Uitbreiding Leemgroeve
o Uitbreiding De Moult
o Uitbreiding Op ’t Reeck

KA-2012-VV
LA-2012-COE
Extern
ZU-2011-MOU
RI-2011-REE

ARON
ARON
ARON
Studiebureau Archeologie
Studiebureau Archeologie

Bilzen
o Kerkhoflaan te Bilzen
o Laarstraat te Beverst
o Pijpenpoort te Bilzen

EI-2010-BEG
BE-2010-LAA
BI-2011-ALM

ARON
ARON
Condor
24

Jaarverslag Zolad+ 2012

o Kloosterwal te Bilzen
o Romboutstraat te Bilzen
o KMO-zone Spelver

b.

BI-2011-KLO
BO-2012-ROM
BI-2012-SPE

Condor
BAAC
Condor

Lanaken
o Rozijnenstraat
o Bodestraat

LA-2012-ROZ
Extern

Studiebureau Archeologie
Condor

Voeren
o Horstergrub
o Hoeneveldje

extern
extern

ARON
ARON

Niet-vergunningsplichtige/gemachtigde onderzoeksprojecten
o
o
o
o
o

c.

Bilzen/Dell-Buissen
boren (Aron)
Mopertingen/Catharinastraat
boren (Zolad+)
Voeren/Steenboschkapel
Magnetometrisch onderzoek (Target)
Voeren/ Steenboschkapel
Weerstandsmeting (Target)
Voeren/berg
boren (Zolad+)

noodonderzoek
In 2012 werden in vergunningscontext één noodonderzoek uitgevoerd. Het ging om
een dossier waar in het verleden al archeologisch onderzoek was uitgevoerd en was
vrijgegeven. Het onderzoek kwam er na een vondstmelding door Johan Janssen.
o Lanaken/Hermanslaan

vondstmelding

Voor details verwijzen we naar deel II.
De bijzondere voorwaarden gekoppeld aan de vergunningen voor het uitvoeren van
archeologische opgravingen of prospecties met ingreep in de bodem worden bepaald door
het Agentschap Onroerend Erfgoed. Hiervoor kan beroep gedaan worden op of advies
gevraagd worden aan Zolad+, maar de uiteindelijke beslissing berust bij het Agentschap
Onroerend Erfgoed.
Zolad+ schreef in 2012 mee aan verschillende bijzondere voorwaarden. Wij verwijzen hierbij
naar het adviesregister (bijlage 7)
De keuze van de uitvoerder van opgravingen of prospectie met ingreep in de bodem
berust bij de opdrachtgever. Zolad+ 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. Het in
2011 ingevoerde ‘in-house’-principe werd onder invloed van de minimumnormen afgevoerd.
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De IOED die het beheer heeft over bodemvondsten, bewaart de mobiele archeologica en
de stalen voor natuurwetenschappelijk onderzoek in zulke omstandigheden dat ze
gevrijwaard worden van verder verval. Bij de (meest) kwetsbare archeologica zal minstens
een eerstelijnsconservatie gebeuren. Zolad+ werkt mee aan een goed depotbeheer,
binnen de budgettaire en praktische mogelijkheden van zijn dienst.
en
Zolad+ streeft er naar archieven en vondsten van opgravingen die door derden worden
uitgevoerd in het werkgebied in geval van aanbieding in depot te nemen en te bewaren op
dezelfde wijze als hierboven omschreven. Zolad+ 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.
Wat externe collecties aangaat werden in 2012 geen nieuwe collecties gelokaliseerd. Er
wordt in dit kader wel uitgekeken naar het werk van Maxime Standaert (>>). Dit werk zou
immers de whereabouts van de collectie van Steenboschkapel moeten opleveren.
Op vraag van VUB-doctoraatstudent Pieterjan Deckers bekijkt Zolad+ of er kan
samengewerkt worden rond het opzetten van een databank van metalen objecten.

Deontologie en gedragscode
Zolad+ onderschrijft de deontologische code van de archeoloog.
Zolad+ onderschrijft de deontologische code.

(Beleids-)initiatieven buiten de huidige resultaatsverbintenis
Samenwerken met hogere overheden en instanties inzake beleid
De initiatieven die in 2010 en 2011 werden opgestart, bleven doorlopen in 2012.

Samenwerken met masterstudenten inzake masterproef
Zolad+ kreeg zoals de voorgaande jaren opnieuw enkele vragen met betrekking tot
masterproeven.
 Maxime Standaert, Steenboskapel in Voeren
 Ine Leonard, beeldvorming archeologie in de pers en communicatie
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Bouwkundig erfgoed

Inventarisatie
Zolad+ 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 Agentschap Onroerend Erfgoed).
In 2012 werd de inventaris van Lanaken gecontroleerd en gecorrigeerd. Foto’s van alle
panden werden doorgegeven voor de online databank. De inventarissen van het Zolad+werkgebied zijn nu volledig gecontroleerd.
Het project rond de aanvulling van de inventaris bouwkundig erfgoed in Bilzen ging van start
in april 2012 met een presentatie over de handleiding ‘Inventariseren’ van het agentschap
OE door Katrien Verwinnen en Hilde Kennes. Enkele weken later gaf de erfgoedconsulent
van Zolad+ een toelichting aan de heemkundigen over de specifieke bouwkundige
terminologie.
Er werd in dit project beslist prioriteit te geven aan Bilzen-centrum. Voor het gebied werd in
2012 een lijst van waardevolle en beeldbepalende gebouwen samengesteld in
samenwerking met heemkring Bilisium. Een voorstel voor het beheer van deze panden werd
voorbereid en zal in 2013 verder uitgewerkt worden (zie verder).
In het kader van dit project droeg Zolad+ in 2012 reeds vier panden in de Korenstraat in
Bilzen voor opname op de inventaris bouwkundig erfgoed voor. De gebouwen werden bij de
actualisatie in november 2012 toegevoegd aan de inventaris.
Voor de inventarisatie van het funeraire erfgoed in Riemst werd beslist te werken met de
hulp van vrijwilligers, waarbij Zolad+ het project zal coördineren. Een oproep voor
vrijwilligers werd met succes verspreid in november. De inventarisatie zal starten in 2013.
Advisering en opvolging
Zolad+ bewaakt de integratie, op termijn, van het onroerend erfgoedbeleid in de
structuurplanning en de stedenbouw. Zolad+ geeft advies bij belangrijke / grotere
ruimtelijke planningsprocessen en complexere projecten in uitvoeringsfase, en kan
voorstellen formuleren van richtlijnen voor kwaliteit in openbare domeinen.
Het advies van Zolad+ was relevant voor de mer-screening en het voorontwerp voor het RUP
Zonevreemde woningen Lanaken, waaronder verschillende waardevolle gebouwen en
complexen vallen.
De erfgoedconsulent werkte actief mee aan de opmaak van een bouwverordening
‘woonkwaliteit’ voor de gemeente Riemst.
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In het kader van de aanvulling van de inventaris van Bilzen-centrum werd nagedacht over de
mogelijkheid een gemeentelijke verordening op te stellen voor het beheer van deze panden.
Zolad+ neemt een actieve rol op o.m. inzake advisering van complexere projecten,
specifiek voor het bouwkundig erfgoed (bv. de herbestemming van monumenten). Zolad+
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. Dossiers van verwaarlozing en verval werden verder opgevolgd.
Voor een overzicht van de dossiers, zie deel II.
Nieuw in 2012:
- pastorie Rosmeer
- hoeve Noppenstraat, Hees
- Bilzermolen, Bilzen
- winkelpui Korenstraat Bilzen
- zuurkoolfabriekje, Stationlaan 99 Lanaken
- hoeve Heirbaan 334, Rekem
- hoeve Waterstraat 25, Zussen
- hoeve Driesschen, Remersdaal
Zolad+ 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 mee op via de werfverslagen. In 2012 liepen de volgende werven (zie ook deel II):
Riemst:
2011:
- Restauratie en herbestemming oud-gemeentehuis Kanne
- Restauratie kerk Vlijtingen (dak, gevels)
- Restauratie kerk ’s Gravenvoeren (fase 1 +2)
2012:
- restauratie woning Petry Bilzen
- Onderhoudswerken kerk Kanne
- restauratie kerk Sint-Martens-Voeren
In 2012 werden geen particuliere werven opgevolgd.
Zolad+ 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 2012 werden de beschermde monumenten in eigendom van de stad Bilzen, voor zover dit
nog niet het geval was, aangesloten bij Monumentenwacht. De voorstellen m.b.t.
monitoring van bouwkundig erfgoed (cf. jaarverslag 2011) werden toegelicht aan het
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schepencollege (zie bijlage 10). In 2013 worden mogelijk enkele voorstellen concreet
uitgewerkt.
Zolad+ geeft advies bij stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, op verzoek van het
Agentschap Onroerend Erfgoed, van de deelnemende gemeenten of op eigen initiatief in
gevallen waarbij Agentschap Onroerend Erfgoed geen adviesbevoegdheid heeft.
Zolad+ adviseert zoals de voorbije jaren stedenbouwkundige vergunningsaanvragen m.b.t.
bouwkundig erfgoed. Sinds dit jaar wordt de afsprakennota m.b.t. advisering ook toegepast
door de gemeente Lanaken.
In 2012 is er een groter evenwicht in het aantal dossiers per gemeente t.o.v. 2011. Dit is
onder meer te verklaren door het opnemen van officiële (schriftelijke) preadviezen in het
register, en het feit dat de gemeenten (m.u.v. Lanaken) de afsprakennota stilaan op dezelfde
manier toepassen (meer adviesvragen bij dossiers m.b.t. lokaal erfgoed dat geen
erfgoedstatuut heeft op Vlaams niveau). Van de opgevolgde dossiers werd ca. 50% gunstig
geadviseerd, 10% onder voorwaarden, 10% ongunstig. De dossiers ‘geen advies’ zijn diegene
met verplicht advies van Onroerend Erfgoed die Zolad+ enkel opvolgde en dossiers die na
inzage niet relevant/geen bezwaar bleken. De ‘adviesvragen per categorie’ weerspiegelen
vrij goed het aanwezige erfgoed per gemeente (voor Lanaken ontbreken evenwel een deel
van de dossiers geadviseerd door Onroerend Erfgoed omdat deze niet systematisch worden
doorgegeven ter opvolging).

Zolad+ houdt een register bij van alle uitgebrachte adviezen en van alle verrichte
terreinwerkzaamheden.
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Zie bijlage 11. De tabel bevat sinds dit jaar ook de (schriftelijke) preadviezen. Aangezien in
2012 geen werven actief werden opgevolgd werd geen register van uitgebrachte
terreinwerkzaamheden bijgehouden. De lopende werven van de lokale besturen zijn
hierboven opgesomd.
Zolad+ adviseert werken aan geïnventariseerd bouwkundig erfgoed. In geval van dossiers
waarop Agentschap Onroerend 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.
We verwijzen hierbij nogmaals naar het register van adviezen (bijlage 11).
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 nietbeschermd bouwkundig erfgoed. Bij enkele inventarispanden die te koop werden
aangeboden, verleende Zolad+ kandidaat-kopers 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, ...).
Zolad+ vervult een loketfunctie. Dit blijft zoals de voorbije jaren een van de belangrijke taken
van de erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed.
Zolad+ 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 2012 werden
op dit vlak 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).
Zolad+ moedigt bouwhistorisch onderzoek en kennisbeheer betreffende bouwkundig
erfgoed uit het eigen werkingsgebied aan.
Zolad+ kreeg enkele vragen van bouwhistorici met opdrachten in de regio en volgt de
bouwhistorische nota’s in het kader van restauratiedossiers aandachtig op.
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Deel II
Onroerenderfgoeddossiers opgestart of
lopende in 2012
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Bilzen
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Archeologie

Pre-2012 dossiers en hun vervolg
1. Fietsroutenetwerk – deel Bilzen
De themaroutes ‘Fietsen naar het verleden’ werden in september, net voor Open
Monumentendag bekend gemaakt.
2. Verkaveling aan de Laarstraat te Beverst
De prospectie met ingreep in de bodem startte in week 2 en werd zonder noemenswaardig
resultaat afgerond. Deze resultaten worden meegenomen in toekomstige dossiers in de
Demervallei.
3. Abdijstraat
2
te
Munsterbilzen
De archeologische opvolging
van dit dossier zou starten
medio
2012.
Het
architectenbureau
startte
echter pas in de tweede helft
van het jaar met de
aanbesteding waardoor te
verwachten valt dat de
opvolging vanaf midden 2013
zal plaatsvinden.
Proefsleuvenonderzoek aan de Laarstraat in Beverst
4. Kerkhoflaan te
Eigenbilzen
Het onderzoek, dat uitgevoerd werd in week 5 leverde niet de verwachte resultaten op. De
locatie bleek grotendeels verstoord door zandwinning.

5. Jonkholtdreef te Schoonbeek
De nodige kredieten voor de voorstudie werden in het budget 2012 voorzien. Op 7 januari
2013 heeft een eerste overleg plaats tussen de historici van het Rijksarchief, Werner
Wouters, de stad Bilzen en Zolad+. Eerder werden de diverse houtmonsters, gerecupereerd
bij de opgravingen destijds, hergedateerd. Dit moet toelaten de vondsten (en het historisch
verhaal) beter te kaderen. Desgewenst zal aanvullend maar kleinschalig (non-destructief)
onderzoek plaatsvinden in 2013.
6. Tongersestraat te Bilzen
Op 5 december had de opstartvergadering plaats. Naar verluidt zouden de werken
binnenkort starten met de afbraak van de nog resterende woningen. Dadelijk hierna start
het archeologisch onderzoek.
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7. Kloosterwal te Bilzen (centrum)
Het onderzoek dat opgestart werd in week 15 werd afgerond zonder noemenswaardig
resultaat.
8. Pijpenpoort te Bilzen (centrum)
Het onderzoek dat opgestart werd in week 15 werd afgerond zonder noemenswaardig
resultaat.
9. De Commanderie te Bilzen (centrum)
Het definitief archeologisch onderzoek werd uitgevoerd in week 16, 17 en 18. Na analyse
van de vondsten bleek dat de locatie de resten van een 14 de-eeuws gebouw herbergde.
Vervolgens werd tijdens het archeologisch onderzoek een volmiddeleeuws gebouw
aangetroffen. Afgaande op de vier gebintstijlen en de bijhorende vondsten, gaat het hier om
een bootvormig huis of boerderij uit het midden van de 12 de eeuw.
De vondst is op zich voor Bilzen
zeer
bijzonder.
Dergelijke
bootvormige huizen zijn al
langer bekend, maar niet in een
pre-stedelijke context zoals
hier in Bilzen. De meeste
bootvormige huizen werden
aangetroffen
in
het
buitengebied, dus buiten de
huidige dorps- of stadskernen.
De vondst licht met andere
woorden een tip van de sluier
op voor de vroegste bewoning
van Bilzen.
Opgravingsplan Romboutstraat in Bilzen
Een
analyse
van
het
vondstmateriaal, met name van het aardewerk, lijkt te wijzen op een doorlopend gebruik
van het terrein vanaf het begin van de 12de eeuw of mogelijk het eind van de 11de eeuw. De
oudste sporen zijn te dateren in de periode tussen 1050 en 1120. Dat Bilzen in deze periode
bewoond was toonden de vondsten in de Mauritiuskerk al vroeger aan. Het is echter de
eerste keer dat er nu ook resten van langdurige bewoning werden aantroffen.

Dossiers 2012
10. Sint-Catharinastraat te Mopertingen
Op advies van Onroerend Erfgoed (en eerder Zolad+) werd een archeologisch vooronderzoek
gevraagd bij de herinrichting van het dorpsplein (B/2012/9/24/A). Zolad+ organiseerde
hieromtrent op 28 augustus een overleg. Tijdens dit overleg kwam naar voor dat de locatie
vroeger bebouwd was, het gebouw in de zestiger jaren van vorige eeuw was afgebroken én
dat de locatie was opgehoogd. Een archeologisch onderzoek leek dus allerminst nuttig
wegens deze ophoging. Het agentschap Onroerend Erfgoed was echter niet bereid het
advies te herzien. Zolad+ kon ten slotte met boringen aantonen dat de locatie opgehoogd
was en dat deze ophoging hoger was dan de verstoring diep was (50 cm tov. 30 cm).
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11. Verkaveling in Waltwilder
Van dit dossier werd niets meer vernomen (B/2012/7/22/A). Na contact met de verkavelaar
bleek dat in januari 2013 het project wordt opgestart.
12. Bovenstraat
In juli gaf Zolad+ het advies (B/2012/8/23/A) om bij een verkaveling van vijf loten een
archeologisch vooronderzoek te laten uitvoeren. Tot op heden werd niets vernomen van de
bouwheer.
13. Wiesveldlaan in Bilzen
In een advies (B/2012/10/25/A) vroeg Zolad+ een archeologisch onderzoek bij de oprichten
van 22 appartementen en 22 carports aan de Wiesveldlaan. Zolad+ zal begin 2013 opnieuw
gecontacteerd worden.
14. Heiken te Bilzen
Na het verkrijgen van de bouwvergunning nam dhr. Dello (B/2012/11/30/A) contact op met
Zolad+. Na enige verduidelijking van het dossier werd afgezien van een archeologisch
vooronderzoek bij de bouw van glazen serres. De ervaring met Holtappels langs de
Beekveldweg (zie jaarverslag 2011, p. 53, 9.) leerde ons dat, tenzij de locatie genivelleerd
wordt, een archeologisch onderzoek niet zinvol is omdat er weinig verstoring optreedt bij de
bouw van dergelijke serres.
15. Spelver te Bilzen
Al in 2007 meldde, toen nog, de ZOLAD
dat er een voorstel was Spelver en
Tabbaert
voorafgaandelijk
te
onderzoeken in het kader van het
archeologisch reglement 'archeologisch
vooronderzoek
in
potentiële
woongebieden'. Het voorstel werd
opgepikt door de stad Bilzen en er werd
een
bestek
gemaakt
en
een
studiebureau aangesteld (Aron bvba).
De stad besliste echter later om er van
af te zien. Het RUP passeerde
geluidloos, ook al drong Zolad+ aan op
een voorafgaandelijk archeologisch
onderzoek. In 2012 werd het project
meer concreet en kon een studiebureau
aangesteld worden voor de uitvoering
van een archeologisch vooronderzoek.
Dit vooronderzoek ging van start in
week 50 en werd twee weken later
zoals voorzien afgerond.
Tijdens het onderzoek werden een
zestal clusters, alles samen iets meer
Proefsleuvenonderzoek en vondsten op Spelver
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dan 4 hectare, met vondsten uit de ijzertijd en de Romeinse tijd aangetroffen. Begin 2013
wordt beslist welke procedure zal gevolgd worden.
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Bouwkundig erfgoed

Pre-2012 dossiers en hun vervolg
1. 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
stelde
de
kerkfabriek
de
gerestaureerde toren voor het eerst weer
open met een kleine tentoonstelling over de
restauratiewerken.
2. Dekenij, Kloosterstraat 7, Bilzen
kerktoren Rosmeer
(monument en stadsgezicht, MB 19/4/2001)
De voormalige pastorie uit de 19de eeuw
werd gerestaureerd. Het gerestaureerde gebouw werd officieel geopend op 31 mei 2012
met een academische zitting. Tijdens Dag van de Open kerken was het gebouw toegankelijk
voor het publiek.
3. 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 werken gingen
van start in februari 2012.
4. De Wandeling, Hospitaalstraat 15, Bilzen (monument, MB 27/4/2001)
De 19de-eeuwse gebouwen van het oud-hospitaal in Bilzen worden door de stad
gerestaureerd tot Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten, Muziek en Woord, en
culturele faciliteiten. De restauratiepremie werd in april 2012 toegekend.
5. 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. Begin 2013 is een overleg gepland met Onroerend
Erfgoed.
6. 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. Een wedstrijd voor de ontwikkeling en uitbating
van de site werd uitgeschreven. In 2013 zal beslist worden over de uitslag hiervan.
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7. 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 2012
vonden nieuwe gesprekken plaats tussen de eigenaars en de stad Bilzen. Een uitgewerkt
voorontwerp werd voorgelegd in augustus. Dit ontwerp werd negatief geadviseerd door
Zolad+.
8. Blondeswinning, Sapstraat 25, Grote Spouwen (monument en dorpsgezicht, MB
24/08/2011)
Tijdens een overleg op 30 mei 2012 werd een laatste discussiepunt tussen Onroerend
Erfgoed en de bouwheer m.b.t. binnenmuurisolatie uitgeklaard. Begin september werd de
restauratiepremie toegekend op basis van het dossier uit 2009, met aanpassingen in functie
van isolatie en voortschrijdend verval. Een bouwaanvraag werd echter eind 2012 nog niet
ingediend.
9. Vakwerkhoeve Appelveldstraat 54, Beverst (monument, MB 18/7/2011)
Zolad+ klaarde in 2012 de juridische toestand van de hoeve uit. Omdat een sloopvergunning
verleend was net voor de voorlopige bescherming was er namelijk onduidelijkheid over de
geldigheid van de vergunning.
10. Vakwerkhoeve Lethenstraat, Rijkhoven (monument, MB 18/7/2011)
In mei 2012 werd opnieuw een voorontwerp voorgesteld voor de herbestemming van de
hoeve tijdens een overleg met OE, Zolad+, stedenbouw en stad Bilzen. Het bouwhistorisch
onderzoek is eind 2012 lopende. De uitvoerder van het onderzoek contacteerde Zolad+ met
enkele vragen.
11. Hoeve, Merem 26, Bilzen
(inventaris)
Nadat de vakwerkhoeve in 2011
verkocht werd, werd ze in 2012
opnieuw te koop gesteld, nu met
afsplitsing van een stuk bijhorende
(bouw)grond. Zolad+ informeerde
en adviseerde opnieuw enkele
kandidaat-kopers. De hoeve werd
(opnieuw) verkocht. Hopelijk kan
deze keer een renovatieproject van
de grond komen.

orgelconcert door Peter en Karlijn Noten in de Sint-Mauritiuskerk
tijden Dag van de Open Kerken

12. Open Kerken Bilzen
Zeven kerken in Bilzen namen deel aan Dag van de Open kerken op zondag 3 juni. Tal van
activiteiten, o.a. concerten, rondleidingen en tentoonstellingen vonden plaats. Zolad+
coördineerde de organisatie van het evenement. Voor iedere deelnemende kerk werd een
infofiche samengesteld met een korte geschiedenis van kerk en parochie en toelichting bij
enkele belangrijke of merkwaardige kunstwerken of delen van de kerk (zie bijlage 4 voor een
voorbeeld). Met bezoekersaantallen van een 50-tal tot enkele honderden per kerk, was dit
evenement een succes.
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13. Inventarisatie bouwkundig erfgoed Bilzen
Voor meer info, zie deel Ib. Het project wordt in 2013 voortgezet.
Voor Korenstraat 7-9, 22 en 24 stelde
Zolad+, met instemming van de stad Bilzen,
een dossier samen voor opname op de
inventaris van het bouwkundig erfgoed. De
panden werden toegevoegd aan de
inventaris bij de actualisatie van november
2012. Het gaat om vier gebouwen met
(originele) winkelpui uit het begin van de
20ste eeuw. Een van de panden wordt
momenteel bedreigd door plannen voor
afbraak. Door de opname op de inventaris is
het gebouw juridisch beter beschermd
Originele winkelpui uit de jaren 1920 van Korenstraat 24
tegen sloop.
14. Monitoring bouwkundig erfgoed
Zie bijlage 10. De nota werd toegelicht aan het schepencollege van Bilzen. Er werd
afgesproken om enkele van de voorstellen concreet uit te werken en voor te leggen aan het
nieuwe gemeentebestuur dat in 2013 geïnstalleerd wordt.

Dossiers 2012
15. Pastorie Rosmeer (monument, MB 10/6/1999)
Het dossier m.b.t. werken aan het interieur werd actief opgevolgd door Zolad+.
16. Hoeve Noppenstraat, Hees (inventaris)
Enkele van de eigenaren wensten meer duidelijkheid over de toekomstmogelijkheden van
de hoeve, m.n. of er een vergunning verleend kon worden voor sloop en nieuwbouw. Na
plaatsbezoek en evaluatie schreef Zolad+ een gunstig preadvies voor sloop, omwille van de
sterk verbouwde en vervallen toestand van de gebouwen.
17. Bilzermolen, Bilzen (monument, MB 2/3/1983)
Het rad van de watermolen is in slechte toestand en draait al jaren niet meer. Nadat twee
jaar geleden werken aan de Demer werden uitgevoerd om het rad (opnieuw) van voldoende
debiet te voorzien, werd het rad nog niet gerestaureerd en opnieuw in werking gesteld.
Zolad+ plant een overleg met de verschillende betrokken partijen in 2013 om dit dossier vlot
te krijgen.
18. Hoeve Grote Mereweg 117, Eigenbilzen (inventaris)
Na meerdere plaatsbezoeken en in overleg met Onroerend Erfgoed, werd beslist een gunstig
advies te verlenen voor de sloop van de hoeve. De sterk vervallen en verbouwde toestand
maken dat de hoeve moeilijk gerestaureerd en herbestemd kan worden met behoud van
enige erfgoedwaarde.
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Lanaken

43

Jaarverslag ZOLAD+ 2012

44

Jaarverslag ZOLAD+ 2012

Archeologie

Pre-2012 dossiers en hun vervolg
1. Fietsroutenetwerk – deel Lanaken
Zie hetzelfde item onder ‘Bilzen’.
2. Beschermingsdossier Veldwezelt-Hezerwater
In 2012 werd door de verschillende betrokken partijen werk gemaakt om de ontsluiting van
de Neanderthalersite vlot te krijgen. Zo werd het architectenteam Van Meer aangesteld
door de bouwheer, een contract opgesteld tussen de bouwheer en de gemeente om de
laatste (financiële) hinderpalen uit de weg te ruimen, een stuurgroep opgericht om alles in
goede banen te leiden en, tot slot, zag een werkgroep die alles inhoudelijk volgt het licht.
Wanneer alles volgens plan verloopt zal het dossier in april 2013 aan de bevoegde
administratie voorgelegd worden en kan overgegaan worden tot de aanbesteding van de
noodzakelijke werken. Wat de inhoudelijke ontsluiting betreft zal er samengewerkt worden
met de provincie en zal een subsidie worden aangevraagd.
3. Publieksboek Pietersheim
Het idee om over Pietersheim een boek uit te brengen werd in 2012 door budgettaire
problemen geschrapt. De bevoegde diensten nam het voor 2013 mee in de
begrotingsbesprekingen. Eind februari zal blijken of er inderdaad geld in de begroting wordt
voorzien om het boek te realiseren.
4. Bodestraat te Lanaken
In 2012 werd de bouwvergunning
opnieuw ingediend en verleend. Na een
nieuw overleg met de bouwheer
werden offertes aangevraagd en werd
het onderzoek gegund aan Condor
Archaeological Research. Tijdens het
onderzoek, dat plaats vond in week 40,
werden sporen uit de Romeinse periode
aangetroffen. De sporen konden echter
niet beter gedateerd worden.
Romeinse sporen aan de Bodestraat

5. Leon Hermanslaan te Oud-Rekem
Het project werd in 2011 opgevolgd en
werd gestaakt zonder vondsten. Tijdens de uitvoering van de werken merkte een wandelaar
botmateriaal in de bouwputten en deed een officiële melding bij het Agentschap Onroerend
Erfgoed. Deze kwam ter plaatse en deed de nodige vaststellingen. Uit het verslag blijkt dat er
enkele botfragmenten in een donker grijsbruine laag aangetroffen werden. De fragmenten
lagen bij elkaar en bevonden zich in een onregelmatige grote recente verstoring van
vroegere wegeniswerken, gevuld met een grijsbruine laag die als opvullingslaag gestort was.
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Ze was gevuld met fragmenten puin, stenen, baksteenfragmenten,… Er werd uiteindelijk
besloten om verder geen stappen te ondernemen en geen verder onderzoek uit te voeren.
6. De brug van Briegden
In 2012 zal ook gestart worden met de aanleg van de westelijke omleidingsweg. Ook hier
werd normaliter archeologisch onderzoek voorzien, maar door een misverstand tussen de
bouwheer en het bevoegde agentschap werd dit onderzoek niet uitgevoerd.
7. Aanleg riolering Europark
De werken zullen in de loop van 2012 uitgevoerd worden.
8. Priesterweg te Rekem
Over dit dossier werd niets meer vernomen.
9. Industrieweg 80 te Lanaken
In 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. Omdat nog meer locaties in de buurt ontwikkeld zullen
worden, stelde Zolad+ voor om alle terreinen in eigendom van de gemeente die in het kader
van industrie ontwikkeld zullen worden, voorafgaandelijk te onderzoeken. Hiervoor werd in
2012 een bestek opgemaakt. In 2013 zullen, na goedkeuring van de gemeenteraad, offertes
opgevraagd worden.

Dossiers 2012
10. Rozijnenstraat te Lanaken
Op basis van een advies (L/2012/1/1/A)
vroeg
en
verkreeg
Zolad+
een
archeologisch vooronderzoek bij de bouw
van sociale woningen. Het onderzoek had
plaats in week 25 en werd afgerond met
vermoedelijke
sporen
uit
de
middeleeuwen. Meer dan waarschijnlijk
zijn ze te relateren aan het domein
Pietersheim en de verdediging ervan.
Vooronderzoek ter hoogte van de Rozijnenstraat

11. Keelhofstraat te Neerharen
Op
12
maart
adviseerde
(L/2012/5/10/A) Zolad+ een archeologisch vooronderzoek bij de bouw van sociale woningen
aan de Keelhofstraat in Neerharen. De reden hiervoor is de nabijheid van de Romeinse site
die in de jaren tachtig van vorige eeuw werd opgegraven. De bouwvergunning werd
geweigerd.
12. Sappi Lanaken
Begin mei adviseerde Zolad+ bij het bouwen van een warmtekrachtkoppelinginstallatie aan de
Montaigneweg een archeologisch onderzoek (L/2012/7/18/A). Na screening van de locatie ter
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plaatse en een gesprek met de ingenieur van het bedrijf werd het advies bijgesteld toen bleek dat de
locatie bij de aanleg van het Albertkanaal was opgehoogd.

13. Walstraat te Oud-Rekem
Zolad+ (L/2012/10/28/A) en later ook het gewest vroegen een archeologisch onderzoek bij
de bouw van een tweewoonst in de Walstraat in Oud-Rekem. De reden was het feit dat het
perceel één van de weinig resterende vrijliggende bouwplaatsen in de stad is. Tot nog toe
werd niets vernomen van de bouwheer.
14. Groenplaats te Oud-Rekem
Op 11 september adviseerde Zolad+ bij het aanleggen van een ondergrondse parking in
Oud-Rekem (L/2012/11/29/A) een archeologisch onderzoek. Dit werd later herhaald door
het gewest. Zolad+ zal in 2013 het dossier mee begeleiden.
15. Vooronderzoek bedrijventerreinen Lanaken
Zie hoger, onder 9.
16. De burg van Gellik
Op 16 mei deed Zolad+
samen
met
Monumentenwacht
Archeologie
een
plaatsbezoek. Op 8 augustus
ging Zolad+ ter plaatse met
de eigenaar en dit op vraag
van deze laatste. Na
telefonisch contact bleek
deze geïnteresseerd en
bereid mee te werken aan
de ontsluiting van de site.
De ontsluiting zou gebeuren
langs het fietsroutenetwerk De burcht van Gellik
dat er vlak langs loopt.
In de marge van een ander
dossier, de burchtsite van Jonckholt, kwam ook de burg van Gellik naar voor. Na analyse van
bronnenmateriaal bleek de burg dezelfde eigenaar gehad te hebben dan de burcht van
Jonckholt én Pietersheim. Dit biedt vooral perspectieven in een bredere ontsluitingscontext
van beide sites. In 2013 wordt dit voorgesteld aan de gemeente Lanaken. Er zal ook gepolst
worden of een geofysisch onderzoek tot de mogelijkheden behoort.
17. Norbertinessenklooster Oud-Rekem
Op 16 mei deed Zolad+ samen met Monumentenwacht Archeologie een plaatsbezoek. Uit
gesprekken met o.a. Mathieu Maesen uit Oud-Rekem bleken de resten van het klooster er
erg aan toe: de resten werden na de opgravingen in de jaren ‘60 van vorige eeuw immers
niet terug afgedekt. Omdat enkelen uit Oud-Rekem de resten ook toeristisch wat meer kleur
wilden geven, werd een overleg georganiseerd om te kijken wat er met de resten kon
gebeuren. Op 20 december had een eerste overleg plaats rond het Norbertinessenklooster.
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Een brainstormsessie leverde op dat de locatie het best kon ontsloten worden via een
wandelweg, dat de resten het best afgedekt konden worden, dat de ontsluiting het best
gefaseerd kon verlopen en dat er bijkomend historisch en archeologisch onderzoek nodig
was om het geheel meer te kaderen. In 2013 zal Zolad+ het dossier bij de gemeente Lanaken
verdedigen.
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Bouwkundig erfgoed

Pre-2012 dossiers en hun vervolg
1. 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.
2. 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. Ook in 2012 werden enkele bouwcommissies
georganiseerd over het project. Tijdens de laatste vergadering in november werd besloten
dat het ontwerp ver genoeg staat om een bouwaanvraag in te dienen.
3. Werkplaatsen Leon Hermanslaan (stadsgezicht, MB 28/9/1994)
In 2012 werd het ontwerp voor de laatste te verbouwen loten voorgelegd aan de
bouwcommissie en werden vergunningsaanvragen ingediend. De laatste werken zijn nu in
uitvoering.
4. Watermolen ‘Heidemolen’, Heidestraat 15, Lanaken (monument, MB 21/6/2005)
Een van de erfgenamen heeft plannen om de watermolen zelf in ere te herstellen. In juni
2012 vond hierover een eerste aftoetsend overleg plaats.

Dossiers 2012

Voormalig zuurkoolfabriekje in de Stationstraat

5. Zuurkoolfabriekje Stationstraat 99,
Lanaken (inventaris)
De eigenaar stelde de vraag naar de
toekomstmogelijkheden voor dit
gebouw. Zolad+ ging ter plaatse kijken
en gaf een ongunstig advies voor
sloop en adviseerde het bestaande
gebouw te herwaarderen. Dit advies
werd
onderschreven
door de
gemeente. Voorlopig zijn geen
verdere initiatieven bekend.

6. Hoeve Heirbaan 334 (inventaris)
Een gevel van de schuur van deze hoeve dreigde om te vallen. De eigenaar kreeg
toestemming van de gemeente om de bouwvallige muur af te breken omwille van de
onveilige situatie. Op advies van Zolad+, en in samenspraak met Onroerend Erfgoed, werd
enkel het bouwvallige gedeelte afgebroken en de muur nadien weer opgemetseld.
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7. Woning Kluisstraat, Smeermaas (monument en dorpsgezicht, MB 4/11/2002)
Zolad+ begeleidde de eigenaars bij de samenstelling van hun dossier voor de aanvraag van
een onderhoudspremie voor het vervangen van schrijnwerk.
8. School Neerharen (inventaris)
De lagere school heeft nood aan meer
ruimte en wenst daartoe de
gebouwen van het voormalige
klooster een nieuwe invulling te
geven. Zolad+ ging ter plaatse kijken
samen met de architect. In
samenspraak met Onroerend Erfgoed
werd het voorontwerp principieel
gunstig geadviseerd.
School Neerharen

9. Kasteel d’Aspremont-Lynden,
Rekem (monument en stadsgezicht, MB 28/9/1994)
Zolad+ is betrokken bij de geplande stabiliteitswerken aan de toren van het kasteel.
10. Kerkhof Veldwezelt
De muren van het oude kerkhof worden gerenoveerd, waardoor mogelijk een aantal
(waardevolle) grafstenen die te dicht tegen de muur staan, moeten verdwijnen. Zolad+ volgt
het dossier op samen met de dienst Cultureel Erfgoed van Lanaken. In 2013 zal er meer
duidelijkheid zijn welke ingrepen precies gepland zijn.
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Riemst
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Archeologie

Pre-2012 dossiers en hun vervolg
1. Fietsroutenetwerk – deel Riemst
Zie hetzelfde item onder ‘Bilzen’.
2. Evaluatie Caestert - beschermingsdossier
Zolad+ schreef op vraag van het Agentschap Onroerend Erfgoed mee aan de teksten van het
beschermingsdossier. Volgens de laatste informatie wordt het dossier in 2013 aan de
minister voorgelegd.
3. Uitbreiding industrieterrein “Op ‘t Reeck”
In 2012 is voornamelijk gewerkt aan het aanbestedingsdossier voor het archeologisch
onderzoek. Net voor de zomer
werd
Studiebureau
Archeologie aangesteld door
de gemeenteraad. In week 42
ging het onderzoek bij de
uitbreiding
van
het
bedrijventerrein van start. Het
onderzoek,
dat
slechts
minieme resten opleverde,
werd een week later afgerond.
4. Leader+ te Vlijtingen en
Zichen: een landschap van
museumkerkdorpen
Proefsleuvenonderzoek op ‘Op’t Reeck’ in Riemst
Het dossier dat al sinds 2007
liep werd gestaakt wegens het
uitblijven van een schriftelijke toestemming van de kerkelijke overheid en van de bereidheid
van de eigenaars rond de tafel te gaan zitten om een overdracht te regelen.
5. Uitbreiding Leemgroeve Lafelt-Noord
In week 4, 5 en 7 werd het archeologisch onderzoek voorafgaandelijk aan de leemontginning
verder gezet. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de aangetroffen resten teruggaan tot de
Ijzertijd. Het zou gaan om een nederzetting, graven en spiekers. Vermeldenswaardig is ook
dat onmiddellijk na de opgraving er, bij wijze van test, geofysisch onderzoek is uitgevoerd.
Dit onderzoek toonde sporen aan op plaatsen waar archeologen geen sporen waargenomen
hadden. Dit inzicht kan belangrijk zijn bij de evaluatie van dergelijke sites in de toekomst.
Op 28 oktober had een laatste overleg plaats. Hierbij werd de laatste stand van zaken
besproken over de voortzetting van het archeologisch onderzoek. Vanuit de leemsector
kwam met name de vraag of de strategie met de Strip, Map & Sample-methode niet kon

53

Jaarverslag ZOLAD+ 2012

verlaten worden ten voordele van een proefsleuvenonderzoek. Het Agentschap stemde
hierin toe. In 2013 worden de resterende terreindelen aangepakt.
6. Guldendael/Achter de Hoven te Kanne
In week 2 vond het archeologisch vooronderzoek plaats. Tijdens het onderzoek werden aan
de oostzijde van het terrein resten uit de Ijzertijd en vermoedelijke resten uit één van de
belegeringen van Maastricht aangetroffen. Aangezien de locatie op deze plaats opgehoogd
zal worden, werden er geen verdere stappen ondernomen en werd hiermee gekozen voor
een actief behoud in situ.
7. Iers Kruisstraat/Bonderstraat te Vlijtingen
In week 17 werd door Condor Archaeological Research een bijkomende sleuf aangelegd aan
de Iers Kruisstraat. Deze leverde geen sporen op. Dankzij deze resultaten kon de locatie
langs de Iers Kruisstraat definitief geschrapt worden als onderzoeksgebied. In januari 2013
zal het onderzoek zich concentreren langs de Bonderstraat.
8. De Moult te Zussen

Proefsleuvenonderzoek op De Moult in Zussen (Riemst)

In week 40 en 42 werd het
onderzoek bij de verkaveling
De Moult uitgevoerd door
Studiebureau
Archeologie.
Het
onderzoek
werd
afgerond
zonder
enige
plannen voor een vervolg.
Het
onderzoek
leverde
weliswaar sporen op, maar
onvoldoende om een verder
onderzoek te legitimeren.
Het onderzoek bracht wel
één spoor aan het licht dat
zou kunnen wijzen op
begraving op de percelen
hogerop.

Dossiers 2012
9. Kerstensteeg te Millen
Op 13 februari adviseerde Zolad+ een archeologisch onderzoek bij de bouw van een loods
aan de Kersensteeg in Millen (R/2012/3/6/A). Tot op heden is niets meer vernomen van de
bouwheer en naar verluidt zijn de werkzaamheden ondertussen afgerond .
10. Silexweg te Kanne
In het kader van de aanplanting van hoogstamfruitbomen door Natuurpunt op het plateau
van Caestert adviseerde Zolad+ (R/2012/5/13/A) een archeologisch onderzoek. Omdat de
kosten van het onderzoek niet in verhouding stonden tot de aanplanting én omdat de
gemeente Riemst een negatief advies gaf, werd uiteindelijk afgezien van de plannen.
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11. Elsterweg te Millen
In mei adviseerde Zolad+ een archeologisch onderzoek bij de bouw van een loods
(R/2012/6/20/A). Tot nog toe werd niets meer vernomen van de bouwheer.
12. Trage wegen
Als vervolg op het eerdere Trage wegen-project in Genoelselderen en Membruggen werd, in
samenwerking met de dienst mobiliteit, werk gemaakt van een project in Millen, Kanne,
Herderen, Zichen-Zussen-Bolder en Val-Meer. In Millen en Kanne werden vrijwilligers van de
heemkringen gecontacteerd en bevraagd. Zolad+ leverde het kaartmateriaal en de
inhoudelijke ondersteuning op het gebied van erfgoed. op 20 oktober werd de eerste
officiële trage weg van Millen feestelijk ingewandeld. In 2013 worden de kaarten
voorgesteld.
13. Studieopdracht Hoogboschveld te Herderen en Bovenveld te Riemst
In 2011 kaartte Zolad+ de problematiek aan in verband met enkele archeologische
vindplaatsen gemeld door metaaldetectie-amateurs en drong hierbij aan op een evaluatief
onderzoek op deze locaties. Op vraag van het Agentschap Onroerend erfgoed schreef Zolad+
de technische eisen voor beide studieopdrachten. In oktober werd de aanbesteding
wereldkundig gemaakt. Beide studieopdrachten werden nog voor het jaareinde aan RAAP
bv. gegund. In januari 2013 wordt een startvergadering voor beide dossiers georganiseerd.
14. Studieopdracht Slag van Lafelt
In de marge van de twee hoger vermelde studieopdrachten en in dat van een eerdere studie
rond het slagveld in Oudenaarde vroeg het Agentschap Onroerend Erfgoed of Zolad+ ook
mee wilde werken aan een studieopdracht rond de Slag van Lafelt (1747). Het doel was de
studie van Oudenaarde opnieuw uit te voeren. Deze bleek immers, in beheerscontext en
naar resultaten, bijzonder waardevol. Er werd wel geopteerd voor een variant zonder
veldwerk. De opdracht werd in december gegund aan het Ename Expertisecentrum.
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Bouwkundig erfgoed

Pre-2012 dossiers en hun vervolg
1. Heilig Grafkapel, Kanne (monument, MB 3/5/1948)
Voor de uitvoering van werken aan het interieur, wacht men op de toekenning van de
restauratiepremie.
2. Sint-Albanuskerk, Vlijtingen (monument, MB 17/3/1995)
Restauratiewerken aan het dak en de gevels zijn lopende.
3. 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.
4. Sint-Pieter en Sint-Laurentiuskerk, Zichen (monument, MB 17/3/1995)
Het dossier dakrestauratie is in opmaak.
5. Oud-Gemeentehuis, Statiestraat 11, Kanne (monument, MB 17/3/1995)
De
werken
voor
restauratieherbestemming van het gebouw
lopende.

Watermolen van Neerkanne

en
zijn

6. Watermolen, Kleine Molenstraat 9,
Kanne (monument, MB 20/5/1981)
De restauratiepremie werd in oktober 2012
toegekend. De molen zal herbestemd
worden tot woning met gastenkamers. De
watermolen wordt opnieuw maalvaardig
gemaakt en zal gebruikt worden voor het
opwekken van energie.

7. Mergelschuur, Sint-Hubertusstraat 14, Kanne (monument, MB 20/4/2006)
Zolad+ ontving in 2012 opnieuw meerdere kandidaat-kopers voor de schuur en
beantwoordde hun vragen. Eind 2012 werd de schuur verkocht. Het is nu wachten op een
initiatief van de nieuwe eigenaars.
8. Hoeve de Lindeboom, Tongersesteenweg 46, Herderen (monument en dorpsgezicht, MB
17/3/1995)
Het restauratiedossier voor het voormalige koetshuis werd in april 2012 goedgekeurd. De
toekenning van de premie is voorzien voor 2013. Er gebeurden in 2012 onderhoudswerken
aan de daken van de stallen. Een koestal (zonder erfgoedwaarde) werd tijdens de zomer
vernield door brand. Zolad+ bereikte met de discipline landschappen van het agentschap
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Onroerend Erfgoed een compromis over de plaatsing van een nieuwe stal (de hoeve ligt
binnen een ankerplaats). Zolad+ treedt op als aanspreekpunt in dit dossier.
9. Onderhoudspremie monumenten en beeldbepalende panden
Het premiereglement werd in 2012 aangepast zodat nu ook waardevolle gebouwen
aangeduid in een BPA of RUP recht hebben op een gemeentelijke premie. In 2012
gebeurden 4 aanvragen, die na controle van het dossier door Zolad+ alle werden
goedgekeurd.
10. Erfgoedlandschap Kanne en plateau van Caestert
Eind 2012 vond een overleg plaats met de verschillende betrokken ambtenaren van de
gemeente Riemst om de knelpunten m.b.t. het beheer van het plateau van Caestert en meer
bepaald de ondergrond te inventariseren. Er wordt een voorstel voor verdere acties
uitgewerkt voor het schepencollege.
11. Mergelstraat 1, Zussen (monument en dorpsgezicht, MB 17/3/1995)
In 2012 werden enkele dringende stabiliteits- en onderhoudswerken uitgevoerd. De
randvoorwaarden m.b.t. herbestemming werden nogmaals afgetoetst. Een bouwhistorisch
onderzoek werd uitgevoerd. Zolad+ fungeert ook in dit dossier als aanspreekpunt en
tussenpersoon tussen de verschillende partijen. In 2013 worden de eerste ontwerpen voor
herbestemming verwacht.
12. De la Brassinestraat 11, Herderen (dorpsgezicht, MB 17/3/1995)
In 2012 vond meermaals overleg plaats m.b.t. de randvoorwaarden voor herbestemming en
gebeurde een nieuw plaatsbezoek door Zolad+. In januari 2013 zal een voorontwerp
voorgelegd worden.
13. Rechtstraat 10, Valmeer (monument en
dorpsgezicht, MB 17/3/1995)
Over dit dossier werd in 2012 niets meer
vernomen.
14. Waterstraat 31, Zussen (monument en
dorpsgezicht, MB 17/3/1995)
Er werd door inspectie RWO of het parket
nog geen verder gevolg gegeven aan het PV.
15.
Apolloniakapel,
Genoelselderen Apolloniakapel
(monument, MB 17/3/1995)
In december 2012 werd, na klacht van de gemeente/Zolad+ door inspectie RWO een PV
opgemaakt voor verwaarlozing van de kapel. Een mogelijke overname van de kapel door de
gemeente wordt momenteel onderzocht.
16. Heukelomdorp 34 (inventaris)
Er werd meermaals gediscussieerd over de toekomst van het mergelgebouwtje, dat
eigendom is van de gemeente. Er werd echter nog geen knoop doorgehakt over een nieuwe
bestemming voor deze plek.
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17. Pastorij, Sint-Hubertusstraat 11, Kanne (monument, MB 20/4/2006)
De erfpachtovereenkomst tussen de kerkfabriek en de nieuwe eigenaar werd in 2012
definitief bekrachtigd. Er werden door de erfpachter nog geen initiatieven genomen m.b.t.
de restauratie.
18. Rijkswachtkazerne, Tongersesteenweg 140, Herderen (monument, MB 17/3/1995)
De rijkswachtkazerne werd in het begin van het jaar verkocht. In 2012 kwamen nog geen
initiatieven van de nieuwe eigenaar.
19. Pastorij, Pastoor Bollenstraat, Zussen (monument en dorpsgezicht, MB 17/3/1995)
De pastorij zal herbestemd worden tot klaslokalen voor de aanpalende school. Nadat de
discussiepunten met Onroerend Erfgoed besproken waren tijdens o.a. een plenaire
vergadering, werd in juli 2012 de bouwaanvraag opnieuw ingediend. Het dossier werd
vergund, met gunstig advies van Onroerend Erfgoed. Het restauratiedossier wordt verder
uitgewerkt door de architect.
20. Hoeve Vrijens, Bovenstraat 52, Kanne (monument en dorpsgezicht, MB 17/3/1995)
Het restauratieproject werd nogmaals besproken tijdens een overleg M&L op de gemeente
Riemst. Dringende werken aan de paardenstallen werden dit jaar uitgevoerd.
21. Herwaardering begraafplaatsen
In 2012 werd besloten de kerkhoven en begraafplaatsen in de
gemeente te inventariseren met de hulp van vrijwilligers.
Hiertoe werd in oktober een oproep voor vrijwilligers
gelanceerd via het gemeentelijke infoblad. Een 20-tal
geïnteresseerden meldde zich. Start van het project is voorzien
in het voorjaar van 2013. Joeri Mertens, deskundige funerair
erfgoed van het agentschap Onroerend Erfgoed zal het project
mee ondersteunen.
Oud grafkruis op het kerkhof
van Membruggen

22. Smidse Darcis, Genendries 13, Millen (monument en
dorpsgezicht, MB 17/3/1995)
Nadat het project eind 2011 werd doorgesproken met Onroerend Erfgoed en Zolad+, werd
de bouwaanvraag begin 2012 opnieuw ingediend en vergund.
23. Onderhoud kapellen
In 2012 werd de inventaris van ‘heilige huisjes’ in Riemst verder uitgewerkt door de dienst
Cultuur. Er vond meermaals overleg plaats over dit dossier. Er werd o.a. gesproken met het
Regionaal Landschap over (financiële) ondersteuning voor dit project. Hoewel de contacten
positief waren, kwam het (nog) niet tot een concrete samenwerking. Op basis van de
inventaris zal een prioriteitenlijst opgesteld worden en een concreet voorstel voor het
beheer van de kapellen uitgewerkt worden.
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Dossiers 2012
24. Melkerijhuisje, Membruggen
Op het terrein waar de oude melkerij van het dorp zich bevindt, worden sociale woningen
gebouwd. Overeenkomstig de vergunningsaanvraag, zou in de plaats van het melkhuisje een
nieuwe woning gebouwd worden. Zolad+ gaf een gunstig advies omdat het gebouw
bouwfysisch moeilijk te herbestemmen is en de erfgoedwaarde ons inziens onvoldoende is
om behoud in dit project te verantwoorden. In beroep werd door de deputatie beslist dat
het gebouw toch behouden moet blijven. Welke bestemming het gebouwtje zal krijgen is
nog onduidelijk.

Hoeve Waterstraat voor de instorting in juni 2012

25. Hoeve Waterstraat 25, Zussen
(inventaris)
In juni stortte een stal van deze
mergelhoeve in. Zolad+ bereikte met de
eigenaars een compromis over de
randvoorwaarden voor de heropbouw. In
oktober 2012 werd een vergunning verleend
voor de heropbouw van de stal en
stabiliteitswerken aan de schuur. De werken
werden eind 2012 uitgevoerd. Verdere
renovatie van de straatgevels is voorzien
voor 2013.

26. Rode Lieveheer, Millen (monument, MB 28/12/1999)
Onroerend Erfgoed verleende een machtiging voor de restauratie van dit beschermde
kruisbeeld door de technische dienst van de gemeente. Na restauratie zal het op zijn
oorspronkelijke plaats teruggezet worden, waarbij de onmiddellijke omgeving op advies van
Zolad+ wordt geherwaardeerd (heraanplant meidoornstruiken).
27. Mergelschuur Reggerstraat 53, Zussen
De eigenaars wensten deze beeldbepalende mergelschuur af te breken om plaats te maken
voor bvb. appartementen. Zolad+ adviseerde ongunstig en stelde voor de hoeve voor te
dragen voor opname in de inventaris. Aangezien het voorstel onvoldoende gedragen werd
door het gemeentebestuur werd hiervan uiteindelijk afgezien. De contacten met de eigenaar
evolueerden echter wel richting een compromis waarbij de schuur behouden zou blijven.
Omwille van het voorkomen van een onveilige mergelgroeve onder de gebouwen werd
echter vanuit de dienst Groeven geadviseerd niet meer te bouwen/verbouwen op deze
plaats.
28. Paenhuyshoeve, hoek Visésteenweg – Putstraat, Riemst (monument, MB 17/3/1995)
De monumentale hoeve staat leeg. In de buitengevels zijn enkele zorgwekkende scheuren te
zien. De gemeente volgt de toestand van de hoeve actief op. Tot nog toe kon echter weinig
resultaat geboekt worden.
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29. Hoeve Kattestraat, Millen (monument, MB 27/5/1977)
De eigenaars van de hoeve bij de Waterburcht vroegen een onderhoudspremie aan voor
stabiliteitswerken ter hoogte van een zorgwekkende scheur in de gevel (onder de gevel
bevindt zich een waterput die wordt uitgespoeld). Zolad+ zorgde er mee voor dat dit dossier
voorrang kon krijgen in het kader van hoogdringendheid en regelde een afspraak met de
architect en technische dienst van de gemeente om een oplossing te vinden voor de
waterafvoer die in de put uitkomt. De premie werd eind 2012 verleend, zodat de nodige
werken begin 2013 kunnen plaatsvinden.
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Archeologie

Pre-2012 dossiers en hun vervolg
1. Collector Bachbeek te Teuven
In 2012 zou het definitieve onderzoek uitgevoerd worden. Van dit dossier werd echter niets
meer vernomen.
2. Hoeneveldje te ’s Gravenvoeren
Het project werd in 2012 nieuw leven ingeblazen en het vooronderzoek, uitgevoerd door
Aron bvba, vond plaats in week 37 en 39. Het onderzoek werd zonder noemenswaardige
resultaten afgerond.
3.

De Schans van Navagne

Op 12 januari 2012 vond een
eerste
werkoverleg
plaats.
Tijdens dit overleg werd beslist
een visiedocument op te stellen
dat door de schepencolleges van
Voeren en Eijsden-Margraten
zou worden goedgekeurd. In
september werd dit document
aan
de
beide
colleges
voorgesteld en in oktober
goedgekeurd. De gemeenten
maakten in totaal ook 100.000 €
vrij voor het financieren van een
Bezoek aan Navagne door de schepencolleges
voorstudie. In 2013 zal deze
voorstudie
aanbesteed
en
uitgevoerd worden. Deze voorstudie zal de randvoorwaarden stellen voor de diverse
scenario’s die in het visiedocument naar voor worden geschoven.

Dossiers 2012
4. Steenboschkapel te ’s-Gravenvoeren
In de marge van een lezing (28/2/2012) voor de heemkring van Voeren over villadomeinen
werd in Voeren voorgesteld ‘iets’ rond de Steenboschkapel te doen. De kapel, deels
opgetrokken uit resten van een Romeinse villa, ligt aan de rand van een in de jaren 1840
opgegraven villa. Zolad+ onderzocht de mogelijkheden om de locatie middels geofysica te
screenen. Na contact met John Nichols van Target werd een eerste test uitgevoerd. Omdat
het magnetometrische onderzoek niet de gewenste resultaten opleverde, werd geopteerd
om de locatie te onderzoeken door middel van weerstandsmeting. Dit onderzoek toonde
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weliswaar de (schrale) resten van enkele muren, maar onomstotelijk waren de bewijzen niet.
In 2013 zullen, o.a. via provinciale subsidies, middelen gezocht worden voor de ontsluiting.
5. Verkaveling Hoeneveld te ’s Gravenvoeren
Op 28 augustus adviseerde Zolad+ een archeologisch vooronderzoek bij een grootschalige
verkaveling. Deze verkaveling lag aan de overzijde van een eerder project (zie onder 2.).
Zolad+ ging in overleg met de bouwheer, Matexi nv, en schreef mee aan de bijzondere
voorwaarden. Het project zou in 2013 gegund en uitgevoerd worden: eerste de wegenis, dan
de resterende percelen.
6. Erosiebestrijding rondom Berg te ’s Gravenvoeren
In november gaf de erfgoedconsulent van het Vlaamse gewest in het kader van
erosiebestrijdingsmiddelen in Voeren een voorwaardelijk gunstig advies. De voorwaarden
stipuleerden dat voorafgaandelijk
aan de werken een archeologisch
vooronderzoek moest uitgevoerd
worden. De gemeente Voeren en
Zolad+ waren het hiermee
grondig oneens. De argumenten
contra vonden echter geen
gehoor. Hierop stelde Zolad+
voor om de locatie aan een
booronderzoek te onderwerpen
met als doel de dikte van het
colluviale pakket te evalueren. Na
onderzoek bleek het colluviaal
pakket minstens 2 meter dik te
zijn. Het gewest onderschreef Situatie ter hoogte van Berg (onderaan de helling)
deze conclusie en paste het
advies aan.
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Pre-2012 dossiers en hun vervolg
1. Sint-Lambertuskerk, ’s Gravenvoeren (monument, MB 4/11/2002)
De werken werden in november 2012 voorlopig opgeleverd. De kerk nam in september deel
aan Open Monumentendag.
2. OCMW-gebouw, Dorpsstraat, Moelingen (inventaris)
Een aangepast ontwerp werd besproken tijdens een 3-partijen (in aanwezigheid van OE en
Zolad+) overleg in november. Wat het aspect erfgoed betreft zijn de nodige aanpassingen
gebeurd, maar Stedenbouw heeft nog steeds bezwaren bij het ontwerp.
3. Geografisch beschermingsdossier Voeren
Onroerend Erfgoed Limburg kreeg van de bevoegde minister een gunstig advies om een
geografische beschermingscampagne voor Voeren op te starten. Zolad+ tracht het dossier
mee op te volgen. In 2012 werd hierover niets meer vernomen. Het dossier is lopende.
4. Fietsroutenetwerk
De erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed stelde de fietsroute voor Voeren samen. De
kaarten werden in 2012 gefinaliseerd en uitgegeven. (<<)
5.
Hoeve
Middelhof,
Remersdaal
(inventaris)
In 2012 werd een vergunningsaanvraag
ingediend voor de restauratie en
herbestemming van de waardevolle hoeve
tot woning met vakantiewoningen. Zolad+
gaf een voorwaardelijk gunstig advies. De
vergunning werd verleend met overname
van de voorwaarden uit het advies van
Zolad+. Er werd echter beroep aangetekend
door omwonenden o.w.v. landschappelijke
en natuurwaarden. De beroepsprocedure is
lopende.

Hoeve Middelhof

6. 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. Begin 2012 werd een bouwaanvraag ingediend voor
de verbouwing en herbestemming van de stallen en schuur. Deze werd voorwaardelijk
gunstig geadviseerd door Zolad+.
7. Vakwerkschuur, Schilberg, Sint-Martens-Voeren (monument, MB 20/11/2001)
Gemeente, Onroerend Erfgoed en Zolad+ zijn principieel akkoord om een woning toe te
laten in deze vervallen vakwerkschuur. Er werd in 2012 niets vernomen over dit dossier.
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8. Voormalig gemeentehuis, Teuven-Dorp, Teuven (monument en dorpsgezicht, MB
28/5/2003)
In januari werd de bouwaanvraag voor de restauratie en
herbestemming
van
het
oud-gemeentehuis
tot
vakantieverblijf ingediend. Het project werd vergund met
gunstig advies van Onroerend Erfgoed. De werken zijn eind
2012 van start gegaan.
9. Sint-Martinuskerk, Sint-Martens-Voeren (monument en
dorpsgezicht, MB 11/04/1984)
De werken aan de kerk van Sint-Martens-Voeren gingen van
start in het midden van het jaar.

Toren van de Sint-Martinuskerk voor
de start van de werken

10. O.L.V. Ten Hemelopnemeningkerk,
(monument, MB 4/11/2002)
Een globaal restauratiedossier is in opmaak.

Moelingen

Dossiers 2012
11. hoeve Driesschen, Remersdaal (monument, MB 3/11/2003)
De erfgenamen contacteerden Zolad+ in maart met vragen over restauratiemogelijkheden,
subsidies etc. Er gebeurde een plaatsbezoek en overleg samen met de stedenbouwkundig
ambtenaar van de gemeente. Sindsdien werd niets meer vernomen over dit dossier.
12. hoeve Schophem 75
Deze U-vormige hoeve is typisch voor het straatbeeld in het landbouwgehucht Schophem.
Bij de vergunningsaanvraag voor de (vergaande) verbouwing van de hoeve kwam aan het
licht dat de gebouwen op basis van een oude stedenbouwkundige vergunning afgebroken
moeten worden. Opname op de inventaris van het bouwkundig erfgoed van de hoeve wordt
nu als enige mogelijkheid gezien om er toch nog te kunnen wonen. Zolad+ zal op vraag van
de eigenaars begin 2013 hiervoor een dossier uitwerken en voorleggen aan het agentschap
Onroerend Erfgoed.
13. hoeve Lusberg 1 (inventaris)
De hoeve, opgebouwd in het streekeigen silex, werd op vraag van de eigenaars toegevoegd
aan de inventaris van het bouwkundig erfgoed bij de actualisatie in november 2012. Dit om
het voortbestaan van de hoeve te kunnen garanderen door ruimere
bestemmingsmogelijkheden (hoeve in agrarisch gebied). Zolad+ begeleidde de opmaak van
het dossier.
14. Vakwerkwoning Waterval 10 (inventaris)
De vakwerkschuur werd jaren geleden zonder vergunning verbouwd tot woning. In 2012 kon
na verschillende contacten een compromis bereikt worden tussen de bevoegde diensten en
de eigenaars over de regularisatie. Enkele kleinere aanpassingen aan de gevelopeningen
werden als voorwaarde opgelegd.
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15. Josephinehoeve, ’s-Gravenvoeren (monument, MB 18/7/1980)
Deze hoeve in het centrum van ’s-Gravenvoeren stortte begin jaren ’80 in, net voor de
geplande restauratiewerken van start konden gaan. Sindsdien ligt de site erbij als een ruïne
en kon geen enkel nieuw project van de
grond komen. In november 2012 werd door
architect
Fafchamps
een
voorstel
voorgelegd voor de revalorisatie van het
terrein. Het ontwerp zal in 2013 bijgesteld
worden op basis van de opmerkingen
geformuleerd tijdens het 3PO-overleg van
november.
16. Voormalige hoeve Withuisstraat
Deze hoeve in Moelingen was vroeger een
belangrijke en grote landbouwwinning (met Hoeve Lusberg in Sint-Pieters-Voeren
naam vermeld in de Atlas van de
Buurtwegen). Door vergaande verbouwingen en versnippering van het domein is het
oorspronkelijke beeld echter nog moeilijk herkenbaar. Bij de verbouwing van het laatste
gave deel van de hoeve tot woning gaf Zolad+ een ongunstig advies. Na plaatsbezoek en
overleg werd een compromis bereikt over het ontwerp. Een nieuwe bouwaanvraag wordt in
2013 ingediend.
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Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Afsprakennota 2013
Ambitienota 2013-2019
Infofiches Open Kerken
Programma en evaluatie OMD 2012
Lijst van objecten en collecties
Pilootversies erfgoedkaarten
Register van de uitgebrachte adviezen Archeologie
Register van de verrichte terreinwerkzaamheden Archeologie
Berekening meerwaarde Zolad+ 2010-2012
Toelichting SC Bilzen BE
Register van de uitgebrachte adviezen BE
Verslagen van de Raad van Bestuur
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Bijlage 1.

Afsprakennota 2013

Plan van Aanpak & Planning 2013

In navolging van de afsprakennota van 2012 tussen het Agentschap Onroerend Erfgoed en
Zolad+ werd voor 2013 een nieuwe nota gevraagd. Deze nota met het plan van Aanpak voor
2013 werd ingediend op 1 november 2012. 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 2012 werd gedaan, welke accenten er in 2013 zullen gelegd
worden en welke stappen er worden ondernomen.
2. Te verwachten of in te plannen projecten per module
In de afsprakennota van 2012 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 2013. Nieuwe projecten staan aangemerkt met
een asterisk.
In 2013 zal er weinig ruimte zijn voor nieuwe initiatieven. Dit is voornamelijk te wijten aan
de installatie van de nieuwe gemeentebesturen. Zolad+ zal zich met name actief inzetten om
de werking, taken, ed. bij deze besturen toe te lichten. Dit moet uiteindelijk leiden tot een
hernieuwing van Zolad+ in 2016. In dit kader schreef Zolad+, in nauwe samenwerking met
enkele gemeentelijke ambtenaren, een ambitienota. Deze nota bevindt zich aansluitend op
het plan van aanpak.
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Uitgevoerd
in 2012

Item uit de resultaatsverbintenis

Uitvoering
voor 2012

DEEL I – ACTIES PER CLUSTER PER ITEM

Toelichting

Acties voor 2013

Algemeen
Afsprakencluster Beleid & Beheer
Opmaken van een meerjarenbeleidsplan en
beheerplan voor 2012
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
Afstemmen van de cultuurbeleidsplannen
en het beleidsplan erfgoedcel met het
onroerend erfgoedbeleid
Bewaken van de integratie van het
onroerend erfgoed in andere
beleidsplannen zoals milieubeleidsplannen,
natuurontwikkelings-plannen,
bekkenbeheersplannen, toeristische
plannen,…

Het beleidsplan zal aangepast worden naar de
evoluties op Vlaams niveau

Nee

De weliswaar informele samenwerking met Maastricht werd in 2012 verdergezet.
Er werd ook nagedacht in hoeverre de Nederlandse gemeente Eijsden-Margraten zou kunnen deelnemen aan Zolad+.

Er worden weer contacten aangeknoopt met
Zutendaal en Hoeselt
Een toetreding van Eijsden-Margraten wordt
odnerzocht

Er werd geen actie ondernomen. De verschillende actoren werden gecontacteerd. Voor zover Zolad+ weet
implementeerde geen enkele van de actoren (behalve Lanaken) de basisprincipes van de werking van Zolad+ in de
eigen werking

De ambitienota (zie achteraan) zal de basis
vormen om de diverse gemeentelijke diensten tot
samenwerking te overtuigen

Nee

Nee

Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid
Registreren van de verworven kennis en
toegankelijk stellen voor derden
Op de hoogte blijven van de meest recente
ontwikkelingen op het vlak van onroerend
erfgoedzorg en -onderzoek (deelname aan
studiedagen,
onderzoek
naar
subsidiemogelijkheden,…)
Fungeren als aanspreekpunt voor de regio
en zorgt voor afstemming tussen de
verschillende partners in de regio
Nemen van initiatieven ter verbreding van
het
maatschappelijk
draagvlak,
en
sensibiliseert zowel het brede publiek als
specifieke doelgroepen zoals bouwheren,
promotoren en architecten.
Aandacht hebben voor vrijwilligerswerking
en erfgoedverenigingen, ontwikkelen en
ondersteunen van lokale betrokkenheid
Ondersteuning Open Monumentendag en
andere sensibiliserende activiteiten
Ontwikkelen van eigen initiatieven ter
ondersteuning van het (lokaal) erfgoed

Ja

Zolad+ leverde zoals de vorige jaren foto’s aan voor de website van de inventaris OE.

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

ja

De erfgoedconsulenten namen deel aan verschillende studiedagen en verzorgden ook zelf bij gelegenheid een
presentatie. Zie ook hiervoor jaarverslag 2012

Zolad+ blijft hierop inzetten

ja

Zie hiervoor jaarverslag 2012

Zolad+ blijft hierop inzetten

ja

Zolad+ ontwierp 4 nieuwe fietskaarten rond het onroerend erfgoed in de regio. Open kerken, OMD, Dag van de trage
wegen, Nacht van de duisternis. Informeren van specifieke doelgroepen gebeurt ad hoc in het kader van de
loketfunctie. Zie ook hiervoor jaarverslag 2012

Zolad+ blijft hierop inzetten

ja

De diverse metaaldetectie-amateurs werden opgevolgd.
Bij het actualiseren van de inventaris bouwkundig erfgoed in Bilzen evenals de inventarisatie van funerair erfgoed in
Riemst worden vrijwilligers ingeschakeld (Zie ook hiervoor jaarverslag 2012). Samenwerking in het kader van Open
Kerken en OMD.

Zolad+ blijft hierop inzetten

ja

Zolad+ ondersteunde, zoals de voorbije jaren, Open Monumentendag.

Zolad+ blijft hierop inzetten

Het subsidiereglement archeologie (Riemst) werd aangepast, maar nog niet goedgekeurd door de gemeenteraad.

Zolad+ blijft hierop inzetten

Projecten rond onderhoud kapellen en funerair erfgoed Riemst zijn lopende.

Verdere uitwerking voorzien voor 2013

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

ja

Zolad+ werkt mee aan de trage wegen in het werkgebied (Riemst & Voeren).

Bilzen en Lanaken worden gesensibiliseerd

ja

Zolad+ werkt mee aan de erfgoedontsluiting voor Natuurpunt (Caestert, Tiendeberg)

Zolad+ blijft hierop inzetten

ja

De samenwerking met Monumentenwacht archeologie werd verdergezet.

Zolad+ blijft hierop inzetten

ja

Er werden diverse plannen uitgewerkt voor de ontsluiting van erfgoed (Jonkholt, Bilzen; Navagne, Voeren; Steenbosch,
Voeren). Alle plannen lopen in nauw overleg met bestaande natuurverenigingen en diverse actoren

Zolad+ zal in 2013 extra inzetten op deze
projecten

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

Ja

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

Doorlopend

ja

De erfgoedconsulent zal in voorkomend geval dergelijke zaken melden. In 2012 werd één geval van werken aan een
monument zonder machtiging gemeld (zie jaarverslag).

Doorlopend

Afsprakencluster Organisatie
Opereren als een zelfstandige speler t.a.v.
de participerende gemeentebesturen en/of
overkoepelende organisaties
Beheren van de eigen financiën

ja

Zolad+ opereert als een zelfstandige speler

Doorlopend

ja

Zolad+ beheert de eigen financiën

Doorlopend
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Toelichting

Acties voor 2013

Archeologie

Afsprakencluster inventarisatie
Werken aan een overzicht van gekende sites,
objecten en vondsten
Respecteren vondstmeldingsplicht
Actualiseren CAI
In kaart brengen van de huidige en de
toekomstige ruimtelijke ontwikkeling,
In kaart brengen van de zones die reeds
ontwikkeld zijn en/of waar het bodemarchief
reeds grotendeels verdwenen is
Uitvoeren (of laten uitvoeren) van nietvergunningsplichtige prospecties
In kaart brengen van risicogebieden

ja

De bestaande lijst van sites, objecten en vondsten worden geactualiseerd opgelijst

Zolad+ blijft hierop inzetten

ja
ja

Zolad+ respecteert de vondstmeldingsplicht, zie hiervoor jaarverslag 2011
Zie hiervoor jaarverslag 2012

Zolad+ blijft hierop inzetten
Zolad+ blijft hierop inzetten

Ja

Zolad+ is op de hoogte van nieuwe RUP’s en adviseert deze desgevallend

Zolad+ blijft hierop inzetten

nee

Zolad+ werkt verder aan een verstoringskaart (geen nieuwe initiatieven)

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

Zie hiervoor jaarverslag 2012

Zolad+ blijft hierop inzetten

Geen nieuwe initiatieven, tenzij lopende zaken

Lopende zaken

ja
nee

Afsprakencluster Advisering & opvolging
Bewaken van de integratie van het onroerend
erfgoedbeleid in de structuurplanning en de
stedenbouw.

ja

Voorstellen formuleren van richtlijnen voor
kwaliteit in openbare domeinen.

nee

Adviseren van belangrijke / grotere ruimtelijke
planningsprocessen en complexere projecten in
uitvoeringsfase
Adviseren
van
stedenbouwkundige
vergunningsaanvragen,
op
verzoek
van
Agentschap Onroerend Erfgoed of op eigen
initiatief in gevallen waarbij Agentschap
Onroerend Erfgoed geen adviesbevoegdheid
heeft.
Bijhouden van een register van alle uitgebrachte
adviezen en een register van alle verrichte
terreinwerkzaamheden
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. Zolad+
voorziet de erfgoedconsulent Agentschap
Onroerend Erfgoed indien mogelijk van een preadvies.
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

Zie ook hiervoor jaarverslag 2012
Dit blijkt niet haalbaar.

De ambitienota verwoordt de opmaak van een
erfgoedkaart naar het voorbeeld van de SRE in
Nederland
De ambitienota (zie achteraan) zal de basis
vormen om de gemeenten te overtuigen
Zolad+ werkt hier aan mee

Ja

In Riemst begon men in 2012 met een kwaliteitsrichtlijn voor wonen

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

ja

Zie hiervoor jaarverslag 2012

Zolad+ blijft hierop inzetten

In augustus besliste het schepencollege in Riemst dat Zolad+ niet meer kon adviseren op eigen initiatief

Zolad+ onderhandelt hierover met de gemeente

ja

Zie hiervoor jaarverslag 2012

Zolad+ blijft hierop inzetten

ja

Zie hiervoor jaarverslag 2012

Zolad+ blijft hierop inzetten

ja

Zie hiervoor bijlage bij jaarverslag 2012

Zolad+ blijft hierop inzetten

nee
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Afsprakencluster Beheer en beleid
Zolad+ staat in voor ondersteuning en advisering
van derden en communiceert over het bestaande
instrumentarium en de wetgeving over
onroerend erfgoed

Respecteren van vergunningsplicht
Opvolgen van vergunde opgravingen in de regio
(die al dan niet uitgaan van andere archeologen
of instanties)
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
De keuze van de uitvoerder van opgravingen of
prospectie met ingreep in de bodem berust bij
de opdrachtgever. Zolad+ 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.
Bewaren van mobiele archaeologica en de stalen
voor natuurwetenschappelijk onderzoek in zulke
omstandigheden dat ze gevrijwaard worden van
verder verval
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

ja

Vormt een onderdeel van de loketfunctie van Zolad+

ja

Afsprakencluster Veldwerk & Deponering / archivering
Niet van toepassing, tenzij bij in-house-projecten

ja

Zie ook hiervoor jaarverslag 2012

Doorlopend

ja

Zie ook hiervoor jaarverslag 2012

Doorlopend

nvt

Doorlopend

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

nee
Zolad+ richtte een tijdelijk depot in.

Zolad+ zal in 2013 een voorstel doen om een
depotwerking uit te bouwen. Dit bij gebrek aan
een beslissing op provinciaal niveau

nee

Afsprakencluster Deontologie en gedragscode
Onderschrijven van de deontologische code van
de archeoloog

ja

De erfgoedconsulent onderschrijft de deontologische code van de archeoloog

Doorlopend
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Toelichting

Acties voor 2013

Bouwkundig erfgoed

Vervolledigen van de inventarissen bouwkundig
erfgoed

ja

Afsprakencluster inventarisatie
De inventaris van Lanaken werd in 2012 volledig gecontroleerd en gefotografeerd. Enkele panden in Bilzen en Voeren
werden voorgedragen voor opname. Project aanvulling inventaris Bilzen is lopende.

Wijzigingen inventarisgegevens bijhouden.
Verderzetting 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
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.
Opvolgen vergunde werken aan bouwkundig
erfgoed i.s.m. de bevoegde administraties.
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,…)
Adviseren
van
stedenbouwkundige
vergunningsaanvragen,
op
verzoek
van
Agentschap Onroerend Erfgoed of op eigen
initiatief in gevallen waarbij Agentschap
Onroerend Erfgoed geen adviesbevoegdheid
heeft
Bijhouden van een register van alle uitgebrachte
adviezen
en
van
alle
verrichte
terreinwerkzaamheden
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+ adviseert lopende planningsdossiers. Zolad+ is betrokken bij de opmaak van een kwaliteitsverordening wonen in
Riemst. Zie ook jaarverslag 2012.

Zolad+ blijft hierop inzetten. In 2013 wordt een
beleid uitgewerkt voor Bilzen ‘binnen de wallen’.
Cf. ook hierboven, verwijzing naar ambitienota.

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. Zie ook
jaarverslag.

Zolad+ blijft hierop inzetten

Zolad+ krijgt de werfverslagen van de gemeentelijke dossiers en dossiers van de kerkfabrieken. Een meer actieve rol
nam Zolad+ hier niet op.

Zolad+ volgt vergunde werken op via
werfverslagen

nee

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

ja

De monumenten in eigendom van de stad Bilzen werden aangesloten bij Monumentenwacht.

ja

Zolad+ werkt overeenkomstig de bestaande afsprakennota met de gemeenten. Zie hiervoor jaarverslag 2012.

Zolad+ blijft hierop inzetten

ja

Zolad+ houdt register bij.

Doorlopend

ja

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

Zolad+ blijft hierop inzetten

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+.

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

Nvt

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

Zolad+ beantwoordde enkele vragen van particulieren, maar nam hierin zelf geen actieve rol op.

Zolad+ neemt hierin geen actieve rol op
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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
Geen acties in 2012. Het wordt van de agenda geschrapt wegens tijdsgebrek en niet (meer) prioritair.
Er wordt in samenspraak met de colleges een poging gedaan om de knelpuntinventarisatie van de
woon- in en -uitbreidingsgebieden terug op te nemen (zie module IIa).
Metaaldetectie
Behoort tot:
Afsprakencluster inventarisatie (inventarisatie)
Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid (vrijwilligerswerking)
Afsprakencluster Veldwerk & Deponering / archivering (vergunning)
Afsprakencluster Deontologie & Gedragscode (inbreuken)
Afsprakencluster Veldwerk & Deponering / archivering (opnemen en bewaren)
Doelstelling:
In overleg met vrijetijdsarcheologen die gespecialiseerd zijn in metaaldetectie komen tot een
goede samenwerking. Dit houdt in dat zij regelmatig worden samengeroepen en worden
geïnformeerd rond de archeologische praktijk, de vergunnings- en meldingsplicht,…
Tegelijkertijd wordt correcte informatie verspreid onder de controlerende overheid zodat
inbreuken kunnen worden vastgesteld en, zo nodig, kunnen worden vervolgd.
Op termijn resulteert dit in een volledige archeologische inventaris.
Actoren:
Vrijetijdsarcheologen
Politiezone Bilzen-Riemst-Hoeselt-Tongeren
Centrale Archeologische Inventaris (VIOE)
Verloop actie:
Wegens weinig reactie werd hier in 2012 weinig aandacht aan besteed. Er werden, in de
nasleep van enkele vondstmeldingen, door de Vlaamse overheid twee studieopdrachten
uitgeschreven. Zolad+ zal hiervoor in 2012 de nodige hand- en spandiensten leveren.
Prioriteit:
Hoog
Acties in 2012
De werkgroep kwam slechts één keer samen.
Planning 2013:
Zolad+ zal in de stuurgroep zetelen tbv. de twee studieopdrachten.
Zolad+ reactiveert de werkgroep indien hier vraag naar is.
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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
Eigenaars bouwkundig erfgoed
heemkringen/vrijwilligers
Verloop actie:
De inventarisgegevens worden systematisch gecontroleerd en de gebouwen gefotografeerd.
Dit gebeurt met de hulp van vrijwilligers.
Prioriteit:
Gemiddeld
Acties in 2012:
De gegevens van Lanaken werden gecontroleerd en de gebouwen gefotografeerd met de
hulp van een vrijwilliger van de dienst Erfgoed Lanaken. Vier panden in Bilzen en een pand in
Voeren werden voorgedragen voor opnamen op de inventaris
Planning 2013:
De inventarissen van de vier gemeenten zijn gecontroleerd en gefotografeerd. Data zijn
doorgegeven aan Onroerend Erfgoed. Inventarissen dienen vanaf nu up to date gehouden te
worden door opvolgen van sloopvergunningen.

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.
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Actoren:
Zolad+
stedelijke dienst RO
heemkringen
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.
Prioriteit:
Gemiddeld
Acties in 2012:
Het project ging van start in het voorjaar van 2012. Een voorlopige lijst voor Bilzen-centrum is
opgesteld.
Planning 2013:
De lijst voor Bilzen-centrum wordt gefinaliseerd en de items verder uitgewerkt. In overleg
met de stad Bilzen wordt bekeken op welke manier deze panden best beschermd worden
(gemeentelijke verordening,..?) Opstart inventarisatie van enkele deelgemeenten door
heemkringen.

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)
Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid (vrijwilligerswerking, lokale
betrokkenheid)
Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid (maatschappelijk draagvlak)
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)
(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 inventariseren, in functie
van toekomstig beheer van de begraafplaatsen. Er werd beslist om de graven te
inventariseren met de hulp van vrijwilligers. Zolad+ zal het project coördineren.
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Prioriteit:
Gemiddeld
Acties in 2012:
Om financiële redenen werd beslist om geen externe deskundige aan te trekken, maar om de
graven te inventariseren met de hulp van vrijwilligers. Zolad+ zal het project coördineren.
Vrijwilligers werden aangesproken via een oproep in het gemeentelijke infoblad en
aanschrijven van de heemkringen en kerkfabrieken.
Planning 2013:
Opstart vergadering in januari-februari. Begin inventarisatie in het voorjaar. Op basis van een
prioriteitenlijst opgesteld in samenspraak met de dienst Bevolking en de opkomst van
vrijwilligers, zal een planning opgesteld worden.
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Module IIa - Evaluatie & Waardering:
Archeologie
Dossier woon-in- en -uitbreidingsgebieden
Behoort tot:
Afsprakencluster inventarisatie (risicogebieden)
Afsprakencluster Advisering & opvolging (integratie)
Doelstelling:
Voorafgaandelijk aan (en onafhankelijk van) elke ruimtelijke ontwikkeling een inzicht
proberen te verkrijgen en te verschaffen van de archeologische potentie van het
studiegebied. Er wordt beroep gedaan op externen om de evaluatie op het terrein uit te
voeren.
Actoren:
Diensten Ruimtelijke Ordening
Zolad+
Aangestelde studiebureaus
Verloop actie:
In 2012 werd één gebied aangepakt (Uitbreiding industrieterrein “Op ‘t Reeck”), weliswaar in
het kader van een stedebouwkundige aanvraag. Het dossier voor de uitbreiding KMO-zone
Spelver te Bilzen werd voorbereid. In 2013 wordt het veldwerk uitgevoerd. Er resten nog
twee dossiers. Het dossier Montenaken wordt geschrapt uit de lijst: de gemeente zal het
project laten uitvoeren in het kader van een PPS-constructie. Zolad+ gaat actief op zoek naar
nieuwe dossiers.
Dossiers:
Tabaert te Bilzen
Prioriteit:
Gemiddeld
Acties in 2012:
Zie jaarverslag 2012.
Acties in 2013:
De projecten zullen in de loop van 2013 uitgevoerd worden. Er worden ook bijzondere
voorschriften opgesteld voor de resterende locatie 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)
82

Bijlagen bij Jaarverslag ZOLAD+ 2012

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+
Agentschap Onroerend Erfgoed
Monumentenwacht
Aangestelde studiebureaus
Verloop actie:
In het verleden werden enkele evaluatietechnieken uitgetest (weerstandsmeting en
magnetometrisch onderzoek bij een LBK-site te Waltwilder-Bilzen, groundtracer te KesseltLanaken, magnetometrisch onderzoek in Caestert-Riemst en aan de Krijtstraat te
Vroenhoven-Riemst ).
De voorgestelde dossiers (zie jaarverslag 2011) strandden allen door diverse
omstandigheden. In de plaats werd gekozen voor de locatie Steenbosch in Voeren.
Dossiers:
Millen, Donjon Vandenbosch
Gellik, motte
(Moelingen, Navagne)
Prioriteit:
Hoog
Acties in 2012:
Via een gemeentelijke aanbesteding werd de locatie Steenbosch in Voeren geofysisch
geprospecteerd. Het is de bedoeling de resultaten te gebruiken voor een ontsluiting van de
site. De site is gelegen langs het fietsroutenetwerk.
Acties 2013:
Zolad+ zal in de loop van 2013 nog enkele bijkomende locaties voorstellen.

Streekgebonden en streekeigen evaluatie- en waarderingscriteria opstellen
Dit item wordt geschrapt. Wegens gebrek aan tijd én draagvlak werd dit telkens op de lange baan
geschoven
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.
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Actoren:
Zolad+
De deelnemende gemeenten
(Agentschap Onroerend Erfgoed)
Verloop actie:
In een verkiezingsjaar was er onvoldoende draagvlak om dit uit te werken. Zolad+ schreef
een ambitienota voor 2013-2018. In deze nota komt een gemeentelijke verordening weer op
het voorplan, zeker in het kader van de Beleids- en beheerscyclus.
Prioriteit:
Hoog
Acties in 2012:
Geen. Zolad+ wacht het nieuwe decreet Onroerend Erfgoed af. In 2013 zullen hieromtrent
nieuwe plannen gemaakt worden.
Actie in 2013:
Zolad+ gaat in overleg met de diverse gemeenten en toetst het draagvlak bij de nieuwe
besturen af.
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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):
Zie jaarverslag (nog niet bekend).
Prioriteit:
Gemiddeld tot hoog (dossierafhankelijk)
Acties in 2012:
Zie hiervoor jaarverslag 2012.
Acties in 2013:
Dezelfde als voorgaande jaren.

Behouden (conserveren) in-situ via studieopdrachten
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 studieopdrachten in breed
overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed.
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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 studieopdracht te laten fungeren.
Dossiers:
Herderen-Hoogboschveld
Riemst-Bovenveld
Prioriteit:
Gemiddeld
Acties in 2013:
Afhankelijk van de stappen die op hoger niveau worden ondernomen

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:
De opmaak van AAZ’s werd, omwille van onduidelijkheden omtrent het (juridische) kader,
even on hold gezet. Mogelijk wordt dit weer opgenomen in 2013.
Dossiers:
Pietersheim
Prioriteit:
Laag
Acties in 2012:
Geen
Acties in 2013
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Afhankelijk van het draagvlak ervoor binnen de deelnemende gemeenten.

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
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. In 2012 ondersteunde Zolad+ de opmaak
van het beschermingsdossier in Caestert.
Dossiers:
Studieopdracht Toekomststraat te Riemst
Studieopdracht en beschermingsdossier Caestert (beschermen)
Prioriteit:
Gemiddeld
Acties in 2012:
Afronding beschermingsdossiers Caestert en Toekomststraat.
Uitvoering van eventueel goedgekeurde initiatieven.
Uitwerken van dossier Navagne.
Acties in 2013:
Zetelen in stuurgroep
Aftoetsen mogelijke bescherming Navagne.

Bouwkundig erfgoed
Opvolgen en adviseren van grote en complexe dossiers
Behoort tot:
Afsprakencluster Advisering & Opvolging (complexe projecten en probleemmonumenten)
Doelstelling:
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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.
Prioriteit:
Hoog
Acties in 2012:
Voor een stand van zaken van de verschillende dossiers zie jaarverslag.
Nieuwe dossiers in 2012:
hoeve Noppenstraat, Hees
Bilzermolen, Bilzen
Winkelpuien Korenstraat, Bilzen
Grote Mereweg 117, Eigenbilzen
Zuurkoolfabriekje, Stationlaan 99, Lanaken
hoeve Driesschen, Remersdaal
...
Planning 2013:
Zolad+ blijft hierop inzetten.

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
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Verloop actie:
Er werden al meermaals voorstellen gelanceerd voor de opmaak van
herwaarderingsplannen. Dit leidde tot nog toe niet tot een concreet project. Zolad+ blijft
herwaarderingsplannen voorstellen waar dat relevant is.
Prioriteit:
Gemiddeld
Acties in 2012:
Een herwaarderingsplan voor beschermde begraafplaatsen in Riemst wordt losgekoppeld van
de inventarisatie van de begraafplaatsen. Na inventarisatie kan dit weer opgenomen worden.
Planning 2013:
De uitwerking van herwaarderingsplannen werd opgenomen in de ambitienota (zie verder).
*De mogelijkheden voor de gemeente Voeren en het stadsgezicht Oud-Rekem worden
onderzocht.

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.
Zolad+ onderzoekt of er ook in de andere gemeenten een draagvlak is voor een gelijkaardige
subsidie.
Prioriteit:
Laag
Acties in 2012:
Geen
Planning 2013:
Er wordt een voorstel uitgewerkt voor de ondersteuning van lidmaatschap van
Monumentenwacht. Evt. voorstellen voor de toekomst worden ook besproken met de
nieuwe gemeentebesturen in het kader van de ambitienota.

89

Bijlagen bij Jaarverslag ZOLAD+ 2012

Verwaarlozing tegengaan
Behoort tot:
Afsprakencluster Advisering & Opvolging (probleemmonumenten)
Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid (eigen initiatieven ter ondersteuning)
Doelstelling:
Oplossingen zoeken voor verwaarlozing, leegstand en verval van bouwkundig erfgoed.
Actoren:
Zolad+
RWO Inspectie
Gemeente
eigenaars
Verloop actie:
Zolad+ tracht, in samenspraak met de gemeenten, door aanmaningen en overleg, eigenaars
te responsabiliseren bij verwaarlozing van hun goed.
Prioriteit:
Gemiddeld
Acties in 2011:
Voor een overzicht van de dossiers zie jaarverslag.
Planning 2013:
Zolad+ blijft hierop inzetten.

*Onderhoud kapellen Riemst
Behoort tot:
Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid (eigen initiatieven ter ondersteuning)
Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid (verbreden maatschappelijk draagvlak)
Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid (vrijwilligerswerking, lokale
betrokkenheid)
Doelstelling:
Onderhoud van klein erfgoed stimuleren en sensibiliseren hieromtrent.
Actoren:
Zolad+
dienst Cultuur
Inwoners
Verloop actie:
Een project rond kapellen in Riemst is al van voor de opstart van Zolad+ lopende via de dienst
Cultuur (zie jaarverslagen). In 2012 werd de inventaris van kapellen en kruisen, samengesteld
door de heemkringen, vervolledigd. Er werd een prioriteitenlijst opgesteld. In 2013 zal een
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concreet plan voor het onderhoud uitgewerkt worden. Er wordt gedacht aan opknappen
door vrijwilligers, waarbij de gemeente materiaal voorziet.
Prioriteit:
Gemiddeld
Acties in 2012:
Inventaris werd vervolledigd. Overleg met dienst Cultuur en gemeentebestuur.
Planning 2013:
Verdere uitwerking project.
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Module III - Adviseren
Archeologie

Adviseren van stedenbouwkundige aanvragen
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
Prioriteit:
Hoog
Acties in 2012:
Zie hiervoor jaarverslag 2012.
Acties in 2013:
Zelfde als voorgaande jaren.

* Opmaak van een beleidskaart Onroerend Erfgoed
Behoort tot:
Afsprakencluster Inventarisatie
Afsprakencluster Advisering & Opvolging
Doelstelling:
Het ontwerpen van een beleidskaart naar het voorbeeld van de SRE in Nederland
Actoren:
Zolad+
De aangesloten gemeenten
vrijwilligers
(Agentschap Onroerend Erfgoed)
Prioriteit:
Hoog
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Acties in 2012:
In 2012 werd een pilootproject gelanceerd. Dit krijgt navolging in de andere gemeenten
Acties in 2013:
Plan van aanpak schrijven
Rijksarchief betrekken
Opleveren van de kaarten voor Riemst en Bilzen

Bouwkundig erfgoed
Adviseren van stedenbouwkundige aanvragen
Behoort tot:
Afsprakencluster Advisering & Opvolging
Doelstelling:
Adviseren van dossiers die betrekking hebben op bouwkundig erfgoed.
Actoren:
Zolad+
Agentschap Onroerend Erfgoed
Dienst ruimtelijke ordening gemeenten
Verloop actie volgens de afsprakennota met de gemeenten
Prioriteit:
Hoog
Acties in 2012:
Zolad+ adviseerde een 80-tal bouwdossiers. Zie jaarverslag.
Planning 2013:
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+
Gemeentelijke diensten ruimtelijke planning, milieu
Agentschap Onroerend Erfgoed
...
Verloop actie:
De opmaak van erfgoedlandschappen werd opgenomen in de ambitienota 2013-2018 van
Zolad+. De haalbaarheid en mogelijkheden, in eerste instantie voor Voeren en Riemst,
worden afgetoetst, alvorens de evt. opstart van een dergelijk RUP voor te bereiden.
Dossiers:
Erfgoedlandschap ‘Kanne en plateau van Caestert’
Erfgoedlandschappen Voeren
Prioriteit:
Gemiddeld
Acties in 2012:
geen
Planning 2013:
In Riemst is alvast een overleg gepland over het erfgoedlandschap ‘plateau van Caestert’.

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
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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:
Het overleg met de diverse gemeentelijke diensten behaalde weinig tot geen resultaat. Dit
wordt, in het kader van de ambitienota, opnieuw aangekaart bij de nieuwe
gemeentebesturen
Dossiers:
Divers
Prioriteit:
Hoog

Bouwkundig erfgoed
*Gemeentelijke verordening? voor Bilzen centrum
Behoort tot:
Afsprakencluster Advisering & Opvolging (integratie)
Doelstelling:
Beeldbepalende panden in de stadskern van Bilzen beter vrijwaren d.m.v. gemeentelijke
regelgeving.
Actoren:
Zolad+
Gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening
Verloop actie:
Zie ook hierboven “Inventarisatie”. Dit project werd opgezet op vraag van de huidige
burgemeester. Het initiatief dient opnieuw afgetoetst bij het nieuwe bestuur. Samen met de
dienst ruimtelijke ordening wordt een voorstel uitgewerkt.
Prioriteit:
Gemiddeld
Planning 2013:
Uitwerking van het reglement.
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Adviseren van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen
Behoort tot:
Afsprakencluster Advisering & Opvolging (integratie)
Doelstelling:
Integreren van onroerend erfgoed in de ruimtelijke planning zodat proactief kan ingespeeld
worden op mogelijke problemen en via stedenbouwkundige voorschriften een kader voor
het verbouwen van waardevolle panden kan meegegeven worden.
Actoren:
Zolad+
Gemeentelijke diensten ruimtelijke planning
Verloop actie volgens de afsprakennota met de gemeenten.
Prioriteit:
Gemiddeld
Acties in 2012:
Zie jaarverslag.
Planning 2013:
Zolad+ blijft hierop inzetten.
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Module V - Ontsluiting & communicatie
Gemeenschappelijk
IOED Tri-Angel
Wordt geschrapt

Open Monumentendag
Behoort tot:
Afsprakencluster
Ontsluiting
&
Publieksgerichtheid
(ondersteuning
vrijwilligerswerking, verbreding maatschappelijk draagvlak en sensibilisering)

OMD,

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 een coördinerende en ondersteunende rol op te nemen bij de
organisatie van OMD in de regio. De contactpersonen van de vier gemeenten worden
samengebracht om te bespreken op welke manier de programma’s op elkaar afgestemd
kunnen worden. Concrete invulling en de inbreng van Zolad+ zijn afhankelijk van het
jaarthema. Zolad+ stelt ieder jaar een gemeenschappelijke programmabrochure samen.
Prioriteit:
Gemiddeld
Acties in 2012:
Het jaarthema bracht geen inspiratie voor een gemeenschappelijke activiteit. Zolad+
ondersteunde de gemeenten waar nodig bij de organisatie van hun activiteiten.
Planning 2013:
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
Wordt geschrapt wegens voltooid (zie jaarverslag).

Leader+ te Vlijtingen en Zichen: een landschap van museumkerkdorpen
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Wordt geschrapt wegens voltooid (zie jaarverslag).

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 website wordt regelmatig geüpdatet met nieuwsberichten.
Prioriteit:
Laag
Acties in 2012:
De website werd regelmatig geüpdatet.
Planning 2013:
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.
Dossiers:
Boek Pietersheim (Tony Waegeman)
98

Bijlagen bij Jaarverslag ZOLAD+ 2012

Boek Plateau van Caestert (RAAP, Agentschap Onroerend Erfgoed)
Boek rond monumentaal erfgoed (Zolad+)
Prioriteit:
Gemiddeld
Acties in 2012:
Het boek over Pietersheim werd, uit financiële overwegingen, van de agenda gehaald.
Acties in 2013:
In 2013 wordt opnieuw onderhandeld over een boek rond Pietersheim.

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:
Laag
Acties in 2012:
Geen acties wegens gebrek aan tijd en middelen.
Acties in 2013
Bekijken van mogelijke initiatieven (geo-caching,…).
Op zoek gaan naar middelen voor de planrealisatie.

Jonkholtdreef te Schoonbeek
Behoort tot:
Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid
Doelstelling:
Een publieksontsluiting van de terreinen rondom het kasteel van Jonkholt. Er wordt gekeken
in hoeverre een herprofilering van de gracht raadzaam is.
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Actoren:
Zolad+
Stad Bilzen
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren
(Agentschap Onroerend Erfgoed)
Verloop actie:
Niet gekend
Prioriteit:
Hoog
Acties 2012:
Zolad+ verkreeg financiële middelen vanuit de gemeente Bilzen.
Acties in 2013
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 en 2012.
Prioriteit:
Hoog
Acties in 2012:
Sluiten van een overeenkomst tussen de eigenaar (BPF) en de gemeente Lanaken onder
voorwaarden.
De architect werd aangesteld.
Subsidiedossier erfgoedsubsidies Provincie Limburg werd ingediend.
Acties 2013
Start planuitvoering.
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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
(*) Gemeente Lanaken
Prioriteit:
Laag
Acties in 2012:
geen
Acties in 2013:
Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek in het kader van de leemontginning (zie
jaarverslag 2011 en 2012) zal hier actie ondernomen worden.
Ook de gemeente Lanaken is vragende partij voor een kleinschalige opstelling ivm Europark.

Bouwkundig erfgoed
Loketfunctie
Behoort tot:
Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid (aanspreekpunt)
Afsprakencluster Beheer en Beleid (ondersteuning en advisering van derden)
Doelstelling:
Een laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor onroerend erfgoed in de regio. Particulieren
eerstelijnshulp bieden en begeleiden bij hun dossiers.
Actoren:
Zolad+
eigenaars/bouwheren/architecten
Verloop actie:
Zolad+ bouwde de voorbije jaren een loketfunctie voor bouwkundig erfgoed uit, o.a. door
organiseren van infoavonden, afspraken met de gemeenten over doorverwijzing. Deze
dienstverlening wordt bestendigd en verder uitgebouwd.
Prioriteit:
Hoog
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Acties in 2012:
Zolad+ krijgt wekelijks een of meerdere mensen over de vloer met vragen over koop en
verkoop van bouwkundig erfgoed, verbouwing, premiedossiers,...
Planning 2013:
Zolad+ blijft hierop inzetten.

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:
Zolad+ fungeert als contactpersoon en neemt een coördinerende rol op bij de organisatie van
Dag van de Open Kerken in de regio. Gemeente en Zolad+ zorgen voor logistieke
ondersteuning bij deelname aan Dag van de Open Kerken door de parochiekerken.
Prioriteit:
Gemiddeld
Acties in 2012:
Zolad+ coördineerde en ondersteunde de organisatie van Dag van de Open Kerken in Bilzen,
waaraan 7 kerken deelnamen.
Planning 2013:
Coördinatie en ondersteuning Dag Open Kerken in Voeren.
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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:
Laag
Acties in 2012:
In 2012 namen de erfgoedconsulenten van Zolad+ deel aan diverse studiedagen.
Planning 2013:
In 2013 zullen zij dit blijven doen.

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
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Auteurs
Ex Situ
Prioriteit:
Laag
Acties in 2012:
Ex situ besteedde aandacht aan enkele dossiers in Zolad+-gebied.
Acties in 2013:
Dossierafhankelijk

Ontsluiting archeologisch erfgoed
Behoort tot:
Afsprakencluster Ontsluiting & Publieksgerichtheid
Doelstelling:
Het ontsluiten van archeologische sites.
Actoren:
Zolad+
Deelnemende gemeenten
Dossiers:
Jonkholt, Bilzen
Neanderthalersite, Veldwezelt
Steenboschkapel, Voeren
Navagne, Moelingen
Prioriteit:
Hoog
Acties in 2012:
Voornamelijk dossiervoorbereiding
Acties in 2013:
Dossierafhankelijk
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Bijlage 2.

Ambitienota 2013-2019
Ambitienota Zolad+
Onroerend erfgoed in Bilzen, Riemst, Lanaken & Voeren
2013-2019

Samenvatting
Zolad+, de intergemeentelijke projectvereniging
voor Onroerend Erfgoed2 voor de gemeenten
Bilzen, Riemst, Lanaken en Voeren is werkzaam
sinds 2010. Zolad+ is de opvolger van de ZuidOost-Limburgse Archeologische Dienst die in
2004 werd opgericht (en werkzaam werd in
2005).
In het kader van de samenstelling van de nieuwe
gemeentebesturen in de vier deelnemende
gemeenten wil Zolad+ een overzicht geven van
de verwezenlijkingen van ZOLAD en Zolad+ (als
bijlage). Eerst geven we echter aan de nieuwe
besturen een inzicht in het basispakket dat Zolad+ voor de gemeente uitvoert. In een tweede deel
wordt de ambitie van Zolad+ voorgesteld. Deze ambitie3 vertaalt zich voornamelijk in een sterkere
verankering van Zolad+ binnen het gemeentelijke apparaat. Wij zullen argumenteren dat dit
positieve effecten genereert, zowel wat betreft financiën als wat betreft de dienstverlening.
De keuzes die de gemeentebesturen maken omtrent de ambitie en de afspraken die hieruit vloeien,
zullen medio 2013 in een afsprakennota vertaald worden. Deze nota zal ter goedkeuring aan de
gemeentebesturen voorgelegd worden.
De kernpunten van onze ambitie zijn:


Besparen door te investeren:
o de uitbouw van een professionele intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst
genereert diverse terugverdieneffecten, de ene al tastbaarder dan de andere4
o gebruik maken van nieuwe instrumentaria rond onroerend erfgoed komt toerisme,
natuur- en identiteitsbeleving ten goede. Dit genereert dan weer positieve effecten
voor woon- en levenskwaliteit
o proactief en geïntegreerd werken weegt in positieve zin op het budget van een
gemeentelijk project

2

Of IOED, Intergemeentelijke OnroerendErfgoedDienst
Deze voorstellen kwamen tot stand na overleg met enkele gemeentelijke ambtenaren.
4 Eind december 2012 berekende Zolad+ deze terugverdieneffecten, zie hiervoor bijlage 6.
3
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o Zolad+ laat de gemeente zich terug meer bezighouden met de basistaken: door de
back office te verzorgen kan de front office (en dus de dienstverlening naar de
burger) beter uitgebouwd worden en sneller verlopen


Professionalisering en optimalisering van dienstverlening
o Ingang vinden in de gemeentelijke beleidsplanning in het kader van beheer- en
beleidscyclus (BBC)
o Subsidieonafhankelijkheid nastreven waardoor gemeentespecifieke projecten meer
aandacht krijgen
o de dienstverlening rond onroerend erfgoed optimaliseren: loketfunctie, back office
én front office voor taken die niet standaard tot het pakket van een gemeente
behoren (bv. advisering rond bouwkundig en archeologisch erfgoed)
o Omzeilen van eventuele knelpunten door open en transparant te communiceren
rond onroerend erfgoed



De gemeenten op de kaart zetten
o Ambitieuze én geslaagde projecten creëren een beter en groter draagvlak rond
onroerend erfgoed
o Voltooide onroerenderfgoedprojecten vormen attractiepolen o.m. voor toerisme

Een dergelijke intergemeentelijke benadering van lokale onroerenderfgoedzorg brengt ook voor de
gemeente voordelen met zich mee in een ruimere context





Een professionele werking en ondersteuning geeft alvast een voorsprong bij latere officiële
erkennningsprocedures.
De gemeenten worden professioneel begeleid in de zoektocht naar extra middelen en de
uitwerking van bijvoorbeeld beschermingsdossiers
Door als projectvereniging een integraal beleid te voeren wordt de invloed op hogere
beleidsniveaus groter
De intergemeentelijke samenwerking in een breder regionaal partnerschap (Erfgoed
Haspengouw, Regionaal Landschap, natuurverenigingen,…) verhoogt de kans op bijkomende
financiële middelen en andere ondersteuning

Wij van onze kant hopen alvast dat dit document de werking van Zolad+ binnen de gemeentelijke
structuur kracht bijzet. In de hiernavolgende pagina’s krijgt u achtereenvolgens een inzicht in het
basispakket en in de opties voor verdere samenwerking. In de bijlagen kan u alle andere informatie
terugvinden.
Mocht u nog meer informatie willen, dan kan u ofwel contact met ons opnemen via Zolad+@zolad.be
ofwel uw gemeentelijke contactpersoon5 aanspreken. Wij zijn ook steeds bereid om deze nota toe te
lichten en op uw vragen te antwoorden.
Hopend op een goede en ambitievolle samenwerking
Veerle Vansant
Tim Vanderbeken
5

Riemst: Pieter Walbers; Bilzen: Eddy Vandoren; Lanaken: Katelijne Beerten; Voeren: Judith Voets
107

Zolad+
Maastrichtersteenweg 2b
3770 Riemst

Zolad+ in het gemeentelijke apparaat: basispakket/huidige situatie
Het basispakket geeft de organisatiestructuur, het financiële luik en de taken weer zoals deze tussen
2010 en 2012 zijn uitgevoerd en wat vooruitzichten voor 2013. De huidige werking komt voort uit de
resultaatsverbintenis (zie bijlage 1) die elk jaar opnieuw afgesloten wordt tussen Zolad+ en de
Vlaamse overheid. Deze resultaatsverbintenis garandeert Zolad+ een subsidie op de lonen van
100.000 €. Het spreekt voor zich dat Zolad+ de ambitie heeft om verder te gaan. Dit wordt verwoord
in een tweede luik, de eigenlijke ambitie.
Organisatie
 het beheer van Zolad+ wordt toevertrouwd aan de schepen met cultuur en/of ruimtelijke
ordening in de portefeuille. Bij voorkeur behoort onroerend erfgoed tot één en dezelfde
portefeuille onder één schepenambt6.
 De personeelsleden van de projectvereniging vallen volledig onder de verantwoordelijkheid
van de raad van bestuur
 Twee van de vier gemeenten worden onroerenderfgoedgemeente (nieuw decreet7)
Financieel
 De jaarlijkse bijdrage wordt berekend op basis van het inwonersaantal en de oppervlakte van
de gemeente. Dit bedrag wordt vermeerderd met 1000 € en is sinds 2011 onderhevig aan
een jaarlijkse indexering van telkens 2% (zie bijlage 2).
 Optioneel wordt 2000 € in de begroting geschreven als werkingsgeld voor de gemeente. Dit
wordt aangewend in het kader van gemeentespecifieke projecten.
Taken en werking
De taken, en wat zij minimaal inhouden, staan in principe vermeld in de resultaatsverbintenis. De
specifieke taken voor de erfgoedconsulenten worden verwoord in zeven afsprakenclusters (zie ook
bijlage 1). In bijlage 3 staan ook de actiepunten vermeld die binnen het beleidsplan van Zolad+8
kunnen worden uitgevoerd:








Afsprakencluster Inventarisatie
Afsprakencluster Advisering en opvolging
Afsprakencluster Beheer en Beleid
Afsprakencluster Veldwerk en deponering / archivering
Afsprakencluster Ontsluiting en publieksgerichtheid
Afsprakencluster Deontologie en gedragscode
Afsprakencluster Organisatie

Integratie
 De erfgoedconsulenten worden op zijn minst betrokken bij de ruimtelijke planning van de
gemeente; niet in de zin dat zij willen wegen op de besluitvorming maar eerder in de zin dat
6

In het verleden werd archeologie en ‘monumentenzorg’ bij andere én verschillende beleidsdomeinen
(cultuur, Patrimonium, openbare werken,…) ondergebracht, maar zelden onder één en hetzelfde schepenambt.
7
De criteria hiervoor zijn nog niet gekend.
8
Zie www.zolad.be/documenten
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op tijd een preadvies kan gegeven worden en budgetten kunnen opgemaakt worden. Dit
genereert positieve effecten op de gemeentelijke begroting: door proactief te werken
worden vervelende kosten vermeden en kan meer geïntegreerd gewerkt worden. De
deelnemende gemeenten sporen de afdelingshoofden ruimtelijke ordening aan om goed en
duidelijk te communiceren met Zolad+.
De communicatie tussen de verschillende gemeentelijke diensten en Zolad+ wordt
geoptimaliseerd. De deelnemende gemeenten werken hiervoor een stappenplan uit.

Zolad+ in het gemeentelijke apparaat: ambities voor de toekomst
De ambities die hieronder worden verwoord moeten gelezen worden als optioneel bij het reeds
bestaande takenpakket. Hierbij is punt 1 onder ‘organisatie’ bijna een conditio sine qua non in het
kader van de professionalisering en de integratie van Zolad+ binnen de gemeentelijke structuren.
Uiteraard zijn vele van onderstaande punten voor discussie vatbaar en onder voorbehoud van
toelichting door de erfgoedconsulenten. De ambities zijn ook niet te nemen of te laten. Zo kan een
plan uitgewerkt worden om bepaalde actiepunten stapsgewijs in te laten gaan in het kader van een
groeiscenario. De ambities moeten ook niet in het volledige Zolad+-werkgebied opgenomen worden;
zij zijn immers functie van de gemeentelijke autonomie.
Organisatie
 De personeelsleden van de projectvereniging worden op de loonlijst van één van de
gemeenten gezet onder de noemer ‘personeel toegewezen aan de gebruiker’. Hiervoor
wordt een overeenkomst gesloten tussen Zolad+ en de ‘beherende’ gemeente. De
argumentatie volgt uit de roep naar professionalisering: het Zolad+-personeel heeft zicht op
de uitbouw van een functionele loopbaan9. De expertise en de kwaliteit van de
dienstverlening nemen hierdoor ook toe met een positief effect voor de gemeenten tot
gevolg. Tot slot wordt op die manier wordt een gunstig jobklimaat gecreëerd.
Zolad+ streeft ernaar dat dit voor de gemeenten financieel een nuloperatie benadert. De
lonen worden gedekt door de subsidie en de werkingsgelden.
 Het beheer van Zolad+ wordt toevertrouwd aan de schepen ruimtelijke ordening. Deze krijgt
er specifiek de portefeuille ‘onroerend erfgoed’ bij. De argumentatie volgt uit het
grondgebonden karakter van beide beleidsvelden. Indien dit niet mogelijk is zou Zolad+ op
zijn minst ambtelijk ‘gekoppeld’ moeten zijn met de dienst Ruimtelijke Ordening van de
gemeente (In Voeren en Riemst is dit al het geval).
 Alle deelnemende gemeenten worden onroerenderfgoedgemeente (nieuw decreet)
 Er wordt onderzocht of Eijsden-Margraten kan deelnemen aan Zolad+ en of hier draagvlak
voor is. De argumentatie volgt vanuit de nood aan meer financiële ademruimte. Een
grensoverschrijdende samenwerking genereert mogelijk een financieel voordeel voor de
deelnemende gemeenten vanwege een Europese subsidie.
Financieel
 Er wordt een plan uitgewerkt om de werkingsmiddelen te doen toenemen. De argumentatie
volgt uit de nood aan meer werkingsmiddelen en een eventuele nood om
subsidieonafhankelijk te worden van de Vlaamse overheid. Op dit moment schuift de
9

M.a.w. de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen, afleggen van examens, hoger competentieniveau
bereiken,…
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Vlaamse overheid, met de subsidies en een resultaatsverbintenis als spreekwoordelijke stok
achter de deur, taken af op Zolad+. Dit kan, op termijn, de dienstverlening naar de eigen
bevolking in het gedrang brengen.
Wanneer de gemeente de werkingsmiddelen doet toenemen, kan volgens een eerste
berekening 35% meer tijd besteed worden aan (inter)gemeentelijke projecten. Dit genereert
ook positieve effecten op het ambtenarenkorps van de gemeenten: Zolad+ kan
erfgoedspecifieke taken (back office-taken die nu bij de diverse ambtenaren rusten) op zich
nemen waardoor de ambtenaren meer tijd kunnen opbrengen aan hun eigen basistaken (zie
verder). Dit kan aanzien worden als een terugverdieneffect op de langere termijn.
Taken en werking
Alle clusters uit het minimumscenario (cfr. resultaatsverbintenis, bijlage 1) worden overgenomen
met toevoeging van:














10

Het ontwerpen van een gemeentelijk protocol (of afsprakennota) rond Onroerend Erfgoed.
Dit laat toe meer en duidelijker te communiceren met inwoners, schepencollege, eigenaars
van onroerend erfgoed,… In dit kader kunnen ook nieuwe subsidiemogelijkheden onderzocht
worden.
Opnemen in de begroting van extra gelden voor subsidiering van privé-eigenaars in het kader
van werken aan onroerend erfgoed10, mogelijk inkomensafhankelijk. Dit moet
intergemeentelijk, weliswaar naar best vermogen van de deelnemende gemeenten, bekeken
worden.
Aanvullen en/of opstellen van inventarissen onroerend erfgoed (aanvullen bouwkundig
erfgoed, funerair erfgoed,...)
Ontwikkelen van een langetermijnvisie rond erfgoedlandschappen en het instrumentarium in
het nieuwe decreet, m.n. erfgoedrichtplannen. Er wordt met name onderzocht of
teeltkeuzebeperking haalbaar is (bv. via stimulansen om akkerland om te zetten in grasland)
om het landschap te beschermen
Het ontwerpen van een erfgoedkaart naar het voorbeeld van de SRE in Nederland
(http://atlas.sre.nl/archeologie/)
(laten) opstellen van herwaarderingsplannen voor beschermde dorpsgezichten. Een dergelijk
plan, opgesteld door (of met medewerking van) Zolad+ genereert een subsidiestroom vanuit
Vlaanderen voor de bewoners. Dit is één van de vele, dit maal tastbare, terugverdieneffecten
van Zolad+
Opnemen van Onroerend Erfgoed als beleidsdomein in de beheers- en beleidscyclus.
In tegenstelling tot wat kan verwacht worden, werd onroerend erfgoed (‘monumentenzorg’,
‘archeologie’ en ‘beschermen van landschappen’ niet onder ruimtelijke ordening ingedeeld.
Ze werden wel erkend als beleidsveld en –doelstelling. Zolad+ stelt voor dat de gemeenten
dit ter harte nemen en in overleg beleidsitems uitwerken
Het plan Zolad+ te laten doorgroeien naar een volwaardige IOED met drie ‘afdelingen’: naast
archeologisch en bouwkundig erfgoed ook landschappelijk erfgoed
Dit is echter voorwerp van een diepgaand overleg en analyse gevolgd door een
onderhandeling met de gemeente. Er kan in dit kader gedacht worden aan het overnemen
van bepaalde taken waardoor de gemeente zich meer kan concentreren op de basistaken.
Anderzijds houdt intergemeentelijk samenwerken rond landschappen ook rationalisering en
optimalisatie van middelen in.

In Riemst bestaat een dergelijke regeling al voor werken aan beeldbepalende panden
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Bijlage 1 – Taken volgens de resultaatsverbintenis

Gemeenschappelijke taken









Afsprakencluster Inventarisatie
- overzicht van het gekende archeologische erfgoed in de regio opstellen
- vondstmeldingsplicht (doen) naleven
- Centraal Archeologische Inventaris actualiseren
- de huidige en de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in kaart brengen
- verstoringen in kaart brengen
- niet-vergunningsplichtige prospecties (laten) uitvoeren
Afsprakencluster Advisering en opvolging
- het onroerend erfgoedbeleid integreren in de structuurplanning en de stedenbouw
- belangrijke / grotere ruimtelijke planningsprocessen en complexere projecten in
uitvoeringsfase adviseren
- formuleren van voorstellen van richtlijnen voor kwaliteit in openbare domeinen.
- adviseren van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, op verzoek van Onroerend
Erfgoed
- adviseren van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen op eigen initiatief en het
dossierverloop coördineren
- bijhouden van een register
Afsprakencluster Beheer en Beleid
- instaan voor ondersteuning en advisering van derden.
- communiceren over het bestaande instrumentarium en de wetgeving
Afsprakencluster Veldwerk en deponering / archivering
- vergunningsplicht (doen) naleven
- opvolgen van vergunde opgravingen in de regio
- bewaren van de mobiele archeologica en de stalen voor natuurwetenschappelijk
onderzoek
- meewerken aan een goed depotbeheer
- streven naar een depotwerking
Afsprakencluster Deontologie en gedragscode
- onderschrijven van de deontologische code van de archeoloog.

De specifiek taken voor de erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed bestaan uit:



Afsprakencluster Inventarisatie
- vervolledigen van de inventarissen bouwkundig erfgoed (actualiseren, fotograferen)
Afsprakencluster Advisering en opvolging
- het onroerend erfgoedbeleid integreren in de structuurplanning en de stedenbouw
- belangrijke / grotere ruimtelijke planningsprocessen adviseren, en formuleren van
voorstellen van richtlijnen voor kwaliteit in openbare domeinen.
- adviseren van complexe projecten, zoals herbestemming van monumenten
- partijen samenbrengen om probleemmonumenten aan te pakken
- opvolgen van vergunde werken aan bouwkundig erfgoed in samenwerking met de
bevoegde administraties.
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adviseren van werken aan het bouwkundig erfgoed die eigendom zijn van de betrokken
gemeenten.
- adviseren van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, op verzoek van Onroerend
Erfgoed
- adviseren van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, op eigen initiatief
- bijhouden van een register
- adviseren van werken aan geïnventariseerd bouwkundig erfgoed.
Afsprakencluster Beheer en Beleid
- ondersteunen en adviseren van derden
- communiceren over het bestaande instrumentarium en de wetgeving
- ondersteunen van monumentenploegen
- aanmoedigen van bouwhistorisch onderzoek en kennisbeheer
-



Daarbovenop krijgt de projectvereniging nog een extra takenpakket. Deze laatste werden aan het
lokale niveau in het kader van het kerntakendebat toegewezen en staan vermeld in het werkboek
van het beleidsdomein RWO als generiek in de lokale zorg voor het onroerend erfgoed:







Afsprakencluster Beleid en beheer
- opmaken van een beleidsplan
- uitbreiden van het werkingsgebied
- onroerend erfgoedbeleid afstemmen met andere beleidsplannen
Afsprakencluster Ontsluiting en publieksgerichtheid
- verworven kennis registreren en toegankelijk stellen voor derden
- op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen op het vlak van onroerend
erfgoedzorg en -onderzoek
- als aanspreekpunt voor de regio fungeren en zorgen voor afstemming
- verbreden van het maatschappelijk draagvlak
- stimuleren en betrekken van vrijwilligers en erfgoedverenigingen
- open Monumentendag en andere sensibiliserende activiteiten ondersteunen
- lokale erfgoedzorg ondersteunen
- projecten opvolgen die gebeuren in samenwerking met andere instanties en die gericht
zijn op de ontsluiting van erfgoed
Afsprakencluster Deontologie en gedragscode
- elke poging tot omkoping melden
- inbreuken melden
Afsprakencluster Organisatie
- als een zelfstandige speler t.a.v. de participerende gemeentebesturen en/of
overkoepelende organisaties opereren
- eigen financiën beheren
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Bijlage 2 – financiële luik
Inkomsten
Restbedrag Toelage Vlaams Gewest 2012
Toelage Vlaams Gewest 2012
Bijdrage gemeente Bilzen
Bijdrage gemeente Lanaken
Bijdrage gemeente Riemst
Bijdrage gemeente Voeren
Opname reserves vorige jaren

20.000,00 €
80.000,00 €
13.137,02 €
10.700,56 €
8.330,40 €
4.763,20 €
- €
136.931,18 €

Totaal inkomsten

Uitgaven
130.722,00 €

personeel
wedde archeoloog
wedde monumentenzorger
RSZPPO
bedrijfsvoorheffing
MTC
Sociaal sekretariaat
verzekering (wett. en buitenwett. Verz.)
toelage woon-werkverkeer
vorming – studiedagen

69.961,00 €
57.311,00 €
verrekend
verrekend
verrekend
750,00 €
900,00 €
1.600,00 €
200,00 €
1.928,00 €

huisvesting
huur kantoor
brandverzekering
investeringsuitgaven
meubilair
kantoormateriaal
informatica hardware
terreinmateriaal
administratieve werkingskosten
accountancybureau
verzekering bestuur (LO) en vrijwilligers (LO) + BA + RBS
onderhoud informatica
informatica software
telefoonkosten
reiskosten
boeken en tijdschriften

1.728,00 €
200,00 €
-

6.050,00 €
1.300,00 €
250,00 €
- €
- €
1.500,00 €
3.000,00 €
- €

Publiekswerking
Algemeen
Drukkosten
Specieke projecten

-

€
€
€

technische werkingskosten
conservatie en restauratie
opgravingen (kraankosten, keten, Toi-Toi,….)
natuurwetenschappelijk onderzoek (datering…)

-

€
€
€

representatiekosten
persconferenties en receptiekosten, RVB

-

€

-

€

diversen
onvoorziene uitgaven
reservevorming

TOTAAL

Verlies

€

€
€
€
€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

138.700,00 €

1.768,82 €
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Bijlage 3 - Vooruitblik in actiepunten: Zolad+ tot en met 2018
Karteren & Inventariseren
 Inventarissen (Centrale Archeologische Inventaris, Inventaris Bouwkundig Erfgoed,…)
bijwerken
 In samenspraak met het bestuur voorstellen doen om nieuwe items te laten opnemen
 Inventariseren van klein erfgoed, zoals funerair erfgoed, kruisen en kapellen, en voorstellen
doen voor het beheer en onderhoud van dit erfgoed
Evaluatie & Waardering
 In samenspraak met het bestuur voorstellen doen om waardevol onroerend erfgoed te
evalueren door middel van gericht onderzoek (bouwhistorisch, geofysisch,…)
 Het plan terug opnemen om voorafgaandelijk (en/of bij grote projecten) onroerend erfgoed
in kaart te brengen door middel van evaluatief onderzoek
 opvolging en advies bij de opmaak van parochiekerkenplannen
Conserveren & Beschermen
 In samenspraak met het bestuur beschermingsvoorstellen doen voor waardevol onroerend
erfgoed
 In samenspraak met het bestuur een voorstel uitwerken voor een gemeentelijke verordening
(bv. beeldbepalende panden in Bilzen-centrum) en aftoetsen wenselijkheid gelijkaardig
project elders
 Input leveren aan de kwaliteitsverordening rond wonen (bv. Riemst)
 In samenspraak met het bestuur de haalbaarheid onderzoeken van een herwaarderingsplan
voor grote beschermde dorpsgezichten
 Reglement uitwerken ter ondersteuning van lidmaatschap Monumentenwacht
Adviseren
 Meer gericht gaan adviseren via doordachte en gedragen criteria
 Betrokkenheid diensten Ruimtelijke Ordening stimuleren (pre-advies, budgetcontrole,…)
 Actief opvolgen van belangrijke restauratie/herbestemmingsdossiers
Implementeren & Integreren
 Zolad+ deel laten uitmaken van de gemeentelijke beheer- en beleidcyclus
 De besturen bijstaan in het traject om het label ‘onroerend erfgoedgemeente’ te verkrijgen
 Wederzijds informeren van diverse gemeentelijke diensten
 Samenwerken met de Erfgoedcel Haspengouw
Ontsluiting & Communicatie
 Beter informeren rond gemeentelijke projecten (inwoners, buurtbewoners, pers,…)
 Wederzijds betrekken van de heemkringen in projecten
 heemkringen en jeugd samenbrengen
 loketfunctie (front-office Zolad+) verder uitbouwen
Kennisgaring & Kennisdeling
 het grote publiek informeren via wetenschappelijke,
vulgariserende publicaties rond Onroerend Erfgoed

semi-wetenschappelijke

en
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Boek en ontsluiting Jonkholt (via provinciale subsidie)
Boek Pietersheim (via provinciale subsidie)
Ontsluiting Romeinse villa Steenbosch (via provinciale subsidie)
Ontsluiting Neanderthalersite (mede via provinciale subsidie)
Ontsluiting Plateau van Caestert (via provinciale subsidie)
Studie-opdrachten Riemst (Vlaamse overheid)
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Bijlage 4 – Palmares ZOLAD/Zolad+

Riemst
1. Archeologisch Veldwerk
 Erosiebestrijdingsplan Riemst
 Verkaveling Heeneberg, Herderen
 Valmeerstraat te Herderen –
toevalsvondst LBK
 Helleweg, Vlijtingen
 Leemgroeve, Membruggen
 Agro Riemst, Herderen
 Vlakdekkende prospectie
 Ringboomstraat, Millen
 Rust- en verzorgingstehuis aan de
Eyckendael, Riemst
 Evaluatie Caestert, Kanne
 Op de Alderenberg, Vlijtingen
 Magnetometrisch onderzoek op het
Plateau van Caestert, Kanne
 Grootbosstraat,
Herderen
–
toevalsvondst RT
 Opvolging Aquafin Millerbeek, MillenRiemst
 Zagerijstraat, Membruggen
 Toekomststraat, Riemst
 Kruisherenstraat, Herderen
 Meulemansstraat, Zussen
 Walenweg, Zussen
 Heukelommerweg, Riemst
 Uitbreiding Meubelen Eycken, Herderen























Uitbreiding Meubelen Jore, Millen
Verkaveling Kloosterstraat, Vlijtingen
Grootbosstraat, Herderen
Pastoorwinterstraat, Riemst
“Kerkveldje” te Herderen
Pater Vanweertplein, Vlijtingen
Helleweg, Vlijtingen
Onze-Lieve-Vrouwstraat, Vlijtingen
Sint-Martinuskerk, Genoelselderen
Dorpstraat, Membruggen
Toekomststraat, Riemst – toevalsvondst
loden lijkkist
Uitbreiding Leemgroeve Lafelt-Noord
Tongersesteenweg, Herderen
In ’t Boerlarveld, Zichen
Mgr. Kerkhofslaan, Valmeer
Herderenweg, Riemst
Guldendael/Achter de Hoven, Kanne
Iers Kruisstraat/Bonderstraat, Vlijtingen
Kloosterstraat, Vlijtingen
Verkaveling De Moult, Zussen
Uitbreiding industrieterrein “Op ‘t
Reeck”, Riemst

 meer inzicht in het historische erosieverhaal
 meer inzicht rond het Vroeg-Neolithicum
 meer inzicht over late Ijzertijd (o.a. Caestert)
 hernieuwde inzichten rond de centuriatio/landindeling Romeinse periode
 beter inzichten rond de eigendommen in de middeleeuwen
 meer inzichten rond de belegeringen van Maastricht
 lacune over Romeinse villa’s en verspreiding blijft bestaan
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2. Beheer bouwkundig erfgoed
 Watermolen, Kleine Molenstraat 9,
Kanne
 Genendries 34, Millen
 Iers Kruisstraat 78a, Lafelt
 Mergelschuur, Sint-Hubertusstraat 14,
Kanne
 Hoeve de Lindeboom,
Tongersesteenweg 46, Herderen
 Mergelstraat 1, Zussen
 De la Brassinestraat 11, Herderen
 Waterstraat 31, Zussen
 Heukelomdorp 34

 Pastorij, Sint-Hubertusstraat 11,
Kanne
 Rijkswachtkazerne, Tongersesteenweg
140, Herderen
 Pastorij, Pastoor Bollenstraat, Zussen
 Hoeve Vrijens, Bovenstraat 52, Kanne
 Smidse Darcis, Genendries 13, Millen
 melkerijhuisje, Membruggen
 Waterstraat 25, Zussen
 Reggerstraat 53 en andere dossiers
verval
 Rode Lieveheer, Millen

 Landelijke architectuur, (droog) Haspengouw, grote, gesloten hoeves
(herbestemming!), kerkdorpen
 mergelpatrimonium (dorpsgezicht Kanne)
 groot aantal beschermde monumenten en dorpsgezichten
 gebouwen eerste helft 20ste eeuw niet geïnventariseerd
 hoeve Coenegrachts Zussen, hoeves de la Brassinestraat, ...
3. Ontsluiten van onroerend erfgoed
 Tentoonstelling gemeentehuis Riemst (2006-2009)
 Vondst van een Romeinse wijnzeef te Lafelt en tentoonstelling
 Meewerken aan de tijdsvensters Grensschap Albertkanaal
 Ontwerpen van thematische fietskaarten
 Dag van de Open Kerken (2011)
 Ondersteuning en coördinatie Open Monumentendag (2010-)
 actualiseren en fotograferen van de inventaris bouwkundig erfgoed
4. Andere
 Subsidie-overeenkomst tussen de gemeente Riemst en de ZOLAD
 Romeinse weg en de hypothese rond de Romeinse centuriatio
 Afbakening van de Slag van Lafelt tbv. ankerplaats
 Verordening inzake de archeologische opvolging van woonuitbreidingsgebieden
 subsidiereglement niet-beschermd bouwkundig erfgoed
 aansluiting gemeentelijke monumenten bij Monumentenwacht
 draaiboek restauratiedossier
 inventarisatie funerair erfgoed (lopende)
 onderhoud en beheer kapellen en kruisen (lopende)
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Bilzen
1. Archeologisch Veldwerk
 Heraanleg van het Bilzerse
stadscentrum (Markt Bilzen), Fase II
 Begijnhofkapel, Bilzen
 Het stift, Munsterbilzen
 Doortocht N730, Munsterbilzen
 De Romeinse Villa, Rosmeer
 RVK Vliermaalroot, Beverst
 Onderwijsstraat, Munsterbilzen
 Aquafin Katteberg, Bilzen
 Economisch Netwerk Albertkanaal –
Kieleberg, Munsterbilzen
 Verkaveling Sint-Gerlachusstraat,
Martenslinde
 Monitoring LBK-site, AmelsdorpWaltwilder
 Opgraving van de tuin van Alden
Biezen, Rijkhoven
 Aanleg voetbalterreinen, Martenslinde
 Bouw rust en verzorgingstehuis aan de
Appelboomgaardstraat, Munsterbilzen
 Uitbreiding opslagplaats Steenfabriek
Vandersanden, Kleine-Spouwen
 Heraanleg van het Bilzerse
stadscentrum, Fase III
 Vondst van de Bristol Blenheim in het
Munsterbos, Munsterbilzen

 Hospitaalstraat en St.-Martinusstraat,
Bilzen
 Pastorijstraat, Grote Spouwen
 Eikerweg, Munsterbilzen
 Mobilitycenter – Calvarieberg,
Munsterbilzen
 Beterveld, Schoonbeek
 Aquafin Hoevenlaan, Martenslinde
 Oude Tramweg, Munsterbilzen
 Heesveld, Schoonbeek
 Bouw politiekantoor ter hoogte van
Schureveld, Bilzen
 Steenbeemdlaan, Merem
 Kimpel, Bilzen
 Kerkhoflaan, Eigenbilzen
 Eikenlaan, Bilzen
 Spurkerweg, Bilzen
 Broekemveldweg, Bilzen
 Romeinse weg, Waltwilder
 De Commanderie - Romboutstraat,
Bilzen
 Kloosterwal te Bilzen – Pijpenpoort,
Bilzen
 Verkaveling aan de Laarstraat, Beverst
 KMO-zone Spelver, Bilzen

Dit leverde voor Bilzen concreet op:
 meer inzicht in organisatie Romeinse villaterrein
 beter inzichten rond de eigendommen in de middeleeuwen
 meer inzicht in de stadswording van Bilzen
 meer inzichten rond troepenbewegingen Belegeringen van Maastricht
 meer informatie rond WOII-crashsites
2. Beheer bouwkundig erfgoed
 Hoeves Grote Spouwenstraat 10-12,
Grote Spouwen
 Blondeswinning, Sapstraat 25, Grote
Spouwen
 Kapel Op de Meer, Weert, Grote
Spouwen

 Merem 24, Bilzen
 Beschermingsdossier vakwerk
deelgemeenten Bilzen
 vakwerkhoeve Appelveldstraat
 vakwerkhoeve Lethenstraat
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Hoeve, Merem 26, Bilzen
pastorie Rosmeer
hoeve Noppenstraat, Hees
huis Haffmans, Bilzen






hoeve Amelsdorp 88, Waltwilder
Bilzermolen, Bilzen
Winkelpuien Korenstraat
hoeve Grote Mereweg 117

 landelijke architectuur, van Haspengouw naar Kempen, van grote, gesloten
hoeves in Spouwen tot vakwerkbouw in Beverst
 stadskern Bilzen (druk op niet-beschermd patrimonium)
 Alden Biesen, Munsterbilzen
 gebouwen eerste helft 20ste eeuw niet geïnventariseerd
 Abdissenwoning, Edelhof, Rentmeesterswoning, hoeves Grote Spouwen,...

3. Ontsluiten van onroerend erfgoed
 Invulling Remise te Munsterbilzen
 Ontwerpen van thematische fietskaarten
 Jonkholt te Bilzen
 Dag van de Open Kerken (2012)
 Ondersteuning en coördinatie Open Monumentendag (2010-)
 actualiseren en fotograferen van de inventaris bouwkundig erfgoed
4. Andere
 Verordening inzake de archeologische opvolging van woonuitbreidings-gebieden
 Bosbeheersplan Bilzen
 Leader+ in de Apostelhoeve (Alden Biesen – Rijkhoven)
 aansluiting gemeentelijke monumenten bij Monumentenwacht
 aanvulling inventaris bouwkundig erfgoed (lopende)
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Lanaken
1. Archeologisch Veldwerk
 Verkaveling aan het Molenweideplein,
Lanaken
 Neanderthalersite van VeldwezeltHezerwater
 Europark, Lanaken
 Groeve Vandersanden, VeldwezeltKesselt
 De ‘oudste’ site van Vlaanderen,
Veldwezelt-Kesselt
 Hoeve Gevers, Veldwezelt
 Ijzertijd- en Romeinse vondsten in de
Groeve Nelissen, Veldwezelt-Kesselt
 De vondsten van een crashsite uit
WOII in de Groeve Nelissen,
Veldwezelt-Kesselt
 Kasteeldomein & burchtruïne van
Pietersheim, Lanaken
 Sint-Pieterspoort, Rekem
 Zes skeletten aan de Dieterenbank,
Veldwezelt
 Uitbreiding leemgroeve te VeldwezeltKesselt
 Verkaveling Heserstraat, Veldwezelt
 Verkaveling Delstraat, NeerharenRekem
 Bouw van sociale woningen aan de
Rozijnenstraat, Lanaken
 Uitbreiding ZOL Campus - St.-Barbara,
Lanaken
 Mercatorstraat, Smeermaas
 Industrieweg, Lanaken
 Verkaveling Daalbroekstraat,
Neerharen
 Aanleg bekken,
Arkstraat/Uilenstraatje
 Populierenlaan, Rekem
 Diepestraat, Kesselt
 Bodestraat, Lanaken
 Beekveldweg 9, Briegden
 Leon Hermanslaan, Oud-Rekem
 De brug van Briegden

 Groeve Vandersanden, Veldwezelt –
Kesselt (Uitbreiding Fase I en II)
 Sport- en recreatievelden, Lanaken
 Rozijnenstraat, Lanaken
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 meer inzicht in opbouw Maasterassen en menselijke occupatie in de prehistorie
 meer inzichten rond Late Bronstijd
 meer inzichten rond Belegeringen van Maastricht
 meer inzicht rond de heerlijkheid Pietersheim
 meer informatie rond WOII-crashsites
2. Beheer bouwkundig erfgoed
 Woonzorgproject Groenplaats, Rekem
 Herenstraat 9, Rekem
 Werkplaatsen Leon Hermanslaan
 Watermolen ‘Heidemolen’, Heidestraat 15, Lanaken
 Zuurkoolfabriekje, Stationlaan 99
 hoeve Heirbaan 334
 landelijke architectuur, Maasland, Kempen, Haspengouw
 centrum Lanaken (druk op niet-beschermd patrimonium)
 beschermd stadsgezicht Oud-Rekem
 overig patrimonium gemeente vs. Oud-Rekem
 recente architectuur niet volledig geïnventariseerd?
 kasteel d’ Aspremont-Lynden, hoeve Hocht, Heidemolen, Paterskerk
3. Ontsluiten van onroerend erfgoed
 De ontdekking van de 18de eeuwse fortengordel
 Boek Europark
 Ontwerpen van thematische fietskaarten
 ondersteuning en coördinatie Open Monumentendag (2010-)
 actualiseren en fotograferen van de inventaris bouwkundig erfgoed
4. Andere
 Dossier kasteel d’Aspremont-Lynden
 “Hansenhöhe” te Lanaken
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Voeren
1. Archeologisch Veldwerk
 Verkaveling Mostert, Teuven
 Collector Bachbeek, Teuven
 vTn2-Lijn Opwijk-Voeren
 Romeinse Villa aan de Steenboschkapel, ‘s Gravenvoeren
 Hoeneveldje, ’s Gravenvoeren
 Horstergrub, ’s Gravenvoeren
 Verkaveling Hoeneveld, ’s Gravenvoeren
 meer inzicht rond het voorkomen en dagzomen van de Roccourtbodem
 weinig overige nieuwe inzichten (te weinig projecten)
2. Beheer bouwkundig erfgoed
 Hoeve Stroevenbos, Sint-Martens-Voeren
 OCMW-gebouw, Dorpsstraat, Moelingen
 Kinkenberg 6, ’s Gravenvoeren
 Ribbishofken, Steenbos, ’s Gravenvoeren
 Hoeve Middelhof, Remersdaal
 Vakwerkhoeve, Winandus 6, ’s Gravenvoeren
 Vakwerkschuur, Schilberg, Sint-Martens-Voeren
 Voormalig gemeentehuis, Teuven-Dorp, Teuven
 Sint-Martinuskerk, Sint-Martens-Voeren
 O.L.V. Ten Hemelopnemeningkerk, Moelingen
 hoeve Driesschen, Remersdaal
 hoeve Lusberg, Sint-Pieters-Voeren
 Waterval 10, Sint-Pieters-Voeren
 landelijke architectuur, van Haspengouw tot land van Herve
 vakwerkbouw, silex
 Commanderie Sint-Pieters-Voeren, abdij van Sinnich, kastelen
 waardevol patrimonium in waardevol landschap
 zonevreemdheid
 veel waardevol patrimonium (nog) niet beschermd
 6 beschermde kerken
 kasteelhoeve Remersdaal, hoeve Gieveld, ...
3. Ontsluiten van onroerend erfgoed
 De Schans van Navagne
 Ontwerpen van thematische fietskaarten
 Ondersteuning en coördinatie Open Monumentendag (2010-)
 actualiseren van de inventaris bouwkundig erfgoed
Algemeen:
Zolad: Uitgave boek ’t Is maar de kwestie ze te vinden’ en overzichtstentoonstelling
Brochure ‘Achter muren, achter water’ ikv OMD 2011
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Bijlage 5 – naar een ander financieringssysteem voor Zolad+?
Zolad+ werkt aan een nieuw voorstel om in het kader van de subsidiëring van Zolad+ andere wegen
te bewandelen.
Subsidies
Er wordt bijvoorbeeld aan gedacht een deel van de subsidie, i.c. de jaarlijkse verhogingen en de extra
financiering mbt. de stijging van de loonlast, afhankelijk te maken van gelden die Zolad+ voor de
deelnemende gemeenten kan verkrijgen. In wezen gaat het om een soort van commissievergoeding:
Zolad+ probeert via de diverse kanalen het subsidies en toelagen voor gemeentelijke projecten te
verkrijgen en Zolad+ krijgt daar iets voor terug.
Een voorbeeld:
 Zolad+ kost een gemeente 12.000 €
 8.500 € wordt gegenereerd dmv. de normale statutair overeengekomen toelage
 Minstens het verschil (3.500 €) wordt gegenereerd dmv. subsidie-aanvragen bij diverse
overheden, instanties,… mogelijk gespreid over meerdere jaren (bv. Leader,…)
 Het surplus aan uitgekeerde gelden komt a rato van een bepaald percentage ten goede aan
de werking van Zolad+, uiteraard met een plafond.
Dit systeem heeft als belangrijk voordelen 1) dat de gemeente rechtsreeks effecten ziet van (een deel
van) het werk van Zolad+, 2) dat er een langetermijnvisie kan ontworpen worden mbt.
intergemeentelijke onroerenderfgoedprojecten en 3) dat de gemeente een rechtsreeks belang heeft
om tot een samenwerkingsverband toe te treden vanwege de zekerheid tot het verkrijgen van
subsidies bij bepaalde intergemeentelijke projecten.
Het nadeel van dit mechanisme is logisch: niets garandeert ons dat Zolad+ de subsidies daadwerkelijk
binnenhaalt.
Externe financiering
Er kan ook gedacht worden aan het genereren van een derde geldstroom, zijnde deze vanuit de
private markt. Zolad+ beschikt immers over nogal wat know-how op het gebied van Onroerend
Erfgoed en deze stellen we tot op vandaag gratis11 ter beschikking van studiebureaus wanneer
hierom gevraagd wordt. In dit kader kan gedacht worden aan twee scenario’s:



Zolad+ wordt betaald voor het aanleveren van inhoudelijke informatie
De deelnemende gemeenten verplichten studiebureaus via het bestek samen te werken met
Zolad+ bij studies (MER, RUP…) rond Onroerend Erfgoed en brengen dit, via een korting, in
mindering

Een deelname van de provincie?
In dit kader kan ook gedacht worden eveneens de provincie nauwer te betrekken. Naar het
voorbeeld van andere intergemeentelijke diensten (KLAD, ADW, ADAK) zou ook de provincie Limburg
voor een bepaald bedrag kunnen instappen in Zolad+. Op deze manier wordt Zolad+, op een meer
regionale wijze, bovendien nog meer verankerd. Op dit moment is de inbreng van de provincie
eerder inhoudelijk, maar dit kan (en moet) in de toekomst veranderen.

11

In het slechtste geval betaalt een gemeente dus twee keer voor dezelfde informatie. Dit willen we vermijden.
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Bijlage 3.

Infofiches Open Kerken
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Bijlage 4.

Programma OMD 2012

BILZEN
Contact: Toerisme Bilzen, toerisme@bilzen.be, 089 51 56 54

PROGRAMMA BILZEN, RIEMST, LANAKEN, VOEREN
Op zondag 9 september openen weer vele monumenten in Vlaanderen
hun deuren en vinden tal van activiteiten rond onroerend erfgoed plaats.
Dit jaar in het creatieve thema „Muziek, woord, beeld‟. Hieronder vindt u
het Open Monumentenprogramma van de vier gemeenten van de
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Zolad+.
Het thema inspireerde Lanaken om 2 van haar kerken in de kijker te
zetten. De kunstrijke afwerking van het interieur wordt belicht en je kan
genieten van orgelmuziek. Ook in Voeren kan je de pas gerestaureerde
Sint-Lambertuskerk bezoeken. In Voeren staan verder leven en werk
van kunstenaar Rob Brouwers centraal, met onder andere de
openstelling van zijn atelier en een bezoek aan de muurschilderingen in
de oude harmoniezaal. Bilzen en Riemst kozen voor een vrijere invulling
van het thema, met een tentoonstelling van hedendaagse kunst
ondergebracht in enkele beschermde monumenten in Bilzen, en een
kamerconcert in de grotten van Kanne.
Geniet van dit gevarieerde programma!
Alle openstellingen en activiteiten gaan door van 10 tot 18 uur, tenzij
anders vermeld.
FIETSEN LANGS ONROEREND ERFGOED
Tijdens het Open Monumentenweekend stelt Zolad+ officieel vier nieuwe
fietskaarten voor rond het archeologische of bouwkundige erfgoed in
Bilzen, Lanaken, Riemst en Voeren. De kaarten zullen te koop aangeboden
worden bij de toeristische infokantoren van de vier gemeenten.
kostprijs: 2€/kaart, 6€/box met vier kaarten

Tesi Samanunga. Een tentoonstelling van hedendaagse kunst
meer info: www.tesisamanunga.be, locaties:
- Expo Apostelhuis bij Alden Biesen (einde Maastrichterallee, Bosselaar
11, Rijkhoven), open van 11 tot 17u
- Abdissenhuis Munsterbilzen (Abdijstraat 2, Munsterbilzen)
- Historisch centrum Bilzen en oud stadhuis op de markt, open van 11
tot 15u
„Tesi Samanunga‟ is een tentoonstelling van hedendaagse kunst op drie
locaties in Bilzen, geselecteerd als Parallel Event bij Manifesta 9. De titel
verwijst naar voor Bilzen waardevol historisch erfgoed rond taal.
Internationaal
gerenommeerde
hedendaagse kunstenaars blazen het
oude zinnetje “Tesi samanunga was edele
unde scona” terug leven in met werk rond
taal. Curator Martine Geerts selecteerde
Guillaume Bijl, Wim Delvoye, Fred
Eerdekens, Jan Fabre, On Kawara en
Mash Vanvoorden. De presentatie gebeurt
in Expo Apostelhuis bij Alden Biesen en de
omgeving van het Abdissenhuis in
Munsterbilzen.
Daarnaast wordt met KeepDelete een participatieve tentoonstelling
opgezet. Dit vertrekt vanuit kattebelletjes, zinnen met weinig 'zinvolle'
betekenis maar waardevol genoeg om te bewaren. KeepDelete tracht
deze te materialiseren en zo van die „onbenullige‟ tekst een tastbare
herinnering te maken. Een team van vormgevers en kunstenaars, onder
leiding van Andrea Wilkinson van SocialSpaces van de MAD-faculty, zal
de mensen stimuleren om hun persoonlijke kattebelletes in een
materiële vorm te gieten. De tentoonstelling bij KeepDelete krijgt een
plaats in het oud stadhuis op de markt en het straatbeeld in het centrum
van Bilzen.
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Opendeur Abdissenschooltje (Orchis
vzw)
Locatie: Perronstraat 1, Munsterbilzen
Tentoonstelling
Sint-Roekeswandeling, begeleide natuurwandeling (duur: ca. 1 uur, 6 km), om
10u en 14u, vertrek Perronstraat 1
Waar het 18de-eeuwse abdissenschooltje
te Munsterbilzen vroeger opgericht was
voor meisjesonderwijs, kreeg dit gebouw in Maaslandse stijl enkele jaren
na de Tweede Wereldoorlog verschillende andere functies: museum,
gemeentehuis, postkantoor, vergader- en repetitieruimte. Het werd in
1976 beschermd als monument en doet sinds 2007 dienst als Natuur- en
milieucentrum van de vzw Orchis. Deze natuurvereniging draagt zorg
voor natuur en milieu in Limburg via beheer van natuurgebieden,
natuureducatie en zorg voor het leefmilieu in het algemeen. Het zijn
voornamelijk de kwetsbare waterrijke gebieden, de beekvalleien, die
aandacht vragen.
Het Natuurcentrum opent zijn deuren voor het publiek met o.a een
tentoonstelling van schilderijen die met natuur te maken hebben, met
poëzie (gedichten van Pater Landewald en Berten Deman) en met
muziek. Je kan ook deelnemen aan de natuur- en cultuurwandeling
„Sint-roekeswandeling‟. Onder begeleiding van een natuurgids maak je
kennis met de rijke geschiedenis van Minster, en de waterrijke
natuurgebieden in de omgeving.
LANAKEN
Contact:
Cel
Cultureel
Erfgoed,
katelijne.beerten@lanaken.be, 089 77 61
11
Sint-Lambertuskerk Neerharen
Te bezoeken vanaf 13u (eucharistie in de
voormiddag)
Orgelrecital om 14u
Doorlopend gidsbeurten

Deze neoromaanse kerk (1875-1880) werd gebouwd naar een ontwerp
van Herman Jaminé. Het interieur is bepleisterd, op enkele resten van
de vroegere beschildering na. Veel van de oorspronkelijke neoromaanse
meubilering is nog aanwezig. Blikvanger is het beschermde
gepolychromeerde Antwerpse retabel (ca. 1525-1530) met de passie
van Christus en de Boom van Jesse.
Stijn Ubaghs, een talentvolle student van de Lanakense Academie voor
Muziek en Woord, bespeelt het unieke orgel dat zich in de kerk bevindt.
Stijn Ubaghs was in 2012 laureaat van de Dexia Classics-wedstrijd.
Sint-Lambertuskerk Veldwezelt
Orgelrecital om 11u
Tentoonstelling
Doorlopend gidsbeurten

© Otto Brandt

In 2012 is het 75 jaar geleden dat de (nieuwe)
kerk in Veldwezelt gewijd werd. In samenwerking
met Erfgoedkring Wiosello zetten we een
tentoonstelling op rond de muurschilderingen en
de glasramen in de kerk. Die werden geschilderd
en ontworpen door Lou Asperslag. Er gaat ook
aandacht naar het orgel van de SintLambertuskerk: zowel de werking van een orgel
als de bouwers van het Veldwezeltse orgel
(Séverin en Pereboom & Leijser) worden belicht.

Stijn Ubaghs, een talentvolle student van de Lanakense Academie voor
Muziek en Woord, bespeelt het Séverin-Pereboom & Leijserorgel.
Waterburcht Pietersheim
Tentoonstelling „Pietersheim als plaats van inspiratie‟
Doorlopend gidsenuitleg
Randanimatie: vanaf 13u: middeleeuwse muziek en workshops met de
Flierefluiter – vanaf 13.30u: theatervoorstelling “De Nar” – om 15u:
roofvogeldemonstratie – kleurwedstrijd; het volledige uurschema en
meer info: www.pietersheim.be
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Het kasteeldomein Pietersheim bestaat uit de 12 de-eeuwse waterburcht,
winnaar van de Vlaamse Monumentenprijs 2010, en Kasteel Pietersheim
dat in 1926 werd heropgebouwd door de familie de Merode. Pietersheim
heeft een bewogen geschiedenis en was en is een favoriet onderwerp
van schilders, tekenaars en fotografen. We tonen werk van hen, en ook
oude tekeningen en postkaarten.
Er valt nog veel meer te beleven op de waterburcht. Van middeleeuwse
muziekworkshops, theater, tot een roofvogeldemonstratie. Er is
doorlopend gidsenuitleg, men kan de tekenkunsten bewonderen van
Mathy Engelen en striptekenaar Geert de Sutter (tekenaar strip “Jan van
Pietersheim”), en een lekker Maredsous abdijbier degusteren.

concertgebouw te Amsterdam.
Violiste Alexandra van Beveren doet momenteel haar masteropleiding
aan de befaamde Guildhall School of Music and Drama in Londen. Zij
was o.a. prijswinnares van Dexia Classics. Paul Stavridis studeert in
Maastricht bij Mirel Iancovici en won reeds meerdere (inter)nationale
prijzen. Pianist Bram de Vree debuteerde al op 13-jarige leeftijd met
orkest. Sindsdien is hij regelmatig met orkest in binnen- en buitenland
te horen.
Aansluitend zijn er rondleidingen in de grotten voor de toeschouwers die
dat wensen. Gelieve hiervoor warme kledij te voorzien (12 graden en
99% luchtvochtigheid)

RIEMST

VOEREN

Contact: Dienst Monumenten, 012 440 331, dienst toerisme, 012 440
370

Contact: Bezoekerscentrum Voerstreek, Pley
13,
3798
‟s-Gravenvoeren,
voerstreek@skynet.be,
04
381
07
36,
www.voerstreek.be

Concert mergelgrotten Kanne ism B-Classic
aanvangsuren: 14u en 19u, ingang grotten,
Avergat 14, Kanne
tickets: 19€, 17€ (red.), 15€ (voorverkoop)
reservatie: ticket@b-classic.be, 012 800 215,
www.b-classic.be
Het Mosa Trio (Alexandra Van Beveren, viool, Paul
Stavridis, cello, en Bram de Vree, piano) zal een
concert verzorgen in het unieke kader van de
historische mergelgroeven in Kanne. Op het
programma staat het romantische trio nummer 2
van Frans Schubert, ongetwijfeld het meest sublieme werk dat voor
viool, cello en piano werd geschreven.
Mosa Trio is een jong ensemble dat in 2010 werd opgericht aan het
Conservatorium van Maastricht. In januari 2012 won het de jury- en
publieksprijs tijdens het Storioni Festival Concours. Hieruit volgden
concerten
op
prestigieuze
podia
zoals
het
Grachtenfestival,
Kamermuziek in ‟t Groen te Eindhoven en recitals in Muziekgebouw
Eindhoven, Toonzaal in Den Bosch en de Spielgelzaal in het

Atelier kunstenaar Rob Brouwers
Locatie: Mennekesput 8, ‟s-Gravenvoeren
Doorlopend gidsbeurten

© Guido Sweron

Dit atelier is ondergebracht in een beschermde vakwerkwoning uit de
16de eeuw met overkragende bovenverdieping. In het atelier kan men
kunstwerken van Rob Brouwers bezichtigen. De kunstenaar geeft ook
zelf een woordje uitleg.
Filmverslag:
Werk & leven van Rob
Brouwers
Locatie: Bezoekerscentrum Voerstreek, Pley 13,
‟s-Gravenvoeren
Doorlopend, duur: 15 minuten
De film toont het verzamelde werk en het leven
van de Voerense kunstenaar Rob Brouwers. Het
is een mooie inleiding op het werk van de
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kunstschilder, wiens atelier zich vlak bij het Bezoekerscentrum bevindt.
Kursaal:
Muurschilderingen & carnavals-coulissen van Rob
Brouwers
Locatie: Boomstraat 27, ‟s-Gravenvoeren
Doorlopend gidsbeurten
Toen de Oude Harmonie in de jaren 1950 nood had aan een feestlocatie,
werd deze zaal gebouwd. Het is een typische harmoniezaal van die tijd,
ook de benaming 'Kursaal' is typerend voor deze periode. Binnen kan
men muurschilderingen bewonderen van kunstenaar Rob Brouwers, deze
beelden de contouren van harmonieleden met hun instrument af.
Muziekacademie + tentoonstelling: Muziek vroeger & nu
Locatie: Kloosterstraat 19, ‟s-Gravenvoeren
Te bezoeken vanaf 12u
Doorlopend gidsbeurten
Tentoonstelling „Muziek van vroeger en nu in de kijker‟
Sinds de opstart van de muziekschool in 1978 is de Muziekacademie
Johannes Ockeghem gevestigd in de voormalige school van de ursulinen.
Het oudste gedeelte aan de Kloosterstraat dateert van 1880. Later werd
achter dit gebouw een zijvleugel bijgebouwd. Achter het gerestaureerde
schoolgebouw met zijn rijke geschiedenis werd in 2009 een nieuwbouw
opgetrokken die de oude paviljoenen vervangt.

o.m. de glasramen. Op het doksaal met orgelkast en balustrade staat
een orgel (1868) uit het Maastrichtse atelier van Pereboom & Leijser.
Met zijn twee klavieren en zelfstandig pedaal is het een van de grotere
instrumenten van deze orgelbouwers. Het exterieur van de kerk, met
inbegrip van de glasramen, is dit jaar gerestaureerd; later volgt het
interieur.
Gedichtenwandeling langs mooie dorpsgezichten
Vertrek: Bezoekerscentrum Voerstreek, Pley 13, ‟s-Gravenvoeren, om
14u (duur: 1 uur, 4 km)
De wandeling leidt langs beschermde dorpsgezichten die beschreven
worden in de gedichten van Carolus Waelbers (1914-1935). Bij elk
dorpsgezicht (Kinkenberg, Mennekesput...) draagt de gids een gedicht
voor.

Dit programma werd gerealiseerd door Toerisme Bilzen, Cel Cultureel Erfgoed
Lanaken, Dienst Monumenten en Toerisme Riemst, Toerisme Voerstreek vzw,
Zolad+ i.s.m. verschillende (lokale) partners en met de steun van talrijke
vrijwilligers.

D.m.v.
beelden,
teksten,
(oude)
muziekinstrumenten kan men kennismaken met
muziek, het studieaanbod, de herbestemming en
renovatie van het gebouw.
Sint-Lambertuskerk
‘s-Gravenvoeren:
Orgelspel & koorzang Mellody
Te bezoeken vanaf 12u
Orgelspel vanaf 13u (concertje ieder half uur)
Kooroptreden Mellody om 14u
Deze classicistische kerk werd gebouwd in
opdracht van J.B. Cogels (1782-1786). Ook het
interieur is classicistisch. Vermeldenswaard zijn

© Guido Sweron
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Bijlage 5.

Lijst van objecten en collecties

PGRM
Else Hartoch

Rosmeer - Villa
Bilzen - KBC
Rosmeer - Staberg
Collectie Duurland
Lanaken - Tombos
Oud-Rekem
Rullen

Opgraving
Opgraving
Opgraving
Prospectie
Verzameling Coenegracht
Opgraving
Opgraving

KMKG
Nicolas Cauwe
02 741 73 60

Eigenbilzen - Vorstengraf
Lanaken - Tombos

Toevalsvondst
Verzameling Coenegracht

VIOE
Liesbeth Van Camp

Kanne - Caestert 1973-75
Kanne - de Heyse 1955
Kleine Spouwen - Boelhof
Kleine Spouwen - Vandersanden (?)
Bilzen - Jonkholt 1985-88
Neerharen - Hangveld
Bilzen - Pijpenpoort 2001
Bilzen - Hasseltsepoort 2001
Smeermaas 1993
Alden Biesen 1972-73/1977-78
Kesselt - De Kip 1983
Hees - Kerk 2000
Bilzen - St-Mauritiuskerk 1995
Bilzen - Oud-Stadhuis 1996
Rijkhoven - Apostelhuis 1994
Rosmeer - Staberg 1950-…
Kesselt - Groeve Nelissen Noord 2008-9
Herderen - Grootbosstraat 2009
Riemst - Toekomststraat 2009
Kasteel Oud-Rekem

Opgraving
Opgraving
Opgraving
Opgraving
Opgraving
Opgraving
Werfcontrole
Werfcontrole
Opgraving
Opgraving
Opgraving
Opgraving
Opgraving
Opgraving
Opgraving
Opgraving
Opgraving
Prospectie
Opgraving
Opgraving

KULeuven
Philip Van Peer

Veldwezelt - Heserwater
Kesselt - De Kip
Kanne - Magdaleniaansite
Herderen - Bandkeramiek (?)
Rekem - Federmessersite
Veldwezelt - Op de Schans 2005
Veldwezelt - Op de Schans 2006
Veldwezelt - Op de Schans 2007
Veldwezelt - Op de Schans 2008

Opgraving
Opgraving
Opgraving
Opgraving
Opgraving
Opgraving
Opgraving
Opgraving
Opgraving

Curtius Luik
Jean-Luc Schutz
04 221 83 71

Neerharen
Neerharen
Pietersheim bos
Rekem - Heidemolen
Rullen-Bas & -Haut

Collectie Cumont
Collectie De Puydt
Collectie De Puydt
Collectie De Puydt
Collectie De Puydt
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Particuliere of
Eddy Rondags
Amateurverzamelingen David Stulens
Roland Wenslawski
Benny Emons
MaasDec
n.g.
n.g.
Sven Proesmans
Marc Swinnen
Dany Vanwunsel
Bastiaan Poelen
Guy Keyken
Eric Goovaerts
Richard Bouari
Herman Brulmans
Kim Groenendijk
Jean-Pierre de Warrimont
Max Klasbergen
Hans Lemmen
Familie Spits
Tony Waegeman
Ivo Hensen
Jozef Simons
Henri Nelissen
Jezuïeten te Heverlee
Smeets
Anoniem
Anoniem
Anoniem
Wiosello
Anoniem
Collectie Geerkens
Collectie Comhair
Eric Poncelin
Dirk Decraecker
Collectie Roland Wenslawski

Metaaldetectie
Metaaldetectie
Vrijetijdsarcheoloog
Metaaldetectie
Metaaldetectie
Metaaldetectie
Metaaldetectie
Metaaldetectie
Metaaldetectie
Metaaldetectie
Metaaldetectie
Metaaldetectie
Metaaldetectie
Metaaldetectie
Metaaldetectie
Vrijetijdsarcheoloog
Vrijetijdsarcheoloog
Vrijetijdsarcheoloog
Vrijetijdsarcheoloog
Vrijetijdsarcheoloog
Vrijetijdsarcheoloog
Vrijetijdsarcheoloog
Vrijetijdsarcheoloog
Particulier
Particulier
Collectie Smeets
Particulier
Particulier
Particulier
Heemkring
Particulier
Vrijetijdsarcheoloog
Metaaldetectie
Particulier
Metaaldetectie
Metaaldetectie

ZOLAD/ZOLAD+

Opgraving
Opgraving
Opgraving
Opgraving
Werfcontrole
Opgraving
PIB
Opgraving
Werfcontrole
Opgraving
vondstmelding
begeleiding
PIB
opgraving
PIB
Opgraving
begeleiding

Millen Waterburcht- 1999
Millen Waterburcht pre1999
Hees Kerk 2000
Munsterbilzen Stift 2000
Herderen - Valmeerstraat 2005
Bilzen - Markt 2005-6
Lanaken - Europark 2006
Munsterbilzen N730 2006
Vlijtingen - Helleweg 2006
Lanaken - Pietersheim 2006-7
Veldwezelt - Dieterenbank 2006
Riemst - Herderenweg 2007
Neerharen - Delstraat 2007
Kleine Spouwen - Schildstraat 2008
Lanaken - Molenweide 2008
Vlijtingen - Onder den Alderenberg 2008
Rosmeer - Merovingershof 2008
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Villa-domeinen
Lanaken - Europark 2007-2008
Kesselt - Uitbreiding Op de Schans

Veldprospectie
Opgraving
Opgraving

Andere nog niet opgeleverde opgravingen/begeleidingen/proefsleuvenonderzoeken
Romboutstraat
PIB
Verworven collecties
Collectie Groenendijk Herderen LBK
Collectie Johan Hendricks

prospectie/opgraving
Opgraving Oud-Rekem

Uitgeleende items
<geen>
Depot Studiebureau
Archeologie
Maarten Smeets

Lanaken - Molenweide 2009
Veldwezelt - Heserstraat 2009
Martenslinde - Hoevelaan 2009
Millerbeek - Millen 2010
Dorpstraat - Membruggen (2011)
Rozijnenstraat (2012)
Op 't Reeck
De Moult

Opgraving
PIB/opgraving
opgraving
PIB/opgraving
PIB
PIB
PIB
PIB

LADOC
Jean Maenen

Pietersheim
Munten Rekem
Vondsten Pietersheim

Opgraving
Onbekend
Opgraving

Remise
Jo Kempkens

Munsterbilzen - boomstamgraf
Munsterbilzen - pelgrimskruisje

Opgraving
Opgraving

Bilisium
Erik Royackers

Cannesberg - Eigenbilzen

Opgraving

Landesmuseum Bonn

Kokerbijlen Pietersheim

toevalsvondst

Rijksmuseum voor
Oudheden
Leiden

Zilveren kan (Rom., Lanaken)

toevalsvondst

Museum Lixhe

Collectie Servais
Collectie Peuskens

vuursteen Rullen-Bas/-Haut
LBK?

Museum Oupeye

Collectie Peuskens

oa. LBK Zussen

Onbekend

Collectie Steenboschkapel Voeren

Opgraving
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Bijlage 6.

Pilootversies erfgoedkaarten
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Bijlage 7.

Id.

Hoofdgemeente

nr.

Register van de uitgebrachte adviezen Archeologie

Ons kenmerk

Datum
ontvangst

Datum advies

Aanvrager

adviesnr

intake

outtake

bouwheer

1

Lanaken

L/2012/1/1/A

20/12/2011

9/01/2012

Kleine Landeigendom

2

Lanaken

L/2012/2/2/A

23/12/2011

9/01/2012

3

Riemst

R/2012/1/3/A

21/12/2011

4

Riemst

R/2012/2/4/A

2/01/2012

5

Lanaken

L/2012/3/5/A

6

Riemst

7
8

Betreft

Nis-code

werfcontrole

Een
gecontroleerde
afgraving

Geen
Definitieve
bezwaar
proef- archeolona
sleuven
gische
opvraging
opgraving
dossier

ingreep
73042 - Lanaken

x

x

Coeneco

bouwen van 14 sociale koopwoningen
bouwen van handelsruimtes, parkeerkelder en 27 sociale
appartementen

73042 - Lanaken

x

x

9/01/2012

Pierre Hardy

bouwen van een fruitloods

73095 - Vroenhoven

9/01/2012

Niesten-Bours

bouwen van een tuinbouwbedrijf

73095 - Vroenhoven

19/12/2011

16/01/2012

Guido Withofs

planologisch attest

73042 - Lanaken

x

R/2012/3/6/A

6/02/2012

13/02/2012

Stassen

bouwen van een loods

73053 - Millen

x

Riemst

R/2012/4/7/A

23/02/2012

1/03/2012

gemeente Riemst

verkavelen in percelen

73102 - Zichen-Zussen-Bolder

x

Bilzen

B/2012/1/8/A

8/02/2012

12/03/2012

Robbo nv

bouwen van een bedrijf

73006 - Bilzen

x

9

Lanaken

L/2012/4/9/A

14/02/2012

12/03/2012

Bogaerts Vastgoed

bouwen van appartementen

73042 - Lanaken

x

x

10

Lanaken

L/2012/5/10/A

14/02/2012

12/03/2012

Maaslands huis

bouwen van sociale woningen

73057 - Neerharen

x

x

11

Bilzen

B/2012/2/11/A

21/02/2012

20/03/2012

Stad Bilzen

RUP

73005 - Beverst

x

12

Bilzen

B/2012/3/12/A

21/02/2012

20/03/2012

RUP

73006 - Bilzen

x

13

Riemst

R/2012/5/13/A

13/03/2012

20/03/2012

Stad Bilzen
Kristof Odeur,
Natuurpunt

planten van hoogstambomen

73035 - Kanne

14

Lanaken

L/2012/6/14/A

23/03/2012

10/04/2012

Josiane Merken

pre-advies zonevreemde woningen

73042 - Lanaken

15

Bilzen

B/2012/4/15/A

10/04/2012

2/05/2012

Stad Bilzen

Bouwen van een kinderdagverblijf

73056 - Munsterbilzen

16

Bilzen

B/2012/5/16/A

10/04/2012

2/05/2012

Machiels Real Estate

bouwen van 4 windturbines

73056 - Munsterbilzen

17

Bilzen

B/2012/6/17/A

10/04/2012

2/05/2012

Stad Bilzen

bouwen van een bibliotheek

73006 - Bilzen

18

Lanaken

L/2012/7/18/A

10/04/2012

2/05/2012

Lanaken

L/2012/8/19/A

10/04/2012

2/05/2012

20

Riemst

R/2012/6/20/A

9/05/2012

9/05/2012

Kersten

bouwen van een Warmte kracht koppeling installatie
vergroten van het tassveld en het bouwen van een
strippenhal
bouwen van een loods

73042 - Lanaken

19

Sappi Lanaken NV
NV Steenfabrieken
Nelissen

21

Riemst

R/2012/7/21/A

10/05/2012

gemeente Riemst

planMER

22

Bilzen

B/2012/7/22/A

4/05/2012

23/05/2012

Bilzen

B/2012/8/23/A

6/07/2012

30/07/2012

Geotec
Anna Poesen

verkavelen in percelen
verkaveling 5 loten

73097 - Waltwilder

23
24

Bilzen

B/2012/9/24/A

8/08/2012

8/08/2012

Stad Bilzen

herinrichting van het dorpsplein

73055 - Mopertingen

x

x

25

Bilzen

B/2012/10/25/A

30/07/2012

17/08/2012

nv matexi

73006 - Bilzen

x

x

oprichten van 22 appartementen en 22 carports

73053 - Millen

x
x

73019 - Grote Spouwen

x
x

x

x

73056 - Munsterbilzen

29

Lanaken

L/2012/11/29/A

27/08/2012

11/09/2012

Bouwen van serres
aanleggen begraafplaatsen

Josiane Merken

x

x

11/09/2012

9/10/2012

73088 - Veldwezelt

73064 - Rekem

23/08/2012

10/09/2012

x

x

L/2012/10/28/A

2/10/2012

x
x

x

Lanaken

14/09/2012

x

73064 - Rekem

28

Xavier Meers
nv matexi
Vranken Marie
Jeanne
nv ROR

R/2012/8/31/A

x

bouwen van twee gesloten bebouwingen
aanleggen ondergrondse parking

28/08/2012

B/2012/11/30/A

x

x

17/08/2012

27/08/2012

Bilzen

x

73075 - 's Gravenvoeren

31/07/2012

V/2012/1/27/A

Riemst

x

73042 - Lanaken

L/2012/9/26/A

Voeren

31

x

verkavelen in 80 loten

Lanaken

27

30

x

het aanleggen van bedrijfsverharding en een ondergrondse
infiltratievoorziening

26

Dello

x

x
x

x

x

x

x

x
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Id.

Hoofdgemeente

nr.

Ons kenmerk

Datum
ontvangst

Datum advies

Aanvrager

adviesnr

intake

outtake

bouwheer

Betreft

Nis-code

Een
gecontroleerde
afgraving

werfcontrole

Geen
Definitieve
bezwaar
proef- archeolona
sleuven
gische
opvraging
opgraving
dossier

ingreep

32 Riemst

R/2012/9/32/A

Peumans

uitbreiden van een bestaand varkensbedrijf met een biggenen een zeugenstal, uitbreiden van een bestaande biggenstal
en landbouwloods en bouwen van een biogasinstallatie te
Herderen, Hoogboschveld 8

33

Lanaken

L/2012/12/33/A

Kleine Landeigendom

bouwen van 23 sociale woningen

73042 - Lanaken

34

Lanaken

L/2012/13/34/A

Kleine Landeigendom

aanleg van wegenis

73042 - Lanaken

73027 - Herderen

x

x

x

x

x
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Bijlage 8.

ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
12

Register van de verrichte terreinwerkzaamheden Archeologie

Gemeente
Riemst
Bilzen
Riemst
Bilzen
Bilzen
Bilzen
Bilzen
Voeren
Riemst
Lanaken
Bilzen
Bilzen
Voeren
Voeren
Lanaken
Riemst
Riemst
Bilzen
Voeren

Project
Groeve Nelissen/leembank
Kerkhoflaan
VV Kanne/Guldendael
Laarstraat
Pijpenpoort 5
Kloosterwal
Romboutstraat
Steenbosch
Iers Kruisstraat
Rozijnenstraat
Dell-Buisen
St. Catharinastraat
Greb
Hoeneveldje
Bodestraat
De Moult
KMO Op 't Reeck
KMO Spelver
Berg

BVS
RI-2010-LEE
EI-2010-BEG
KA-2011-VV
BE-2010-LAA
BI-2011-ALM
BI-2011-KLO
BI-2012-ROM
nvt
LA-2011-COE
LA-2012-ROZ
Extern
Extern
Extern
Extern
Extern
ZU-2011-MOU
RI-2011-REE
BI-2012-SPE
nvt

Ingreep
ontginning
graven
proefsleuven
verkaveling
bouw
bouwen
bouwen
proefsleuven
verkavelen
graven
bouwen
erosiebestrijding
bouwen
bouwen
uitbreiding
uitbreiding
uitbreiding
erosiebestrijding

Adviesnr
nvt.
B/2010/10/27
preadvies
B/2009/5/32
B/2010/31/86/A
B/2011/5/21/A
vooronderzoek
nvt
R/2011/7/22/A
L/2012/1/1/A
B/2010/22/63/A
B/2011/2/9/A
extern
extern
extern
preadvies
preadvies
preadvies
extern

Uitvoerder
ARON
ARON
ARON
ARON
Condor
Condor
Baac
Target
Condor
Studiebureau Archeologie
ARON
Zolad+
ARON
ARON
Condor
Studiebureau Archeologie
Studiebureau Archeologie
Condor
Zolad+

Aard
Strip/map
PIB
PIB
PIB
PIB
PIB
Opgraving
geofysica
PIB
Opgraving
Boren/BO
Boren/BO
PIB
PIB
PIB
PIB
PIB
PIB
Boren/BO

Uitgevoerd
week 4,6 en 7
week 5
week 2
week 12
week 15
week 15
week 16,17 en 18
week 16
week 17
week 25
week 25
week 36
week 38
week 37 en 39
week 40
week 40 en 42
week 42
week 50, 51 en 52
week 50
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Bijlage 9.

Berekening meerwaarde Zolad+ 2010-2012

Analyse van de
Werkjaren 2010-2012 naar uren en theoretische kosten
Vooraf
Op de laatste raad van bestuur van 2012 werd voorgesteld dat de erfgoedconsulenten hun werk
zouden evalueren naar kosten en baten. De enige manier om dit te doen was de werklast naar
uurbesteding te analyseren per gemeente. Hoe we hierbij te werk gingen, met name de werkwijze en
de wijze van kwantificering, wordt beschreven net voor de algemene conclusie. De cijfers bevinden
zich als bijlage bij deze nota.
Deze discussie kadert ook in het optrekken van de jaarlijkse gemeentelijke subsidie van Zolad+. Onze
oefening is er op gericht aan te kunnen tonen dat het werk dat de erfgoedconsulenten uitvoeren een
meerwaarde betekent voor de aan Zolad+ deelnemende gemeenten.

Analyse
Uit de analyse kunnen naar werklast de volgende conclusies worden getrokken:
Archeologisch erfgoed
 Uit de ratio intern/extern blijkt dat de gemeenten Bilzen en Riemst hier het beste scoren.
Voeren scoort schijnbaar ondermaats, maar dit is functie van het speciale karakter in Voeren
qua dossiervorming (bv. weinig nieuwbouwdossiers) en het feit dat Voeren slechts in 2010
tot Zolad+ toetrad.
 Met respectievelijk 7%, 7% en 5% blijven Lanaken, Riemst en Bilzen ver onder het Vlaamse
gemiddelde (10%) qua dossiers met gevolg. Ook hier scoort Voeren slecht, maar dat is
opnieuw functie van het speciale karakter van Voeren: wanneer er ingrepen gebeuren, is het
meteen grootschalig en alleen al uit hoofde van deze grootschaligheid komen we tot een
vervolg na het geven van een advies.
 Bij alle gemeenten is er grosso modo een goed evenwicht in de uurverdeling tussen interne
en externe dossiers. Enkel Lanaken is een uitschieter, maar dit is te verklaren door de
redactie van het boek over Europark.
Bouwkundig erfgoed
 De ratio intern/extern is bij het bouwkundig erfgoed aanzienlijk lager dan bij het
archeologisch erfgoed. De reden hiervoor is dat de werking rond bouwkundig erfgoed in
2010 is opgestart en dat belangrijke interne projecten pas vanaf eind 2011, 2012 echt op
gang zijn gekomen. Het gaat daarbij vaak om tijdsintensieve projecten, die daarom
vanzelfsprekend minder in aantal zijn. De adviezen die als intern worden beschouwd wegen
bovendien enkel door in de uren en niet in aantal, omdat ze niet exhaustief zijn opgesomd.
 In de uurverdeling is er m.n. ofwel een behoorlijk evenwicht tussen interne en externe
dossiers of slaat het gewicht door naar interne dossiers voor Bilzen en Riemst.
 De verschillen tussen de gemeenten onderling naar tijdsbesteding en doorwegen van
bepaalde taken zijn deels te verklaren door de aard en de hoeveelheid van het (beschermde)
erfgoed, deels door de input van de gemeenten. Dit is bovendien een analyse over een
beginnende werking, er staan nog heel wat projecten op stapel. Een nieuwe analyse in 2015
zal waarschijnlijk een meer evenwichtig beeld geven wat interne projecten betreft.
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Uit de analyse kunnen naar opbrengst voor de gemeente de volgende conclusies worden getrokken:
 Zolad+ kost de gemeenten gemiddeld op jaarbasis ca. 8.000 €, maar levert diezelfde
gemeenten jaarlijks gemiddeld ca. 13.000 € op. Dit betekent dat Zolad+ een jaarlijkse
gemiddelde meerwaarde creëert van ca. 5.000 € per gemeente.
 Louter op basis van de som van de interne en externe uren die Zolad+ voor de gemeente
presteert (à 40€/u) blijkt dat de gemeenten optimaal gebruik maken van hun uitgekeerde
subsidie. Zo is de winst voor de gemeente Lanaken 1.678,28 €, voor Riemst 40.577,20 €, voor
Bilzen 7.736,75 € en voor Voeren 13.136,35 €.
 Mochten de gemeenten de externe dossiers door de eigen personeelsleden laten
behandelen dan had dat de gemeente Lanaken 17.240 € gekost, de gemeente Riemst 28.160
€, de gemeente Bilzen 19.400 € en de gemeente Voeren 14.400 €. Het deelnemen aan Zolad+
is dus aanzienlijk voordeliger voor de gemeenten.
 Mochten de gemeenten diezelfde dossiers uitbesteed hebben dan zou dat, uitgaande van
een doorsnee kost van 80 € op uurbasis, de gemeente Lanaken 34.480 € gekost hebben, de
gemeente Riemst 56.320 €, de gemeente Bilzen 38.800 € en de gemeente Voeren 28.800 €.
Hieruit blijkt dat de meerwaarde die Zolad+ creëert vele malen hoger ligt dan in het eerste
punt aangehaald.
Werkwijze en kwantificering
Oplijsting dossiers per gemeente
In de oplijsting figureren alle dossiers waar de erfgoedconsulenten in de periode tussen januari 2010
en december 2012 aan werkten. Voor bouwkundig erfgoed moet dadelijk de nuance opgetekend
worden dat 2010 een opstartjaar was en hierdoor de getallen min of meer een vertekend beeld
(kunnen) geven. In de oplijsting is voor archeologie geen rekening gehouden met de tijd die is
besteed aan het adviseren van de dossiers in het kader van vergunningsaanvragen, omdat deze
verwaarloosbaar is op het totaal aantal besteedde uren per gemeente. De advisering is wel berekend
aan de hand van de hoeveelheid verwerkte dossiers (zie verder). Voor bouwkundig erfgoed is deze
werklast wel meegerekend omdat het stedenbouwkundig advies voor heel wat dossiers de kern
vormt van de input van Zolad+. Zaken die niet als dossier worden aanzien zijn: algemene
administratie t.a.v. de organisatie, reistijd, studiedagen, algemene vergaderingen, raden van bestuur,
lezingen, presentaties, de ZOLAD-tentoonstelling12, werkbezoeken buiten het bestek van een lopend
dossier, opstellen van persberichten, redigeren van teksten of het opstellen van beleidsteksten zoals
jaarverslagen of onderhavig document.
Onderscheid intern/extern
Alle dossiers die aangemerkt staan als extern zijn alle dossiers die zelfs zonder de aanwezigheid van
Zolad+ in de gemeente zouden zijn voorgekomen. Het gaat met name over dossiers die
geïnitialiseerd zijn door o.m. de deelnemende gemeenten als bouwheer, de Vlaamse overheid,
andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en overkoepelende organisaties zoals de
huisvestingsmaatschappijen, en particulieren. Met ‘intern’ worden alle initiatieven van Zolad+
bedoeld in het kader van beleid, publiekswerking, ontsluiting,… De opdeling is nuttig om de
meerwaarde van Zolad+ te toetsen. De ratio intern/extern moet gezien worden als indicatie in
hoeverre Zolad+ betrokken wordt in de gemeentelijke administratie en van de graad van participatie
van de gemeenten. Zolad+ zelf streeft naar een getal boven 50% of zo dicht mogelijk bij 1.

12

De werklast van deze tentoonstelling is niet opgenomen in de tabel. Ze zou immers een dermate vertekend
beeld geven tussen de verschillende gemeenten. Er werd naar schatting gedurende 3 maanden full-time
gewerkt aan deze tentoonstelling en het bijhorende boek (ca. 450 uur).
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Schatting van dossierlast en werkuren
Er is gepoogd de uren van de dossiers te schatten in grote blokken van 4 uren (halve dagen) of
veelvouden daarvan. Hierbij is de tijd die besteed is aan het adviseren, aan administratie of aan
reistijd niet meegeteld.
Uurtarief à 40 € en 80 €
Het uurtarief van 40 € is berekend op een doorsnee werknemer van A- of B-niveau met een zekere
anciënniteit. Wij gingen er in onze berekening met name van uit dat externe dossiers (bij afwezigheid
van Zolad+) opgevolgd zou moeten worden door een afgevaardigde van de gemeente. In sommige
gevallen zou dit niet voldoende zijn geweest en zou een extern studiebureau moeten aangesproken
worden. Vandaar dat in de analyse ook rekening is gehouden met een uurtarief van 80 €, zijnde het
uurtarief van een doorsnee medewerker bij een studiebureau. Hierbij dient opgemerkt dat mogelijk
ook een projectleider zou betrokken geweest zijn (à 115 €/u).
Periode
Zoals hoger reeds gesteld is deze analyse gemaakt op basis van de gegevens van drie werkjaren. Om
dus een idee te krijgen naar de last op jaarbasis dienen alle getallen (behalve de uren) door drie te
worden gedeeld .
Advisering archeologie
De advisering is berekend aan de hand van de hoeveelheid verwerkte dossiers en of deze dossiers
erna een gevolg kregen in de vorm van een archeologisch (voor)onderzoek. Indien Zolad+ de
nationale trend volgt zou dit getal onder de 10% moeten liggen. Uiteraard hangt dit getal ook af van
de graad van bebouwing/open karakter van de gemeente.
Wij hebben er ook voor gekozen om de dossiers, voor zover mogelijk, aan te merken wanneer ze in
een pre-adviestraject behandeld zijn. Dit is nuttig om aan te geven dat in dit dossier vier tot soms zes
maand vooruit is gewerkt. Ook dit is immers kostenbesparend naar bv. directievoering of coördinatie
van/middels een studiebureau.
Bedenkingen
Uit de analyse blijkt dat Zolad+ op een goede manier wordt ingeschakeld in de gemeentelijke
werking; bij sommige gemeenten is hier zelfs ruimte voor verbetering. Zoals aangetoond
verschillende de getallen van gemeente tot gemeente enkel omdat het erfgoed van (en de situatie in)
de gemeenten verschillend zijn. Op basis van de getallen (en dan vooral deze van de ‘externe’
projecten) moet ook besloten worden dat Zolad+ een aanzienlijke meerwaarde genereert op het
budget van de gemeente of op dat van haar projecten.
Wij herinneren de lezer er tot slot nog eens aan dat de uren die wij in deze nota analyseerden slechts
het topje van de ijsberg vormen: het zijn enkel deze taken die objectief kwantificeerbaar zijn die
werden opgenomen: meer dan de helft van de werktijd is hier niet in opgenomen. De financiële
impact van Zolad+ op de gemeente is dan ook vele malen hoger (en dus positiever) dan hier
aangetoond.
Wij zijn bovendien van oordeel dat de meerwaarde van Zolad+ op een redelijke manier
beargumenteerd werd en mogelijk kan vertaald worden naar een verhoging van de werkingsgelden.
Wij willen hier dan ook pleiten om een zekere continuïteit in onze werking te verzekeren. Zoals
geweten heeft Zolad+ het financieel moeilijk. Het zou dan ook spijtig zijn mocht de ondertussen
gecreëerde meerwaarde zomaar verdwijnen door financiële problemen.
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Bijlage 10. Voorstellen opvolging bouwkundig erfgoed (Bilzen)

Burgemeester Sauwens stelde de vraag een aantal voorstellen te doen i.v.m. de monitoring van
bouwkundig erfgoed in Bilzen. Om gerichte voorstellen te kunnen doen, werd allereerst een
overzicht opgesteld van het erfgoed, met de eigendomssituatie, de huidige bouwfysische toestand
en stand van zaken van eventuele lopende dossiers.
Bilzen telt 43 beschermde monumenten, 15 stads- en dorpsgezichten, de vastgestelde inventaris
bouwkundig erfgoed bevat ca. 210 panden.
Punt 1 beschrijft hoe dit overzicht van het bouwkundig erfgoed beheerd kan worden. Onder punten
2, 3 en 4 worden enkele algemene voorstellen gedaan die het beheer van het erfgoed kunnen
verbeteren. Deze zijn opgedeeld op basis van drie groepen van eigenaars/beheerders, m.n. erfgoed
in eigendom van de stad, van kerkbesturen en van particuliere eigenaars. Er wordt prioriteit gegeven
aan de monumenten in eigendom van de stad. Voor deze voorstellen wordt dan ook een concreet
actieplan opgesteld. Voorstellen voor het overige bouwkundig erfgoed blijven voorlopig eerder
summier. Op vraag van de stad kunnen een aantal van deze punten eveneens verder uitgewerkt
worden.
1. Overzicht bouwkundig erfgoed
Lijst bouwkundig erfgoed – fiches lopende dossiers
ZOLAD+ stelde een overzicht op van het beschermde erfgoed, met de eigendomssituatie, de huidige
bouwfysische toestand en stand van zaken van eventuele lopende dossiers. Voor het nietbeschermde erfgoed werd een aantal (mogelijke) probleemgevallen opgelijst, op basis van foto’s die
de heemkringen van Bilzen in het voorjaar en zomer van 2011 verzamelden en op basis van kennis
van lopende dossiers. De Excel-lijst is toegevoegd als bijlage.
Deze lijst zal door ZOLAD+ voortdurend bijgewerkt worden en periodiek overlopen worden met de
gemeentelijke diensten (RO, TD) om de lopende dossiers op te volgen en tijdig op te kunnen treden
bij potentiële probleemgevallen. ZOLAD+ zal voor elk lopend dossier ook een meer gedetailleerde
fiche opmaken waarin de verschillende acties worden bijgehouden.
Erfgoedkaart
Deze gegevens zullen gekoppeld worden aan de beleidskaart onroerend erfgoed van ZOLAD+, die
momenteel (februari 2012) in opmaak is. Relevante informatie (de toestand van de gebouwen (goed,
redelijk, slecht), probleemdossiers, lopende dossiers, leden monumentenwacht etc.) wordt vertaald
naar GIS en kan zo makkelijk gevisualiseerd en opgevraagd worden.

2. Bouwkundig erfgoed in eigendom van de stad Bilzen
Een tiental van de beschermde monumenten in Bilzen zijn eigendom van de stad. Deze zijn ofwel in
goede staat ofwel is een restauratiedossier lopende. De stad kocht de voorbije jaren enkele
probleemmonumenten aan en zocht naar een nieuwe bestemming. De gebouwen worden in het
algemeen goed beheerd en de (vroegere) probleemgevallen werden/worden aangepakt. Het enige
monument dat nog geen duurzame bestemming heeft en aan restauratie toe is, is kasteel Edelhof in
Munsterbilzen.
De restauratiedossiers worden administratief opgevolgd door een dossierbeheerder, de technische
kant wordt opgevolgd door de gebouwenbeheerder van de stad. Onderhoud van de gebouwen
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gebeurt nu eerder ad hoc, afhankelijk van de noden. Het is zinvol om een
meerjarenonderhoudsplanning op te stellen om een overzicht van de werken en kosten te krijgen.
De eerste stap die daarvoor genomen kan worden is aansluiting van de gebouwen bij
Monumentenwacht vzw. Deze dienst, ondersteund door de Vlaamse Overheid en de provincies, is
gespecialiseerd in het inspecteren van bouwkundig erfgoed. Ze voeren om de drie jaar een grondige
inspectie uit van de aangesloten gebouwen en stellen een gedetailleerd toestandsrapport op met
aanbevelingen voor onderhoud. Zaal Hartenberg in Eigenbilzen en het Begijnhofhuisje zijn voorlopig
de enige monumenten die aangesloten zijn bij Monumentenwacht.
Op basis van de rapporten van Monumentenwacht kan door de dienst Infrastructuur een
onderhoudsplanning opgesteld worden.
Wat betreft bescherming tegen inbraak, diefstal, brand en blikseminslag, biedt het agentschap
Onroerend Erfgoed een eigen beveiligingsconcept aan, met inbegrip van een koppeling aan een
centrale meldkamer. Hierop kan ingeschreven worden via een ‘stockaanbesteding’. Wenselijkheid en
haalbaarheid worden onderzocht.
Concrete voorstellen, actiepunten






Draaiboek restauratiedossier:
op vraag van de gemeente Riemst stelde ZOLAD+ in 2011 een draaiboek samen voor
restauratiewerken in opdracht van de gemeente. Dit moet een leidraad bieden voor de
administratieve opvolging van de projecten t.b.v. de dossierbeheerders, die niet steeds
vertrouwd zijn met restauratiedossiers. Het draaiboek zal ter goedkeuring voorgelegd
worden aan het schepencollege van Bilzen en daarna ter beschikking gesteld van de
stedelijke diensten.
Monumentenwacht:
het bouwkundig erfgoed in eigendom van de stad wordt aangesloten bij Monumentenwacht.
ZOLAD+ werkt hiervoor een concreet voorstel uit dat eind februari wordt voorgelegd aan het
schepencollege.
Samenstelling van het inschrijvingsdossier wordt voorzien voor maart.
Na aanvaarding van het dossier door Monumentenwacht wordt een afspraak gemaakt voor
de inspectie van enkele gebouwen in Bilzen.
Het rapport van Monumentenwacht zal door de cel Gebouwen verwerkt worden in de
onderhoudsplanning van de gebouwen.
Beveiligingsconcept:
ZOLAD+ onderzoekt wenselijkheid, haalbaarheid, kostprijs van het beveiligingsconcept
(brand, diefstal, bliksem) van het agentschap Onroerend Erfgoed in samenspraak met de
gebouwenbeheerder van de stad. Op basis hiervan wordt een voorstel voor eventuele
aansluiting gedaan aan het college.

(In 2011 werd de onderhoudspremie voor lokale besturen afgeschaft, maar voor het tuinprieeltje aan
de Demerlaan, en de Sint-Rochuskapel kan wel nog gebruik gemaakt worden van de dubbele
onderhoudspremie (80%) voor ZEN-monumenten (Zonder Economisch Nut).)

3. Kerkelijk patrimonium
Het onderhoud van de kerken is een erg dure aangelegenheid, waarbij de stad zelf een groot deel
van de kosten draagt. De problematiek is actueel nu de kerken steeds minder bezocht worden en het
debat over herbestemming van religieuze gebouwen wordt gevoerd (cf. brief ‘Parochiekerken in
Vlaanderen’ van de voogdijminister). Op dit moment worden de financiën van de kerkbesturen
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opgevolgd door de stad. Onderhouds- en restauratiewerken worden echter inhoudelijk niet
opgevolgd en ondersteund. Gezien de belangrijke financiële bijdrage die de stad levert, lijkt het
wenselijk dat dit van naderbij opgevolgd en gestuurd wordt. De vraag van minister Bourgeois om een
langetermijnvisie uit te werken en de opmaak van de meerjarenbegroting voor 2014 zullen hierbij
een belangrijke rol spelen.
In 2011 werden de kerkfabrieken aangemoedigd en ondersteund om brand- en bliksembeveiliging te
voorzien. De meeste kerkfabrieken gingen hier op in. Andere mogelijkheden, los van of in aansluiting
bij de acties die genomen zullen worden in het kader van het ‘parochiekerkenplan’:
Voorstellen, mogelijkheden
 (verplichte?) aansluiting van alle kerken bij Monumentenwacht, voor zover dit nog niet het
geval is
 bijwerken draaiboek restauratiedossier in functie van kerkbesturen
 laten opstellen onderhoudsplanning op basis van rapporten Monumentenwacht
(onderzoeken wenselijkheid opmaak meerjarenonderhoudsplan met kostenraming door
Monumentenwacht)
 opvolging werken: nakijken restauratiedossier (verantwoording restauratieopties), opvolging
grote werven door technische dienst, minstens via werfverslagen, opvolging bijwerken,
meerwerken etc.
 verder aanmoedigen kerken die nog geen brand- en bliksembeveiliging voorzien hebben
 ondersteuning bij uitwerking veiligheidsmaatregelen (diefstal) Open Kerken in Bilzen
 opvolging project Stebo i.v.m. parochiekerken
 stimuleren nevenactiviteiten in kerken (bvb. officiële opening, rondleidingen in pas
gerestaureerde kerk,...)

4. Bouwkundig erfgoed in eigendom van particulieren
Beschermd erfgoed
De meeste beschermde monumenten in privé-eigendom lijken (vanaf straat) in redelijke tot goede
staat en zijn in gebruik. Er stellen zich geen acute problemen. Voor enkele panden die zich op dit
moment (nog) niet in goede staat bevinden is een dossier lopende. Deze worden opgevolgd door de
bevoegde instanties. Nu de hindernissen voor de Blondeswinning eindelijk van de baan zijn, blijft op
dit moment de abdissenwoning in Munsterbilzen nog problematisch.
Eventueel kunnen alle privé-eigenaars geïnformeerd worden over de bestaande regelgeving, zodat zij
(indien dit nog niet het geval was) goed op de hoogte zijn van de premiemogelijkheden e.d, en
aangemoedigd worden om het pand goed te (blijven) onderhouden. In geval van verwaarlozing kan
contact opgenomen worden met de eigenaars om hen aan te moedigen het nodige onderhoud uit te
voeren.
Niet-beschermd erfgoed
Gebouwen die opgenomen zijn in de inventaris van het bouwkundig erfgoed en leeg staan, werden
opgelijst. Ze zullen vergeleken worden met en, indien dit nog niet het geval is, opgenomen worden in
het leegstandsregister (lijst wordt besproken met de dienst Ruimtelijke Ordening).
Lopende dossiers worden opgelijst en worden verder opgevolgd door de dienst RO en ZOLAD+.
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Voorstellen, mogelijkheden
 samenstellen infopakket wetgeving, premies, fiscale aftrek, monumentenwacht e.d. t.b.v.
eigenaars beschermd erfgoed
 infovergadering regelgeving beschermd erfgoed
 aanmoediging en ondersteuning lidmaatschap Monumentenwacht (bvb. stad betaalt eerste
jaar lidgeld of eenmalig inspectiekosten, ...)
 gemeentelijk premiereglement voor onderhoudswerken aan beschermd en niet-beschermd
bouwkundig erfgoed
 opname verwaarloosd en leegstaand bouwkundig erfgoed in verwaarlozings- en
leegstandsregister (wordt uitgevoerd)
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adviesnr

Genendries 13

Laugs Boudewijn

Winandus 6

CHE

Vos Peter

beschermd landschap

Ligging

ankerplaats

outtake

Architect

geïnventariseerd

intake

Aanvrager

monument

Datum advies

stads- of dorpsgezicht

Datum
ontvangst

monument

Ons kenmerk

gezichtsveld

Hoofdgemeente

beschermd

Id.

niet beschermd

Bijlage 11. Register van uitgebrachte adviezen bouwkundig erfgoed

Betreft

Advies

Advies R&E

vergunning

verbouwen van een hoeve
verbouwen van een schuur tot
conciergewoning en kantoor
verbouwen en renoveren van een garage met
bergruimte

nvt

x

x

uitbreiding bestaande woning
slopen van een bestaande woning met
bijbouwen en bouwen van 2
eengezinswoningen met carport

gunstig

nr.
1

Riemst

R/2012/1/1/BE

13/01/2012 nvt

2

Voeren

V/2012/1/2/BE

10/01/2012

3
4

Voeren

V/2012/2/3/BE

10/01/2012

Onderdorp 45

V/2012/3/4/BE

10/01/2012

25/01/2012 Halders Remy
26/01/2012 Meyers Dominique

Loix Jos

Voeren

Meeckers Eric

Varnstraat 12

5

Voeren

V/2012/4/5/BE

10/01/2012

26/01/2012 Broers Kevin

Konijnsberg 9

6
7
8

Voeren

V/2012/5/6/BE

10/01/2012

bouwen van 2 woningen

gunstig

Voeren

V/2012/6/7/BE

13/01/2012

26/01/2012 Vestio
26/01/2012 Van Poecke Michiel

Fafchamps Emmanuel
DFM architectural
office
Laugs Boudewijn

Krindaal 16

x

verbouwen van een woonhuis

gunstig

Voeren

V/2012/7/8/BE

13/01/2012

Ketelslegers Serge

Schophem 75

x

ongunstig

9

Voeren

V/2012/8/9/BE

16/01/2012

26/01/2012 Meyers Dominique

Meeckers Eric

Varnstraat 16

10

Riemst

R/2012/2/10/BE

17/01/2012

26/01/2012 D'Hollander - Boosten

Barchi

Bolderstraat 27a

11

Voeren

V/2012/9/11/BE

17/01/2012 nvt

Laugs Boudewijn

Teuven-Dorp - Gieveldstraat 58-2

x

verbouwen van een schuur tot woning
verbouwen van een bergruimte tot
vakantieverblijf
oprichten van een eengezinswoning en
vrijstaande autobergplaats
verbouwen van een pand tot vakantieverblijf
voor groepen

12
13

Voeren

V/2012/10/12/BE

17/01/2012

x

uitbreiding van een woning

gunstig

Riemst

R/2012/3/13/BE

24/01/2012

gunstig

x

Voeren

V/2012/11/14/BE

27/01/2012

x

particuliere woning in HOB
bouwen van een landbouwloods voor de
opslag van mest en machines

gunstig

x

herbestemming
verbouwing en bestemmingswijziging van
voormalige schrijnwerkerij
verbouwing en bestemmingswijziging van
voormalige schrijnwerkerij tot 2 woningen

preadvies

14
15

Lanaken L/2012/1/15/BE

16

Lanaken L/2012/2/16/BE

17
18

Lanaken L/2012/3/17/BE

2/02/2012

6/02/2012 Jurres André

6/02/2012 Herens Michael

x

x

uitbreiding woning

(geen bezwaar)

Cielen Nico

Kruisherenstraat 32a, 34, 34a

x

(geen bezwaar)

Leemen Marc

Krindaal 11

verkaveling
verbouwing bestaand atelier en groepslogies
naar 6 vakantielogies

Gielen Rudi

Bodemstraat 15

x

verbouwen van een woning met stallingen

(geen bezwaar)

Nijsten Dirk

Berenhofstraat 60

x

verbouwen van een eengezinswoning

gunstig

S. Maurissen

Omstraat 2

Cleuren Guy

Dorpsstraat

x

Tielens Edward

Schophem 24

x

H. Sap

Oudeweg 26

Vanstapel Els

Peperstraat 48

Lourtie Frederic

24/02/2012

R/2012/6/21/BE

27/02/2012 nvt

Cielen Nico

20/03/2012 Malcorps Ria
Van der Velden Peter

1/03/2012 Geurts - Maesen
Pagnaer C
1/03/2012 nvt
6/03/2012
8/03/2012 Kleine Landeigendom
1/02/2012

14/03/2012

nvt

Grote Straat 37

V/2012/12/20/BE

14/03/2012

x

x

Leon Hermanslaan

Riemst

R/2012/8/26/BE

x

21/03/2012 Sluiter Carlo
21/03/2012 D. van Uijen

27
28

Riemst

R/2012/9/27/BE

16/03/2012 nvt

Voeren

V/2012/14/28/BE

16/03/2012

29

Riemst

R/2012/10/29/BE

21/03/2012 nvt

30

Bilzen

B/2012/2/30/BE

22/03/2012

Deuss Marie-Josée

21/03/2012 Magnée Theodorus

Veld
Engelen Mathi
Stationsstraat 99
Förster Norbert / Greefs
Petra
Leon Hermanslaan

vzw parochiaal cc Millen Architectenlab bvba
6/04/2012 Jans Peter

x

Dubois J.

x
x
x

x

x

x

Konijnsberg 2-4

x

x

Tikkelsteeg 7

x

Dorpsstraat 77

x

preadvies
preadvies

gunstig

nieuwbouw woning + bureel

x

x

gunstig

Gielen Rudi

Voeren

V/2012/13/25/BE

x

x

gunstig

Förster Norbert

20
21
22
23
24

Riemst

x

x

gunstig

15/02/2012 Wijnen François
Vossen-Voets

23/02/2012 nvt

Voeren

x

x

x

R/2012/5/19/BE

R/2012/7/24/BE

Mostert 2a-2b

x

gunstig

Fafchamps Emmanuel

Riemst

Riemst

x

x

6/02/2012 Piedboeuf Armand
23/01/2012 Bobbaerts
De Clecrq Gunter / Smeets
8/02/2012 W

19

B/2012/1/23/BE

x
x

gunstig ovw

x

21/02/2012 nvt

Bilzen

x

Embrechts Jean-Claude De Plank 126
Levenstond Mathieu
Pater Vanweertplein 35a

R/2012/4/18/BE

25
26

Loo Maurice

ingreep
x

26/01/2012 Milius Henk
6/02/2012 Cleuren Walter

Riemst

Lanaken L/2012/4/22/BE

bouwheer
Kunz-Heems

weigering

nvt
bouwen van sociale woningen
gunstig
verbouwen van een stalling en bouwen van een
carport
gunstig
uitbreiding woonhuis
gunstig

x

x

verkaveling

x
x

bouwen van een achterbouw
uitbreiding parochiaal cultureel centrum met
keukenvleugel en inkomportaal
verbouwen van bestaande stallingen voor
landbouwvoertuigen

gunstig
nvt

x

gunstig
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31
32

Riemst

R/2012/11/31/BE

Riemst

R/2012/12/32/BE

4/04/2012

33
34

Voeren

V/2012/15/33/BE

11/04/2012

Voeren

V/2012/16/34/BE

35

Voeren

V/2012/17/35/BE

36

Bilzen

37
38

26/03/2012 nvt

Houben-Vrijens

Loix Jos

2/05/2012 Palmans Robert

Avergat 68c

x

Trinellestraat 1a

x

bouwen van een eengezinswoning

nvt

verkaveling
functiewijziging van 2 semipermanente
woningen naar permanente woningen

gunstig ovw

x
x

gunstig

x

gunstig

Fafchamps Emmanuel

18/04/2012

10/05/2012 Piron Freddy
10/05/2012 Gaens Stijn

nvt

Vitschen 40

x

bouwen van een paardenstal

18/04/2012

10/05/2012 Claes Pieter

Knap 35

x

23/04/2012

23/05/2012 De Busschere-Wolfs

Perronstraat 24

x

Bilzen

B/2012/4/37/BE

23/04/2012

10/05/2012 stad Bilzen

studiecel stad Bilzen

Kasteelstraat

x

bouwen van een vrijstaande woning
verbouwing raamopening en isoleren
voorgevel
aanleg van een voetpad in functie van
toegankelijkheid

gunstig

B/2012/3/36/BE

Pelkmans Liesbeth
De Busschere-Wolfs
architecten

Riemst

R/2012/13/38/BE

24/04/2012 nvt

Bastiaens Stefan

Gielen Rudi

Grenadiersweg 7

x

39

Riemst

R/2012/14/39/BE

25/04/2012 nvt

Liesens Hilde

x

40

Voeren

V/2012/18/40/BE

25/04/2012

41

Bilzen

B/2012/5/41/BE

42

Bilzen

B/2012/6/42/BE

4/05/2012

43

Riemst

R/2012/15/43/BE

8/05/2012

44

Bilzen

B/2012/7/44/BE

3/05/2012 nvt

Atelier cAs architecten

45

Riemst

R/2012/16/45/BE

16/05/2012 nvt

Reijnders - Desplenter

Atelier cAs architecten Zangerheistraat +101
nvt
Bolderstraat 23

46

Riemst

R/2012/17/46/BE

21/05/2012 nvt

Stassen - Spruit

Gielen Rudi

Bergstraat 58

47

Riemst

R/2012/18/47/BE

21/05/2012

Laugs Boudewijn

Sabbestraat 4

nvt

Heirbaan 334

Laugs Boudewijn

Waterstraat 25

Levenstond Mathieu

Trinellestraat 4

5/07/2012 Malcorps Ria

Leemen Marc

Krindaal 11

48

Lanaken

L/2012/5/48/BE

Elvenschans 1

x

gunstig

x

gunstig

x

verbouwen van een bestaand café met woning
uitbreiden en verbouwen van een
eengezinswoning

nvt

x

regularisatie van een bestaande woning

gunstig

principiële vraag naar mogelijkheid tot sloop

preadvies

verbouwen van een commercieel pand

gunstig

bouwen van twee gezinswoningen

ongunstig

maken van raamopening

nvt

kappen van vier fruitbomen

(geen bezwaar)

x

bouwen van een halfopen bebouwing

(geen bezwaar)

x

verbouwing schuur en woonhuis

gunstig

x

sloop ikv hoogdringendheid

preadvies

x

heropbouw ingestorte stal

preadvies

verbouwing woning

(geen bezwaar) x

regularisatie bestemmingswijziging
regularisatie van de uitbreiding van een
bestaande woning
verbouwing van een bestaande opslagplaats
tot kantoor en appartement
verbouwing van een handelspand tot
appartement
verbouwen van een woonhuis, schuur en
bijgebouw tot woonhuis, schuur en 2
vakantiegroepsverblijven

gunstig

Bruninx Sofie

Genendries 22a

10/05/2012 Bakker Jan
3/05/2012 Pauly Marina

Nivelle Jean-Pierre

Waterval 10

x

Noppenstraat 13

x

23/05/2012 nv ING Bank
7/06/2012 Jans-Lenaerts

Labo architecten

Markt

Beneens Jef

Reggerstraat 67-67a

19/06/2012 Commisso Patrick
7/06/2012 Kusters Jozef

x

x

x

x
x

x
x

49

Riemst

R/2012/19/49/BE

50

Riemst

R/2012/20/50/BE

11/06/2012 Hoff Hans
Dewaleff Sabrina
31/05/2012 nvt

51

Voeren

V/2012/19/51/BE

29/06/2012

52

Voeren

V/2012/20/52/BE

4/07/2012

5/07/2012 Belboom Marcel

Fafchamps Emmanuel

Heuvelke 3

x

x

53

Voeren

V/2012/21/53/BE

6/07/2012

3/08/2012 Lhomme Philippe

Fafchamps Emmanuel

Molen 10

x

x

54

Voeren

V/2012/22/54/BE

6/07/2012

3/08/2012 Meens Tim

Fafchamps Emmanuel

Einde 39

55

Voeren

V/2012/23/55/BE

10/07/2012

16/08/2012 Banens Frederikus

Laugs Boudewijn

Middelhof 1

56

Riemst

R/2012/21/56/BE

23/07/2012

13/08/2012 Hoff Hans

Laugs Boudewijn

Waterstraat 25

x

57

Riemst

R/2012/22/57/BE

9/08/2012 nvt

Kerkfabriek Snt-Hubertus

Sint-Hubertusstraat 13

x

58

Riemst

R/2012/23/58/BE

9/08/2012 nvt

Merken Luc

Beckers Eddy

Tongersesteenweg 58

59

Riemst

R/2012/24/59/BE

9/08/2012 nvt

Van Rennes Jacob

Janssen Michel

Kasteelstraat 9

x

60

Riemst

R/2012/25/60/BE

9/08/2012 nvt

Steegen Arnold

Jongen Peter

Pastoor Bollenstraat 8

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

stabilisatie van een mergelhoeve met herbouw
van het ingestorte deel poortgebouw
plaatsen van een nooddeur an aanleggen van
een afhellend vlak vaan de oostkant van de
zaal onder de kerk
verkavelen van percelen met woning tot een
bijkomend lot voor open bebouwing
nieuwbouw bijkomende wijnkelder onder tuin
van wijnkasteel Genoelselderen

(geen bezwaar) x

x
x

x

gunstig
gunstig

x

gunstig

x

gunstig ovw

x

gunstig ovw

x

nvt

x

(geen bezwaar)
nvt

x

verbouwen van een pastorie tot schoolgebouw nvt

x
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61

Riemst

R/2012/26/61/BE

9/08/2012 nvt

Meesen Jeroen

62

Riemst

R/2012/27/62/BE

9/08/2012 nvt

Gemeentebestuur Riemst Cleuren - Merken

63

Bilzen

B/2012/8/63/BE

9/08/2012

64

Bilzen

B/2012/9/64/BE

9/08/2012
9/08/2012
4/09/2012

Barchi bvba

Hoekstraat 88

x

Sint-Maartenstraat

x

27/08/2012 stad Bilzen
Belfius Bank nv,
agentschap
27/08/2012 Munsterbilzen
Colson Rina - Colson
27/08/2012 Katya
7/09/2012 Laumont

nvt

Reekstraat-Bosselaar

nvt

Panisstraat 9

Architecten.punt bvba
nvt

Korenstraat 22
Daalbroekstraat 66

x

x

renoveren van een boerderij tot een
tweewoonst
slopen van de oude schoolgebouwen en
bouwen van een nieuwe basisschool
kappen van een kastanjedreef en vervangen
door fladderiepen

x

x

65
66

Bilzen B/2012/10/65/BE
Lanaken L/2012/6/66/BE

67

Voeren

4/09/2012 Coppens Sander
17/09/2012 Magnée Theodorus

Withuisstraat 18

Voeren

V/2012/24/67/BE 6/08/2012
V/2012/25/68/BE 24/05/2012

Moors Laurent

68

Lourtie Frederic

Konijnsberg 2-4

69

Voeren

V/2012/26/69/BE 6/09/2012

17/09/2012 Ernens Eugene

Janssen Michel

Crutzberg 1

70

Bilzen

B/2012/11/70/BE 13/09/2012

17/09/2012 Valkeneers Patrick

Drieskens - Duboiw

Tipstraat 114a

71

Bilzen

B/2012/12/71/BE 17/09/2012

28/09/2012 Hardy John

Cleuren-Merken

Grote Spouwenstraat 22

72

Bilzen

B/2012/13/72/BE 21/09/2012

Drieskens - Dubois

Kogelstraat

x

73

Riemst

R/2012/28/73/BE 19/09/2012

28/09/2012 Woonzo cvba

Levenstond Mathieu

Statiestraat 17

x

74

Riemst

28/09/2012 Slechten - Castermans
1/10/2012 Solid Invest S.A.

Hoolstraat 6

x

Voeren

R/2012/29/74/BE 21/09/2012
V/2012/27/75/BE 19/09/2012

Bruninx Leentje

75

Baiverlin Alain

Dorpsstraat 11-13

x

76

Lanaken L/2012/7/76/BE

23/08/2012 nvt

nvt

Walstraat

x

77

Lanaken L/2012/8/77/BE

10/09/2012 nvt

Vranken Marie Jeanne
Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening

nvt

Kiezelweg 314

78

Lanaken L/2012/9/78/BE

18/09/2012 nvt

Bijnens Carine

nvt

Walstraat

79

Voeren

V/2012/28/79/BE

80

Voeren

81

Riemst

82

Bilzen

83

Voeren

V/2012/29/80/BE
R/2012/30/81/BE
B/2012/14/82/BE
V/2012/30/83/BE

84

Bilzen

B/2012/15/84/BE 25/10/2012

85

Riemst

86

8/11/2012 Parochiaal Centrum vzw

nvt

x

Janssen Michel

Grammestraat

x

Meertens Xavier

Weersterweg 27

x

29/10/2012 Wuijts-Loyen

Tollenaers Jos

Graaf de Renessestraat

x

R/2012/31/85/BE 25/10/2012

21/11/2012 van der Staay

Janssen Michel

Kleine Molenstraat 9, 11, 12

Bilzen

B/2012/16/86/BE 15/11/2012

23/11/2012 Colimco nv

Maurissen Sylvain

Stationlaan 51

87

Riemst

R/2012/32/87/BE 7/11/2012

26/11/2012 Stassen - Arckens

Jongen Peter

Trinellestraat 19a

x

88

Voeren

V/2012/31/88/BE 15/11/2012

13/12/2012 Brans Boudewijn

Fafchamps Emmanuel

Veurs 71

x

89

Riemst

R/2012/33/89/BE 19/11/2012

14/12/2012 Verbiest Eti bvba

HVC architecten

Bodemstraat 13

x

90

Voeren

V/2012/32/90/BE 23/11/2012

13/12/2012 Biermans Andy

Meertens Xavier

Weersterweg 27

x

11/10/2012

8/11/2012 Janssen Michel
7/11/2012 Biermans Andy

x

bouwen van een handels-appartementsgebouw ongunstig
kappen van bomen
gunstig ovw
verbouwen tot een eengezinswoning,
bestemmingswijziging en reliëfwijziging
ongunstig
ontwerp van een achterbouw
gunstig
afwerking en herindeling van een bestaande
schuur tot opslag voor wijnbouw
gunstig
regularisatie veranda, buitenruimte en
tuinhuis
gunstig

x

gunstig

x

gunstig

x

gunstig

x

x

bouwen van 2 huizen
bouwen van 2 woningen (stedenbouwkundig
attest)

nvt

x

nvt

x

slopen van de watertoren van Veldwezelt
kappen van 1 kastanjeboom en 1 populier
(melding)

x

x
x

x

gunstig

x

x

x

x

gunstig

x

x

gunstig

slopen van pastorij met vrijstaand bijgebouw
omvormen van een gemeenschapszaaltje tot 2
sociale huurwoningen
bouwen van een eengezinswoning in open
bebouwing

x

Avergat 68b

(geen bezwaar)

verbouwing hooizolder naar woongelegenheid gunstig

x

Pley 1

24/10/2012 Smeets Johannes
24/10/2012 Haesen Leon

x

x

Jongen Peter

25/10/2012

x
x

Onderdorp 23

16/10/2012

x
x

Loix Jos

1/10/2012

vernieuwing uithangborden

(geen bezwaar)

x
x

x
x

x

nvt

x

(geen bezwaar)
bouven van een carport voor tractoren na
afbraak bestaand dak

gunstig ovw

bouwen van een tweewoonst

gunstig ovw

verkavelingswijziging

gunstig

verbouwing en uitbreiding van een woning
oprichten tuinberging, carport en overdekt
terras
restauratie en herbestemming van een als
monument beschermde watermolen tot molen +
woonst + gastenverblijf
afbraak van een handelshuis en oprichten van
een appartementsgebouw
verbouwen van een hoevedeel tot
eengezinswoning en tijdelijk verblijf
verbouwing van een bestaande woning met
praktijk voor vrij beroep
slopen van bestaande gebouwen, bouwen van
6 appartementen
regularisatie verbouwing en uitbreiding van ee
n woning

gunstig

x

gunstig

gunstig

x

ongunstig

x

gunstig

x

gunstig
ongunstig
gunstig
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Bijlage 12. Verslagen van de Raad van Bestuur

Verslag Raad van Bestuur 17/2/2012

Aanwezig:

14u30

Bilzen

Maike Meijers, Felix Puts, Eddy Vandoren, Ingrid Vanderhoydonck, Jean Maenen,
Jean Geeraerts, Judith Voets, Katelijne Beerten, Veerle Vansant en Tim Vanderbeken

Verontschuldigd:

Huub Broers, Jan Peumans, Alex Vangronsveld, Linda Bogaert, Alain
Vanderhoeven
_________________________________________________________________________________

1.

Goedkeuring vorig verslag (16/12/2011)
Het verslag wordt goedgekeurd.

2.

Financiën
a. stand van zaken
In kas zit nog slechts 1.179 €. Bilzen moet wel nog storten en Riemst moet het
restbedrag nog storten na goedkeuring van het schepencollege. Vanmorgen werd de
verhoging van de gemeentelijke bijdrage nog besproken op de besparingscommissie van
Riemst. De verhoging werd niet goedgekeurd maar uitgesteld. Felix maakt de opmerking
dat Lanaken de bijdrage verhoogde op voorwaarde dat de andere leden ook
verhoogden. Maike zal ook nog de burgemeester contacteren [Actie MM].
b. Brief OE
Om Vlaanderen aan te manen de resultaatsverbintenis snel op te sturen én sneller uit te
betalen werd een brief aan de bevoegde instanties gericht. Er is vooralsnog geen
antwoord. Ingrid vraagt na [actie IVdh].
c. goedkeuring jaarrekening en begroting
De jaarrekening wordt goedgekeurd.
De begroting wordt licht aangepast [actie TV] en ook goedgekeurd.
d. 2de pensioenpijler (vervolg)
De raad beslist om 5.000 € te reserveren als uitbetaling van de 2de pensioenpijler. Tim
neemt contact op met Ethias voor een afspraak met Maike. [actie TV]

3.

IOED
a. Goedkeuring jaarverslag
Het jaarverslag wordt voorlopig goedgekeurd. Veerle en Tim wachten nog één week voor
de definitieve versie op te maken en te versturen voor druk.
b. Evaluatiegesprekken (vervolg)
Veerle en Tim verlaten de vergadering. Er zal een afspraak gemaakt worden om samen
de evaluatie te overlopen.
c. Beleidsadvieskaart (vervolg)
Tim licht kort de beleidskaart toe. Maike stelt voor dit ook voor te stellen op het
territoriumoverleg op 14/3, 9h00. Eddy regelt dit. [actie EV]
d. Stand van zaken bouwkundig erfgoed
Veerle licht de projecten toe.
Bilzen: Dag Open Kerken, inventarisatie bouwkundig erfgoed, aansluiting bij
Monumentenwacht
Riemst: project rond kapellen i.s.m. Regionaal Landschap
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Lanaken: werkplaatsen Leon Hermanslaan, woonzorgproject
zuurkoolfabriekje Stationsstraat
Voeren: fietsroutenetwerk, oud-gemeentehuis Teuven

Groenplaats,

e. Stand van zaken archeologie
Tim licht de projecten toe.
Lanaken: Veldwezelt-Hezerwater, bezoek aan Burgemeester Keulen
Riemst: Technische eisen beschermlingsdossier, Verkaveling Coenegrachts, Leembank
Voeren: Verkaveling Moelingen, Schans van Navagne
Bilzen: Commanderie, Uitbreiding KODB, Jonkholt
4.

Varia
a.

b.

Afscheid Jean Maenen
De raad bedankt Jean voor de jarenlang inzet en wenst hem een fijne pensionering. Jean
zal wel nog steeds uitgenodigd worden voor de raden van bestuur.
Vastleggen datum volgende vergadering
Vrijdag 11 mei 2012, 14h30 te Lanaken
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Agenda Raad van Bestuur 11/5/2012

14u30

Lanaken

Aanwezig: Jean Maenen, Linda Bogaert, Katelijne Beerten, Felix Puts, Alex Vangronsveld, Jean
Geraerts, Huub Broers, Maike Meijers, Veerle Vansant, Marie-Elise Smets
Verontschuldigd: Tim Vanderbeken, Judith Voets, Ingrid Vanderhoydonck, Marva Dexters, Eddy
Vandoren
_________________________________________________________________________________
1.

Goedkeuring vorig verslag (17/2/2011)
Het verslag wordt goedgekeurd.

2.

Financiën
a. stand van zaken
De laatste schijf van 2011 (20 000 €) is gestort. Er zit momenteel ca. 9000 € in kas. De
toelage van Riemst is nog niet gestort. Ook de verhoging van de bijdrage werd nog
steeds niet goedgekeurd. MM neemt voor een laatste keer informeel contact op met
burgemeester Mark Vos (actie MM).
b. mail Lanaken ivm toelage
De gemeente Lanaken liet weten dat zij ca. 250 € te veel gestort hebben als toelage aan
Zolad+. Volgens de nieuwe bevolkingscijfers echter zou Lanaken nog 22 € moeten bij
betalen. TV zal contact opnemen met Petra Kerkhofs om dit verder te regelen (actie TV).
de
c. 2 pensioenpijler (vervolg)
Ethias bezorgde een simulatie uitgaande van een premie van 5000 € per jaar, vanaf
2012. De raad vindt de simulatie te summier om een beslissing te nemen. Ze wenst meer
gedetailleerde simulaties te zien, waarbij ook het verleden in rekenschap wordt genomen.
TV en MM nemen contact op met Ethias voor bijkomende toelichting (actie TV).

3.

IOED
a. Stand van zaken bouwkundig erfgoed
a. Open Kerken
Op zondag 3 juni nemen 7 kerken in Bilzen deel aan Dag van de Open Kerken.
Zolad+ maakte infofolders voor elk van de kerken.
b. Lopende dossiers
Bilzen:
inventarisatie bouwkundig erfgoed: Onroerend Erfgoed kwam
toelichting geven bij de handleiding ‘inventariseren’ die gebruikt zal
worden in het project. Een vervolgafspraak met de heemkringen is
gepland.
Veerle zal toelichting geven op CBS over enkele voorstellen m.b.t. de
monitoring van bouwkundig erfgoed.
restauratie Petry, de Wandeling, dekenij Bilzen
Lanaken: het woonzorgproject aan de Groenplaats wordt voor een laatste keer
aangepast in functie van het indienen van de bouwaanvraag.
herbestemming Heidemolen
Riemst:
hoeve Bovenstraat, pastorie Zussen, hoeve de la Brassinestraat, ...
Voeren:
hoeve Driesschen, Waterval
b. Stand van zaken archeologie
a. Romboutstraat
de
Huisplattegrond uit, vermoedelijk, de 14 eeuw
Onderzoek afgerond op 30 april, op 2 mei startte de werkzaamheden
Goed overleg met bouwheer (Vestio)
Bilisium wil artikeltje besteden aan vondsten
b. Navagne
Projectgroepje opgericht met Voeren (Roland Vanmuysen) en Eijsden-Margraten
(Mirriam Schmits). Visietekst is klaar (beschikbaar op aanvraag) en zal dienen als
basis voor gemeenschappelijke collegebeslissing eind mei
Verschillende offertes opgevraagd voor onderbouwing dossier (geofysica,
archivalisch onderzoek en 3D beeldvorming)
154

Bijlagen bij Jaarverslag ZOLAD+ 2012

c. Steenboschkapel
Romeinse Villa langs FRNW.
Op vraag van de gidsen klein onderzoekje over gedaan. Conclusie: weinig
bekend en mogelijk resten ondergronds
John Nichols heeft vrijblijvend een scan gedaan en vermoedt ‘potenties’
Schreef offerte voor bijkomstig geofysisch onderzoek
Met resultaten kan Voeren ism Zolad+ archeologisch beschermen én toeristisch
weliswaar kleinschalig ‘ontsluiten’
Roland bereidt collegebesluit voor
d. Jonckholt
Rombout Nijssen levert eind mei de voorstudie op. Op basis hiervan wordt een
dossier opgestart dat moet leiden tot een inhoudelijke ontsluiting van de site
e. Lopende dossiers
Lanaken: Rozijnenstraat, bouw sociale woningen
Diverse projecten ter hoogte van Europark
leemontginning
Riemst:

Leemontginning
Op ’t reeck en Containerpark
De moult, verkaveling

Bilzen:

Tongersestraat, winkelgeheel
Dell-Buisen
geen projecten

Voeren:

c. Stand van zaken Fietsroutenetwerk
Toerisme Voeren had een aantal problemen met de fietskaart voor Voeren. Intussen werd
volgend compromis bereikt: er wordt geen kaart afgebeeld + niet alle knooppunten
worden vrijgegeven (lus Moelingen valt weg).
Drukkerij Liebens bezorgde de goedkoopste offerte. Per gemeente worden 100 boxen
gedrukt met de 4 kaarten, + een aantal losse kaarten van de eigen gemeente. Bilzen,
Riemst en Voeren zijn principieel akkoord. HB zal de nodige afspraken maken met
toerisme Voerstreek om verdere problemen te vermijden. Lanaken: na te vragen.
Gemeenten bepalen het aantal te drukken kaarten, opdat definitieve offerte opgevraagd
kan worden. De boxen zullen verkocht worden aan 6 €, de losse kaarten aan 2 €.
Een persvoorstelling van de fietskaarten kan doorgaan eind juni. bvb. korte fietstocht
(raakpunt routes, Lafelt/Rosmeer/Sieberg? start fietskluis?) + receptie. Tim stuurt brief
naar gemeenten i.v.m. projecttoelage van 2000 €. Deze kan gebruikt worden voor
persvoorstelling en druk fietsroutes.(actie TV)
d. OMD
Thema dit jaar is ‘Muziek, woord, beeld’. De programma’s van de 4 gemeenten zijn
ingediend. Zolad+ organiseert dit jaar geen gemeenschappelijke activiteit omwille van het
moeilijke thema, maar ondersteunt wel waar nodig.
Het programma samengevat:
Lanaken: kerken Neerharen en Veldwezelt + orgelconcert, Waterburcht
Bilzen: tentoonstelling ‘Tesi Samanunga’ ikv kunstenbiënnale Manifesta
Voeren: kunstenaar Rob Brouwers wordt in de kijker gezet, openstelling kerk ’s
Gravenvoeren
Riemst: grotten van Kanne, met concert door Festival van Vlaanderen in de grotten
4.

Varia
a.

b.

c.

Jaarverslag
Het drukken van het jaarverslag van 2011 kostte 580 €. FP stelt voor, als besparing, dit
volgend jaar op CD of stick aan te leveren en de gemeenten zelf te laten afdrukken.
Jonkholt
AVG vraagt bij de ontsluiting van Jonkholt ook aandacht te hebben voor fietsers.
Eventueel kan een fietspad later opgenomen worden in het Fietsroutenetwerk.
ontsluiting Norbertinessenklooster Rekem
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d.

AVG informeert naar stand van zaken. Tim probeerde eerder al afspraak te maken met
de mensen van Oud-Rekem, maar hierop kwam geen reactie. Op 16/5 gaat hij ter plaatse
kijken met Nele Goeminne van Monumentenwacht Archeologie.
Vastleggen datum volgende vergadering
14 september om 14.30 u in Voeren (of Riemst)
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Verslag Raad van Bestuur 14/9/2012

14u30

Voeren

Aanwezig

Felix Puts (vz), Huub Broers, Jean Maenen, Katelijne Beerten, Judith Voets,
Jean Geraerts, Eddy Vandoren, Linda Bogaert, Veerle Vansant, Tim
Vanderbeken (notulen)

Verontschuldigd

Maike Meijers, Jan Peumans, Alain Vanderhoeven, Alex Vangronsveld, MarieElise Smets

1.

Goedkeuring vorig verslag (11/5/2011)
Het verslag wordt goedgekeurd

2.

Financiën
a. Stand van zaken
Op de rekening staat op dit moment 30.600 €. De Vlaamse overheid stortte vorige week
de tweede schijf. De derde schijf komt er na oplevering van het jaarverslag in 2013.
b. Aankoop RSI-vriendelijk kantoormateriaal
De raad gaat akkoord met de aankoop van RSI-vriendelijk kantoormateriaal voor VV
[actie VV].
de
c. 2 pensioenpijler (vervolg)
Wegens afwezigheid van Maike wordt agendapunt verdaagd.

3.

IOED
a. Stand van zaken bouwkundig erfgoed
a. Projecten
i. Open Kerken: Dag van de Open Kerken in Bilzen was een succes. Overal
(behalve Rijkhoven) een goede opkomst en veel interesse.
ii. Inventaris: de inventaris van Lanaken werd deze zomer volledig
gecontroleerd en gefotografeerd. In Bilzen en Voeren werden enkele nieuwe
panden voorgedragen voor opname op de inventaris. In november is duidelijk
of de voorstellen aanvaard werden.
b. Lopende dossiers
i. Bilzen: Blondeswinning, hoeves Grote Spouwen,...
ii. Lanaken: project Groenplaats, Heidemolen
iii. Riemst: project funerair erfgoed, project kapellen,...
iv. Voeren: restauratie kerk Sint-Martens-Voeren en Moelingen, hoeve Middelhof
b. Stand van zaken archeologie
a. Voeren – Navagne
b. Voeren – Provinciale School
c. Voeren – Horstergrub
d. Riemst – Op ’t Reeck
e. Riemst – De Moult
f. Bilzen – ’t Jonckholt
g. Bilzen – Spelver
c. Stand van zaken Fietsroutenetwerk
De persvoorstelling was geslaagd. In de meeste regionale bijdragen werd aandacht
besteed aan de fietskaarten.
Kaarten zijn gedrukt, maar te laat opgeleverd. De drukker weet dit aan het traag drogen
van de inkt. Niettemin vertonen diverse folders nog vlekken. De raad vraagt de slechte
folders terug te brengen en een herdruk te vragen [actie TV].
Er kwam een vraag vanuit de VVV van Maastricht om ook daar de kaarten te verkopen. Er
zullen van de gemeenten 10 kaartboxen afgehouden worden om aan de VVV te geven.
d. Evaluatie OMD
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Door het goede weer vrij hoge opkomst in Bilzen, Lanaken en Voeren. De activiteit in
Riemst werd te elfder ure afgeblazen wegens lage kaartenverkoop.
TV doet relaas van vrijwilligersreceptie in Voeren. HB stelt voor het geplande gesprek met
Sweron op het AC plaats te laten vinden [actie TV].
e. Vervanging Thomas Beusen
In overleg met schepen Peumans werd voorgesteld om Thomas te laten vervangen door
Pieter Walbers. Pieter is monumentenambtenaar en zijn taak sluit inhoudelijk meer aan
met de activiteiten van Zolad+. De raad gaat hier mee akkoord maar wil ook een duidelijk
signaal aan Riemst geven dat ook de politieke vertegenwoordiging beter kan. De laatste
vergaderingen is Riemst noch politiek, noch ambtelijk vertegenwoordigd geweest. Dit
voedt enkel de misverstanden zoals er in het verleden al verschillende de revue zijn
gepasseerd. De raad betreurt dit en is van mening dat de misverstanden hun oorsprong
hebben in de ondervertegenwoordiging.
4.

Varia
a.

b.

c.

d.

Klacht Ronald Wenzlawski
TV licht de situatie toe. Het gaat om het verdwijnen/diefstal van twee Romeinse
gemmetjes (of bewerkte halfedelstenen) uit de brandkast van de toeristische dienst in
Riemst. In aanwezigheid van Roland werden de stukken in deze brandkast opgeslagen.
Na de verhuis van Zolad+ naar het gemeentehuis wou Zolad+ de stukken terug om
elders op te slaan. De stukken bleken echter verdwenen.
De raad is van oordeel dat er klacht moet neergelegd worden. Tegelijkertijd moet
onderzocht of de brandkast verzekerd is [actie TV].
Procedure nieuwe raad van bestuur
Art. 19 decreet IGS stelt “de duur en de wijze van beëindiging van het mandaat van
bestuurder worden statutair bepaald. Alle bestuurders zijn van rechtswege
ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van
algehele vernieuwing van de gemeenteraden en provincieraden. In voorkomend geval
duiden de deelnemende gemeenten en provincies in de loop van de maand januari
volgend op het jaar van de verkiezingen tot algehele vernieuwing van de gemeenteraden,
de nieuwe bestuurders aan. Zij treden aan op 1 februari daaropvolgend. De gebeurlijke
aanduiding van bestuurders door de andere deelnemers gebeurt dan in de loop van de
maand volgend op de installatie van hun eigen raden.
Zolad+ stuurt in elk geval een brief naar de gemeenten met de vraag of de bestuurders
kunnen aangeduid worden [actie TV].
Verhuis Zolad+
Er is een mogelijkheid dat Zolad+ kantoorruimte krijgt in Bilzen. Dit zal besproken worden
in februari 2013.
Vastleggen datum volgende vergadering
14 december 2012 (Bilzen) om 14h30
8 februari 2013 (Bilzen) om 14h30.
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Verslag Raad van Bestuur 14/12/2012

14u30

Bilzen

Aanwezig

Maike Meijers, Felix Puts, Judith Voets, Marie-Elise Smets, Eddy Vandoren,
Pieter Walbers, Veerle Vansant, Tim Vanderbeken (notulen)

Verontschuldigd

Huub Broers, Katelijne Beerten, Jan Peumans, Alain Vanderhoeven, Linda
Bogaert

Niet aanwezig

Alex Vangronsveld, Jean Geraerts

1.

Goedkeuring vorig verslag (14/9/2011)

2.

Financiën
a. Stand van zaken
Op de rekening staat op dit moment 2.781,62 €.
Riemst stort nog voor het einde van het jaar het saldo van onze toelage en de kosten
gemaakt voor de fietskaarten.
Bilzen stort 10.000 € voor de studie van Jonkholt. Dit geld kan tijdelijk gebruikt worden
om de overbrugging te maken.
Felix levert begin januari de resterende papieren aan A&Co [actie FP]

3.

de

b.

2 pensioenpijler (vervolg)
Er zou 5000 € op jaarbasis moeten voorzien worden om in te stappen in het voorstel van
Ethias. Dit geld is er op dit moment niet en zou dus door de gemeenten moeten voorzien
worden. Opnieuw wordt de discussie gevoerd over het structurele tekort waar Zolad+
sinds 2011 mee kampt. De vergadering is het erover eens dat de toelagen opnieuw
zullen moeten stijgen en ditmaal met ruimte voor de toekomst (loonstijging VV, stijging
levensduurte,…). TV maakt voorstel dat door de nieuwe ploeg moet bekeken worden
[actie TV]. Daarin wordt expliciet vermeld waarvoor het geld nodig is (lonen,
pensioenpijler,…). Er wordt ook verwezen naar de ambitienota waarin geopperd wordt
dat TV en VV op de loonlijst van een gemeente worden gezet.

c.

Ontwerp begroting 2013
Er werd een begroting opgemaakt en hieruit blijkt dat zelfs indien alle schijnbaar
‘overbodige’ kosten uit de begroting gelaten worden (drukkosten, onderzoekskosten,
representatiekosten,…) er een structureel tekort is van ca. 2000 €. Er wordt voorgesteld
dat Riemst de huur laat vallen, want dat is de enige kost waarop nog kan bespaard
worden. TV contacteert Mark Vos [Actie TV]. Zolad+ zou ook kantoorruimte kunnen
krijgen in Bilzen, voor een symbolische euro. TV en VV onderzoeken dit voorstel.
Er wordt met de nieuwe ploeg ook gekeken in hoeverre de provincie kan betrokken
worden. Er wordt aangedrongen bij de gemeenten het geld tijdig te storten.

IOED
a. Belangrijke lopende dossiers OE
a. Archeologie
Riemst:
Op het Reeck (preadvies)
De Moult (preadvies)
Overleg Caestert ivm beheer
drie studie-opdrachten (Lafelt, Herderen en Riemst)
Leemontginning (extern dossier)
Subsidiedossier
Lafelt Coenegrachts (intern dossier)
School Herderen (extern dossier)
Bilzen:
Spelver (preadvies)
Jonkholt
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Voeren:

Lanaken:

Navagne (intern dossier
Steenbosch (intern dossier)
Hoeneveld (2) (externe dossiers)
Horstergrub (externe dossiers)
Berg (externe dossiers)
Rozijnenstraat (intern)
Bedrijventerreinen pre-advies

b. Bouwkundig erfgoed
Bilzen:
uitbreiding inventaris Bilzen-centrum
opname inventaris panden Korenstraat
Riemst:
oproep vrijwilligers funerair erfgoed
schuur Kanne
hoeve De la Brassinestraat
hoeve Mergelstraat
...
Lanaken:
project Groenplaats bouwaanvraag
Voeren:
deelname Open Kerken 2013?
b. Afsprakennota met Agentschap OE
Er worden geen opmerkingen geformuleerd
c. Ambitienota
De nota wordt kort toegelicht. De nota zal worden voorgesteld aan de gemeentebesturen
d. Procedure nieuwe raad van bestuur (update)
Na contact met het Agentschap Binnenlands Bestuur is naar voor gekomen dat de huidige
bestuursploeg tot 1 februari 2013 nog acties kan ondernemen. Concreet betekent dit dat
het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting nog in januari kan goedgekeurd worden
door de ‘oude’ bestuursploeg.
e. Werkgroep
MM stelt voor een werkgroep op te richten rond publieksontsluiting. Er wordt te weinig
gedaan met de resultaten.

4.

Varia
a.
b.
c.

Verhuis Zolad+ (update)
(zie hoger)
Niet-betaling boeken Archaeobook
Er wordt een incassobureau ingeschakeld. MES geeft contactpersoon door [actie MES]
Vastleggen datum volgende vergadering en
25 januari 2013 (Riemst)
15 Februari 2013 (Bilzen), met de nieuwe ploeg
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