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Inleiding en dankwoord 

 
 
Beste lezer, 
 
 
2014 ligt ondertussen alweer een tijdje achter ons, tijd dus om eens achterom te kijken naar 
de activiteiten van de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Zolad+ in het afgelopen 
jaar. 
 
Het jaar 2014 zal de boeken in gaan als een baanbrekend jaar in de onroerenderfgoedsector, 
het nieuwe onroerenderfgoeddecreet werd half 2014 in zijn definitieve vorm gegoten, wat 
heel wat veranderingen impliceert voor de onroerenderfgoedactoren in Vlaanderen, ook 
voor Zolad+. Waar de ZOLAD ooit begon als een pilootversie van de IOED wordt het concept 
van de intergemeentelijke erfgoeddienst nu verankerd in het decreet. Om te voldoen aan de 
voorwaarden om erkend te worden als IOED moest er in 2014 een meerjarenbeleidsplan 
worden opgesteld voor de periode 2015-2021. Een huzarenstukje dat dankzij het keiharde 
werk van erfgoedconsulenten Tim en Veerle tot een goed einde gebracht is.  
 
Natuurlijk zijn er in 2014 niet enkel administratieve taken verricht. De werking van Zolad+ is 
erg divers en beheert alle aspecten die te maken hebben met onroerend erfgoed. Eén van 
hun meest zichtbare taken is het ontsluiten van het erfgoed en de historische kennis in onze 
regio. Zo werd het boekje ‘Loonse ridders of Spaanse soldaten?’ uitgebracht waarin Zolad+ 
in samenwerking met rijksarchivaris Rombout Nijssen de geschiedenis van het Bilzerse fort 
Jonckholt uit de doeken deed. Verder was er het project rond funerair erfgoed in Riemst en 
de inventarisatie van de kapellen en kruisen in Voeren.  
 
Het hoogtepunt van het erfgoedjaar was dit jaar ongetwijfeld de eerste editie van Rendez-
vous, het netwerk moment voor erfgoedactoren in de omstreken. Het was voor ieder een 
erg leerrijke sessie en het is veelbelovend voor de toekomst dat er steeds meer dialoog 
ontstaat tussen het ambtelijke, politieke en vrijwilligersniveau. Op deze manier zal de 
ontsluiting en conservatie van ons erfgoed steeds vlotter kunnen verlopen.  
 
Kortom, Zolad+ heeft een goedgevuld jaar achter de rug en zal ongetwijfeld ook in 2015 de 
handen vol hebben met het lokale onroerend erfgoed. In dit jaarverslag kan u een 
gedetailleerde beschrijving vinden van de werking van Zolad+ in 2014. 
 
 
Veel leesgenot, 
 
 
Guy Swennen 
Voorzitter Raad van bestuur Zolad+ 
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Leeswijzer 
 
 
Het voorliggende jaarverslag is zoals de voorgaande jaren opgebouwd uit vier delen. De eerste twee 
delen beschrijven de werking van Zolad+ volgens de resultaatsverbintenis én aan de hand van de 
dossiers die in 2014 lopende waren of werden opgestart. 
 
 
Deel Ia: De gemeenschappelijke Zolad+-werking 
De resultaatsverbintenis met de Vlaamse overheid is opgebouwd uit drie onderdelen. Dit deel 
beschrijft het generieke takenpakket zoals dit 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 2014 
In Deel II van het jaarverslag worden, per gemeente, alle dossiers uit 2014, het dossierverloop en de 
eventuele resultaten kort toegelicht. In de mate van het mogelijke worden zij chronologisch 
geordend. 
 
Deel III: Eindbalans 2014 & begroting 2015 Zolad+ 
In het laatste deel van het jaarverslag bevinden zich de door boekhouder Robin Vandevelde 
opgestelde documenten voor de financiële doorlichting van Zolad+. Zolad+ ontvangt namelijk 
werkingsgelden van de Vlaamse Overheid en deze werkingsgelden dienen goed besteed te worden. 
Dit gedeelte is echter niet openbaar en wordt dus weggelaten uit de publieke versie en de bundeling. 
 
Ten slotte wordt dit jaarverslag aangevuld met diverse beleidsdocumenten, verslagen, 
eindconclusies, enz.. Dit ten behoeve van de geïnteresseerde lezer die nog iets meer wil weten.  
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Deel Ia 
De gemeenschappelijke werking van Zolad+ in 2014 
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Generiek takenpakket Zolad+ 
 
 
Het generieke takenpakket van Zolad+ behelst enkele gemeenschappelijke taken voor de 
beide erfgoedconsulenten.  
 
 

Beheer en beleid 

 
 
Zolad+ maakt een meerjarenbeleidsplan op en een beheerplan voor het lopende jaar, dat 
past binnen het beleidsplan. Het beheerplan wordt getoetst aan het meerjarenbeleidsplan 
in het jaarverslag.  
 
Zie bijlage 1 voor de afsprakennota 2015. Deze afsprakennota past binnen het beleidsplan 
2010-2016 van Zolad+ en binnen de afspraken die hieromtrent met het agentschap 
Onroerend Erfgoed werden gemaakt.  
In 2014 werd een nieuw meerjarenbeleidsplan opgemaakt voor de periode 2015/6-2021. Dit 
beleidsplan werd opgesteld ter voorbereiding van de aanvraag van een erkenning als 
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst in het kader van het nieuwe 
Onroerenderfgoeddecreet in januari 2015. Vanaf de zomer spendeerden de 
erfgoedconsulenten het grootste deel van de tijd aan overleg en bevraging van de actoren1 
en de samenstelling van dit document. Enkele dossiers verhuisden hierdoor noodgedwongen 
naar het achterplan. 
 
Zolad+ neemt initiatieven tot uitbreiding van zijn werkingsgebied, voor zover de 
draagkracht van de IOED en de logische samenhang van het gebied dat toelaten. 
 
Er werden contacten gelegd met Kortessem, Borgloon en Eijsden-Margraten. In 2015 wordt 
dit verder uitgewerkt.  
 
Zolad+ stemt de cultuurbeleidsplannen en het beleidsplan van de erfgoedcel af met het 
onroerend erfgoedbeleid.  
 
Zolad+ maakte deel uit van de planningsgroep voor de opmaak van het beleidsplan 2015-
2020 voor Erfgoed Haspengouw. In de beleidsdoelstellingen is samenwerking met Zolad+ 
opgenomen, zowel projectmatig als via een overlegplatform, het gezamenlijk 
netwerkmoment Rendez-vous is als jaarlijks netwerkmoment vermeld. Dezelfde 
doelstellingen zijn ook in het beleidsplan 2015-2021 van Zolad+ opgenomen.  
 
 
 
 

                                                 
1
 Overleg diensten RO, regionale landschappen, Toerisme, Cultuur, Bibliotheken en Leefmilieu op 26/8/2014, 

4/9/2014 en 18/9/2014 en bevraging breed scala van actoren via enquêtes. 
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Zolad+ bewaakt de integratie van het onroerend erfgoed in andere beleidsplannen zoals 
milieubeleidsplannen, natuurontwikkelingsplannen, bekkenbeheersplannen, toeristische 
plannen,… 
 
In 2014 werd in Riemst een werkgroep opgestart om te komen tot een meer geïntegreerd 
beleid rond toerisme, cultuur, erfgoed, ruimtelijke ordening. Zolad+ maakt hier deel van uit. 
Zolad+ is ook betrokken bij het project ‘dorpsfoto’s’ van Stebo en de gemeente Riemst. Dit 
project wil alle dorpen met hun voorzieningen, knelpunten, potenties qua ruimtegebruik en 
samenleven in kaart brengen.  
Zolad+ werkte ook nauw samen met het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren in het 
kader van het toeristische projectplan ‘Verborgen Moois’. Dit project draagt mee bij aan de 
ontsluiting van het fort van Jonkholt in Hoelbeek (Bilzen).  
 
 
Andere initiatieven buiten de resultaatsverbintenis 
 
Zolad+ en landschappen 
Zolad+ was betrokken bij de opstart van drie dossiers rond erfgoedlandschappen. Concreet 
gaat het over erfgoedlandschap Altembroek en Strouvenbos (Voeren) en over het 
erfgoedlandschap Mergelgroeven (Riemst). 
 
Opstellen van nota’s en beleidsdocumenten  

 Nota omtrent de samenwerking tussen Zolad+ en Winar 

 Nota ‘Samenwerken of toetreden?’ 

 Nota ‘Voordelen Zolad+’ 
 
Opstellen van nota’s en beleidsdocumenten ivm het nieuwe onroerenderfgoeddecreet 

 Nota ‘Meerwaarde Zolad+ ikv het nieuwe OE-decreet en de implicaties voor de 
gemeenten’ 

 Nota ‘Erkenning van rechtswege’ 

 Nota ‘OE-gemeente’ 

 Nota ‘OE-depot’ 

 Nota ‘knelpunten IAD-IOED’ 

 Nota ‘meerwaarde als OE-gemeente’ 
 
 

Ontsluiting en publieksgerichtheid 

 
Zolad+ staat ervoor in dat de verworven kennis geregistreerd wordt en toegankelijk 
gesteld wordt voor derden. 
 
In 2014 werd ‘Loonse ridders of Spaanse soldaten. Archeologisch-historische studie van de 
site van Jonkholt, 1364-2013’ gepubliceerd. 
 
Zolad+ hielp begin 2014 mee aan de nieuwe start van de VZW werkzaam rond het 
heemkundig museum in Vlijtingen. Deze VZW moet toelaten het project rond de kerkmusea 
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weer op de sporen te krijgen. Wegens de tijd die in het beleidsplan ging zitten, was er te 
weinig tijd beschikbaar om dit dossier in 2014 weer op te nemen. 
 
Het project rond het funeraire erfgoed in Riemst in samenwerking met Erfgoedplus, de 
online databank van de provincie, liep door in 2014. Het project stond echter op een laag 
pitje gezien de vrijwilligers bijna allemaal meewerkten aan de herdenking van WOI.  
 
Zolad+ maakte in 2014 een start met de inventarisatie van kapellen en kruisen in Voeren. De 
gegevens van de Vereniging voor Kruisen en Kapellen ’s-Gravenvoeren werden 
gedigitaliseerd en zullen op een later tijdstip ontsloten worden (zie erfgoedkaart).  
 
Zoals ieder jaar werden correcties en aanvullingen van de Centrale Archeologische Inventaris 
en de inventaris bouwkundig erfgoed doorgegeven aan het agentschap OE en 
geïmplementeerd bij de actualisatie van december 2014.  
 
Zolad+ werkte in 2014 aan een systeem om het geïnventariseerde erfgoed in het werkgebied 
te ontsluiten via een webGIStoepassing. De keuze viel op het platform ArcGis Online. Dit 
project zal verder vorm krijgen met Leadersteun als de aanvraag wordt goedgekeurd. 
Partners in deze zijn Erfgoed Haspengouw en het Regionaal Landschap Haspengouw & 
Voeren. Dit project zal uiteindelijk leiden tot een erfgoedkaart waar ook ander erfgoed mee 
zal ontsloten worden én waarbij ook toeristische informatie wordt verschaft. 
 
 
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 2014 deel aan diverse studiedagen, lezingen en info-
vergaderingen: 
 
Themadiscussie beleidsplan        16/01/2014 
Brainstorm toekomst Open Monumentendag (Antwerpen)   22/01/2014 
Educatief Netwerk Limburg        22/01/2014 
Conclaaf Heemkunde Limburg       25/01/2014 
Algemene Vergadering Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren  24/02/2014 
RvB Heemkunde Limburg        24/02/2014 
Presentatie Lemairecentrum Eindwerk Oud-Rekem     25/02/2014 
Brainstorm toekomst Open Monumentendag (Brussel)    27/02/2014 
Projectmarktdag Mooiste Dorpen       28/02/2014 
Halfjaarlijks IOED-overleg        03/03/2014 
Toelichting Arcgis online (Voeren)       28/03/2014 
FvA – congres          26/04/2014 
Erfgoeddag Zoutleeuw (ikv Project Navagne)     27/04/2014 
RvB Heemkunde Limburg        28/04/2014 
Toelichting Arcgis online (Riemst)       30/04/2014 
BNA Leiden          15/05/2014 
Gouwdag Heemkunde Limburg       17/05/2014 
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Educatief Netwerk Limburg        21/05/2014 
Lezing Erfgoed Haspengouw geschiedenis landbouw (Eigenbilzen)  05/06/2014 
Bezoek Fort Eben Emael        10/06/2014 
Toelichting Europese subsidies       19/06/2014 
Presentatie studentenoefening herbestemming kerken (Sint-Truiden)  26/06/2014 
Archeologiedag Limburg (Venlo)       21/06/2014 
Toelichting Code van Goede Praktijk       27/06/2014 
Discussie Code van Goede Praktijk       09/08/2014 
Boekvoorstelling ‘Dien vervloekten oorlog’ (Bilzen)     14/08/2014 
Boekvoorstelling ‘De mensen van Membruggen in ’14-’18’    14/08/2014 
Toelichting Archeologische Depots       02/09/2014 
Overleg beleidsplannen IOED (Brussel)      15/09/2014 
Provinciale infosessie OE-decreet (Hasselt)      16/09/2014 
Halfjaarlijks IOED-overleg        22/09/2014 
Erfgoedjaarmarkt Erfgoed Haspengouw (Nieuwerkerken)    12/10/2014 
Congres ‘Conflict in Contact’ (Vroenhoven)      14/11/2014 
Presentatie E-boek herbestemming kerken (Hasselt)    20/11/2014 
 
De communicatie over het Onroerenderfgoeddecreet werd in 2014 verdergezet. Zo werden 
twee presentaties over het uitvoeringsbesluit gegeven aan de betrokken gemeentelijke 
ambtenaren en schepenen. De voor- en nadelen van een erkenning als 
Onroerenderfgoedgemeente werden besproken met de gemeentelijke ambtenaren 
Ruimtelijke Ordening en Milieu (i.k.v. bespreking beleidsplan) en de burgemeesters en 
betrokken schepenen per gemeente. In aansluiting hierbij werden ook enkele 
toelichtingsnota’s geschreven. Zolad+ lichtte het Onroerenderfgoeddecreet ook toe aan 
eigenaars van beschermde monumenten en architecten (zie verder).  
 
 
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. Deze werking bleef 
ongewijzigd t.o.v. de vorige jaren.  
 
Zolad+ zorgde verder voor afstemming in de volgende concrete dossiers: 
a. Beschermingsdossier Veldwezelt-Hezerwater, vervolg 2014 (A) 
b. Dossier leemontginning Lafelt, vervolg 2014 (A) 
c. (Beschermings)dossier De schans van Navagne (A) 
d. Studieopdrachten Herderen, Riemst en Lafelt (A) 
e. onderhoud mergelschuur Kanne 
f. instandhouding hoeve Mergelstraat Zussen 
g. restauratie en onderhoud hoeve Lindeboom Herderen 
h. dossier Bilzermolen  
i. hoeve Mgr. Trudo Jansstraat Zussen  
j. Paenhuishoeve Riemst 
k. Erfgoedlandschap mergelgroeven 
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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 Onroerend Erfgoed.  
 
Lezingen/presentaties 
De erfgoedconsulenten gaven in 2014 enkele lezingen voor het brede publiek en specifieke 
doelgroepen.  
 
17 februari 2014  lezing SUM ifv. project Navagne Brussel 
21 maart 2014  toelichting Navagne Schepencolleges Voeren/Eijsden-

Margraten 
15 mei 2014 lezing BNA-dagen, Leiden 
17 mei 2014 lezing gouwdagen heemkunde Limburg, Zutendaal 
4 juni 2014   lezing en Boekvoorstelling Jonkholt 
18 juni 2014   toelichting Uitvoeringsbesluit OE-decreet 
20 juni 2014   toelichting Uitvoeringsbesluit OE-decreet 
21 juni 2014   lezing Limburgse Archeologiedagen Venlo 
14 november 2014  lezing Conflict in Contact, Vroenhoven 
18 november 2014  toelichting Onroerenderfgoeddecreet eigenaars Lanaken 
19 november 2014  toelichting Onroerenderfgoeddecreet eigenaars Voeren 
24 november 2014  toelichting Onroerenderfgoeddecreet kerkfabrieken Riemst 
25 november 2014  toelichting Onroerenderfgoeddecreet eigenaars Riemst 
27 november 2014  toelichting Onroerenderfgoeddecreet eigenaars Bilzen 
 
Pers 
9 januari 2014 Archeologen begeleiden werken Neanderthalersite (NB) 
5 maart 2014 Ideale plek om te tonen hoe Neanderthalers leefden (HBVL) 
6 maart 2014  Onderzoek naar tumulus aan oude pastorij Membruggen 

(HBVL) 
April 2014   Partners in Crime: Zolad+ (erfgoedkrant Erfgoed Haspengouw) 
4 april 2014   Persmoment Restauratie Bilzermolen 
30 april 2014   Bilzermolen draait weer als vanouds (HLN) 
4 juni 2014   Nieuw boek beschrijft geschiedenis van het fort van Jonkholt 
6 juni 2014   Het fort van Jonkholt (HBVL) 
11 juli 2014   Spaans fort krijgt nieuw leven (HBVL) 
Augustus 2014  Zolad+ in Open Monumentendag Magazine 
12 augustus 2014  vijftig kilogram zware vliegtuigbom opgegraven (HBVL) 
29 augustus 2014  Opening Neanderthalersite uitgesteld naar lente 2015 (HBVL) 
13 oktober 2014  Persbericht restauratie Heilig Grafkapel Kanne 
19 november 2014  ‘Bunkers kunnen niet zomaar meer gesloopt worden’ (NB) 
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Open werven 
Rondleidingen Voeren ASO (1ste, 2de, 5de en 6de leerjaar) 
Rondleiding Voeren heemkring Margraten 
OMD, Voeren, Navagne 
OMD, Riemst, Vroenhoven 
Rondleiding studenten 1ste Bachelor KULeuven 
 
andere 
Dreamday school Aarschot 
 
 
 
Zolad+ heeft aandacht voor vrijwilligerswerking en erfgoedverenigingen. Ontwikkelen en 
ondersteunen van lokale betrokkenheid. 
 
Trage wegen 
Aan dit dossier werd door Zolad+ in 2014 geen tijd besteed. 
 
Open Kerken  
Zolad+ moedigt de kerkfabrieken jaarlijks via gerichte communicatie aan om deel ten nemen 
aan de Open Kerkendagen. In 2014 namen 8 kerken binnen het werkgebied deel.  
 
Inventarisatie bouwkundig en klein bovengronds erfgoed  
Voor de inventarisatie van het funeraire erfgoed in Riemst wordt samengewerkt met 
vrijwilligers. 
 
Voor de inventarisatie van kruisen en kapellen in Voeren werd in 2014 samengewerkt met 
de Vereniging voor Kruisen en Kapellen ’s-Gravenvoeren. Voor het verzamelen van gegevens 
over de andere dorpen zal vanaf 2015 verder samengewerkt worden met lokale 
deskundigen.  
 
Voor de aanvulling van de inventaris bouwkundig erfgoed in Bilzen wordt nauw 
samengewerkt met heemkring Bilisium. In samenwerking met de Vriendenkring 
Oorlogsdocumentatie Groot-Lanaken werd de bunkerlinie Briegden-Neerharen toegevoegd 
aan de inventaris van het bouwkundig erfgoed.  
 
Rendez-vous 
Op 5 februari organiseerde Zolad+ samen met Erfgoed Haspengouw de eerste editie van 
Rendez-vous in zaal Hartenberg in Eigenbilzen. Een 150-tal personen was aanwezig. Rendez-
vous is een jaarlijks netwerkmoment waarbij partners op ambtelijk en politiek niveau, 
vrijwilligers en sympathisanten van de beide erfgoedverenigingen samenkomen en ideeën 
uitwisselen over het lokale roerende en onroerende erfgoed. In 2015 zal ook het Regionaal 
Landschap Haspengouw en Voeren betrokken worden bij de organisatie.  
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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 OMD-
verantwoordelijken van de vier gemeenten, stelde Zolad+ een gemeenschappelijke 
programmabrochure samen en hielp ze waar nodig bij de uitwerking van activiteiten (zie 
bijlage 2). Zolad+ stond in voor de openstelling van de Bilzermolen. De stagiair van Zolad+ 
werkte de tekst voor de infopanelen voor de molen uit en herwerkte de brochure ‘In de 
voetsporen van de Romeinen’ voor de wandeling in Herderen. Zolad+ organiseerde een 
werfbezoek bij de opgravingen in Vroenhoven. De erfgoedconsulent archeologie verzorgde 
een rondleiding op Navagne. In totaal kreeg Riemst ca. 300 bezoekers, Voeren ca. 70, Bilzen 
ca. 450 en Lanaken ca. 400. 
 
Open Kerken 
Zolad+ zorgde zoals ieder jaar voor communicatie via de gemeentelijke infokanalen en 
maakt een gemeenschappelijke programmafolder. 
 
Zolad+ ontwikkelt eigen initiatieven ter ondersteuning van het (lokaal) erfgoed (bvb. eigen 
premieregelingen voor niet-beschermd erfgoed, erfgoedprijzen,...). 
 
Premiereglement archeologie 
Zeven bouwheren dienden bij Zolad+ een aanvraag in voor de terugbetaling van de kosten. 
Deze worden in de loop van 2015 uitbetaald. 
 
Premiereglement bouwkundig erfgoed Riemst 
In 2014 werden zes aanvragen ingediend en goedgekeurd na advies van Zolad+.   
 
Project onderhoud kapellen Riemst 
Het 16de-eeuwse veldkruis in Zussen werd in 2014 toegevoegd aan de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed. Verder werden in 2014 m.n. oplossingen gezocht voor twee bijzondere 
kapellen, de Apolloniakapel in Genoelselderen en de witte kapel in Vlijtingen (zie deel II).  
 
Zolad+ volgt projecten op die gebeuren in samenwerking met andere instanties en die 
gericht zijn op de ontsluiting van onroerend erfgoed. 
 
Leader+-project: “Een landschap van kerkdorpmusea”  
Het project werd weer opgestart in 2014 en wordt beëindigd in 2015. 
 
Leader+-project: “Duurzaam behoud van het Haspengouws landschap” (Jonkholt) 
‘Verborgen moois’ in Jonkholt en Millen (bron: Regionaal Landschap) 
In 2014 werd het project toch weer opgestart. Medio 2015 worden de werken opgeleverd. 
Zie ook deel II. 
 
Schans van Navagne 
Zie deel II. 
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Neanderthalersite Veldwezelt 
Zie deel II. 
 
Loonse steden 
Zolad+ is via het HiSAB, het historisch Studiecentrum Alden Biesen, betrokken bij het project. 
In 2015 zal dit meer vorm krijgen, mede door de publicatie door prof. Jan Vaes over het 
graafschap Loon. 
 
 

(Beleids-)initiatieven buiten de huidige resultaatsverbintenis 

 
Stagebegeleiding opleiding Monumenten-en Landschapszorg UAntwerpen 
Van 25 augustus tot 19 september volgde Tom Van de Sijpe, student van de opleiding 
Monumenten- en Landschapszorg aan de universiteit Antwerpen, stage bij Zolad+. Tom 
werkte mee aan de organisatie van Open Monumentendag (zie hoger), volgde mee de 
besprekingen over het beleidsplan met de gemeentelijke ambtenaren op en schreef de 
opzet voor het hoofdstuk landschappelijk erfgoed in het beleidsplan.  
 
 

Deontologie en gedragscode 

 
In geval van vaststellingen van inbreuken op de wetgeving inzake onroerend erfgoed 
neemt Zolad+ onverwijld contact op met de gemeente en met Onroerend Erfgoed.  
 
In voorkomend geval (i.c. bij enkele grotere bouwdossiers) werd de erfgoedconsulent 
archeologie op de hoogte gebracht en werd het dossier alsnog ter advies aan het agentschap 
overgemaakt. Het ging niet over inbreuken s. s., maar eerder over verschillende 
interpretaties van de wetgeving.  
Dit punt was voor de erfgoedconsulent bouwkundig erfgoed niet van toepassing in 2014.  
 
 

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. Wij verwijzen hiervoor naar deel III. 
 
 
Tijdsbesteding buiten de resultaatsverbintenis 
 
Net zoals in de voorgaande jaren stonden de personeelsleden zelf in voor het regelen van 
zaken gerelateerd aan personeelsadministratie (uitbetalen van de lonen, bestellen van 
maaltijdcheques,…) en voor de algehele organisatie van de projectvereniging. Zolad+ schat 
dat ca. 0.2 VTE opgaat aan deze taken. 
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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+ 1233 gekende archeologische 
vindplaatsen: 75 (74 in 2013) in Voeren, 406 (402 in 2013) in Bilzen, 529 (521 in 2013) in 
Riemst en 250 (246 in 2013) in Lanaken.  
 
De lijst van objecten en collecties werd ook dit jaar niet bijgewerkt wegens het ontbreken 
van nieuwe gegevens. 
 
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 getoetst 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. 
 

In 2014 werd een begin gemaakt van het plan alle geïnventariseerde erfgoeditems te 
inventariseren. Hiervoor werd een kleine subsidie vanwege de provinciale overheid 
verkregen. Dit initiatief zal in 2015 met de projectpartners (Regionaal Landschap 
Haspengouw & Voeren en Erfgoed Haspengouw) verder vorm gegeven worden. Hiervoor zal 
een PDPO-subsidie aangevraagd worden. 
In dit kader zullen ook samenwerkingsverbanden aangegaan worden met diverse actoren 
waaronder de erkende metaaldetectoristen, heemkringen,… teneinde de inventaris zo veel 
mogelijk up-to-date te krijgen. 
 

Advisering en opvolging 

 
Zolad+ geeft advies bij stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, op verzoek van 
Onroerend Erfgoed, of van de deelnemende gemeenten in gevallen waarbij Onroerend 
Erfgoed geen adviesbevoegdheid heeft. Zolad+ houdt een register bij van alle uitgebrachte 
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adviezen. Uit dit register blijkt welke maatregelen getroffen werden om het bodemarchief 
te bewaren, in situ of ex situ. 
 
Bijlage 3 bevat het register van alle adviezen.  
 
In 2014 ontving de intergemeentelijke erfgoedconsulent archeologie 706 adviesaanvragen 
waarvan er 432 relevant waren voor archeologie. Van deze 432 adviesaanvragen kregen 
slechts 9 dossiers een voorwaardelijk gunstig advies: 2 in Bilzen en Riemst, 5 in Lanaken en 0 
in Voeren. De meeste dossiers zullen pas in 2015 hun verdere verloop kennen. We verwijzen 
hierbij voorts naar deel II. 
 
Zolad+ bewaakt de integratie, op termijn, van het onroerend erfgoedbeleid in de 
structuurplanning en de stedenbouw.  
 
In 2014 verstrekte Zolad+ diverse (pre-)adviezen in het kader van structuurplanning2. Zolad+ 
verwijst hierbij naar de vorige jaarverslagen waaruit blijkt dat Zolad+ dit punt van de 
resultaatsverbintenis nog steeds en onverkort nakomt. 
 
Zolad+ geeft advies bij belangrijke/grotere ruimtelijke planningsprocessen en complexere 
projecten in uitvoeringsfase en kan voorstellen formuleren voor kwaliteit in openbare 
domeinen. 
 
Dit item was niet van toepassing in 2014 wegens het ontbreken van dergelijke dossiers 
 
De advisering van dossiers die op basis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
(bijzondere en reguliere procedure) ter advies voorgelegd worden aan Onroerend Erfgoed, 
blijft de absolute bevoegdheid van dit agentschap. Zolad+ voorziet de erfgoedconsulent 
van Onroerend Erfgoed indien mogelijk van een preadvies. 
 
Ook hier verwijzen we naar bijlage 3 met het register van adviezen.  
 
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 4 bevat het register van alle verrichte terreinwerkzaamheden.  
 
In geval van dossiers waardop het 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 
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 3 en 4. 

                                                 
2
 2 dossiers in Bilzen, 1 Dossier in Lanaken en 2 dossiers in Voeren 
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Beheer en beleid 

 
Zolad+ staat in voor ondersteuning en advisering van derden. Communicatie van en uitleg 
over het bestaande instrumentarium en wetgeving rond onroerend erfgoed. 
 
Zolad+ verwijst hierbij naar de voorgaande jaarverslagen voor wat betreft het vorige 
decreet. De communicatielijnen, geopend in 2013 in het kader van het nieuwe decreet, 
werden benut. In diverse nota’s bracht Zolad+ ook de respectievelijke schepencolleges op de 
hoogte van de impact van het nieuwe decreet op de gemeenten. Vaak ging het om nota’s uit 
2013 die up-to-date werden gebracht met nieuwe informatie. 
 
 

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. 
 
Zolad+ voldoet aan deze eis. 
 
Zolad+ zorgt voor de opvolging van vergunde opgravingen in de regio die uitgaan van 
andere archeologen of instanties. 
 
In totaal werden in 2014 21 archeologische onderzoeken verricht (35 in 2012, 19 in 2013). 
Voor meer bijzonderheden verwijzen we naar deel II. 

 
a. Vergunningsplichtige onderzoeksprojecten 
 

Riemst: 
o RUP Wilder    VEC 
o Bovenveld    RAAP 
o Arthur Meulemanstraat  Condor 
o RUP Wilder (opgraving)  VEC 

 
Bilzen 
o Julien Schoenaertsplein  Zolad+ 
o Reekstraat    Condor 

 
Lanaken 
o Europark    Condor 
o Holtstraat    ARON 
o Hocht     Tony Waegeman 
o Pannestraat    Studiebureau Archeologie 
o Groenplein    Condor 
o Groenstraat    HAAST 
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o Europark (opgraving)   Condor 
o Pannestraat (opgraving)  Studiebureau Archeologie 

 
Voeren 
o Hoeneveld    Aron 
o Bachbeek    Condor 

 
 

b. Niet-vergunningsplichtige/gemachtigde onderzoeksprojecten 
o Riemst – Romeinse weg (Boren)  Condor 
o Riemst – Elsterweg (Boren)   Zolad+ 
o Riemst – Zagerijstraat (geofysisch)  Target 
o Riemst – Bloesemstraat (geofysisch)  Target 
o Voeren – Navagne (boren)   Raap 
o Lanaken – Hocht (geofysisch)  Target 

 
c. noodonderzoek 

 
in 2014 werd geen noodonderzoek verricht noch vondsten gemeld 

 
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 
Onroerend Erfgoed. Hiervoor kan beroep gedaan worden op of advies gevraagd worden 
aan Zolad+, maar de uiteindelijke beslissing berust bij Onroerend Erfgoed.  
 
Zolad+ leverde in 2014 input aan verschillende bijzondere voorwaarden. Wij verwijzen 
hiervoor naar de hoger aangehaalde lijst van vergunningsplichtige projecten. 
 
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.  
 
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 
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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. Wat externe collecties aangaat werden in 2014 geen nieuwe collecties 
gelokaliseerd.  
 
 

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 bestaande initiatieven bleven doorlopen in 2014.  
 
 

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 het project rond de aanvulling van de inventaris bouwkundig erfgoed in Bilzen werden nog 
13 panden voorgelegd voor opname op de Vlaamse inventaris. Vijf panden werden 
weerhouden. Vanaf 2015 kunnen de deelgemeenten aan bod komen. Ook een grafsteen van 
een Napoleontisch soldaat op de begraafplaats van Munsterbilzen werd toegevoegd aan de 
Vlaamse inventaris nadat heemkring Landrada deze onder de aandacht bracht. 
 
In Voeren werden nog drie elektriciteitstorens toegevoegd, zodat nu alle torenvormige 
cabines uit het interbellum opgenomen zijn in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. 
Zolad+ maakte in 2014 een start met de inventarisatie van kruisen en kapellen. In eerste 
instantie worden de beschikbare gegevens verzameld en gedigitaliseerd. Het archief van de 
Vereniging Kruisen en Kapellen ’s-Gravenvoeren werd als eerste verwerkt.  
 
In Riemst werden een 16de-eeuws veldkruis en de watertoren van Heukelom op initiatief van 
gemeente en Zolad+ toegevoegd aan de Vlaamse inventaris. Het project rond het funeraire 
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erfgoed dat in 2013 werd opgestart, stond in 2014 op een laag pitje. De prioriteit van de 
vrijwilligers lag bij de herdenking van Wereldoorlog I. In Kanne werden alvast de 
oorlogsveteranen toegevoegd aan de databank.  
 
Op vraag van en in samenwerking met Vriendenkring Oorlogsdocumentatie Groot Lanaken is  
de gaaf bewaarde bunkerlinie van het kanaal Briegden-Neerharen toegevoegd aan de 
inventaris van het bouwkundig erfgoed. Naar aanleiding van besprekingen over het RUP 
Zonevreemde woningen werden in samenspraak met de gemeente Lanaken ook de 
watertoren van Veldwezelt en landhuis Leeuwe-Steyn opgenomen op de Vlaamse inventaris.   
 

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. 
 
Zolad+ werkt nog steeds conform de afsprakennota rond advisering die in 2010 in 
samenspraak met de gemeenten werd opgesteld.  
 
 
Het tweemaandelijks monumentenoverleg in Riemst werd in 2014 hervormd tot een 
onroerend erfgoedcommissie waarin ook de archeologische en landschappelijke dossiers  
worden besproken.  
 
Met betrekking tot het erfgoedlandschap mergelgroeven in Riemst en de 
erfgoedlandschappen Altenbroek en Strouvenbos in Voeren zie deel II. 
 
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+ blijft van nabij betrokken bij de lopende complexe restauratie- en 
herbestemmingsprojecten. Afhankelijk van de projecten gebeurde overleg met de betrokken 
partijen, plaatsbezoek en/of preadvies. Voor een overzicht van de dossiers, zie deel II.  
Nieuw in 2014: 
- domein Groenendaal, Waltwilder 
- hoeve Grote Spouwenstraat, Grote Spouwen 
- kinderopvangcentrum Molenberg, Rekem 
- gebouw Fermex, Oud-Rekem 
- watertoren Heukelom 
- erfgoedlandschappen Riemst en Voeren 
 
Zolad+ volgt vergunde werken aan bouwkundig erfgoed op i.s.m. de bevoegde 
administraties.  
 

In 2014 liepen de volgende werven in opdracht van gemeenten of kerkfabrieken: 
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2012: 
- restauratie kerk Sint-Martens-Voeren 
2013: 
- restauratie de Wandeling Bilzen 
- herbestemming woning Petry 
2014: 
- restauratie Sint-Pieterkerk Rekem 
 
In 2014 werden geen particuliere werven opgevolgd.  
 
Zolad+ adviseert werken aan het bouwkundig erfgoed die eigendom zijn van de betrokken 
gemeenten. Zolad+ geeft ondersteuning en/of advies bij het opstellen van onderhouds- en 
restauratieplanningen voor het gemeentelijk patrimonium. 
 
Zolad+ ondersteunt de gemeenten bij vragen.  
 
 
Zolad+ geeft advies bij stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, op verzoek van 
Onroerend Erfgoed, of van de deelnemende gemeenten in gevallen waarbij Onroerend 
Erfgoed geen adviesbevoegdheid heeft.  
 

Zolad+ adviseerde zoals de voorbije jaren stedenbouwkundige vergunningsaanvragen m.b.t. 
bouwkundig erfgoed, conform de afsprakennota met de gemeenten. Zolad+ kreeg in 2014 
66 adviesvragen. In 2013 waren dit er nog 83. Acht dossiers werden ongunstig geadviseerd, 
14 gunstig onder voorwaarden, de rest gunstig of zonder opmerkingen of er werd geen 
advies geformuleerd gezien de adviesplicht van Onroerend Erfgoed.  
 
 
Zolad+ houdt een register bij van alle uitgebrachte adviezen en van alle verrichte 
terreinwerkzaamheden.  
 
Zie bijlage 5. Aangezien geen werven actief worden opgevolgd, wordt geen register van 
uitgebrachte terreinwerkzaamheden bijgehouden.  
 
Zolad+ adviseert werken aan geïnventariseerd bouwkundig erfgoed. In geval van dossiers 
waarop 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 5).  
 
De bestaande werking werd verder gezet. Los van/voorafgaand aan de advisering in het 
kader van stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, deed de erfgoedconsulent 
verschillende plaatsbezoeken en gaf informeel dan wel formeel (schriftelijk) preadvies bij 
vragen over werken aan niet-beschermd bouwkundig erfgoed. Bij enkele inventarispanden 
die te koop werden aangeboden, verleende Zolad+ kandidaat-kopers informatie over de 



Jaarverslag Zolad+ 2014 

 
 

28 

 

erfgoedaspecten. Het gaat voor 2014 over een 20-tal particuliere dossiers naast de officiële 
adviezen in het kader van vergunningsaanvragen.  
 
 

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. Zie o.a. ook het vorige punt. Zolad+ krijgt 
jaarlijks tientallen concrete en meer algemene vragen over premies, wetgeving, 
adviesvragen allerhande.  
 
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Onroerenderfgoeddecreet organiseerde 
Zolad+ in november 4 infovergaderingen over de nieuwe regelgeving, waarbij alle eigenaars 
van een beschermd monument in de vier partnergemeenten werden uitgenodigd. De 
opkomst lag tussen de 20 en 45 aanwezigen per avond. Samen met Erfgoed Haspengouw 
werd een infovergadering gehouden voor de kerkfabrieken van Riemst.  
 
Zolad+ wenst in de toekomst nauwer samen te werken met Monumentenwacht. Een eerste 
overleg vond plaats in april en was zeer constructief. De samenwerking zal concreet 
uitgewerkt worden in 2015. We denken aan infomomenten om particuliere eigenaars te 
sensibiliseren, een gemeentelijk premiereglement ter ondersteuning van 
Monumentenwacht.  
 
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 wordt onderzocht welke rol de kerkfabriek en omwonenden kunnen spelen bij het beheer 
van de witte kapel in Vlijtingen. In 2015 zullen definitieve afspraken over de restauratie 
gemaakt kunnen worden (zie deel II).  
 
Zolad+ moedigt bouwhistorisch onderzoek en kennisbeheer betreffende bouwkundig 
erfgoed uit het eigen werkingsgebied aan.  
 

In 2014 kwam de werkgroep mergel wegens tijdsgebrek niet samen. De problematiek van de 
ondergrond in Zussen bleef uiteraard wel hoog op de agenda staan, de lopende dossiers 
werden verder opgevolgd (zie deel II). 
 
Zolad+ maakt deel uit van de stuurgroep bij de studieoefening van Stebo en UHasselt, 
opleiding interieurarchitectuur, over de herbestemming van grote, onderbenutte gebouwen. 
Uiteindelijk werden drie kerken in Borgloon en Kortessem weerhouden. De resultaten van 
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het onderzoek van de studenten werden in juni (tentoonstelling ontwerpen) en september 
(publicatie E-boek) voorgesteld aan het publiek. Ondertussen zijn de voorbereidingen gestart 
van een vervolgproject voor het academiejaar 2014-2015, waarbij hoeves centraal zullen 
staan. Eén of twee leegstaande hoeves in Riemst en één in Voeren zullen onderwerp zijn van 
de studentenoefening die in het tweede semester van het academiejaar (2015) zal 
uitgevoerd worden. Zolad+ had een actieve rol als contactpersoon tussen Stebo en de 
eigenaars.  
 
Het Raymond Lemaire International Centre for Conservation van de KULeuven zet in nauwe 
samenwerking met o.a. Monumentenwacht een onderzoeksproject op over duurzaam 
beheer van onroerend erfgoed. Kwaliteitsbewaking, vakmanschap, socio-economische 
impact van onroerend erfgoed en lokale betrokkenheid staan hierbij centraal. Het 
werkgebied van Zolad+ is hierbij uitgekozen als een van de drie cases. Zolad+ zal zijn 
medewerking aan het project verlenen. In 2014 vonden ter kennismaking twee interviews 
plaats.  
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Deel II 
Onroerenderfgoeddossiers opgestart of  
lopende in 2014 
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Afb. 1 – de twee publicaties over Jonkholt 

Afb. 2 – Inplanting van de nieuwe gebouwen 

 

Archeologie 
 

 

Pre-2014 dossiers en hun vervolg 
 
 
1. Jonkholtdreef te Hoelbeek 
In 2014 verschenen beide publicaties. De inhoud van 
beide zal verder gebruikt worden in de ontsluiting van 
de site in het kader van ‘Verborgen Moois’, een 
project dat gerealiseerd werd door het regionaal 
landschap in samenwerking met de stad Bilzen en 
Zolad+. Zolad+ schreef diverse teksten voor de 
verschillende infozuilen en zitbanken. 
 
 
 
2. Woonproject Kolmont, Tongersestraat te Bilzen 
Het is voorlopig nog steeds wachten op het conceptrapport.   
 
3. Bedrijvenzone Spelver te Bilzen 
Het eindrapport werd opgeleverd in november 2014. Het is de bedoeling de gegevens te 
verwerken in een nieuw publieksboek in 2016. 
 
4. RUP Tabaert 
Van dit dossier werd voorlopig niets meer vernomen. 
 
 

Dossiers 2014 
 
5. Verkaveling ‘Nieuw Bilzen’ te Bilzen 
Op vraag van de verkavelaar zat Zolad+ in februari 2014 samen met de verschillende partijen 
omtrent een nieuwe verkaveling van ca. 10 ha. Dit dossier is lopende en wordt ongetwijfeld 
in 2015 weer opgepikt 

 
6. Perronstraat te Munsterbilzen 
Op 18 maart 2014 had een eerste overleg plaats 
tussen architectengroep PSK, de stad Bilzen, 
Onroerend Erfgoed Hasselt en Zolad+. 
Onderwerp van vergadering was de 
positionering van de nieuwbouw ten opzichte 
van de huidige kerk en de eventueel te 
verwachten archeologische resten. In overleg 
werd beslist het gebouw niet of nauwelijks te 
verplaatsen. 
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Afb. 3 – de stratigrafie op de Hartenberg 

Afb. 4 – Advieskaart bij de renovatie 

Tijdens een tweede overleg op 1 december 
2014 werd dit verder besproken. De werken 
vinden plaats in het voorjaar van 2015. 
 
7. Julien Schoenaertsplein te Eigenbilzen 
Vanwege de aanleg van een 
waterbufferbekken ter hoogte van het Julien 
Schoenaertsplein te Eigenbilzen werd een 
archeologisch vooronderzoek geëist. Een 
bureau-onderzoek van Zolad+ stelde echter 
dat onder andere versterkingswerken uit 
1748 de locatie meer dan waarschijnlijk 
hadden verstoord. Omdat er nog steeds 
twijfel bestond over de locatie van een 
eventuele begraafplaats, werd in overleg met 
Onroerend Erfgoed Limburg beslist een 
kijkvenster aan te leggen. Dit gebeurde op 25 
en 26 september 2014 door Zolad+. Uit de 
stratigrafie blijkt inderdaad dat de locatie tot 
op ca. 2 meter diepte verstoord was. Er 
werden dan ook geen graven aangetroffen.  
 
8. Reekstraat te Rijkhoven 
In het kader van het SALK-plan werd in de loop van 2014 besloten de Rentmeesterij bij Alden 
Biesen te renoveren en uit te breiden om er een hotelaccommodatie in onder te brengen. 
Dit hield onder andere in dat eventuele archeologische resten in de tuinen van deze 
Rentmeesterij bedreigd waren en dat een archeologisch vooronderzoek diende uitgevoerd 

te worden. Dit veldonderzoek had plaats in week 46 
en 47 en werd zonder vondsten afgesloten. 
 
9. Renovatie Sint-Mauritiuskerk te Bilzen 
In het kader van de renovatie van o.a de dakvlakken 
van het kerkgebouw werd Zolad+ om een 
archeologisch advies gevraagd. De renovatie hield 
immers ook de vervanging in van het ondergrondse 
buizenstelsel. Op basis van het onderzoek uit 2005-
2006 werd een advieskaart opgemaakt die rekening 
hield met de vondsten die eerder in situ werden 
bewaard. 
 

 
 
10. Tuinen Alden Biesen 
Vanwege de ontoegankelijkheid voor rolstoelgebruikers van bepaalde delen van het domein 
Alden Biesen werd in 2014 beslist om de tuinen zo te heraanleggen dat ze meer toegankelijk 
werden. Omdat deze heraanleg de herprofilering van bepaalde terreindelen inhield, 
argumenteerde Onroerend Erfgoed Limburg dat een archeologisch vooronderzoek 
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noodzakelijk was. Omdat onduidelijk was hoe groot de ingrepen precies waren en wat de 
potentie van het gebied was, werd eerst een bureaustudie gevraagd. Deze zal in de loop van 
2015 opgeleverd worden. 
 
11. Verkaveling Meere Weyen 
In de loop van 2015 zal een ontwerper voor de verkaveling aangesteld worden. Het is 
voorlopig wachten op de beslissing of het bijhorende archeologische onderzoek in 2015, dan 
wel in 2016 zal uitgevoerd worden. 
 
12. Rioleringswerken Martenslinde 
In de Linnerveldstraat, Eindstraat, Winterbeek, Poothofstraat, Martenslindestraat en in de St 
Maartenstraat wordt in de loop van 2015 de riolering aangepakt. Zolad+ bekijkt of hier een 
archeologisch begeleiding onderzoek noodzakelijk is. 
 
13. Andere dossiers 
Tot slot zijn er nog enkele kleine dossiers waar in de loop van 2015 duidelijk moet worden of 
er een archeologisch traject opgestart zal moeten worden. Het gaat met name om het 
dossier rond de Zonhoevestraat, de herwaardering van de Asbornebeek, de aanleg van het 
fietspad Spurkerweg en dat van de St Lodewijkstraat/heesveld. In een verdere planning staat 
nog de herinrichting van de N2 richting Diepenbeek, inclusief bufferbekkens 
 
 
 

Bouwkundig erfgoed 

 

Pre-2014 dossiers en hun vervolg 
 
1. Huis Petry, Klokkestraat, Bilzen (monument en stadsgezicht, MB 18/12/2000) 
De stad Bilzen vond in 2014 een uitbater voor de herenwoning. Er zal een bakkerij met 
restaurant uitgebaat worden. De stallingen worden herbestemd tot B&B. De 
restauratiepremie voor fase 2 van de werken werd in mei toegekend.  
 
2. De Wandeling, Hospitaalstraat, 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. De restauratiewerken aan 
het exterieur zijn in 2013 van start gegaan.    
 
3. 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. De restauratie en herbestemming tot woningen wordt gefaseerd aangepakt. 
In mei 2014 werd de vergunningsaanvraag ingediend.    
 
4. Rentmeesterswoning Alden Biesen, Rijkhoven (monument en dorpsgezicht, MB 
18/12/1999) 
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De  voormalige rentmeesterswoning van de landcommanderij, eigendom van de stad Bilzen, 
zal omgevormd worden tot hotel. De stad krijgt hierbij de steun van LRM. In 2014 werd het 
restauratiedossier voorbereid.    

 
5. Hoeves Grote 
Spouwenstraat, Grote 
Spouwen (inventaris) 
In 2014 werd een 
aangepast ontwerp 
voorgelegd aan de 
gemeente ter bespreking. 
De aangepaste plannen 
werden echter nog niet 
met Zolad+ 
doorgesproken. Over het 
dossier werd verder niets 
vernomen.  
 
 
 
 
 
6. Blondeswinning, Sapstraat, Grote Spouwen (monument en dorpsgezicht, MB 
24/08/2011)  
De stad en sociale huisvestingsmaatschappij Cordium bereikten een akkoord waarbij de stad 
de schuur zal herbestemmen tot gemeenschapszaal. Het aantal woningen zal daardoor 
teruggebracht worden van 15 tot 8.  
 
7. Vakwerkhoeve Lethenstraat 5, Rijkhoven (monument, MB 18/7/2011) 
Eind 2014 werden de bouwaanvraag en het restauratiedossier ingediend.  
 
8. Hoeve, Merem 26, Bilzen (inventaris)  
De bouwaanvraag werd ingediend in 2014 en vergund.  
 
9. Inventarisatie bouwkundig erfgoed 
Bilzen   
In 2014 werden de 13 resterende 
panden die in de gemeentelijke lijst de 
hoogste quotering kregen, voorgelegd 
voor opname op de Vlaamse inventaris 
van het bouwkundig erfgoed. 
Uiteindelijk werden vijf panden 
weerhouden en toegevoegd bij de 
actualisatie van december 2014. Het 
gaat om de winkelpanden Korenstraat 
2 en Onze-Lieve-Vrouwstraat 26, de 

Afb. 5 – Vakwerkhoeve Rijkhoven 

Afb. 6 – Stationlaan 52 
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fontein op de Markt en de woningen Stationlaan 33 en 52. 
 
10. Bilzermolen, Bilzen (monument, MB 2/3/1983) 
Het rad werd in 2014 eigenhandig gerestaureerd door de eigenaar en een vrijwillig 
molenaar. Na jaren stilstand draait de molen in het stadspark opnieuw. In april 
organiseerden Zolad+ en de gemeente een persmoment over de restauratie. In de zomer 
kreeg ook het binnenwerk een opknapbeurt. De molen werd onder grote belangstelling 
opengesteld tijdens de Open Monumentendag. Er kwamen 450 bezoekers.  
 
13. Woning Brugstraat, Bilzen (dorpsgezicht, MB 2/03/1982) 
Eind 2014 werd een voorontwerp voor een gewijzigd plan voorgelegd. De nieuwe 
vergunningsaanvraag zal in 2015 ingediend worden.  
 
 

Dossiers 2014 
 
14. Sint-Mauritiuskerk (monument, KB 20/02/1939) 
In januari 2014 vond een eerste overlegvergadering plaats over de restauratie van de Sint-
Mauritiuskerk op de Markt in Bilzen. De werken betreffen onder andere dakwerken, 
toegankelijkheid, glasramen, behandeling van vocht. Het restauratiedossier werd in het 
najaar ingediend voor preadvies bij Onroerend Erfgoed.  
15. Kapel Weert, Grote Spouwen (inventaris) 
Nadat eerder (zie jaarverslag 2011) een sloopvergunning voor de kapel werd afgeleverd, 
besloten familie en sympathisanten toch samen hun schouders te zetten onder de 
restauratie van de kapel. De kapel werd door vrijwilligers gerenoveerd, onder begeleiding 
van een architect en met financiële ondersteuning van het Regionaal Landschap. De kapel 
werd in juni officieel ingehuldigd. Zolad+ legde mee de nodige contacten tussen de 
verschillende instanties.  
 

16. Hoeve Grote spouwenstraat, 
Grote Spouwen (inventaris) 
De gesloten hoeve staat al enkele 
jaren te koop. Zolad+ kreeg in 2014 
vragen van verschillende 
kandidaat-kopers, deed een 
plaatsbezoek met een kandidaat-
koper, kreeg enkele schets- en 
voorontwerpen te zien.  
 
17. Boswinning, Bilzen (inventaris) 
Er vond in 2014 een plaatsbezoek 
en enkele besprekingen plaats in 
het kader van een 
regularisatiedossier.  
 

18. Domein Groenendaal, Waltwilder (landschap, MB 29/06/2001) 

Afb. 7  – hoeve Grote Spouwen 
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Het agentschap voor Natuur- en Bos attendeerde Zolad+ op de ijskelder bij de hoeve van 
kasteel Groenendaal. Deze is aan restauratie toe. Zolad+ bracht eind 2014 een plaatsbezoek 
samen met ANB. In 2015 plant Zolad+ een overleg met alle partners om de mogelijkheden 
voor restauratie van de kelder in het bijzonder, en de eventuele opmaak van een 
beheersplan voor het hele domein in het algemeen af te toetsen.  
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Afb. 8  – regenschade aan de Neanderthalersite 

Afb. 9  – Romeinse sporen in Oud-Rekem 

 

Archeologie 
 

 

Pre-2014 dossiers en hun vervolg 
 
 
1. Beschermingsdossier 

Veldwezelt-Hezerwater 
De opening van de site werd 
op het einde van de zomer 
verplaatst naar de lente van 
2015. De reden hiervoor was 
te zoeken bij de massale 
regenval in de zomer van 
2014. Deze was met name 
verantwoordelijk voor het 
verzakken en verschuiven van 
bepaalde delen van de site. 
Uit veligheidsoverwegingen 
werd dan ook besloten af te 
zien van een feestelijke 
opening. 
 
 
2. Vooronderzoek industrieterreinen, Europark te Lanaken 
Op basis van eerdere vondsten werd een definitief onderzoek gevraagd op twee percelen, 
het ene perceel was eigendom van de gemeente Lanaken, het andere was eigendom van 
dhr. Hardy. Voor de terreinen in eigendom van de gemeente werd besloten een 

archeologievriendelijke clausule op te nemen die 
behoud in situ mogelijk maakte. Voor de terreinen van 
Dhr. Hardy werd een archeologisch onderzoek 
gevraagd. Dit onderzoek wordt begin 2015 uitgevoerd. 
 
3. Groenplaats te Oud-Rekem 
Het veldwerk had plaats in week 33 van 2014. Op 
basis van de vondsten werd besloten dat de volledige 
locatie diende te worden opgegraven. Eind 2014 
kwam het bericht dat de eigenaar mogelijk afziet van 
de realisatie van het project. 
 
4. Molenweideplein te Lanaken (L/2013/4/11/A) 
Het project werd om onduidelijke redenen uitgesteld. 
Ondertussen werd niets meer vernomen. 
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Afb. 10  – hoeve Grote Spouwen 

Afb. 11  – Voorlopige allesporenkaart Pannestraat 

 
5. Twinarc, Europark te Lanaken (L/2013/2/5/A) 
Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd in week 12 en leverde sporen op uit diverse 

periodes: kuilen met 
handgevormd aardewerk, 
brandrestgraven uit de 
Romeinse periode en kuilen te 
relateren aan de belegeringen 
van Maastricht in 1748. Het 
definitieve onderzoek werd 
uitgevoerd in week 34 en 35. Het 
zou vanwege de slechte kwaliteit 
van het evaluatierapport echter 
nog tot november duren 
vooraleer een overeenstemming 
werd bereikt in verband met de 
uitwerking. Het rapport wordt in 
2015 verwacht. 

 
 
6. Binnengebied, Geerenweg (Holtstraat) te Veldwezelt (L/2013/5/14/A) 
Het vooronderzoek werd opgestart in week 14 van 2014. Het onderzoek werd diezelfde 
week afgerond zonder noemenswaardige resultaten. 
 
7. Daalbroekstraat te Neerharen 
Voor dit project werd de vergunning vernietigd. Er zal in de loop van 2015 een nieuwe 
vergunning aangevraagd worden. 
 
8. Pannestraat te Lanaken 
Een eerder advies (L/2012/13/34/A) stelde dat de aanleg van wegenis moest voorafgegaan 
worden door een 
archeologisch vooronderzoek. 
Dit vooronderzoek werd 
uitgevoerd in week 26 en 
leverde dermate veel sporen 
op dat een definitief 
onderzoek zich opdrong. Dit 
definitief onderzoek werd 
uitgevoerd in de weken 39-42 
en leverde voornamelijk 
enclosures op. Het is 
vooralsnog onduidelijk uit 
welke periode ze stammen, 
mede omwille van het feit dat 
diverse andere sporen, uit 
verschillende periodes, ermee 
kunnen geassocieerd worden. 
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Afb. 12  – Ontginningsfront 

Afb. 13  – Lustgrabung op het domein Hocht 

Zo werd in één ervan een vroegmiddeleeuws graf aangetroffen, in een ander Romeinse 
graven en op de rand ervan kuilen uit de ijzertijd. Nader onderzoek zal hier duidelijkheid 
verschaffen. Het rapport wordt medio 2015 verwacht. 
 
 

Dossiers 2014 
 
9. Leemgroeve ‘Op de Schans’ – Hoult 
In maart berichtte Erik Meijs, geoloog, dat een nieuw ontginningsfront werd aangesneden 

met dezelfde eigenschappen als deze 
waar de oudste resten in de groeve 
werden aangetroffen (zie jaarverslag 
2006). In samenspraak met Philip van 
Peer werd een plaatsbezoek 
georganiseerd en gekeken of een 
eventuele derde partij dit onderzoek 
voor zijn rekening kon nemen. Dit was 
jammer genoeg niet het geval. In 2015 
wordt gekeken in hoeverre dit mogelijk 
is. Er zal voorts contact gezocht 
worden met de ontginner om 
afspraken te maken. 

 
 
10. Groenstraat te Rekem 
In week 42 ging een archeologisch vooronderzoek van start ter hoogte van de Groenstraat 
en de burgemeester Delwaidelaan in Rekem. Het onderzoek werd uitgevoerd naar 
aanleiding van een verkaveling. Het onderzoek werd zonder resultaat afgesloten in diezelfde 
week. 
 
11. Abdijsite van Hocht 
Op basis van een advies van Onroerend Erfgoed 
Limburg werd in week 20 een archeologische 
begeleiding van de renovatiewerken uitgevoerd. Bij 
een plaatsbezoek werd echter vastgesteld dat de 
vergunninghouder een archeologische prospectie 
naar eventuele muurresten van de vroegere abdij 
aan het uitvoeren was. Deze prospectie werd dan 
ook onmiddellijk stilgelegd. In oktober werd het 
rapport, met inbegrip van de resultaten van de 
prospectie, opgeleverd. Dit rapport werd omwille 
van enkele vormelijke aspecten (o.a. het ontbreken 
van digitale opmetingen, plannen, …) niet 
goedgekeurd. Tot op heden werd niets meer 
vernomen van de vergunningshouder. 
Tijdens hetzelfde plaatsbezoek gaf de eigenaar te 
kennen meer te willen weten over eventuele 
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Afb. 14  – voorlopige resultaten rond grenspaal 96 

gebouwen die zich nog ondergronds in de tuin bevinden. Zolad+ bracht de eigenaar in 
contact met een geofysicus. Het geofysisch onderzoek werd uitgevoerd in week 26 en 
leverde mooie resultaten op. 

 
12. Grenspaal 96 te Veldwezelt 
Cv Leembank plant ter hoogte van grenspaal 
96 een nieuwe ontginning. Een eerste overleg 
hieromtrent had plaats op 10 december 2014. 
Er werd gekeken in hoeverre geofysisch 
onderzoek kon samengaan met 
proefsleuvenonderzoek. Zolad+ zal op basis 
van het gesprek een voorstel doen.  
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Bouwkundig erfgoed 

 

Pre-2014 dossiers en hun vervolg 
 
1. Museumkerk, Groenplaats, Rekem (monument, MB 12/8/1969) 
De restauratiepremie voor fase 1 (daken en gevels) werd in augustus 2013 toegekend. In 
2014 startten de werken.  
 
2. Woonzorgproject Groenplaats, Rekem (stadsgezicht, MB 28/9/1994) 
Het bouwdossier werd in beroep vergund begin 2014. In 2014 werd het archeologisch 
vooronderzoek uitgevoerd (zie hoger).  
 
3. Watermolen ‘Heidemolen’, Lanaken (monument, MB 21/6/2005) 
Onderhoudswerken aan de molenvijver en de omgeving werden in 2014 uitgevoerd. Het 
dossier voor de restauratie van de gebouwen is in voorbereiding. De molen werd onder 
grote belangstelling opengesteld tijdens de Open Monumentendag.  
 
4. Kasteel d’Aspremont-Lynden, Rekem (monument en stadsgezicht, MB 28/9/1994) 
Ook in 2014 kwam nauwelijks beweging in het dossier. Het dossier werd door het 
agentschap Onroerend Erfgoed doorgegeven aan inspectie RWO. In de zomer werd een pv 
opgemaakt voor verwaarlozing van een beschermd monument.  
 

5. Hoeve Kompveld, Gellik (inventaris) 
In de zomer van 2014 werd de bouwaanvraag 
voor de herbestemming van de schuur 
ingediend en vergund.  
 
6. Ankerplaats Kempisch plateau 
De ankerplaats ‘Steilrand van het Kempisch 
Plateau van de Kikbeek tot de Asbeek’ werd op 
12 februari 2014 definitief aangeduid.  
 
7. Bunkers WOII, Lanaken, Neerharen 
Vriendenkring Oorlogsdocumentatie Groot-
Lanaken bereidde met ondersteuning van 
Zolad+ een dossier voor de opname op de 
inventaris van het bouwkundig erfgoed van de 
bunkerlinie Briegden-Neerharen voor. Zolad+ 
werkte de beschrijving uit voor de twee 
sluizencomplexen. De linie en de 
sluizencomplexen werden toegevoegd aan de 
inventaris bij de actualisatie van december 
2014.  
 

Afb. 15– Bunker BN10 (foto © Vlaamse 
Gemeenschap) 
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8. Woning Kerkstraat, Gellik (inventaris) 
Er werd in 2014 niets vernomen van dit project.  
 

Dossiers 2014 
 
9. hoevecomplex, Smeermaas (monument en dorpsgezicht, MB 4/11/2002) 
Zolad+ trad in dit dossier op als aanspreekpunt en had meermaals contact met de eigenaars 
in het kader van onderhoudspremies voor schrijnwerk en dakwerken. De aanvraag voor de 
dakwerken werd eind 2014 ingediend.  
 
10. Kinderopvangcentrum Molenberg, Lanaken (inventaris) 
In het kader van het beheer van het Nationaal Park en het strategische project ‘Heel de Hoge 
Kempen’ vroeg Regionaal Landschap Kempen en Maasland in augustus 2014 officieel naar 
het standpunt van de gemeente over de afbraak van de gebouwen van complex Molenberg.  
Hierover vond op 25/09 een overleg plaats tussen gemeente en Zolad+. Een gezamenlijk 
standpunt werd gecommuniceerd naar RLKM.  
 
11. Fermex, Rekem (stadsgezicht, MB 28/9/1994)  
Op 10/09 vond een bouwcommissie plaats over de restauratie en herbestemming tot 
woningen van het Fermexcomplex op de voormalige site van het rijkspsychiatrisch centrum 
in oud-Rekem. 
Zolad+ bracht op 
9/10 een 
plaatsbezoek aan 
het cellengebouw. 
De karakteristieke 
interieurelemente
n die verwijzen 
naar de 
oorspronkelijke 
functie zullen 
maximaal 
behouden blijven 
bij de restauratie. 
De 
vergunningsaanvr
aag voor een 
deelproject werd 
eind 2014 
ingediend.  
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 16 – Fermexgebouw in oud-Rekem 
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Riemst 
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Afb. 17  – oven op het Bovenveld in Riemst 

 

Archeologie 

 

Pre-2014 dossiers en hun vervolg 
 
 
1. Leader+ te Vlijtingen en Zichen: een landschap van museumkerkdorpen 
Omwille van de werklast die de aanvraag voor de erkenning als IOED met zich meebracht, 
werd dit dossier naar 2015 verplaatst. 
 
2. Uitbreiding Leemgroeve Lafelt-Noord 
Omdat het vooronderzoek een ambigu beeld gaf van de archeologische resten, werd door de 
eigenaar in de loop van 2014 beslist een geofysisch onderzoek uit te laten voeren. Dit 
geofysisch onderzoek verschafte meer duidelijkheid over de aard van de sporen en liet toe 
de op te graven zone te reduceren. Het definitieve onderzoek zal plaatsvinden in de loop van 
2015. 
 
3. Iers Kruisstraat/Bonderstraat te Vlijtingen 
Het opgravingsrapport werd nog steeds niet opgeleverd. 
 
4. Studieopdracht Bovenveld te Riemst 
Het veldwerk werd uitgevoerd in week 8 en leverde mooie resultaten op. Het ging met name 
over twee ovens, een uitbraaksleuf met 
stenen, greppels, paalsporen, een haard 
en een grote waterput. Alle sporen 
dateren vermoedelijk uit de midden tot 
laat- romeinse periode. Medio 2014 werd 
het rapport opgeleverd. Het is vooralsnog 
onduidelijk wat de concrete plannen zijn 
in het kader van een eventuele 
bescherming. 
 
5. Studieopdracht Slag van Lafelt 
De studieopdracht werd begin september 
2014 opgeleverd. Ook hier is niet 
duidelijk wat de concrete timing en der 
verdere plannen zijn met het dossier. 
 
6. Erosiebestrijding te Elst 
In week 21 voerde Zolad+, in samenwerking met Winar, een kleinschalig booronderzoek uit 
in Elst. Aanleiding was de aanleg van een bufferbekken waar Onroerend Erfgoed Limburg 
een archeologische begeleiding had gevraagd. Omwille van het feit dat colluvium eventuele 
relevante lagen afdekte, was Zolad+ van oordeel dat een onderzoek weinig nieuws zou 
opleveren. Om het agentschap van argumenten te voorzien (en de gemeente Riemst geld te 
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Afb. 18  – loopgraaf in Vroenhoven 

laten besparen), nam Zolad+ het initiatief om de dikte van het colluviaal pakket te meten. Na 
afloop bleek dat een archeologisch onderzoek inderdaad geen meerwaarde zou bieden. 
 
7. Bloesemstraat (Rup Wilder) te Vroenhoven 

Het vooronderzoek werd gestart in week 8 en 
diezelfde week afgerond. Op basis van de 
vondsten, voornamelijk daterend uit WOII, werd 
beslist het volledige plangebied op te graven. Het 
definitieve onderzoek ging van start in week 35 en 
werd afgerond in week 42. Omdat de te 
conserveren materialen het voorziene bedrag 
overschreed, werd contact gezocht met het 
museum van het fort van Eben-Emael. Zoals het er 
nu naar uitziet, zal dit museum een deel van de 
vondsten overnemen en conserveren. De vondsten 
zullen in een speciaal daarvoor voorziene ruimte 
tentoongesteld worden. 
Tijdens het archeologisch onderzoek deed zich de 
gelegenheid voor om op de locatie geofysisch 
onderzoek uit te voeren. De bouwheer, de VMSW, 
gaf Zolad+ hiervoor een subsidie. De resultaten 
van dit geofysisch onderzoek zullen bijdragen tot 
het beter begrijpen van zogenaamde anomalieën 
en de relatie ervan tot archeologische resten. 

 
8. Iers Kruisstraat te Lafelt 
Een advies uit 2013 van het agentschap Onroerend Erfgoed stipuleerde het uitvoeren van 
een archeologisch vooronderzoek. In 2014 overlegde Zolad+ met de bouwheer, 
Gerardushoeve vzw, om de praktische kant te regelen. Het onderzoek zal plaatsvinden in de 
beginmaanden van 2015 
 
9. Romeinse Weg te Val-Meer 
Omdat de locatie mogelijk verstoord was door de bouw van de huidige villa en omdat het 
colluviaal pakket mogelijk te dik was, werd in overleg met de bouwheer een bureau 
aangesteld om de locatie bodemkundig te evalueren. Dit onderzoek werd uitgevoerd in 
week 20. De resultaten waren dermate pover dat het agentschap afzag van een 
archeologisch vooronderzoek. 
 
10. Uitbreiding kerkhof Zussen 
Het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd in week 13 en werd zonder resultaten 
afgesloten. 
 
11. Uitbreiding kerkhof Val-Meer  
Het proefsleuvenonderzoek werd eind 2014 aangevat en loopt door tot februari 2015. De 
resultaten zullen beschreven worden in het jaarverslag van 2015. 
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Afb. 19  – circelvormige structuur ter hoogte van de kerk 

Dossiers 2014 
 
12. Tumulus te Membruggen 
Op vraag van de heemkring van Membruggen en met de steun van de gemeente Riemst 

werd in week 37 een kleinschalig 
geofysisch onderzoek uitgevoerd. 
Het onderzoek had tot doel de 
restanten van een zogenaamde 
tumulus op te sporen. Enkele 
leden van de heemkring 
beweerden dat zij in hun jonge 
jaren nog meegeholpen hadden 
een tumulus af te graven. Op hun 
vraag voerde Zolad+ begin 2014 
ook een bureauonderzoek uit. Dit 
onderzoek toonde, via oude 
kadasterkaarten, inderdaad de 
aanwezigheid aan van 
cirkelvormige structuur. Deze 
structuur lag echter op de plaats 
van de vroegere pastorij, nu 
omgevormd tot een woning. De 

heuvel achter op het perceel was hier mogelijk de restant van. Het geofysisch onderzoek 
leverde echter niets op. Zolad+ is van oordeel dat het hier niet gaat om een tumulus maar 
om een geslechte motte.  
 
13. Zagerijstraat te Membruggen 
In het verlengde van het dossier van de zogenaamde tumulus (of motte) van membruggen, 
adviseerde Zolad+ dat de rioleringswerken langs de vroegere pastorij archeologisch moesten 
opgevolgd worden. Het onderzoek, waarvoor Zolad+ een vergunning aanvroeg, zal starten 
medio 2015. 
 
 

 

Bouwkundig erfgoed 
 

 

Pre-2014 dossiers en hun vervolg 
 
1. Heilig Grafkapel, Kanne (monument, MB 3/5/1948) 
De restauratiepremie werd in oktober 2014 toegekend. De werken zullen van start gaan in 
de zomer van 2015.  
 
2. Sint-Albanuskerk, Vlijtingen (monument, MB 17/3/1995)  
De gemeentelijke milieudienst vestigde de aandacht op de aanwezigheid van waardevolle 
muurvegetatie op de beschermde kerkhofmuur (muurvaren, gele helmbloem). Na 
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plaatsbezoek en overleg met alle betrokken partijen werd in de voorwaarden bij het 
restauratiedossier opgenomen dat een zone van de muur moet voorbehouden worden voor 
muurvegetatie. Aan dit gedeelte mag niet/minimaal geraakt worden opdat de condities voor 
de vestiging van de planten behouden blijven. Het dossier staat op de wachtlijst voor 
toekenning van een restauratiepremie.  
 
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 
staat op de wachtlijst voor 
een restauratiepremie. 

 
4. Watermolen, Kanne 
(monument, MB 20/5/1981) 
De restauratiewerken zijn 
gestart in januari 2014 en 
zijn in volle gang.  
 
5. Mergelschuur, Kanne 
(monument, MB 20/4/2006) 
Het dossier werd verder van 
nabij opgevolgd door 
Zolad+. Er was meermaals contact met de eigenaars i.v.m. de uit te voeren werken aan de 
schuur.  
 
6. Hoeve de Lindeboom, Herderen (monument en dorpsgezicht, MB 17/3/1995) 
De cascorestauratie van de remise werd in de zomer van 2014 voorlopig opgeleverd. Een 
aangepast ontwerp voor de herbestemming van de stallen werd voorgelegd voor preadvies 
aan Onroerend Erfgoed, gemeente en Zolad+. Eind 2014 werd een onderhoudspremie 
aangevraagd voor het vervangen van het schrijnwerk van het woonhuis. Zolad+ hielp de 
eigenaar bij het samenstellen van het dossier.  
 
7. Mergelhoeve, Zussen (monument en dorpsgezicht, MB 17/3/1995) 
Een deel van de stallen moest na de instorting gedemonteerd worden omwille van 
veiligheidsredenen. Er werden bijkomende verstevigingswerken uitgevoerd om de stabiliteit 
te verzekeren. De hoeve wordt in 2015 waarschijnlijk meegenomen in het studentenproject 
van Stebo en UHasselt over de herbestemming van hoeves. 
 
8. hoeve De la Brassinestraat, Herderen (dorpsgezicht, MB 17/3/1995)  
Het voorontwerp voor de restauratie en herbestemming werd in 2014 enkele malen 
besproken met Zolad+, gemeente, Onroerend Erfgoed. Een bouwaanvraag wordt verwacht 
in 2015.  

Afb. 20 – watermolen Kanne bij het begin van de restauratiewerken – 
schade aan het mergelparement 
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9. Apolloniakapel, 
Genoelselderen (monument, 
MB 17/3/1995) 
In april 2014 werd de 
Apolloniakapel door vandalen 
vernield. Ondertussen 
onderzocht Zolad+ verder de 
historiek van de kapel en de 
pro’s en contra’s van een 
overname door de gemeente. 
De eigenaar gaf echter in de 
zomer te kennen dat hij de 
kapel toch zelf zal opknappen. 
Voorlopig werd verder niets 
vernomen. Het dossier bij 
inspectie RWO is lopende. 
 

10. Pastorij, Kanne (monument, MB 20/4/2006) 
Het voorontwerp voor renovatie werd begin 2014 besproken. Eind 2014 nam de 
erfpachthouder opnieuw contact op met Zolad+ en gemeente omdat de geplande 
bestemming gewijzigd wordt. In 2015 wordt een aangepast ontwerp verwacht.  
 
11. Pastorij, Zussen (monument en dorpsgezicht, MB 17/3/1995) 
Het restauratiedossier werd in 2014 ingediend.  
 
12. Hoeve Vrijens, Kanne (monument en dorpsgezicht, MB 17/3/1995) 
Het masterplan werd principieel goedgekeurd door Onroerend Erfgoed. Eind 2014 werd de 
bouwaanvraag voor de restauratie van de paardenstal ingediend.  
 
13. Herwaardering begraafplaatsen 
2013 bleek achteraf gezien een minder goede timing voor de opstart van dit project. De tijd 
van de meeste vrijwilligers ging in 2013 en 2014 voornamelijk naar projecten over de 
herdenking van WOI. De geïnventariseerde grafstenen betreffen tot nog toe in hoofdzaak 
oud-strijders uit Kanne. Het project zal in 2015 nieuw leven ingeblazen worden.  
 
14. Onderhoud kapellen 
In 2013 werden volgende kapellen en kruisen opgelijst als prioritair aan te pakken: 

a) Witte kapel, verlengde van Bosstraat te Vlijtingen. 
b) Kapel veld Vlijtingen richting Herderen. 
c) Cielkapel, Heneberg te Herderen. 
d) Heilige Egidiuskapel, De la Brassinestraat te Herderen. 
e) Kruis, Merestraat te Val-Meer. 

Afb. 21 – Apolloniakapel na de vernielingen 
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f) Jutkapel, Bodemstraat te Val-Meer. 
g) Kruis, Op de Dries te Zichen. 
h) Kruis, Sint-Genovevastraat te Zussen. 
i) Fluppekapel, Holstraat te Riemst. 

 
Het kruis aan de Sint-Genovevastraat in Zussen werd 
bij de actualisatie van noevember 2014 toegevoegd 
aan de inventaris van het bouwkundig erfgoed. De 
eigenaars van de witte kapel in Vlijtingen werden 
aangeschreven over het onderhoud en renovatie van 
de kapel. De gemeente had contacten met de 
kerkfabriek over een mogelijke medewerking aan dit 
dossier. In november 2014 vond een eerste overleg 
plaats met de betrokken partijen. Voorbereiding van 
een renovatiedossier en start van de herstelwerken 
worden in de loop van 2015 verwacht.  
 
15. Mergelschuur, Zussen 
De burgemeester gaf in augustus 2014 toestemming 
om de schuur af te breken bij hoogdringendheid.  
 
16. Paenhuyshoeve, Riemst (monument, MB 17/3/1995) 
In navolging van contacten tussen Zolad+ en de beheerders van het pand n.a.v. het project 
van Stebo en UHasselt vond in november 2014 een overleg plaats met de betrokken partijen 
over de randvoorwaarden voor een nieuw project, herbestemmingsonderzoek en 
noodzakelijke onderhoudswerken.  
 
17. Mergelhoeve, Zussen (monument, MB 17/03/1995) 
Op de brief van gemeente en Zolad+ aan minister Bourgeois over de ondergrond in Zussen 
en in het bijzonder de beschermde hoeven aan de Mgr. Trudo Jansstraat, kwam een 
antwoord op 28/04/2014. Hierin werd bevestigd dat stabiliseringswerken aan de 
ondergrond die rechtstreeks noodzakelijk zijn voor het behoud van een beschermd 
monument in aanmerking komen voor een restauratiepremie. In oktober vond een overleg 
plaats over het dossier met Onroerend Erfgoed, Zolad+ en de beheerder van het goed.  
 
 
 
18. Herenwoning, Zussen (monument en dorpsgezicht, MB 17/03/2014) 
Naar aanleiding van het te koop stellen van de woning en de vragen van kandidaat-kopers 
werd de toestand van de ondergrond in de zomer van 2014 onderzocht. Het advies is 
negatief, waardoor geen vergunning afgeleverd zal worden zonder stabilisering van de 
onderliggende groeven. Hier zit men dus in dezelfde situatie als bij dossier 17.  
 
19. Onderhoud mergel 
Omwille van tijdsgebrek kwam de werkgroep mergel niet als dusdanig samen in 2014. De 
problematiek blijft echter actueel, getuige een aantal dossiers van gevelwerken aan 
mergelwoningen in Kanne.  

Afb. 22 – 16
de

-eeuws veldkruis in Zussen 
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Dossiers 2014 
 
20. Erfgoedlandschap mergelgroeven 
Vragen bij de veiligheid en 
stabiliteit van de 
mergelgroeven, met name in 
Zussen, hypothekeren steeds 
meer het bouwen en 
verbouwen in bepaalde 
zones. Ook een deel van het 
bovengronds erfgoed wordt 
geconfronteerd met deze 
problematiek (zie boven). In 
januari 2014 bracht de 
Provinciaal Directeur van 
Onroerend Erfgoed een 
bezoek aan de gemeente in 
het kader van het 
mergelerfgoed. Vanuit 
erfgoedoogpunt verkende 
Zolad+ al langer de piste van 
een erfgoedlandschap. Hierover vond de voorbije jaren meermaals overleg plaats met 
gemeente en Onroerend Erfgoed. De gemeente heeft in haar meerjarenplanning een budget 
voorzien voor de opmaak van een dergelijk RUP. In de brief van minister Bourgeois van april 
2014 (zie boven) wordt dezelfde piste gesuggereerd. Hierbij wordt aangevuld dat ‘het 
agentschap dan simultaan zou kunnen inzetten op een adequate inzet van de beschikbare 

instrumenten voor aanvullende bescherming’.  In 
september 2014 vond een eerste overleg 
hierover plaats tussen het agentschap Onroerend 
Erfgoed en het agentschap Leefmilieu, Natuur en 
Energie (afdeling Natuurlijke Rijkdommen). Er 
wordt momenteel onderzocht of voor het gebied 
een onroerenderfgoedrichtplan (cf. 
onroerenerfgoeddecreet) kan opgemaakt 
worden. Begin 2015 zou hierover meer 
duidelijkheid moeten zijn.  
 
 
 
 
21. Watertoren Heukelom 
De watertoren van Heukelom is niet meer in 
gebruik en de Watergroep wil deze verkopen. 
Een eventuele overname door de gemeente 
werd samen met Zolad+ onderzocht, maar 
uiteindelijk om financiële redenen afgewezen. Afb. 23 – Watertoren Heukelom 

Afb. 23 – mergelgroeve Zussen – voorbeeld van roofbouw 
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Met goedkeuring van de gemeente werd de toren wel toegevoegd aan de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed. Hierdoor wordt herbestemming mogelijk gemaakt en worden de 
kansen voor overname en een duurzaam behoud aanzienlijk vergroot.  
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Afb. 24  – Romeins graf op Hoeneveld 

 

Archeologie 
 

 

Pre-2014 dossiers en hun vervolg 
 
1. Collector Bachbeek te Teuven 
Op 15 januari had een eerste overleg plaats tussen bouwheer, aannemer, de gemeente en 
Zolad+. Er werd overeengekomen dat de archeologische werkzaamheden startten in week 
12 en afgerond waren in week 14. Het onderzoek leverde diverse sporen op uit de vroege 
middeleeuwen. Het is vooralsnog onduidelijk wat de precieze ouderdom is. Het rapport 
wordt eerstdaags verwacht. 
 
2. De Schans van Navagne 
In 2013 werden diverse onderzoeken uitbesteed. In 2014 kwamen de resultaten hiervan 
binnen en werden ze gebundeld in een eindnota. Deze eindnota werd in maart voorgesteld 

aan de schepencolleges van Voeren en 
Eijsden-Margraten. Er werd afgesproken dat 
met het resterende budget een publieksboek 
zou worden geschreven, een lesmap zou 
worden gemaakt en een kleine 
tentoonstelling zou worden voorbereid. 
Vanwege de tijdsbesteding in het kader van 
de omgevingsanalyse en het beleidsplan, 
werd enkel aan het manuscript voor het boek 
gewerkt. De ruwe versie van het boek werd 
eind 2014 opgeleverd en zal in 2015 
uitgebracht worden in de Zolad+-reeks. De 
overige initiatieven zullen eveneens afgerond 
worden mits de beschikbare tijd dit toelaat. 
 
3. Verkaveling Hoeneveld te ’s 

Gravenvoeren 
Tussen week 8 en 18 werd het definitieve 
archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het is 
voorlopig wachten op de resultaten en het 
eindrapport. Dit wordt verwacht in de loop 
van 2015. 

 
 
 

Dossiers 2014 
 
4. Kerk Moelingen 
Op 8 augustus ging een overleg door tussen de architect en Zolad+. Onderwerp van 
bespreking was het dossier van de kerk in Moelingen en het eventuele archeologisch 



Jaarverslag ZOLAD+ 2014 

 
 

62 

 

onderzoek dat de renovatie moest voorafgaan. De bijzondere voorwaarden voorzagen 
voorts in een bureauonderzoek. Dit bureauonderzoek werd opgeleverd in week 39. Op basis 
van de resultaten ervan en de beperkte ingrepen in de bodem werd geoordeeld dat een 
archeologisch onderzoek niet nodig was. 
 
5. Collector Voeren 
Zolad+ kreeg de vraag het dossier te pre-adviseren. Het dossier zal in de loop van 2015 
opgestart worden. 
 
 

Bouwkundig erfgoed 
 

 

Pre-2014 dossiers en hun vervolg 
 
1. Geografisch beschermingsdossier 
Voeren 
Op 21 mei 2014 werden in ’s-
Gravenvoeren vier panden voorlopig 
beschermd als monument. Het gaat 
om het kasteel van Ottegraven, 
watermolen Janssen, herberg De 
Swaen en woning het Wit Kruis. De 
dorpskern van ’s-Gravenvoeren 
(omgeving van Kinkenberg, Pley, 
Mennekesput) werd voorlopig 
beschermd als dorpsgezicht.  
 
 

 
2. Sint-Martinuskerk, Sint-Martens-Voeren (monument 
en dorpsgezicht, MB 11/04/1984)   
De restauratiewerken zijn lopende.   
 
3. O.L.V. Ten Hemelopnemeningkerk, Moelingen 
(monument, MB 4/11/2002) 
Een globaal restauratiedossier is in opmaak.  
 
4. hoeve Driesschen, Remersdaal (monument, MB 
3/11/2003) 
De eigenaars waren aanwezig op de infovergadering 
over het Onroerenderfgoeddecreet. Zij wensen te 
starten met de uitwerking van concrete plannen.  
 

Afb. 25 – Kasteel van Ottegraven 

Afb. 26 – smeedijzeren kruis in 
Schophem 
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5. Josephinehoeve, ’s-Gravenvoeren (monument, MB 18/7/1980) 
In 2014 werd niets vernomen van dit dossier.  
 
14. Sint-Annakapel, ’s-Gravenvoeren (monument, MB 4/12/2003) 
Er werden in 2014 geen concrete stappen ondernomen, maar het dossier blijft op de agenda 
staan.  
 
15. Inventarisatie en onderhoud kruisen en kapellen  
In januari 2014 vond een overleg met de gemeente plaats over dit project. Er werd besloten 
te starten met de inventarisatie en digitalisering van de bestaande gegevens. Zolad+ 
verwerkte het archief van de Vereniging voor Kruisen en Kapellen ’s-Gravenvoeren. In 2015 
wordt een bezoek aan het archief van de Jaak Nijssen en Elza Vandenabeele gepland.   
 
16. Vakwerkhoeve Veurs (inventaris) 
Begin 2014 werd de bouwaanvraag ingediend voor de verbouwing van Veurs 31. Deze werd 
met gunstig advies van Zolad+ vergund. De werken zijn eind 2014 in uitvoering. Zolad+ 
bereidde een dossier voor de opname op de inventaris van het naastgelegen pand ‘bij 
Jetteke’ voor. Het voorstel werd echter niet weerhouden.  
 
 

Dossiers 2014 
 
17. Winkelpand, ’s-Gravenvoeren (inventaris) 
Dit winkelpand uit het begin van de 20ste eeuw wordt samen met de naburige woning 
verbouwd tot handelsruimte en appartementen. Het voorontwerp werd tweemaal 
besproken met Zolad+. In september werd de vergunningsaanvraag ingediend.  
 
18. Erfgoedlandschappen Altenbroek en Strouvenbos 

De gemeente wenst twee 
erfgoedlandschappen uit te werken 
binnen de grote ankerplaats ’s-
Graven, Sint-Martens-, en Sint-
Pieters-Voeren. Deze dossiers 
gelden als een soort van 
proefproject voor een eventueel 
toekomstig erfgoedlandschap voor 
de gehele ankerplaats. Het gaat om 
twee waardevolle hoeve-
complexen/landgoederen met hun 
onmiddellijke omgeving. In beide 
dossiers zijn er vandaag ook 
effectief concrete vragen over het 
toekomstige gebruik en de 
inrichting van het landschap en de 
gebouwen. Het vooronderzoek dat 

Afb. 27 – Landgoed Altenbroek 
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uitgewerkt werd door de architect van de gemeente, werd in september besproken met 
Zolad+ en Onroerend Erfgoed. De plannen werden gunstig onthaald. Het traject zal in 2015 
verder vervolgd worden.  
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deel III 
Eindbalans 2014 & Begroting 2015 
 
 
 
Niet publiek 
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Bijlagen 
 

 

1. Afsprakennota 2015 
2. Programma OMD 2014 
3. Register van de uitgebrachte adviezen Archeologie 
4. Register van de verrichte terreinwerkzaamheden Archeologie 
5. Register van de uitgebrachte adviezen bouwkundig erfgoed 
6. Verslagen van de Raad van Bestuur 
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Bijlage 1. Afsprakennota 2015 

 

 

Afsprakennota 2014-2015 tussen de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Zolad+ 
en het Agentschap Onroerend Erfgoed (OE) 

 

 

Zolad+, de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) van Bilzen, Riemst, Lanaken 
en Voeren, zal in januari 2015 een decretale erkenning als intergemeentelijke dienst 
aanvragen. Hiertoe schreef Zolad+ in de maanden augustus tot november een 
omgevingsanalyse en een beleidsplan.  

Om het overgangstraject te waarborgen voorziet Zolad+ weliswaar nog steeds in een 
zogenaamde afsprakennota. Deze nota wordt gehecht aan de resultaatsverbintenis die 
afgesloten wordt tot het inwerkingtreden van de nieuwe subsidieregeling in 2016. De 
afsprakennota houdt echter wel al rekening met het beleidsplan 2015-2021. Zo wordt er 
verwezen naar de specifieke strategische en operationele doelstellingen. Als bijlage bij deze 
afsprakennota zijn de strategische en operationele doelstellingen uit het beleidsplan 2015-
2021 gehecht. 
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Afsprakennota 2014-2015 tussen de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst 

Zolad+ en het Agentschap Onroerend Erfgoed (OE) 

 

Resultaatsverbintenis Afsprakennota 2014
3
 (rood: niet 

uitgevoerd) 
Afsprakennota 2015 

 

Generiek Takenpakket 

Afsprakencluster Beleid en Beheer   

De IOED maakt een 
meerjarenbeleidsplan op en een 
beheerplan voor het lopende jaar, 
dat past binnen het beleidsplan. Het 
beheerplan wordt getoetst aan het 
meerjarenbeleidsplan in het 
jaarverslag. 

Zolad+ vertaalt de nieuwe 

wetgeving naar lokaal beleid en 

beheer: 

 Zolad+ maakt een 

meerjarenbeleidsplan op in het 

kader van de erkenning als inter-

gemeentelijke 

onroerenderfgoeddienst (IOED) 

binnen het nieuwe 

onroerenderfgoeddecreet en 

bereidt de gemeenten voor op een 

evt. erkenning als onroerend 

erfgoedgemeente. 

Zolad+ brengt dit meerjarenplan 

ten uitvoer wat betreft de 

operationele doelstellingen voor 

2015. 

De IOED neemt initiatieven tot 
uitbreiding van zijn werkingsgebied, 
voor zover de draagkracht van de 
IOED en de logische samenhang van 
het gebied dat toelaten. 

Geen acties gepland.  

Contact gezocht in 2014 met 
Kortessem en Borgloon. Nadere 
afspraken worden gemaakt in 2015 
met het oog op de hernieuwing 

Actiepunten zitten vervat in het 

beleidsplan, SD 9, OD 9.4 

De IOED stemt de 
cultuurbeleidsplannen en het 
beleidsplan van een eventueel 
aanwezige erfgoedcel af met het 
onroerend erfgoedbeleid. 

Geen specifieke acties wat betreft 
cultuur, afstemming wordt gepoogd 
in het meerjarenbeleidsplan. 

Zolad+ maakte deel uit van de 
planningsgroep in functie van de 
opmaak van een beleidsplan voor 
erfgoedcel Haspengouw. 

Zolad+ neemt, met het oog op 
gezamenlijke projecten, deel aan 
een trimestrieel overleg tussen het 
PCCE, de erfgoedcel, Regionaal 
Landschap en Stebo vzw 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 4, OD 4.5 en 4.6 

 

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

Geen nadere specifieke acties, 
integratie wordt verdere 
bewerkstelligd in het 
meerjarenbeleidsplan. 

Bij de opmaak van het 
meerjarenbeleidsplan wordt 
maximaal afstemming gezocht met 
de strategische 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan,  

SD 5, OD 5.7 

                                                 
3
 Voor meer toelichting over de uitgevoerde acties in 2014 verwijzen we naar het (nog te schrijven) jaarverslag van 2014.  
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meerjarenplannen/BBC van de 
gemeenten. 

Afsprakencluster Ontsluiting en 
Publieksgerichtheid 

  

De IOED staat ervoor in dat de 
verworven kennis geregistreerd 
wordt en toegankelijk gesteld voor 
derden. 

Zolad+ stelt lespakketten op in 
samenwerking met Erfgoedcel 
Haspengouw, Limburgse studie vzw 
en Rijksarchief Hasselt. 

Zolad+ bereidt een publicatie voor 
over de schans van Navagne. 

De publicatie over Jonkholt wordt 
afgewerkt voor zover nog nodig. 

Het project ‘erfgoed in kaart’ wordt 
opgestart.  

Het funeraire erfgoed in Riemst 
wordt geregistreerd in Erfgoedplus, 
de erfgoeddatabank van de 
provincie Limburg.  

De vernieuwde website van Zolad+ 
wordt regelmatig geüpdatet met 
nieuwsberichten.  

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 4, OD 4.1 en 4.2. 

De IOED blijft op de hoogte van de 
meest recente ontwikkelingen op 
het vlak van onroerend erfgoedzorg 
en -onderzoek (deelname aan 
studiedagen, onderzoek naar 
subsidiemogelijkheden,…) en zet die 
inzichten om in de praktijk. 

Reguliere werking 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan,  

SD1, OD 1.6: SD7, OD 7.3 

De IOED fungeert als aanspreekpunt 
voor de regio en zorgt voor 
afstemming tussen de verschillende 
partners in de regio. 

Reguliere werking 
Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 2, OD 2.3; SD 3, 
OD 3.1 

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

Indien deze initiatieven betrekking 
hebben op beschermingsdossiers, 
neemt de IOED voorafgaand aan elke 
communicatie contact op met 
Onroerend Erfgoed. 

Reguliere werking 

Op gestelde tijdstippen worden de 
diverse particuliere actoren 
gesensibiliseerd omtrent het 
nieuwe OE-decreet. 

Via een advieswerkgroep die 
viermaal per jaar zal samenkomen, 
worden de erfgoedactoren in de 
regio actief aangemoedigd om mee 
te denken over de werking van 
Zolad+. 

Er wordt in samenspraak met 
Onroerend Erfgoed een 
infomoment voor eigenaars 
georganiseerd in kader van het 
geografische beschermingsdossier 
voor Voeren. 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 2, OD 2.2 en 2.3; 
SD 3, OD 3.1, 3.2 en 3.3 

 

De IOED heeft aandacht voor 
vrijwilligerswerking en 

Reguliere werking 

Via een advieswerkgroep die 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 6; OD 6.1 en 6.2; 
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erfgoedverenigingen, en voor het 
ontwikkelen en ondersteunen van 
lokale betrokkenheid. 

viermaal per jaar zal samenkomen, 
worden de erfgoedactoren in de 
regio actief aangemoedigd om mee 
te denken over de werking van 
Zolad+. 

Op gestelde tijdstippen worden de 
diverse erfgoedactoren 
gesensibiliseerd omtrent het 
nieuwe OE-decreet. 

Er wordt in 2014 speciale aandacht 
besteed aan (de input van) 
vrijwilligers in het kader van het 
nieuwe OE-decreet (bv. 
erkenningsprocedure) 

Er wordt een haalbaarheidsstudie 
rond het project ‘erfgoed achter uw 
deurbel’ uitgevoerd 

Lopende projecten rond funerair 
erfgoed en inventarisatie van 
bouwkundig erfgoed worden verder 
gezet. 

De bunkers langs de Zuid-
Willemsvaart en het Albertkanaal 
worden geïnventariseerd in 
samenwerking met OGL 
(Oorlogsdocumentatie Groot-
Lanaken).  

SD 8, OD 8.1 en 8.2 

 

 

De IOED ondersteunt Open 
Monumentendag en andere 
sensibiliserende activiteiten (bvb. 
rond lopende beschermingen, 
beheerswerken). 

Reguliere werking 
Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 4, OD 4.4 

De IOED ontwikkelt eigen initiatieven 
ter ondersteuning van  de (lokale) 
erfgoedzorg (bvb. eigen 
premieregelingen voor niet-
beschermd erfgoed, 
erfgoedprijzen,…). 

Reguliere werking 

Lopend project Trage wegen wordt 
afgewerkt tegen 2015. 

Het project ‘erfgoed in kaart’ wordt 
ter goedkeuring voorgelegd aan de 
colleges. 

Project kapellen en kruisen wordt 
verder gezet en uitgebreid naar 
Voeren. 

Lidmaatschap bij 
Monumentenwacht wordt 
aangemoedigd. Zolad+ onderzoekt 
hoe ze een lokaal 
ondersteuningsbeleid kan 
uitwerken.  

 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 2, OD 2.2 en 2.5; 
SD 3, OD 3.2; SD 4, OD 4.1 

 

De IOED volgt projecten op die 
gebeuren in samenwerking met 
andere instanties en die gericht zijn 
op de ontsluiting van erfgoed. 

Reguliere werking 

Lopende projecten (Jonkholt, 
Navagne, Steenbosch,…) worden 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 4, 4.5 
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afgewerkt tegen 2015. 

 

Afsprakencluster Deontologie en 
gedragscode 

  

De IOED meldt elke poging tot 
omkoping, in natura of in speciën, 
onmiddellijk aan Onroerend Erfgoed. 
Indien materiële bewijzen daarvan 
aanwezig zijn, wordt er klacht 
ingediend bij de politie. 

Reguliere werking 

 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 7, OD 7.1 

In geval van vaststellingen van 
inbreuken op de wetgeving inzake 
onroerend erfgoed neemt de IOED 
onverwijld contact op met de 
gemeente en met Onroerend 
Erfgoed. 

Reguliere werking 

 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 7, OD 7.1 

Afsprakencluster Organisatie   

De IOED opereert als een 
zelfstandige speler t.a.v. de 
participerende gemeentebesturen 
en/of overkoepelende organisaties 
wat betreft financieel beleid. 

Reguliere werking 

 
 

 

 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 9, OD 9.6 

 

De IOED kan opereren als een 
zelfstandige speler t.a.v. de 
participerende gemeentebesturen 
en/of overkoepelende organisaties 
wat betreft het personeelsbeleid. 

Reguliere werking 

De IOED beheert zijn eigen financiën. Reguliere werking 

 

 
  

Specifieke taken m.b.t. archeologisch erfgoed 

Afsprakencluster Inventarisatie   

De IOED werkt aan een overzicht van 
het gekende archeologische erfgoed 
in de regio, zowel met betrekking tot 
sites als objecten/vondsten. 

Reguliere werking 

Er wordt tegen 2015 een kaart 
geproduceerd met potentiële 
Archeologische zones (AAZ). 

 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 1, OD 1.1, 1.2 en 
1.3 

Met betrekking tot nieuwe vondsten 
zijn de werknemers van de IOED 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. 

Reguliere werking 

 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 3, OD 3.1; SD 7, 
OD 7.1, SD 9, OD 9.7 

De IOED actualiseert de Centraal 
Archeologische Inventaris binnen zijn 
werkingsgebied. 

Reguliere werking 

 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 1, OD 1.2 
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De IOED brengt binnen zijn 
werkingsgebied de huidige en de 
toekomstige ruimtelijke 
ontwikkeling, en de zones die reeds 
ontwikkeld zijn en/of waar het 
bodemarchief reeds grotendeels 
verdwenen is, in kaart. De IOED 
voert niet-vergunningsplichtige 
prospecties uit, of laat deze 
uitvoeren, met het oog op de 
detectie van nieuwe vindplaatsen. 
Deze toetst hij aan de inventaris van 
het lokale erfgoed. Op die manier 
kunnen risicogebieden (dit zijn de 
gebieden waar de ruimtelijke druk 
hoog is) in kaart gebracht of 
minstens ingeschat worden. 

Reguliere werking 

Er wordt tegen 2015 een kaart 
geproduceerd met zones waar geen 
archeologisch erfgoed te 
verwachten valt. 

M.b.t. niet-vergunningsplichtige 
prospecties zijn geen acties 
gepland.  

 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 1, OD 1.4 

Afsprakencluster Advisering en 
opvolging 

  

Met bovenstaande instrumentaria 
bewaakt de IOED de integratie, op 
termijn, van het archeologisch beleid 
in de structuurplanning en de 
stedenbouw. De IOED geeft advies 
bij belangrijke/ grotere ruimtelijke 
planningsprocessen.  

Reguliere werking  

Zie ook hierboven, de geplande 
acties in kader van het OE-decreet. 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 2, OD 2.2 en 2.6; 
SD 3, OD 3.2 en 3.3 

De IOED geeft advies bij 
stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen, op verzoek 
van Onroerend Erfgoed of op 
verzoek van de gemeenten in 
gevallen waarbij Onroerend Erfgoed 
geen adviesbevoegdheid heeft. 

Reguliere werking 

 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 2, OD 2.2; SD 3, 
OD 3.3 

De IOED houdt een register bij van 
alle uitgebrachte adviezen en van 
alle verrichte 
terreinwerkzaamheden. Uit dit 
register blijkt welke maatregelen 
getroffen werden om het 
bodemarchief te bewaren, in situ of 
ex situ. 

Reguliere werking 

 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 9, OD 9.7 

De advisering van dossiers die op 
basis van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (bijzondere en 
reguliere procedure) ter advies 
voorgelegd worden aan Onroerend 
Erfgoed, blijft de absolute 
bevoegdheid van dit agentschap. De 
IOED voorziet de erfgoedconsulent 
van Onroerend Erfgoed indien 
mogelijk van een pre-advies. 

Reguliere werking 

 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 2, OD 2.2 

In geval van dossiers waarop 
Onroerend Erfgoed geen wettelijke 
adviesvereiste heeft, en waar de 

Reguliere werking 

 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 2, OD 2.2; SD 3, 
OD 3.3 
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IOED op verzoek van de gemeenten 
of op vraag van derden advies geeft, 
staat de IOED in voor de begeleiding 
van de dossiers, vanaf het moment 
van het advies, over de 
onderhandelingen, het opmaken van 
bestekken en planning, de 
uitvoering, de rapportage en de 
deponering van de vondsten en het 
opgravingsarchief. 

Afsprakencluster Beheer en Beleid   

De IOED staat in voor ondersteuning 
en advisering van derden. De IOED 
communiceert over het bestaande 
instrumentarium en de wetgeving 
over onroerend erfgoed. 

Zolad+ voert een doorgedreven 
communicatie rond het nieuwe OE-
decreet. 

 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 2, OD 2.2 en 2.3, 
SD 3, OD 3.1, 3.2 en 3.3 

Afsprakencluster Veldwerk en 
deponering/ archivering 

Reguliere werking 

 
 

De IOED en zijn werknemers houden 
zich als uitvoerders strikt aan de 
vergunningsplicht voor het uitvoeren 
van een prospectie met ingreep in de 
bodem of een archeologische 
opgraving. De IOED heeft hier een 
voorbeeldfunctie in. 

Reguliere werking 

 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 9, OD 9.7 

De IOED zorgt voor de opvolging van 
vergunde opgravingen in de regio die 
uitgaan van andere archeologen of 
instanties. 

Reguliere werking 

 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 2, OD 2.2; SD 3, 
OD 3.4 

De bijzondere voorwaarden 
gekoppeld aan de vergunningen voor 
het uitvoeren van archeologische 
opgravingen of prospecties met 
ingreep in de bodem worden 
beoordeeld door Onroerend 
Erfgoed. Hiervoor kan beroep 
gedaan worden op of advies 
gevraagd worden aan de IOED, maar 
de uiteindelijke beslissing berust bij 
Onroerend Erfgoed. 

Reguliere werking 

 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 9, OD 9.7 

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

Reguliere werking 

 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 9, OD 9.7 

De IOED die het beheer heeft over 
bodemvondsten, bewaart de 
mobiele archeologica en de stalen 
voor natuurwetenschappelijk 

Reguliere werking 

Zolad+ onderzoekt de 
mogelijkheden voor het afstoten 
van de depotwerking, of, 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 1, OD 1.7 
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onderzoek in zulke omstandigheden 
dat ze gevrijwaard worden van 
verder verval. De IOED werkt mee 
aan een goed depotbeheer, binnen 
de budgettaire en praktische 
mogelijkheden van zijn dienst. 

desgevallend, een intensievere 
werking rond het depot. 

 

De IOED streeft er naar archieven en 
vondsten van opgravingen die door 
derden worden uitgevoerd in het 
gebied van de IOED in geval van 
aanbieding in depot te nemen en op 
dezelfde wijze te bewaren zoals 
hierboven omschreven. De IOED 
gaat over tot een actieve lokalisering 
en indien mogelijk tot actieve 
verwerving van externe ensembles 
en archieven. 

Geen acties totdat bovenstaand 
actiepunt is uitgevoerd. 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 1, OD 1.3 en 1.7 

Afsprakencluster Deontologie en 
gedragscode 

  

De intergemeentelijke archeoloog 
onderschrijft de deontologische code 
van de archeoloog. 

De erfgoedconsulent archeologie 
onderschrijft de deontologische 
code van de archeoloog. 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 7, OD 7.1 

   

Specifieke taken m.b.t. bouwkundig erfgoed 

Afsprakencluster Inventarisatie   

De IOED vervolledigt de 
inventarissen bouwkundig erfgoed 
(actualiseren, aanvullen 
ontbrekende items, 
interieurbeschrijvingen opstellen, 
fotograferen, aanvullen klein 
erfgoed, bouwblok-inventarisatie…). 
Dit kan gebeuren in nauw overleg 
met Onroerend Erfgoed. 

Reguliere werking (opvolgen en 
doorgeven wijzigingen, 
voorbereiden ad hoc aanvragen) 

Lopend project inventarisatie Bilzen 
wordt verder gezet. 

Lopend project funerair erfgoed 
wordt verder gezet en uitgebreid 
naar Lanaken. 

De bunkers langs de Zuid-
Willemsvaart en het Albertkanaal 
worden geïnventariseerd in 
samenwerking met OGL 
(Oorlogsdocumentatie Groot-
Lanaken).  

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 1, OD 1.1, 1.2 en 
1.3 

Afsprakencluster Advisering en 
opvolging 

  

De IOED bewaakt de integratie, op 
termijn, van het onroerend 
erfgoedbeleid in de 
structuurplanning en de 
stedenbouw. De IOED geeft advies 
bij belangrijke/ grotere ruimtelijke 
planningsprocessen en complexere 
projecten in uitvoeringsfase, en kan 
voorstellen formuleren van 
richtlijnen voor kwaliteit in openbare 
domeinen. 

Reguliere werking  

De uitwerking van 
erfgoedlandschappen (in kader van 
de werkgroep mergel, Altenbroek, 
Strouvenbos) wordt mee 
voorbereid en opgevolgd.  

 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 2, OD 2.2 en 2.6; 
SD 3, OD 3.2 en 3.3 
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De IOED neemt een actieve rol op 
o.m. inzake advisering van 
complexere projecten, specifiek voor 
het bouwkundig erfgoed (bv. de 
herbestemming van monumenten). 
De IOED brengt betrokken partijen 
samen om probleemmonumenten 
aan te pakken. 

Reguliere werking 

Werkgroep mergel: wordt 
gekoppeld aan 2-maandelijks 
monumentenoverleg in Riemst, met 
als doel kennisvergaring rond 
mergel, opmaak van een actieplan 
in functie van beheer. 

 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 2, OD 2.2; SD 3, 
OD 3.3 

De IOED volgt vergunde werken aan 
bouwkundig erfgoed op i.s.m. de 
bevoegde administraties. 

Zolad+ neemt hierin geen actieve 
rol op. 

Zolad+ neemt hierin geen 
actieve rol op. 

De IOED adviseert werken aan het 
bouwkundig erfgoed die eigendom 
zijn van de betrokken gemeenten. 
De IOED geeft ondersteuning en/of 
advies bij het opstellen van 
onderhouds- en 
restauratieplanningen voor het 
gemeentelijk patrimonium  

Zolad+ ondersteunt de gemeenten 
indien nodig.  

Lopend project kapellen en kruisen 
wordt verder gezet en uitgebreid 
naar Voeren. 

Zolad+ werkt in samenspraak met 
de gemeente een visie uit voor de 
herbestemming van de 
elektriciteitscabines in Voeren. 

 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 2, OD 2.2; SD 3, 
OD 3.3 

De IOED geeft advies bij 
stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen, op verzoek 
van Onroerend Erfgoed of op 
verzoek van de gemeentes in 
gevallen waarbij Onroerend Erfgoed 
geen adviesbevoegdheid heeft. 

Reguliere werking 
Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 2, OD 2.2; SD 3, 
OD 3.3 

De IOED houdt een register bij van 
alle uitgebrachte adviezen en van 
alle verrichte 
terreinwerkzaamheden. 

Reguliere werking 
Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 9, OD 9.7 

De IOED adviseert werken aan 
geïnventariseerd bouwkundig 
erfgoed. In geval van dossiers 
waarop Onroerend Erfgoed geen 
wettelijke adviesvereiste heeft, en 
waar de IOED op verzoek van de 
gemeentes of op vraag van derden 
advies geeft, staat de IOED in voor 
de opvolging en begeleiding van de 
dossiers, van advies tot uitvoering. 

Reguliere werking 
Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 2, OD 2.2; SD 3, 
OD 3.3 en 3.4 

Afsprakencluster Beheer en Beleid   

De IOED zorgt voor ondersteuning en 
advisering voor erfgoed van derden. 
De IOED communiceert over het 
bestaande instrumentarium naar 
derden (diverse premies, provinciale 
en gemeentelijke premies, fiscale 
aftrek, wetgeving RO, 
monumentenwacht, wetgeving 
overheidsopdrachten,…). 

Kadert in de loketfunctie van 
Zolad+. 

Zolad+ voert een doorgedreven 
communicatie rond het nieuwe OE-
decreet. 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 2, OD 2.3; SD 3, 
OD 3.1, 3.2 en 3.3 
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De IOED ondersteunt het beheer van 
de monumenten door gebruik van 
aanwezige monumentenploegen, of 
ontwikkelt eigen initiatieven 
hierrond. Deze ploegen kunnen 
helpen voor het onderhoud van 
(klein) bouwkundig erfgoed, het 
openstellen van monumenten,… 

Niet van toepassing in het 
werkgebied.  

Niet van toepassing in het 
werkgebied.  

De IOED moedigt bouwhistorisch 
onderzoek en kennisbeheer 
betreffende bouwkundig erfgoed uit 
het eigen werkingsgebied aan. 

Zie ook hierboven: werkgroep 
mergel 

Zolad+ maakt deel uit van de 
stuurgroep bij de 
herbestemmingsoefening van 
UHasselt en Stebo. 

 

Actiepunten zitten vervat in het 
beleidsplan, SD 1, OD 1.5 
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Bijlage bij de afsprakennota: Strategische en operationele doelstellingen uit het beleidsplan 2015-2021  

Strategische doelstellingen 

De strategische doelstellingen maken duidelijk hoe de missie en de visie uitgevoerd zullen worden. 

Elke doelstelling kan beschouwd worden als een aparte concrete ambitie, die na voltooiing telkens 

een stuk van de opdracht (missie) en de ambitie (visie) heeft waargemaakt. 

 

SD 1 Zolad+ verzamelt kennis over het regionale onroerend erfgoed 

SD 2 Zolad+ beheert het onroerende erfgoed in het werkgebied integrerend met aandacht voor 

de specifieke noden van eigenaars en gebruikers  

SD 3 Zolad+ treedt op als de verdediger van de belangen van eigenaars en gebruikers inzake 

Onroerend   Erfgoed voor zover dit niet in tegenspraak is met de deontologische principes of 

het wetgevende kader 

SD 4 Zolad+ helpt op een actieve manier mee aan de (actieve of passieve) ontsluiting van het 

onroerende erfgoed in het werkgebied, en werkt hierbij integrerend en samen met zijn 

partners 

SD 5 Zolad+ staat de gemeenten bij in specifieke OE-dossiers, anticipeert en werkt hierbij 

constructief 

SD 6 Zolad+ bouwt het een eigen netwerk uit, benut het meer en incorporeert hierin vrijwilligers 

SD 7 Zolad+ bewaakt op ieder moment de kwaliteit van uitvoering en de inhoud van de producten 

SD 8 Zolad+ neemt initiatieven om de politieke en maatschappelijke geledingen te betrekken bij 

onroerend erfgoed en hun kennis hieromtrent te doen toenemen 

SD 9 Zolad+ heeft als erfgoedspeler een langetermijnvisie, ook wat de eigen vereniging betreft, 

en bouwt verder aan zijn professionele werkingsstructuur.  

Operationele doelstellingen 

De operationele doelstellingen zijn een meer concrete vertaling van de omvattende relatief 

abstracte ambitie die verwoord staat in de strategische doelstelling. Deze worden op hun beurt 

geconcretiseerd door processen en projecten waarbinnen concrete acties gedefinieerd worden. In 

principe worden hieraan doelstellingen volgens de zogenaamde SMART4-methode verbonden. 

Zolad+ koos ervoor om dit niet te doen: veel van de doelstellingen zijn immers niet te kwantificeren; 

hoe kwantificeer je kennis? Of de toename ervan? Het zou ook louter neerkomen op natte-vinger-

werk zonder aandacht voor de kwaliteit. 

Strategische en operationele doelstellingen zijn de tussenniveaus tussen opdracht en ambitie 

(neergeschreven in respectievelijk de missie en de visie) en de concrete acties die ondernomen 

worden in een organisatie. Deze zijn dan weer terug te vinden in actieplannen, afsprakennota’s, 

projectplannen, procedures en op individueel niveau in planningsdocumenten (bv. bestekken).  

In wat volgt, wordt de volgende structuur aangehouden: 

 

Niveau 1 Strategische doelstelling (SD) 

 Niveau 2 Operationele doelstelling (OD) 

  Niveau 3 Taken 

Per doelstelling is ook, wanneer mogelijk, aangegeven wanneer de consulenten hier tijd aan 

besteden.

                                                 
4
 Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdsgebonden. 
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SD 1. Zolad+ verzamelt kennis over het regionale onroerend erfgoed 

 

OD 1.1. Zolad+ inventariseert, zowel op het terrein als via desktop-onderzoek 

 

1.1.1. De erfgoedconsulent ondergronds erfgoed gaat het terrein op en inventariseert 

actief het onroerende erfgoed in de regio (desgevallend met hulp van vrijwilligers) 

1.1.2. De erfgoedconsulent ondergronds erfgoed zoekt in literatuur naar nieuw 

ongeïnventariseerd erfgoed 

1.1.3. De erfgoedconsulenten inventariseren nieuwe items via de contacten met de 

diverse actoren 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

       

 

OD 1.2. Zolad+ actualiseert de bestaande (Vlaamse) inventarissen en neemt initiatieven om de 

bestaande inventarissen uit te breiden met nieuwe items 

 

1.2.1. De erfgoedconsulenten passen de reeds bestaande kennis aan op basis van 

nieuwe bevindingen en nieuwe wetenschappelijk inzichten, en geven deze kennis 

door aan het bevoegde agentschap 

1.2.2. De erfgoedconsulenten doen voorstellen om nieuwe items op te nemen in de 

vastgestelde inventarissen in samenwerking met het bevoegde agentschap 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reguliere werking 

 

OD 1.3. Zolad+ inventariseert lokaal erfgoed (buiten de bestaande nationale inventarissen), 

zoals klein erfgoed, houtig erfgoed, funerair erfgoed,… 

 

1.3.1. De erfgoedconsulent ondergronds erfgoed gaat actief op zoek naar 

ongeïnventariseerde archeologische collecties 

1.3.2. De erfgoedconsulenten verwerken, actualiseren en digitaliseren de reeds 

bestaande inventarissen van gemeentes of andere instanties 

1.3.3. Zolad+ zet hiervoor samenwerkingsprojecten op met vrijwilligers 

1.3.4. Zolad+ zoekt samenwerking en afstemming met actoren (bv. Likona-bomenatlas) 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Opzet 

Houtig E 

Houtig E     

Klein 

religieus E 

(R) 

 

 Klein religieus E (rest) 

Collectie 

Spits 

   Overige 

collecties 

  

 

 

OD 1.4. Zolad+ baseert een deel van de kennis op karterend booronderzoek 
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1.4.1. De erfgoedconsulent ondergronds erfgoed stelt een langetermijnplan op voor de 

aanpak van gebieden 

1.4.2. De erfgoedconsulent ondergronds erfgoed voert uit of laat uitvoeren 

1.4.3. De erfgoedconsulent ondergronds erfgoed integreert de resultaten in de 

afweging rond de archeologische zones 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

    Plan van 

Aanpak 
Uitvoering 

 

OD 1.5. Zolad+ kadert de kennis rond onroerend erfgoed in een groter historisch geheel 

 

1.5.1. De erfgoedconsulenten werken, voor zover mogelijk en relevant, samen met de 

diverse lokale en bovenlokale actoren (RAH, heemkringen,…) 

1.5.2. De erfgoedconsulenten voorzien in elke publicatie van Zolad+ een historische 

omkadering 

1.5.3. De erfgoedconsulenten trachten, zeker voor de meer recente periode, de  

opgedane kennis te koppelen aan historische kennis (cfr. Jonkholt) 

1.5.4. De erfgoedconsulenten moedigen bouwhistorisch onderzoek over de regio aan  

1.5.5. De erfgoedconsulenten stellen een lijst samen met mogelijke onderzoeksthema’s 

voor studenten 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reguliere werking/dossierafhankelijk 

 

OD 1.6. Zolad+ blijft op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het beleidsdomein 

middels studiedagen, congressen,…. 

 

1.6.1. De erfgoedconsulenten nemen deel aan studiedagen, congressen,… 

1.6.2. De erfgoedconsulenten volgen de publicaties en activiteiten van actoren in de 

regio, zoals de heemkringen, Erfgoed Haspengouw, Regionaal Landschap, … op 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reguliere werking 

 

OD 1.7. Zolad+ doet dienst als transit depot 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reguliere werking 

SD 2. Zolad+ beheert het onroerende erfgoed in het werkgebied integrerend met aandacht voor de 

specifieke noden van eigenaars en gebruikers  

 

OD 2.1. Zolad+ werkt desgevallend mee aan de inventaris van Archeologische Zones (o.a. 

waarschijnlijkheid toetsen) en aan de inventaris van gebieden waar geen 

archeologisch erfgoed te verwachten valt 
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2.1.1. De erfgoedconsulent ondergronds erfgoed toetst de waarschijnlijkheid van de 

aanwezigheid van archeologie in deze gebieden die voorgesteld worden als 

Archeologische Zones 

2.1.2. De erfgoedconsulent ondergronds erfgoed gaat actief op zoek, in samenwerking 

met sommige actoren, naar gebieden die aangemerkt kunnen worden als 

verstoorde zone 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Eerste 

versie 
Vaststelling Jaarlijkse update? 

 

OD 2.2. Zolad+ adviseert en begeleidt eigenaars en gebruikers in hun onroerend erfgoeddossiers 

 

2.2.1. De erfgoedconsulenten werken een procedure uit in samenspraak met de 

actoren. Deze procedure wordt voorgelegd aan de diverse schepencolleges 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reguliere werking 

 

OD 2.3. Zolad+ vervult een loketfunctie 

 

2.3.1. De erfgoedconsulenten maken een folder om de loketfunctie kenbaar te maken 

2.3.2. De erfgoedconsulenten organiseren zitdagen in elke gemeente 

2.3.3. De erfgoedconsulenten stellen de relevante informatie beschikbaar op de website 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reguliere werking 

 

 

OD 2.4. Zolad+ streeft, in overleg met de gemeenten, naar een afgewogen en gedragen beheer 

en beleid rond geïnventariseerd bouwkundig erfgoed en ander lokaal erfgoed 

 

2.4.1. De erfgoedconsulenten ondernemen actie om de verschillende betrokken actoren 

samen te brengen en te brainstormen over de thematiek 

2.4.2. De erfgoedconsulenten bewaken hierbij de inbreng van de eigenaars en 

gebruikers 

2.4.3. De erfgoedconsulenten onderzoeken de haalbaarheid van alternatieve 

(financiële) ondersteuning, in samenspraak met evt. partners 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  Opstart 

overleg 

Evt. verdere uitwerking   

 

 

OD 2.5. Zolad+ werkt samen met/ondersteunt Monumentenwacht 
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2.5.1. De erfgoedconsulenten werken samen met Monumentenwacht een procedure uit 

om particuliere eigenaars beter bekend te maken met de werking 

2.5.2. De erfgoedconsulenten werken aan een subsidiereglement ter ondersteuning van 

Monumentenwacht 

2.5.3. De erfgoedconsulenten onderzoeken de mogelijkheden tot samenwerking op het 

vlak van beheersplannen 

2.5.4. De erfgoedconsulenten waken erover dat de gemeenten en kerkfabrieken hun 

lidmaatschap terdege benutten 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Procedure Subsidie-

reglement 
Implementatie 

 

OD 2.6. Zolad+ werkt mee aan de opmaak van erfgoedlandschappen en beheersplannen 

 

2.6.1. De erfgoedconsulenten leveren inhoudelijke informatie aan 

2.6.2. De erfgoedconsulenten begeleiden de gemeenten bij de aanvraag- en 

opmaakprocedures 

2.6.3. De erfgoedconsulenten peilen naar de mogelijkheden van 

onroerenderfgoedrichtplannen 

2.6.4. De erfgoedconsulenten onderzoeken de haalbaarheid om zelf of in het beheer van 

de gemeente beheersplannen op te stellen voor (beschermd) onroerend erfgoed 

en werken hiervoor een procedure uit, zie ook OD 2.5.3. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Afwerking bestaande 

dossiers (V) 

 

Peilen naar 

mogelijkheden 

 

Gemeente-afhankelijk 

 

 

 

 

 

OD 2.7. Zolad+ zoekt samenwerking met hogescholen, universiteiten of andere partners voor 

onderzoek naar specifieke regionale beheersvraagstukken (mergel, herbestemming hoeves,…) 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Opstart      

 

 

 

 

SD 3. Zolad+ treedt op als de verdediger van de belangen van eigenaars en gebruikers inzake 

Onroerend Erfgoed voor zover dit niet in tegenspraak is met deontologische principes of het 

wetgevende kader 
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OD 3.1. Zolad+ informeert de eigenaars en gebruikers over het decretaal instrumentarium 

 

3.1.1. De erfgoedconsulenten organiseren regelmatig infosessies 

3.1.2. De erfgoedconsulenten werken een kader uit waarbinnen zij de belangen kunnen 

verdedigen 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Intensieve communicatie herhaalsessies 

Reguliere werking 

 

OD 3.2. Zolad+ poogt dit instrumentarium maximaal te benutten ten voordele van de eigenaars 

en gebruikers (beheersplannen, subsidiemogelijkheden) 

 

3.2.1. De erfgoedconsulenten doen voorstellen aan de gemeente inzake een 

gemeentelijk onroerend erfgoedinstrumentarium, in nauw overleg met de 

actoren 

3.2.2. De erfgoedconsulenten passen het huidig gemeentelijke onroerend 

erfgoedinstrumentarium (subsidiereglementen,…) aan de nieuwe wetgeving aan 

3.2.3. De erfgoedconsulenten trachten de kansen die het nieuwe decreet biedt  

maximaal te benutten ten voordele van eigenaars en gebruikers en werken 

hiervoor een procedure uit samen met de gemeenten 

3.2.4. De erfgoedconsulenten staan de eigenaar en of gebruiker bij en/of treden op als 

bemiddelaar in het geval van een geschil 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Aanpassingen doorvoeren  

Reguliere werking 

 

 

 

 

 

OD 3.3. Zolad+ is betrokken bij projecten en dossiers waar de gemeente als bouwheer en 

opdrachtgever optreedt, geeft input en begeleidt deze dossiers voor wat het luik 

onroerend erfgoed betreft 

 

3.3.1. De erfgoedconsulenten werken hiervoor een procedure uit in overleg met de 

betrokken diensten 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reguliere werking 

 

OD 3.4. Zolad+ zorgt voor de opvolging van vergunde opgravingen door derden 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reguliere werking 
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SD 4. Zolad+ helpt op een actieve manier mee aan de (actieve of passieve) ontsluiting van het 

onroerende erfgoed in het werkgebied en werkt hierbij integrerend en samen met partners. De 

projecten kaderen binnen een of meer van de vijf afgebakende inhoudelijke thema’s.  

 

OD 4.1. Zolad+ ontsluit locaties op een actieve of passieve manier 

 

4.1.1. De erfgoedconsulenten lijsten de potentiële locaties op 

4.1.2. De erfgoedconsulenten overleggen met de betrokken actoren (Toerisme,…) en 

stellen een lijst op 

4.1.3. De erfgoedconsulenten stellen subsidieaanvragen op (of leveren er input voor 

aan) in het geval het gaat om actieve ontsluiting 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Oplijsten van 

potentiële sites 
Vervolgtraject Uitvoering 

 

OD 4.2. Zolad+ communiceert (over) de kennis omtrent het onroerende erfgoed  

 

4.2.1. De erfgoedconsulenten schrijven de kennis neer in artikels of in de Zolad+-reeks 

4.2.2. De erfgoedconsulenten doen voorstellen inzake begroting voor nieuwe 

publicaties voor zover het budget dit toelaat 

4.2.3. De erfgoedconsulenten organiseren info-avonden, lezingen, discussieavonden 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reguliere werking 

 

 

 

OD 4.3. Zolad+ organiseert tijdelijke exposities (of levert er input voor aan) rond het lokale 

onroerende erfgoed 

 

4.3.1. De erfgoedconsulenten doen voorstellen hieromtrent en/of gaan actief op zoek 

naar mogelijkheden 

4.3.2. De erfgoedconsulenten doen voorstellen inzake begroting voor tentoonstellingen 

voor zover het budget dit toelaat 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Input aanleveren 

  
Voorstellen budgettering 

Uitvoering 

(?) 

  

 

OD 4.4. Zolad+ treedt in contact met eigenaars en/of gebruikers ten einde het onroerende 

erfgoed open te stellen (bv. bij OMD, Open kerken) 

 

4.4.1. De erfgoedconsulenten contacteren de eigenaars en/of gebruikers 

4.4.2. Zolad+ maakt de nodige afspraken met de eigenaars 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Reguliere werking 

 

OD 4.5. Zolad+ werkt mee aan/zet projecten op samen met andere partners binnen het 

regionale erfgoedveld (RL, EH) en sectoren met aanknopingspunten met erfgoed 

(cultuur, toerisme, jeugd)  

 

4.5.1. De erfgoedconsulenten geven inhoudelijke input 

4.5.2. De erfgoedconsulenten contacteren de partners en andere actoren 

4.5.3. De erfgoedconsulenten stellen een subsidieaanvraag (mee) op 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Input aanleveren 

  Ontsluitings-

project 

i.s.m. EH? 

 Ontsluitings-

project 

i.s.m. EH? 

 Ontsluitings-

project 

i.s.m. EH? 

 

OD 4.6. Zolad+ ontwerpt in samenwerking met Erfgoed Haspengouw en Regionaal Landschap 

Haspengouw & Voeren een beleidskaart die het roerende en onroerende erfgoed in de 

regio samenbrengt en ontsluit 

 

4.6.1. Zolad+ doet samen met de actoren een subsidieaanvraag 

4.6.2. De erfgoedconsulenten ontwerpen een beleidskaart 

4.6.3. De erfgoedconsulenten sluiten partnerschappen af  

4.6.4. De erfgoedconsulenten houden deze beleidskaart up-to-date 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Subsidie-

aanvraag 
Vervolg-traject 

 

OD 4.7. Zolad+ zet meer in op communicatie naar specifieke doelgroepen (senioren, jeugd, 

scholen…) 

 

4.7.1. Zolad+ evalueert de resultaten uit de omgevingsanalyse en de enquête en stelt in 

overleg met de diverse actoren een actieplan op 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Actieplan Uitwerking 

Reguliere werking 

 

 

SD 5. Zolad+ staat de gemeente bij in specifieke onroerend erfgoeddossiers en werkt hierbij 

proactief en constructief 

 

OD 5.1. Zolad+ neemt initiatieven om de diverse gemeentelijke administraties op de hoogte te 

brengen van de werking van Zolad+ 
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5.1.1. De erfgoedconsulenten organiseren infosessies en lichten de werking toe 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Hernieuwing 

Zolad+ 
Infosessies Blijvend communiceren met de administraties 

 

OD 5.2. Zolad+ overlegt op regelmatige en structurele basis met de diensten RO van de 

gemeenten met het oog op mogelijke knelpuntdossiers 

 

5.2.1. De erfgoedconsulenten stellen hiervoor in overleg met de diensten een 

procedure op 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Procedure 
Start 

procedure 
Implementatie 

Reguliere werking 

 

OD 5.3. Zolad+ voert (samen met partners) kleinschalig terrein- en/of archiefonderzoek uit voor 

de aangesloten gemeenten voor zover het tijdsgebruik dit toelaat 

 

5.3.1. De erfgoedconsulent ondergronds erfgoed stelt hiervoor in overleg met de 

diensten en de partners een procedure op 

5.3.2. De erfgoedconsulent ondergronds erfgoed laat zich als archeoloog erkennen 

5.3.3. De erfgoedconsulent bovengronds erfgoed onderzoekt de haalbaarheid om 

(beperkt) (bouw)historisch onderzoek uit te voeren voor sites in eigendom van de 

aangesloten gemeenten en werkt hiervoor desgevallend een procedure uit 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Aanvragen 

erkenning 
Procedure Reguliere werking 

 
   

Haalbaarheidsond. 

(bouw)hist. ond.  
  

 

OD 5.4. Zolad+ adviseert bij vergunningsaanvragen, bij toelatingsaanvragen in 

onroerenderfgoedgemeentes, en bij planningsprocessen 

 

5.4.1. De erfgoedconsulenten passen in overleg met de diensten en de partners de 

bestaande procedures aan de nieuwe regelgeving aan of werken desgevallend 

nieuwe procedures uit 

5.4.2. De erfgoedconsulenten werken procedures uit in overleg met de gemeentelijke 

diensten en het agentschap onroerend erfgoed Limburg voor de onroerend 

erfgoedgemeentes binnen het werkgebied 

5.4.3. De erfgoedconsulenten nemen, in het kader van de taken toegewezen aan de OE-

gemeente, taken over van de gemeente en dit in overleg (o.a. archeologienota’s) 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Procedures Reguliere werking 

Reguliere werking 
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OD 5.5 Zolad+ organiseert per gemeente enkele zitdagen  

(zie hoger OD 2.3.) 

 

OD 5.6 Zolad+ is betrokken bij projecten en dossiers binnen de gemeenten aangaande 

onroerend erfgoed, geeft input en/of trekt deze dossiers, geeft input bij dossiers met 

raakvlakken met OE (cultuur, toerisme,…) 

 

1.6.1 De erfgoedconsulenten maken hiertoe de nodige afspraken 

1.6.2 Zolad+ evalueert regelmatig de procedure in overleg met de actoren 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reguliere werking, dossierafhankelijk 

 

OD 5.7. Zolad+ probeert onroerend erfgoed in te schrijven in de BBC 

 

5.7.1 De erfgoedconsulenten lichten de noodzaak toe deel uit te maken van de BBC 

5.7.2 De erfgoedconsulenten vertalen delen van dit beleidsplan naar de gemeentelijke 

BBC 

5.7.3 De erfgoedconsulenten stellen een begroting op tbv. de gemeentelijke BBC 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 
vertaling 

BBC 

opstellen 

    

 

 

SD 6. Zolad+ bouwt het een eigen netwerk uit, benut het meer en incorporeert hierin vrijwilligers 

 

OD 6.1. Zolad+ bouwt aan een netwerk waarbij ook aandacht besteed wordt aan 

vrijwilligerswerk 

 

6.1.1. De erfgoedconsulenten stellen een lijst op van beschikbare vrijwilligers 

6.1.2. De erfgoedconsulenten betrekken, waar mogelijk, de vrijwilligers bij de werking  

6.1.3. De erfgoedconsulenten werken aan een kader waarbinnen de verschillende 

(professionele en vrijwillige) erfgoedactoren kunnen discussiëren over het 

aanwezige erfgoed en welke initiatieven er kunnen genomen worden (bv. 

Erfgoedraad) 

6.1.4. Zolad+ organiseert jaarlijks samen met Erfgoed Haspengouw en eventuele andere 

partners het ontmoetingsmoment ‘Rendez-Vous’  

6.1.5. Zolad+ brengt verenigingen en vrijwilligers samen bij openingen, 

persvoorstellingen,… 

6.1.6. Zolad+ haalt de banden aan met de verschillende heemkringen en kerkfabrieken 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 
Oplijsten 

Uitzetten van 

vervolgtraject 

    

 Reguliere werking 

 

OD 6.2. Zolad+ bouwt zijn netwerk met professionele actoren verder uit en overlegt op 

structurele basis met de belangrijkste partners 
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6.2.1. De erfgoedconsulenten communiceren op regelmatige basis met de professionele 

actoren (buiten de gemeenten) (binnen de gemeenten zie hoger) en brengt ze 

jaarlijks minstens eenmaal samen 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reguliere werking 

 

OD 6.3. Zolad+ roept op regelmatige basis de eigen adviesraad bijeen 

 

6.3.1. De erfgoedconsulenten brengen de adviesraad jaarlijks minstens eenmaal samen 

6.3.2. Zolad+ ziet toe dat de vrijwilligers (6.1.2) opgenomen worden in de adviesraad 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reguliere werking 

 

OD 6.4. Zolad+ roept op regelmatige basis de OE-raad bijeen 

 

6.4.1. De erfgoedconsulenten richten in nauwe samenwerking met de GECORO’s een 

OE-adviesraad (ikv OE-gemeente) op 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

voorbereiden 

OE-raad 

Oprichting 

OE-raad 
Reguliere werking 

 

 

SD 7. Zolad+ bewaakt op ieder moment de kwaliteit van uitvoering en de inhoud van de producten 

 

OD 7.1. Zolad+ ziet toe op een correcte naleving van deontologische codes o.a. de code van 

goede praktijk 

 

7.1.1. De erfgoedconsulent ondergronds erfgoed licht regelmatig de code toe 

7.1.2. De erfgoedconsulent ondergronds erfgoed controleert of de code nageleefd 

wordt 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reguliere werking 

 

OD 7.2. Zolad+ toetst de uitkomst van projecten op kwaliteit 

 

7.2.1. De erfgoedconsulenten controleren de kwaliteit op basis van de vigerende 

richtlijnen 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reguliere werking 

 

OD 7.3. Zolad+ blijft op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het beleidsdomein 

middels studiedagen, congressen,…. 
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7.3.1. De erfgoedconsulenten nemen deel aan studiedagen, congressen,… 

7.3.2. De erfgoedconsulenten scholen zich specifiek bij rond het thema Landschappen 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reguliere werking 

 

OD 7.4. Zolad+ raadpleegt haar professionele netwerk bij gespecialiseerde onderwerpen 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reguliere werking 

 

 

 

SD 8. Zolad+ neemt initiatieven om de politieke en maatschappelijke geledingen te betrekken bij 

onroerend erfgoed en hun kennis hieromtrent te doen toenemen 

 

OD 8.1. Zolad+ communiceert op regelmatige basis met de schepencolleges, gemeenteraden, 

cultuurraden, jeugdraden, GECORO’s (i.e actoren buiten het erfgoedveld) 

 

8.1.1. De erfgoedconsulenten nodigen deze actoren uit bij evenementen 

8.1.2. De erfgoedconsulenten communiceren op structurele basis met deze actoren 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reguliere werking 

 

 

OD 8.2. Zolad+ ondervraagt op regelmatige basis deze actoren 

 

8.2.1. De erfgoedconsulenten stellen een vragenlijst op en actualiseren deze 

tweejaarlijks 

8.2.2. De vragenlijst wordt tweejaarlijks aan de actoren bezorgd 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

       

 

 

SD 9. Zolad+ heeft als erfgoedspeler een langetermijnvisie, ook wat de eigen vereniging betreft, en 

bouwt verder aan zijn professionele werkingsstructuur  

 

OD 9.1. Zolad+ werkt aan het eigen merk (‘branding’: logo, huisstijl,…) 

 

9.1.1. De erfgoedconsulenten maken een begin van een communicatieplan 

9.1.2. De erfgoedconsulenten bevragen de partners 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Opstart vervolgtraject Implementatie 
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communicatieplan 

 

OD 9.2. Zolad+ breidt zijn netwerk uit middels sociale media, pers en eigen nieuwsbrieven 

 

9.2.1. De erfgoedconsulenten posten regelmatig, minstens éénmaal per week, de 

voortgang van bepaalde dossiers, acties,… online 

9.2.2. De erfgoedconsulenten houden digitaal een kalender bij en delen die via sociale 

media 

9.2.3. Zolad+ schrijft na afronding van een project een perstekst voor zover de 

betrokken partijen aangeven te willen communiceren 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reguliere werking 

 

OD 9.3. Zolad+ breidt zijn werkgebied (en invloedssfeer) uit door actief op zoek te gaan naar 

nieuwe partners en leden voor zover de vereniging en haar personeelsleden dit kunnen 

dragen 

 

9.3.1. De erfgoedconsulenten nemen contact op met gemeenten in Haspengouw 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Opstart Instap Gemeente-afhankelijk 

 

OD 9.5. Zolad+ denkt aan een ledensysteem waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen de 

leden en de te verwachten dienstverlening 

 

9.5.1 De erfgoedconsulenten onderzoeken en toetsen een ledensysteem af bij de 

huidige (en toekomstige) leden 

9.5.2 De erfgoedconsulenten zetten desgevallend een dergelijk systeem op 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Onderzoek implementatie 

 

OD 9.6. Zolad+ beheert de eigen financiën 

 

9.6.1 De erfgoedconsulent die instaat voor de dagdagelijkse leiding voert de betalingen 

uit 

9.6.2 De erfgoedconsulenten onderzoeken de mogelijkheden om een verdienmodel in 

Zolad+ in te bouwen (bv. archeologienota’s) 

9.6.3 De erfgoedconsulenten zetten desgevallend een dergelijk model op en maken de 

noodzakelijke afspraken 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reguliere werking 

 

OD 9.7. Zolad+ komt zijn afspraken, zowel decretale als andere, na 

 

9.7.1 De erfgoedconsulenten rapporteren jaarlijks aan de subsidiegevers 

9.7.2 De erfgoedconsulenten doen de dagdagelijkse administratie van de vereniging 
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9.7.3 De erfgoedconsulenten houden wekelijks contact met de voorzitter 

9.7.4 De erfgoedconsulenten organiseren minstens vier keer per jaar een raad van 

bestuur. Hiervoor wordt een procedure afgesproken of wordt de bestaande 

behouden 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reguliere werking 

 

OD 9.8. Zolad+ bekijkt de mogelijkheid van naamswijziging en verandering van structuur tegen 

2016 

 

9.8.1 Zolad+ laat binnen het consultatienetwerk brainstormen over een naamswijziging 

9.8.2 Zolad+ laat de leden brainstormen over een wijziging qua structuur (bv. 

interlokale vereniging) 

9.8.3 Zolad+ herschrijft de statuten in 2015 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Brainstorm/ 

Statuten 
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Bijlage 2. Programma OMD 2014 
 

 

PROGRAMMA BILZEN, RIEMST, LANAKEN, VOEREN 
 
 
„Erfgoed vroeger, nu en in de toekomst‟ is het thema van deze 26ste 

Open Monumentendag. Dit brede thema krijgt in Zuid-Oost Limburg een 
zeer gevarieerde invulling.  
 
Je kan op 14 september opnieuw enkele bijzondere gebouwen 
bezoeken: twee kerken, waterburcht Pietersheim en enkele imposante 
vierkantshoeves.  Dit jaar worden ook exclusief twee watermolens 
opengesteld, de ene werd pas opgeknapt, de andere wordt binnenkort 

gerestaureerd.  Naast deze “klassieke” monumenten vestigen we vooral 
de aandacht op erfgoed waar je het niet meteen verwacht; het kleine, 
het verborgene, het nieuwe. Welke bijzondere verhalen zitten er achter 
grenspalen, veldkruisen en oude wegen? Wat vertellen gevelstenen over 

de geschiedenis van het gebouw? Welke sporen liet de Eerste 
Wereldoorlog na in het landschap en de architectuur? Bezoek de 
vroegere kampplaats van de Neanderthalers of ontdek een volledig 17de-

eeuws fort in de glooiingen van het landschap.  
 
Rondleidingen, tentoonstellingen, vrije en gegidste wandelingen, allerlei 
randanimatie voor jong en oud. Er is voor ieder wat wils!  
 
Meer info: Zolad+, intergemeentelijke dienst voor onroerend erfgoed, 

www.zolad.be 

 
 
BILZEN 
 
Contact: Zolad+, 
veerle.vansant@zolad.be, 012 

44 03 80 
 
Bilzermolen 
Locatie: Kattebroekstraat 11, 
Bilzen (Kattebroekstraat is een 

smalle, doodlopende straat, gelieve de straat niet in te rijden en te 
parkeren boven aan de Brugstraat of in het centrum!)  
Doorlopend rondleidingen van 13u tot 17u 
 
De Bilzermolen op de Demer bestond al in de 13de eeuw en werd een 
aantal keren herbouwd. Het huidige gebouw dateert uit het einde van de 

19de eeuw. Het molenwerk en rad zijn volledig intact en werden recent 
gerestaureerd. Speciaal voor Open Monumentendag zal er nog eens 

gemalen worden. De molenaars geven uitleg over de werking van de 
molen en de restauratie ervan.  
LANAKEN 
 

Contact: Dienst Erfgoed, david.bellen@lanaken.be, 089 77 61 11; dienst 
Toerisme, katrijn.vrancken@lanaken.be, 089 77 25 34 
 
 

Heidemolen 
Locatie: Heidemolenstraat 
15, Lanaken 

Doorlopend van 13u tot 18u 
Doorlopend workshop: Malen 
en brouwen, de oude 
ambachten 
 
De Heidemolen is een 
bovenslagmolen die 

fungeerde als korenmolen. 
De molen wordt voor het 
eerst vermeld in 1598 en 

was een banmolen van de heerlijkheid Pietersheim. De molen met zijn 
bronnen en spaarvijver in een prachtige omgeving wordt momenteel 
gerestaureerd. 

 
De werking van een oude molen wordt uitgelegd op didactische 
toestellen op kleine schaal. Het proces van het bier brouwen wordt 
beschreven en de link die beide ambachten met elkaar hebben wordt 
onthuld. Kom kijken, leren en proeven van ons Belgisch erfgoed. 
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Paterskerk  
Locatie: Patersstraat 51, Rekem 
Doorlopend van 11u tot 17u  
Tentoonstelling paters in Rekem 
 

In 1707 bouwden de 

minderbroeders ten westen van 
de dorpskern een klooster met 

kerk. In 1725 werd hieraan een 
Latijns college verbonden. In 
1797 werden de paters uit hun 
klooster gezet, in 1840 kwam 

dat in handen van de 
norbertijnen van Postel en in 
1847 kochten de 
minderbroeders het terug. Een 

tiental jaar geleden verlieten de laatste paters Rekem.  
 
Over de geschiedenis van de paters in Rekem is weinig gekend. Vzw 

Renovatie doet historisch onderzoek hiernaar. Het resultaat tonen ze in 
een tentoonstelling over de paters en priesters van Rekem. 
Waterburcht Pietersheim 
Locatie:Waterstraat 52, Lanaken  
Doorlopend van 10u tot 17u 
Allerlei randanimatie zoals een 
ridderdorp met demonstratie 

zwaardgevechten, 
roofvogelshow (om 14.30u en 
16u), foto-tentoonstelling Julie 

van der Vaart, landschapsdag 
(14u tot 17u) met wandelingen, 
natuurinfomarkt, huifkartochten  

 
Domein Pietersheim, winnaar van de Vlaamse Monumentenprijs 2010, 
bestaat uit een 12de-eeuwse waterburcht en het kasteel dat in 1926 
werd heropgebouwd door de familie de Merode. Van het slot resten nog 
de ringvormige weermuren en poorttoren. Pietersheim heeft een 
bewogen geschiedenis met roemrijke en woelige veldslagen van de 
heren van Pietersheim 

 

RIEMST  
 
Contact: Dienst Cultuur, 012 440 373, dienst Toerisme, 012 440 370 

 
Oude Winning 
Locatie: Maastrichterstraat 2, 
Herderen 

Doorlopend van 13u tot 18u 

Tentoonstelling over de 
geschiedenis van de hoeve 
Speelschuur voor de kinderen, 
sfeermuziek en gelegenheid 
tot drankje 
 

Dit hoevecomplex (kern 17de 
eeuw) werd in 1994 
beschermd als dorpsgezicht. 
Het jaar 1715 en het wapenschild van de familie Peumans boven de 
monumentale toegangspoort verwijzen naar de bouw van een deel van 

de huidige hoeve. Het jaar 1758 op de gevel van de voormalige 

paardenstal is de datum van een belangrijke verbouwing. Eind 19de 
eeuw en tot na WO II was de hoeve achtereenvolgens een schooltje, 
postkantoor en melkerij. Ze is nu knap gerestaureerd tot Bed&Breakfast. 
N.a.v. het 300jarig bestaan van de hoeve werd een tentoonstelling over 
de geschiedenis uitgewerkt.   
 
 

Wandeling: In de voetsporen van de Romeinen   
Gegidste wandeling om 14u 

Vrije wandeling met brochure 
Vertrek: Oude Winning, 
Maastrichterstraat 2, Herderen 
 
Deze dorpswandeling door 

Herderen vertrekt aan de hoeve 
de Oude Winning. Je kan ze vrij 
afleggen of met gids. Staan op 
het programma: een tumulus, 
het Museum van de Dynastie en 
van de Belgen, de Sint-

©Toerisme Lanaken 
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Janskerk, een deel van de Romeinse heirbaan en fraaie vierkantshoeven. 
Er is onderweg aandacht voor de verhalen achter het kleine erfgoed. 
 
 
Rondleiding: archeologische opgravingen Vroenhoven 
Locatie: Bloesemstraat, Vroenhoven 

Doorlopend rondleidingen vanaf 10u 
 

In de Bloesemstraat in Vroenhoven zijn op dit moment archeologische 
opgravingen bezig en werden er de afgelopen weken al heel wat 
voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Je kan er doorlopend 
een korte rondleiding volgen en zien wat de bodem in Vroenhoven prijs 

geeft over zijn rijke oorlogsverleden. 
 
 
VOEREN 
 
Contact: Dienst Ruimtelijke Ordening, 04 381 99 46; Toerisme 
Voerstreek 04 381 07 36  

Centraal infopunt: Voerpoort, Kerkplein, Moelingen 
 

Rondleiding: De Tunnel van 
Veurs 
Gidsbeurt om 13.30u en 15u 
Vertrek: kerk, Remersdaal-Dorp, 
Remersdaal 

Zorg voor wandelschoenen of 
laarzen en regenkledij 
Vooraf inschrijven verplicht! 

 
De Duitse bezetter heeft in Voeren 
enkele “sporen” achtergelaten 

tijdens WOI. We nemen je mee op 
een magnifieke wandeling naar de oostelijke opening van de Tunnel van 
Veurs.  Deze spoorwegtunnel van Veurs naar Remersdaal (2km) was tot 
voor enkele jaren de langste van Vlaanderen, en tot de opening van de 
TGV-tunnel in Soumagne de langste van België.  Deskundige gidsen 
geven uitleg bij de constructie en de geschiedenis van dit imposante 
bouwwerk. 

 

 
Wandeling: Langs Duitse Sporen 
Vrije wandeling met brochure (te verkrijgen bij Toerisme Voerstreek, 
Pley 13, „s-Gravenvoeren) 
Gegidste wandeling om 10u 
Vertrek: Bauwerd, Sint-Pieters-Voeren 

Zorg voor wandelschoenen of laarzen en regenkledij 
 

Wandeling langs het spoorwegviaduct en langs de spoorwegtunnel in 
Sint-Martens-Voeren.  In de Voerense natuur volgen we het traject van 
de spoorweg. Je kunt de wandeling vrij afleggen met een brochure, of 
onder begeleiding van een gids. 

Het viaduct en de tunnel zijn 
bijzonder erfgoed: het gaat over 
een industriële constructie, in een 
materiaal dat bij veel mensen niet 
als “waardevol” geboekt staat 
(gewapend beton). De impact op 
het landschap is bovendien 

opvallend.  Er zijn in de omgeving 
nog meer oorlogsrelicten dan deze 
twee, ook van WO II. 
 
 

 
Wandeling: Grensverhalen 

Gegidste wandeling om 10u 
Vertrek: Voerpoort, kerkplein, Moelingen 
 

Een tocht langs enkele opvallende 
grenspalen en klein erfgoed in de omgeving 
van Moelingen. De grenspalen te Voeren 

vertellen elk een apart verhaal; sommige 
hebben zelfs een rol gespeeld in WO I ... 
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Wandeling: Moelingse Oorlogsverhalen   
Gegidste wandeling om 14u 
Vertrek: Voerpoort, Kerkplein, Moelingen 
 
In 1914 was de fotografie uit haar kinderschoenen gestapt en een 

volwaardig medium geworden.  Een gids neemt je mee op een tocht 
langs 15 momentopnamen van de Duitse inval in augustus 1914 te 

Moelingen.  Wat een oorlog betekende voor de kleine  
dorpsgemeenschap, wordt in beeld en woord verteld.  Je komt ook te 
weten wat die mysterieuze letters “ORD” op sommige huizen in 
Moelingen betekenen… 

 
 
Vertelling: Een Spaanse Schans op de Grens   
Gegidste wandeling om 10u en 14u 
Vertrek: Voerpoort, Kerkplein, Moelingen 
 

De schans van Navagne wordt 

in de schijnwerpers geplaatst. 
We laten de huidige grenzen 
vervagen en duiden de 
historische betekenis van de 
schans.  Je maakt hier kennis 
met de Tachtigjarige Oorlog, 
de Verenigde Provinciën, het 

Beleg van Maastricht en... 
D'Artagnan. En er is nog meer 
te beleven rond de schans.  

Ofwel: een rijke geschiedenis 
op een unieke plek! 

 
 
 
 
 
 
Dit programma werd gerealiseerd door Dienst Erfgoed en Toerisme Lanaken, 
Dienst Cultuur en Toerisme Riemst, Dienst Ruimtelijke Ordening Voeren, 
Toerisme Voerstreek vzw, Zolad+ i.s.m. verschillende (lokale) partners en met de 

steun van talrijke vrijwilligers. 
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Bijlage 3. Register van de uitgebrachte adviezen Archeologie 
 

 
 

Id.
Hoofd-

gemeente
Ons  kenmerk

Datum 

ontvangst
Datum advies via Aanvrager Ligging Betreft

werfcontrol

e

Een 

gecontro-

leerde 

afgraving

proef-

sleuven

Definitieve 

archeolo-

gische 

opgraving

Geen 

bezwaar na 

opvraging 

dossier

nr. adviesnr intake outtake via bouwheer ingreep

1 Lanaken L/2014/1/1/A 15/12/2013 6/01/2014 Living2morrow binnengebied Geerenweg verkavelen in loten x x

2 Lanaken L/2014/2/2/A 15/12/2013 6/01/2014 Universal Building Systems Molenweideplein bouwen van 64 assistentiewoningen en penthouse x x

3 Riemst R/2014/1/3/A 14/01/2014 17/01/2014 zie R/2010/19/60/A

4 Lanaken L/2014/3/4/A 20/01/2014 19/02/2014 OE ng Spoorwegstraat-Stationstraat bouw 18 appartementen x

5 Riemst R/2014/2/5/A 20/01/2014 19/02/2014 OE ng Kerkstraat verkaveling x

6 Riemst R/2014/3/6/A 20/01/2014 19/02/2014 OE ng Bolderstraat ng x

7 Bilzen B/2014/1/7/A 13/05/2014 14/05/2014 VMSW Broekemveldweg uitvoeren van terreinaanlegwerken x x

8 Lanaken L/2014/4/8/A 13/05/2014 16/05/2014 Geotec Groenstraat, Burgemeester Delwaidelaan en Schoolstraat x x

9 Lanaken L/2014/5/9/A 15/05/2014 5/06/2014 Maaslands huis Heirbaan/Keelhofstraat/Dikke Hagestraathet bouwen van 14 woongelegenheden x x

10 Lanaken L/2014/6/10/A 16/05/2014 5/06/2014 Jocomo

11 Bilzen B/2014/2/11/A 27/05/2014 11/06/2014 Watergroep Asdreef 71 bouwen van een waterproductiecentrum x x

12 Riemst R/2014/3/12/A 4/09/2014 5/09/2014 consoorten Oben Oude Steenstraat verkaveling in 26 loten x x

13 Lanaken L/2014/7/13/A 24/12/2014 6/01/2015 pre-advies Hardy Europark 127 uitbreiden bestaande opslagruimte x  
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Bijlage 4. Register van de verrichte terreinwerkzaamheden Archeologie 
 

 

P
ro

je
ct

 ID

Ja
ar

 ID

Gemeente Straat Code Aanleiding Adviesnummer G
es

p
re

k

P
vE

/n
o

ta

o
ff

er
te

ve
rz

o
ek

o
ff

er
te

Uitvoerder Vergunning aan Onderzoek Status

181 1 Voeren Navagne week 5 studieopdracht x x x x RAAP nvt boren beeindigd

182 2 Voeren Hoeneveld week 8-18 proefsleuven V/2012/1/27/A x x x x Aron Joris Steegmans opgraving beeindigd

183 3 Riemst Wilder-Montenaken week 8 verkaveling preadvies x x x x VEC Simons Verdegem PIB beeindigd

184 4 Riemst Bovenveld week 8 studieopdracht x x x x RAAP Marc Verhoeven PIB beeindigd

185 5 Voeren Bachbeek week 12-14 riolering OE x x B x Condor Ine Kerkhofs opgraving beeindigd

186 6 Lanaken Europark week 12 bouwen L/2013/2/5/A x x x x Condor Ine Kerkhofs PIB beeindigd

187 7 Riemst Arthur Meulemanstraat week 13 uitbreiding kerkhof OE x x x x Condor Tom Deville PIB beeindigd

188 8 Lanaken Holtstraat week 14 verkavelen L/2013/5/14/A x x x x Aron Joris Steegmans PIB beeindigd

189 9 Riemst Romeinse weg week 20 verkavelen OE x x x x Condor nvt boren beeindigd

190 10 Lanaken Hocht week 20 renovatie abdissenhuis OE x x x x Tony Waegeman Tony Waegeman PIB beeindigd

191 11 Riemst Elsterweg week 21 aanleg waterbekken intern x x x x Zolad+ nvt boren beeindigd

192 12 Lanaken Pannestraat week 26 verkavelen L/2012/12/33/A x x x x Studiebureau Archeologie Wouter Yperman PIB beeindigd

193 13 Lanaken Hocht week 27 studieopdracht intern x x x x Target nvt geofysisch onderzoekbeeindigd

194 14 Lanaken Groenplein week 33 proefsleuven extern x x x x Condor Ine Kerkhofs PIB beeindigd

195 15 Lanaken Europark week 34-35 proefsleuven L/2013/2/5/A x x x x Condor Ine Kerkhofs opgraving beeindigd

196 16 Riemst Wilder-Montenaken week 35-42 verkaveling extern x x x x Jeroen Loopik opgraving beeindigd

197 17 Riemst Zagerijstraat week 37 studieopdracht intern x x x x Target nvt geofysisch onderzoekbeeindigd

198 18 Bilzen Julien Schoenaertsplein week 39 aanleg waterbekken extern x x x x Zolad+ Tim Vanderbeken PIB beeindigd

199 19 Riemst Bloesemstraat week 39 studieopdracht intern x x x x Target nvt geofysisch onderzoekbeeindigd

200 20 Lanaken Pannestraat week 39-42 proefsleuven extern x x x x Studiebureau Archeologie Vanssa Vanderginste opgraving beeindigd

201 21 Lanaken Groenstraat week42 proefsleuven extern x x x x Haast Rik Vandekonijneburg PIB beeindigd
202 22 Bilzen Reekstraat week 47 bouwen OE x x x x Condor Glen Denutte PIB beeindigd  
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Bijlage 5.  Register van uitgebrachte adviezen bouwkundig erfgoed 

 

 

Id.
Hoofd-

gemeente
Ons  kenmerk

Datum 

ontvangst
Datum advies Aanvrager Ontwerper Ligging

n
ie

t 
b

e
sc

h
e

rm
d

b
e

sc
h

e
rm

d
 m

o
n

u
m

e
n

t

ge
zi

ch
ts

ve
ld

 m
o

n
u

m
e

n
t

st
ad

s-
 o

f 
d

o
rp

sg
e

zi
ch

t

ge
ïn

ve
n

ta
ri

se
e

rd

an
ke

rp
la

at
s

b
e

sc
h

e
rm

d
 l

an
d

sc
h

ap

C
H

E/
R

U
P

/B
P

A

Betreft Kad.nr(s) Advies Advies OE

nr. adviesnr intake outtake bouwheer ingreep

1 Bilzen B/2014/1/1/BE 9/01/2014 9/01/2014 Belis-Immo Lambie Roger Stationlaan 45 x

wijziging van bestemming van woning naar 

kantoor afd 1, sie H, nr 122v gunstig

2 Voeren V/2014/1/2/BE 20/12/2013 15/01/2014 Beckers Pierre Embrechts Jean-Claude Brabant x

verbouwing van stallen in een 

verblijfsaccommodatie afd 4, sie A, nr 662k, l gunstig

3 Voeren V/2014/2/3/BE 14/01/2014 24/01/2014 Haccourt Francis Fafchamps Emmanuel Veurs 31 x x

verbouwen van een geïnventariseerd pand tot 2 

woningen, fiets en wandelbrasserie met 2 

gastenkamers

afd 1, sie C, nr 261a, 262a, 

263a gunstig

4 Bilzen B/2014/2/4/BE 9/01/2014 31/01/2014 Krol Joel Verjans Pieter Merem 26 x

verbouwen van een eengezinswoning, 

voormalige hoeve in vakwerkbouw afd 1, sie H, nr 345g ongunstig

5 Riemst R/2014/1/5/BE 4/02/2014 10/02/2014 Vossen-Meertens Nelissen Frans Bolderstraat - Bergstraat x verkavelingsvergunning

afd 7, sie B, nrs 425 b2,x, z, t, 

w, y, a2, c2 gunstig ovw

6 Voeren V/2014/3/6/BE 7/02/2014 17/02/2014 Van Proemeren Kevin Meertens Xavier Onderdorp 12 x x x verbouwen en uitbreiding van een woning afd 6, sie A, nr 77k gunstig

7 Voeren V/2014/4/7/BE 10/02/2014 17/02/2014 Schill ings Jules Meertens Xavier Mariahof 2 x

inrichting van een woonunit en verharding van 

een toegangsweg afd 6, sie C, nr 669l gunstig

8 Bilzen B/2014/3/8/BE 13/02/2013 17/02/2014 Knapen-Meyers Market Luc Cabergstraat x verkavelingsvergunning afd 7, sie A, nr 129t, c2, e2 gunstig ovw

9 Bilzen B/2014/4/9/BE 23/01/2014 17/02/2014 Driesen - Mercken Drieskens en Dubois Grote Spouwenstraat 9 x oprichten van een tweewoonst afd 11, sie A, nr 612d1 gunstig

10 Bilzen B/2014/5/10/BE 17/02/2014 10/03/2014 Nulens-Schils Ketelslegers Serge Kloosterstraat 41)-43-45 x

verbouwen en uitbreiden van een woongeheel 

tot een tweewoonst afd 1, sie M, nr 131k, m, n gunstig ovw

11 Bilzen B/2014/6/11/BE 18/02/2014 26/03/2014 KODB vzw Spectrum Langstraat 3 x

verbouwen en uitbreiden van een 

schoolgebouw met een polyvalente ruimte, 

overdekte speelruime en fietsenstall ing afd 4, sie A, nr 551g, l gunstig

12 Lanaken L/2014/1/12/BE 21/02/2014 4/03/2014 Keulen - Geraerts Jansen Paul Spouwerstraat 5 x

verbouwen van een vierkantshoeve tot zeven 

woonentiteiten afd 5, sie C, nr 572e, 427e gunstig ovw

13 Riemst R/2014/2/13/BE 6/03/2014 nvt Beckers Justin nvt Genendries 38 x kappen van zes fruitbomen

afd 8, sie D, nr 281c, d, sie B, 

nr 1161e x

14 Riemst R/2014/3/14/BE 6/03/2014 nvt Geukens Antoon nvt Kattestraat 2a x

regulariseren van het ombouwen van een 

gedeelte van de verdieping tot een 

woongelegenheid afd 8, sie B, nr 1366c x

15 Bilzen B/2014/7/15/BE 26/02/2014 10/03/2014 Consoorten Meyers Leonard Motten Mathieu Mopertingenstraat x verkaveling afd 7, sie A, nr 334g gunstig

16 Lanaken L/2014/2/16/BE 26/03/2014 9/04/2014 Mané vzw Moons&Coune Stationsstraat 232 x

verbouwen van een klooster tot 

gehandicaptenhuisvesting en 1 

conciërgewoning afd 1, sie D, nr 1138t, 1138y gunstig

17 Voeren V/2014/5/17/BE 31/03/2014 10/04/2014 Smeets Roger Embrechts Jean-Claude Bovendorp 54 a-b-c x

verbouwng van stallen in twee woningen en 

bouwen van een nieuwe woning afd 6, sie A, nr 414f gunstig

18 Voeren V/2014/6/18/BE 2/04/2014 28/04/2014 Schyns Georges Meertens Xavier Bovendorp 16-18 x x verbouwen en uitbreiding 

afd 6, sie A, nr 393s2, 393y2, 

393z2 ongunstig

19 Lanaken L/2014/3/19/BE 9/04/2014 nvt OPZ Rekem Daalbroekstraat 106 x slopen van 6 gebouwen afd 3, sie A, nr 134w2 x

20 Lanaken L/2014/4/20/BE 9/04/2014 nvt Ziekenhuis Oost Limburg Bessemerstraat 478 x

het renoveren van functioneleruimten voor het 

personeel en overkapping van een bestaande 

buitenruimte en het slopen van een bijgebouw afd 2, sie E, nr 29z x

21 Lanaken L/2014/5/21/BE 9/04/2014 nvt Förster Norbert Förster Norbert Leon Hermanslaan 61/11 x

bestemmingswijziging van appartement naar 

kantoor, dakvlakramen in het dakvlak aan de 

achterzijde, wijziging tuininrichting afd 3, sie B, nr 509m3 x

22 Riemst R/2014/4/22/BE 10/04/2014 nvt Vrijens Alice Block-office architecten Bejats 19 x verbouwing keuken met nieuwe verdieping afd 5, sie A, nr 294h x

23 Riemst R/2014/5/23/BE 10/04/2014 nvt Niehaus - Strauwen Kellens Adriaan Statiestraat 12 x x verbouwen van een woning afd 5, sie A, nr 300w2 geen bezwaar

24 Bilzen B/2014/8/24/BE 8/05/2014 nvt Jessen - van der Velden A. Drossaert Zangerheistraat 101 x x restauratie en kasteelhoeve Zangerhei

afd 6, sie A, nr 75m, 74n, 77m, 

79d, 74/02d x

25 Riemst R/2014/6/25/BE 6/05/2014 22/05/2014 Vuylsteke Bram Jongen Peter Op de Dries 4 x verbouwen van een bijgebouw afd 6, sie C, nr 776k gunstig

26 Bilzen B/2014/9/26/BE 7/05/2014 25/06/2014 Parthoens Jozef - Stefan Peeters Frédéric Grote Mereweg 117 x

afbraak van een bestsaande hoeve en 

nieuwbouw van een loods/rundveestal afd 6, sie B, nr 950e ongunstig x

27 Voeren V/2014/7/27/BE 12/05/2014 2/06/2014 Hupperetz Remon Laugs Boudewijn Nurop 32 x verbouwing woonhuis afd 2, sie A, nr 213m ongunstig

28 Bilzen B/2014/10/28/BE 20/05/2014 19/06/2014 Bollen Luk nvt Dorpsstraat 14 x

oprichten van een vrijstaande garage en een 

uitnmuur in gevelsteen afd 6, sie C, nr 521k, 521l gunstig

29 Riemst R/2014/7/29/BE 22/05/2014 18/06/2014 Franken - Curvers architectenburo Luyten Kerkstraat 15 x

slopen van een woning en bouwen van 2 

woonentiteiten afd 6, sie B, nr 23h en 37h gunstig ovw

30 Riemst R/2014/8/30/BE 5/06/2014 26/06/2014 Vissers - Kowalczyk Ademarchitecten Oude Steenstraat 41 x

herbestemming van woning tot zorgwoning en 

de restauratie en herbestemming van de linker- 

en achtervleugel van de beschermde hoeve tot 

hoofdwoning afd 8, sie A, nr 656h gunstig ovw x

31 Voeren V/2014/8/31/BE 10/06/2014 25/06/2014 Piedboeuf Armand Fafchamps Emmanuel Veld x

bouwen van een landbouwloods voor de 

opslag van mest en machines en regularisatie 

van andere gebouwen afd 4, sie A, nr 283a, 286e gunstig

32 Voeren V/2014/9/32/BE 10/06/2014 20/06/2014 Janssen Joseph Drossaert Anton Sinnich 37 x verbouwen woning afd 2, sie A, nr 699e2 gunstig

33 Riemst R/2014/9/33/BE 12/06/2014 25/06/2014 Klosz Marc Hoessels Koen Holstraat 59 x bouwen van een woning afd 4, sie B, nr 1170g gunstig

34 Voeren V/2014/10/34/BE 11/06/2014 18/06/2014 Kinet Fabian Meertens Xavier Rullen 13 x regularisatie vakantiewoning afd 4, sie A, nr 815h2 gunstig

35 Voeren V/2014/11/35/BE 13/06/2014 19/06/2014 Lousberg Joseph Fafchamps Emmanuel Kloosterhofstraat 47 x

regularisatie van de verbouwing van een 

bestaande boerderij afd 2, sie A, nr 1132b2 gunstig

36 Voeren V/2014/12/36/BE 13/06/2014 20/06/2014 Stahl Philipp Jongen Peter Boomstraat 20 x x

bouwen van een tuinkamer en overdekt terras + 

verbouwen van een vrijstaand tuinhuis afd 6, sie A, nr 688k4, 688z3 gunstig

37 Riemst R/2014/10/37/BE 16/06/2014 26/06/2014 Hex - Peumans nvt De la Brassinestraat 10 x slopen van de gebouwen afd 2, sie B, nr 446e ongunstig x

38 Riemst R/2014/11/38/BE 18/06/2014 30/06/2014 Hardy John Levenstond Mathieu Ophemmerstraat 48 x x verbouwen van een vierkantshoeve fase 2 afd 3, sie D, nr 47k gunstig

39 Lanaken L/2014/6/39/BE 17/06/2014 26/06/2014 Renkens Roger Stevens Mark Smisstraat x bouwen van een woning afd 5, sie C, nr 437p, 442l gunstig

40 Lanaken L/2014/7/40/BE 26/06/2014 30/06/2014 Bijnens - Vandoren Barchi Kompveldstraat 69 x

renovatie schuur binnen bestaande volume tot  

woning voor dochter afd 6, sie C, nr 414c, 417b geen bezwaar x

41 Bilzen B/2014/11/41/BE 24/06/2014 30/06/2014 Wage bvba Verjans Pieter Brugstraat 30 x

verbouwen van een stadshoeve tot woongeheel 

met 6 wooneenheden afd 1, sie M, nr 269c, 268b gunstig

42 Bilzen B/2014/12/42/BE 1/07/2014 7/08/2014 Jodouin - Rochus Moors Laurent Stationlaan 49 x

verbouwen en uitbreiden van een 

eengezinswoning afd 1, sie H, nr 882b2 gunstig

43 Bilzen B/2014/13/43/BE 4/07/2014 18/08/2014 Schoefs - Leyen Maurissen Sylvain Op De Meer 16 x

verbouwen en uitbreiden huis en slopen van 

bestaande tuinmuur afd 11, sie C, nr 714w gunstig ovw

44 Riemst R/2014/12/44/BE 29/07/2014 nvt Vangertruyden - Capiot Claessens Chrétien Heukelommerweg 31a x bouwen van een woning afd 4, sie B, nr 1333b geen bezwaar

45 Voeren V/2014/13/45/BE 8/08/2014 3/09/2014 Hollands Benoit Fafchamps Emmanuel Clermontshof 9e x

verbouwing van ee nbestaande schuur tot 

woning met schuur afd 3, sie B, nr 170f, 171k gunstig

46 Riemst R/2014/13/46/BE 20/08/2014 20/08/2014 Reggers Genevieve Jongen Peter Reggerstraat 53 x afbreken van een schuur en annexen afd 6, sie A, nr 751f gunstig

47 Riemst R/2014/14/47/BE 20/08/2014 20/08/2014 Moermans Sylvia Jansen Paul Langstraat 35 x

verfraaien, verbouwen en uitbreiden van 

bestaande hoeve afd 8, sie B, nr 1512g, h/deel gunstig

48 Voeren V/2014/14/48/BE 18/08/2014 17/09/2014 Gorissen Antonius Laugs Boudewijn Waterval 12 x x regulariseren van 2 gastenkamers afd 4, sie A, nr 10g gunstig

49 Voeren V/2014/15/49/BE 18/08/2014 17/09/2014 Zeevaert Sylvia Fafchamps Emmanuel Knap 37 x x

verbouwing van een bestaande stal en schuur 

tot woning afd 1, sie B, nr 34l gunstig ovw

50 Voeren V/2014/16/50/BE 15/09/2014 25/09/2014 Hupperetz Remon Laugs Boudewijn Nurop 32 x x verbouwing woonhuis afd 2, sie A, nr 213m gunstig

51 Bilzen B/2014/14/51/BE 24/09/2014 25/09/2014 Dijk Drieskens en Dubois Hoelbeekstraat 40 x

regulariseren van dakkapellen bij een 

vierkantshoeve afd 5, sie B, nr 618f ongunstig

52 Voeren V/2014/17/52/BE 5/09/2014 30/09/2014 Schyns Georges Meertens Xavier Bovendorp 16-18 x x x verbouwing en uitbreiding 

afd 6, sie A, nr 393s2, 393y2, 

393z2 gunstig ovw

53 Riemst R/2014/15/53/BE 30/09/2014 nvt Vaesen Jean nvt Keelstraat 3 x

inrichten van drie studentenkamers, ehet wit 

kaleien van de lange gevelzijde en het 

oprichten van een muur met zuilen aan de 

straatzijde afd 4, sie A, nr 390p geen bezwaar

54 Riemst R/2014/16/54/BE 30/09/2014 1/10/2014 Muermans - Vanrusselt Moors Laurent Ophemmerstraat 74 x x

verbouwing van een bestaande 

eengezinswoning, van een schuur tot een 

eengezinswoning

afd 3, sie D, nr 113f, 119d, 

1121c gunstig ovw

55 Riemst R/2014/17/55/BE 28/10/2014 30/10/2014 bvba Dr. P.P. Clerinx Deferme Dina De la Brassinestraat 15 x x aanleg tuin en koer (melding) afd 2, sie B, nr 466b, 467c, d ongunstig

56 Voeren V/2014/18/56/BE 2/10/2014 5/11/2014 Davelaar Arie Luyten architectenburo Daal 14 x

verbouwen en uitbreiden van een 

eengezinswoning en het bouwen van een 

bijgebouw afd 1, sie c, nr 313a, 314a gunstig ovw

57 Voeren V/2014/19/57/BE 6/10/2014 5/11/2014 Piedboeuf Armand Spits Luc Veld 9 x x verbouwing van een huis afd 4, sie A, nr 293c gunstig ovw

58 Riemst R/2014/18/58/BE 8/10/2014 6/11/2014 Meij - Heusschen S.A planning Daalstraat 40 x vervangen van de bestaande garage afd 2, sie A, nr 959h gunstig

59 Lanaken L/2014/8/59/BE 27/08/2014 nvt Beckers Gerty Walstraat 27 x

verkavelen van een perceel in 1 lot open 

bebouwing en 1 lot bestaande woning afd 3, sie B, nr 645f x

60 Lanaken L/2014/9/60/BE 30/09/2014 nvt Henkel Patersstraat 33 x

renoveren van een woning en stal tot woning 

met bureauruimte afd 3, sie B, nrs 707b, 708g x

61 Lanaken L/2014/10/61/BE 17/11/2014 nvt S.A planning Leon Hermanslaan19 x verbouwen van het cellencomplex tot woonst afd 3, sie B, nr 509g4 x

62 Riemst R/2014/19/62/BE 5/11/2014 9/12/2014 NV Eneco Wind Belgium x

exploitatie van een windturbinepark bestaade 

uit 5 windturbines

afd 9, sie C, nrs. 540b, 593a, 

607a, 703a, 704n, 686a, afd 

10, sie B, nrs 906a, 905a, 

902a, 757d, 811a ongunstig

63 Riemst R/2014/20/63/BE 3/11/2014 3/12/2014 Nivelle arnold Cleuren-Merken Trinellestraat x stedenbouwkundig attest afd 8, sie B, nr 1547f gunstig ovw

64 Voeren V/2014/20/64/BE 7/11/2014 nvt Huynen Jean Fafchamps Emmanuel Schophem 68 x x

verbouwing en uitbreiding van een bestaande 

woning

afd 6, sie C, nr 949b, 959g, h, 

961e, g, h geen bezwaar

65 Riemst R/2014/21/65/BE 12/11/2014 10/12/2014 D'Huys Jeroen Iglesias-Leenders-Bylois architectenZagerijstraat 19 x

verbouwing van een hoeve tot een woonentiteit 

met vakantiewoning afd 10, sie A, nr 196l, m, 195f gunstig ovw

66 Riemst R/2014/22/66/BE 7/10/2014 nvt Bronneberg Mirjam hermansvliegenarchitectenBovenstraat 52 x x

verbouwen van de voormalige paardenstal van 

de monumentale hoeve Vrijens tot appartement 

voor permanente bewoning afd 5, sie B, nrs 300f, 302s x
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1 Bilzen B/2014/1/1/BE 9/01/2014 9/01/2014 Belis-Immo Lambie Roger Stationlaan 45 x

wijziging van bestemming van woning naar 

kantoor afd 1, sie H, nr 122v gunstig

2 Voeren V/2014/1/2/BE 20/12/2013 15/01/2014 Beckers Pierre Embrechts Jean-Claude Brabant x

verbouwing van stallen in een 

verblijfsaccommodatie afd 4, sie A, nr 662k, l gunstig

3 Voeren V/2014/2/3/BE 14/01/2014 24/01/2014 Haccourt Francis Fafchamps Emmanuel Veurs 31 x x

verbouwen van een geïnventariseerd pand tot 2 

woningen, fiets en wandelbrasserie met 2 

gastenkamers

afd 1, sie C, nr 261a, 262a, 

263a gunstig

4 Bilzen B/2014/2/4/BE 9/01/2014 31/01/2014 Krol Joel Verjans Pieter Merem 26 x

verbouwen van een eengezinswoning, 

voormalige hoeve in vakwerkbouw afd 1, sie H, nr 345g ongunstig

5 Riemst R/2014/1/5/BE 4/02/2014 10/02/2014 Vossen-Meertens Nelissen Frans Bolderstraat - Bergstraat x verkavelingsvergunning

afd 7, sie B, nrs 425 b2,x, z, t, 

w, y, a2, c2 gunstig ovw

6 Voeren V/2014/3/6/BE 7/02/2014 17/02/2014 Van Proemeren Kevin Meertens Xavier Onderdorp 12 x x x verbouwen en uitbreiding van een woning afd 6, sie A, nr 77k gunstig

7 Voeren V/2014/4/7/BE 10/02/2014 17/02/2014 Schill ings Jules Meertens Xavier Mariahof 2 x

inrichting van een woonunit en verharding van 

een toegangsweg afd 6, sie C, nr 669l gunstig

8 Bilzen B/2014/3/8/BE 13/02/2013 17/02/2014 Knapen-Meyers Market Luc Cabergstraat x verkavelingsvergunning afd 7, sie A, nr 129t, c2, e2 gunstig ovw

9 Bilzen B/2014/4/9/BE 23/01/2014 17/02/2014 Driesen - Mercken Drieskens en Dubois Grote Spouwenstraat 9 x oprichten van een tweewoonst afd 11, sie A, nr 612d1 gunstig

10 Bilzen B/2014/5/10/BE 17/02/2014 10/03/2014 Nulens-Schils Ketelslegers Serge Kloosterstraat 41)-43-45 x

verbouwen en uitbreiden van een woongeheel 

tot een tweewoonst afd 1, sie M, nr 131k, m, n gunstig ovw

11 Bilzen B/2014/6/11/BE 18/02/2014 26/03/2014 KODB vzw Spectrum Langstraat 3 x

verbouwen en uitbreiden van een 

schoolgebouw met een polyvalente ruimte, 

overdekte speelruime en fietsenstall ing afd 4, sie A, nr 551g, l gunstig

12 Lanaken L/2014/1/12/BE 21/02/2014 4/03/2014 Keulen - Geraerts Jansen Paul Spouwerstraat 5 x

verbouwen van een vierkantshoeve tot zeven 

woonentiteiten afd 5, sie C, nr 572e, 427e gunstig ovw

13 Riemst R/2014/2/13/BE 6/03/2014 nvt Beckers Justin nvt Genendries 38 x kappen van zes fruitbomen

afd 8, sie D, nr 281c, d, sie B, 

nr 1161e x

14 Riemst R/2014/3/14/BE 6/03/2014 nvt Geukens Antoon nvt Kattestraat 2a x

regulariseren van het ombouwen van een 

gedeelte van de verdieping tot een 

woongelegenheid afd 8, sie B, nr 1366c x

15 Bilzen B/2014/7/15/BE 26/02/2014 10/03/2014 Consoorten Meyers Leonard Motten Mathieu Mopertingenstraat x verkaveling afd 7, sie A, nr 334g gunstig

16 Lanaken L/2014/2/16/BE 26/03/2014 9/04/2014 Mané vzw Moons&Coune Stationsstraat 232 x

verbouwen van een klooster tot 

gehandicaptenhuisvesting en 1 

conciërgewoning afd 1, sie D, nr 1138t, 1138y gunstig

17 Voeren V/2014/5/17/BE 31/03/2014 10/04/2014 Smeets Roger Embrechts Jean-Claude Bovendorp 54 a-b-c x

verbouwng van stallen in twee woningen en 

bouwen van een nieuwe woning afd 6, sie A, nr 414f gunstig

18 Voeren V/2014/6/18/BE 2/04/2014 28/04/2014 Schyns Georges Meertens Xavier Bovendorp 16-18 x x verbouwen en uitbreiding 

afd 6, sie A, nr 393s2, 393y2, 

393z2 ongunstig

19 Lanaken L/2014/3/19/BE 9/04/2014 nvt OPZ Rekem Daalbroekstraat 106 x slopen van 6 gebouwen afd 3, sie A, nr 134w2 x

20 Lanaken L/2014/4/20/BE 9/04/2014 nvt Ziekenhuis Oost Limburg Bessemerstraat 478 x

het renoveren van functioneleruimten voor het 

personeel en overkapping van een bestaande 

buitenruimte en het slopen van een bijgebouw afd 2, sie E, nr 29z x

21 Lanaken L/2014/5/21/BE 9/04/2014 nvt Förster Norbert Förster Norbert Leon Hermanslaan 61/11 x

bestemmingswijziging van appartement naar 

kantoor, dakvlakramen in het dakvlak aan de 

achterzijde, wijziging tuininrichting afd 3, sie B, nr 509m3 x

22 Riemst R/2014/4/22/BE 10/04/2014 nvt Vrijens Alice Block-office architecten Bejats 19 x verbouwing keuken met nieuwe verdieping afd 5, sie A, nr 294h x

23 Riemst R/2014/5/23/BE 10/04/2014 nvt Niehaus - Strauwen Kellens Adriaan Statiestraat 12 x x verbouwen van een woning afd 5, sie A, nr 300w2 geen bezwaar

24 Bilzen B/2014/8/24/BE 8/05/2014 nvt Jessen - van der Velden A. Drossaert Zangerheistraat 101 x x restauratie en kasteelhoeve Zangerhei

afd 6, sie A, nr 75m, 74n, 77m, 

79d, 74/02d x

25 Riemst R/2014/6/25/BE 6/05/2014 22/05/2014 Vuylsteke Bram Jongen Peter Op de Dries 4 x verbouwen van een bijgebouw afd 6, sie C, nr 776k gunstig

26 Bilzen B/2014/9/26/BE 7/05/2014 25/06/2014 Parthoens Jozef - Stefan Peeters Frédéric Grote Mereweg 117 x

afbraak van een bestsaande hoeve en 

nieuwbouw van een loods/rundveestal afd 6, sie B, nr 950e ongunstig x

27 Voeren V/2014/7/27/BE 12/05/2014 2/06/2014 Hupperetz Remon Laugs Boudewijn Nurop 32 x verbouwing woonhuis afd 2, sie A, nr 213m ongunstig

28 Bilzen B/2014/10/28/BE 20/05/2014 19/06/2014 Bollen Luk nvt Dorpsstraat 14 x

oprichten van een vrijstaande garage en een 

uitnmuur in gevelsteen afd 6, sie C, nr 521k, 521l gunstig

29 Riemst R/2014/7/29/BE 22/05/2014 18/06/2014 Franken - Curvers architectenburo Luyten Kerkstraat 15 x

slopen van een woning en bouwen van 2 

woonentiteiten afd 6, sie B, nr 23h en 37h gunstig ovw

30 Riemst R/2014/8/30/BE 5/06/2014 26/06/2014 Vissers - Kowalczyk Ademarchitecten Oude Steenstraat 41 x

herbestemming van woning tot zorgwoning en 

de restauratie en herbestemming van de linker- 

en achtervleugel van de beschermde hoeve tot 

hoofdwoning afd 8, sie A, nr 656h gunstig ovw x

31 Voeren V/2014/8/31/BE 10/06/2014 25/06/2014 Piedboeuf Armand Fafchamps Emmanuel Veld x

bouwen van een landbouwloods voor de 

opslag van mest en machines en regularisatie 

van andere gebouwen afd 4, sie A, nr 283a, 286e gunstig

32 Voeren V/2014/9/32/BE 10/06/2014 20/06/2014 Janssen Joseph Drossaert Anton Sinnich 37 x verbouwen woning afd 2, sie A, nr 699e2 gunstig

33 Riemst R/2014/9/33/BE 12/06/2014 25/06/2014 Klosz Marc Hoessels Koen Holstraat 59 x bouwen van een woning afd 4, sie B, nr 1170g gunstig

34 Voeren V/2014/10/34/BE 11/06/2014 18/06/2014 Kinet Fabian Meertens Xavier Rullen 13 x regularisatie vakantiewoning afd 4, sie A, nr 815h2 gunstig

35 Voeren V/2014/11/35/BE 13/06/2014 19/06/2014 Lousberg Joseph Fafchamps Emmanuel Kloosterhofstraat 47 x

regularisatie van de verbouwing van een 

bestaande boerderij afd 2, sie A, nr 1132b2 gunstig

36 Voeren V/2014/12/36/BE 13/06/2014 20/06/2014 Stahl Philipp Jongen Peter Boomstraat 20 x x

bouwen van een tuinkamer en overdekt terras + 

verbouwen van een vrijstaand tuinhuis afd 6, sie A, nr 688k4, 688z3 gunstig

37 Riemst R/2014/10/37/BE 16/06/2014 26/06/2014 Hex - Peumans nvt De la Brassinestraat 10 x slopen van de gebouwen afd 2, sie B, nr 446e ongunstig x

38 Riemst R/2014/11/38/BE 18/06/2014 30/06/2014 Hardy John Levenstond Mathieu Ophemmerstraat 48 x x verbouwen van een vierkantshoeve fase 2 afd 3, sie D, nr 47k gunstig

39 Lanaken L/2014/6/39/BE 17/06/2014 26/06/2014 Renkens Roger Stevens Mark Smisstraat x bouwen van een woning afd 5, sie C, nr 437p, 442l gunstig

40 Lanaken L/2014/7/40/BE 26/06/2014 30/06/2014 Bijnens - Vandoren Barchi Kompveldstraat 69 x

renovatie schuur binnen bestaande volume tot  

woning voor dochter afd 6, sie C, nr 414c, 417b geen bezwaar x

41 Bilzen B/2014/11/41/BE 24/06/2014 30/06/2014 Wage bvba Verjans Pieter Brugstraat 30 x

verbouwen van een stadshoeve tot woongeheel 

met 6 wooneenheden afd 1, sie M, nr 269c, 268b gunstig

42 Bilzen B/2014/12/42/BE 1/07/2014 7/08/2014 Jodouin - Rochus Moors Laurent Stationlaan 49 x

verbouwen en uitbreiden van een 

eengezinswoning afd 1, sie H, nr 882b2 gunstig

43 Bilzen B/2014/13/43/BE 4/07/2014 18/08/2014 Schoefs - Leyen Maurissen Sylvain Op De Meer 16 x

verbouwen en uitbreiden huis en slopen van 

bestaande tuinmuur afd 11, sie C, nr 714w gunstig ovw

44 Riemst R/2014/12/44/BE 29/07/2014 nvt Vangertruyden - Capiot Claessens Chrétien Heukelommerweg 31a x bouwen van een woning afd 4, sie B, nr 1333b geen bezwaar

45 Voeren V/2014/13/45/BE 8/08/2014 3/09/2014 Hollands Benoit Fafchamps Emmanuel Clermontshof 9e x

verbouwing van ee nbestaande schuur tot 

woning met schuur afd 3, sie B, nr 170f, 171k gunstig

46 Riemst R/2014/13/46/BE 20/08/2014 20/08/2014 Reggers Genevieve Jongen Peter Reggerstraat 53 x afbreken van een schuur en annexen afd 6, sie A, nr 751f gunstig

47 Riemst R/2014/14/47/BE 20/08/2014 20/08/2014 Moermans Sylvia Jansen Paul Langstraat 35 x

verfraaien, verbouwen en uitbreiden van 

bestaande hoeve afd 8, sie B, nr 1512g, h/deel gunstig

48 Voeren V/2014/14/48/BE 18/08/2014 17/09/2014 Gorissen Antonius Laugs Boudewijn Waterval 12 x x regulariseren van 2 gastenkamers afd 4, sie A, nr 10g gunstig

49 Voeren V/2014/15/49/BE 18/08/2014 17/09/2014 Zeevaert Sylvia Fafchamps Emmanuel Knap 37 x x

verbouwing van een bestaande stal en schuur 

tot woning afd 1, sie B, nr 34l gunstig ovw

50 Voeren V/2014/16/50/BE 15/09/2014 25/09/2014 Hupperetz Remon Laugs Boudewijn Nurop 32 x x verbouwing woonhuis afd 2, sie A, nr 213m gunstig

51 Bilzen B/2014/14/51/BE 24/09/2014 25/09/2014 Dijk Drieskens en Dubois Hoelbeekstraat 40 x

regulariseren van dakkapellen bij een 

vierkantshoeve afd 5, sie B, nr 618f ongunstig

52 Voeren V/2014/17/52/BE 5/09/2014 30/09/2014 Schyns Georges Meertens Xavier Bovendorp 16-18 x x x verbouwing en uitbreiding 

afd 6, sie A, nr 393s2, 393y2, 

393z2 gunstig ovw

53 Riemst R/2014/15/53/BE 30/09/2014 nvt Vaesen Jean nvt Keelstraat 3 x

inrichten van drie studentenkamers, ehet wit 

kaleien van de lange gevelzijde en het 

oprichten van een muur met zuilen aan de 

straatzijde afd 4, sie A, nr 390p geen bezwaar

54 Riemst R/2014/16/54/BE 30/09/2014 1/10/2014 Muermans - Vanrusselt Moors Laurent Ophemmerstraat 74 x x

verbouwing van een bestaande 

eengezinswoning, van een schuur tot een 

eengezinswoning

afd 3, sie D, nr 113f, 119d, 

1121c gunstig ovw

55 Riemst R/2014/17/55/BE 28/10/2014 30/10/2014 bvba Dr. P.P. Clerinx Deferme Dina De la Brassinestraat 15 x x aanleg tuin en koer (melding) afd 2, sie B, nr 466b, 467c, d ongunstig

56 Voeren V/2014/18/56/BE 2/10/2014 5/11/2014 Davelaar Arie Luyten architectenburo Daal 14 x

verbouwen en uitbreiden van een 

eengezinswoning en het bouwen van een 

bijgebouw afd 1, sie c, nr 313a, 314a gunstig ovw

57 Voeren V/2014/19/57/BE 6/10/2014 5/11/2014 Piedboeuf Armand Spits Luc Veld 9 x x verbouwing van een huis afd 4, sie A, nr 293c gunstig ovw

58 Riemst R/2014/18/58/BE 8/10/2014 6/11/2014 Meij - Heusschen S.A planning Daalstraat 40 x vervangen van de bestaande garage afd 2, sie A, nr 959h gunstig

59 Lanaken L/2014/8/59/BE 27/08/2014 nvt Beckers Gerty Walstraat 27 x

verkavelen van een perceel in 1 lot open 

bebouwing en 1 lot bestaande woning afd 3, sie B, nr 645f x

60 Lanaken L/2014/9/60/BE 30/09/2014 nvt Henkel Patersstraat 33 x

renoveren van een woning en stal tot woning 

met bureauruimte afd 3, sie B, nrs 707b, 708g x

61 Lanaken L/2014/10/61/BE 17/11/2014 nvt S.A planning Leon Hermanslaan19 x verbouwen van het cellencomplex tot woonst afd 3, sie B, nr 509g4 x

62 Riemst R/2014/19/62/BE 5/11/2014 9/12/2014 NV Eneco Wind Belgium x

exploitatie van een windturbinepark bestaade 

uit 5 windturbines

afd 9, sie C, nrs. 540b, 593a, 

607a, 703a, 704n, 686a, afd 

10, sie B, nrs 906a, 905a, 

902a, 757d, 811a ongunstig

63 Riemst R/2014/20/63/BE 3/11/2014 3/12/2014 Nivelle arnold Cleuren-Merken Trinellestraat x stedenbouwkundig attest afd 8, sie B, nr 1547f gunstig ovw

64 Voeren V/2014/20/64/BE 7/11/2014 nvt Huynen Jean Fafchamps Emmanuel Schophem 68 x x

verbouwing en uitbreiding van een bestaande 

woning

afd 6, sie C, nr 949b, 959g, h, 

961e, g, h geen bezwaar

65 Riemst R/2014/21/65/BE 12/11/2014 10/12/2014 D'Huys Jeroen Iglesias-Leenders-Bylois architectenZagerijstraat 19 x

verbouwing van een hoeve tot een woonentiteit 

met vakantiewoning afd 10, sie A, nr 196l, m, 195f gunstig ovw

66 Riemst R/2014/22/66/BE 7/10/2014 nvt Bronneberg Mirjam hermansvliegenarchitectenBovenstraat 52 x x

verbouwen van de voormalige paardenstal van 

de monumentale hoeve Vrijens tot appartement 

voor permanente bewoning afd 5, sie B, nrs 300f, 302s x
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1 Bilzen B/2014/1/1/BE 9/01/2014 9/01/2014 Belis-Immo Lambie Roger Stationlaan 45 x

wijziging van bestemming van woning naar 

kantoor afd 1, sie H, nr 122v gunstig

2 Voeren V/2014/1/2/BE 20/12/2013 15/01/2014 Beckers Pierre Embrechts Jean-Claude Brabant x

verbouwing van stallen in een 

verblijfsaccommodatie afd 4, sie A, nr 662k, l gunstig

3 Voeren V/2014/2/3/BE 14/01/2014 24/01/2014 Haccourt Francis Fafchamps Emmanuel Veurs 31 x x

verbouwen van een geïnventariseerd pand tot 2 

woningen, fiets en wandelbrasserie met 2 

gastenkamers

afd 1, sie C, nr 261a, 262a, 

263a gunstig

4 Bilzen B/2014/2/4/BE 9/01/2014 31/01/2014 Krol Joel Verjans Pieter Merem 26 x

verbouwen van een eengezinswoning, 

voormalige hoeve in vakwerkbouw afd 1, sie H, nr 345g ongunstig

5 Riemst R/2014/1/5/BE 4/02/2014 10/02/2014 Vossen-Meertens Nelissen Frans Bolderstraat - Bergstraat x verkavelingsvergunning

afd 7, sie B, nrs 425 b2,x, z, t, 

w, y, a2, c2 gunstig ovw

6 Voeren V/2014/3/6/BE 7/02/2014 17/02/2014 Van Proemeren Kevin Meertens Xavier Onderdorp 12 x x x verbouwen en uitbreiding van een woning afd 6, sie A, nr 77k gunstig

7 Voeren V/2014/4/7/BE 10/02/2014 17/02/2014 Schill ings Jules Meertens Xavier Mariahof 2 x

inrichting van een woonunit en verharding van 

een toegangsweg afd 6, sie C, nr 669l gunstig

8 Bilzen B/2014/3/8/BE 13/02/2013 17/02/2014 Knapen-Meyers Market Luc Cabergstraat x verkavelingsvergunning afd 7, sie A, nr 129t, c2, e2 gunstig ovw

9 Bilzen B/2014/4/9/BE 23/01/2014 17/02/2014 Driesen - Mercken Drieskens en Dubois Grote Spouwenstraat 9 x oprichten van een tweewoonst afd 11, sie A, nr 612d1 gunstig

10 Bilzen B/2014/5/10/BE 17/02/2014 10/03/2014 Nulens-Schils Ketelslegers Serge Kloosterstraat 41)-43-45 x

verbouwen en uitbreiden van een woongeheel 

tot een tweewoonst afd 1, sie M, nr 131k, m, n gunstig ovw

11 Bilzen B/2014/6/11/BE 18/02/2014 26/03/2014 KODB vzw Spectrum Langstraat 3 x

verbouwen en uitbreiden van een 

schoolgebouw met een polyvalente ruimte, 

overdekte speelruime en fietsenstall ing afd 4, sie A, nr 551g, l gunstig

12 Lanaken L/2014/1/12/BE 21/02/2014 4/03/2014 Keulen - Geraerts Jansen Paul Spouwerstraat 5 x

verbouwen van een vierkantshoeve tot zeven 

woonentiteiten afd 5, sie C, nr 572e, 427e gunstig ovw

13 Riemst R/2014/2/13/BE 6/03/2014 nvt Beckers Justin nvt Genendries 38 x kappen van zes fruitbomen

afd 8, sie D, nr 281c, d, sie B, 

nr 1161e x

14 Riemst R/2014/3/14/BE 6/03/2014 nvt Geukens Antoon nvt Kattestraat 2a x

regulariseren van het ombouwen van een 

gedeelte van de verdieping tot een 

woongelegenheid afd 8, sie B, nr 1366c x

15 Bilzen B/2014/7/15/BE 26/02/2014 10/03/2014 Consoorten Meyers Leonard Motten Mathieu Mopertingenstraat x verkaveling afd 7, sie A, nr 334g gunstig

16 Lanaken L/2014/2/16/BE 26/03/2014 9/04/2014 Mané vzw Moons&Coune Stationsstraat 232 x

verbouwen van een klooster tot 

gehandicaptenhuisvesting en 1 

conciërgewoning afd 1, sie D, nr 1138t, 1138y gunstig

17 Voeren V/2014/5/17/BE 31/03/2014 10/04/2014 Smeets Roger Embrechts Jean-Claude Bovendorp 54 a-b-c x

verbouwng van stallen in twee woningen en 

bouwen van een nieuwe woning afd 6, sie A, nr 414f gunstig

18 Voeren V/2014/6/18/BE 2/04/2014 28/04/2014 Schyns Georges Meertens Xavier Bovendorp 16-18 x x verbouwen en uitbreiding 

afd 6, sie A, nr 393s2, 393y2, 

393z2 ongunstig

19 Lanaken L/2014/3/19/BE 9/04/2014 nvt OPZ Rekem Daalbroekstraat 106 x slopen van 6 gebouwen afd 3, sie A, nr 134w2 x

20 Lanaken L/2014/4/20/BE 9/04/2014 nvt Ziekenhuis Oost Limburg Bessemerstraat 478 x

het renoveren van functioneleruimten voor het 

personeel en overkapping van een bestaande 

buitenruimte en het slopen van een bijgebouw afd 2, sie E, nr 29z x

21 Lanaken L/2014/5/21/BE 9/04/2014 nvt Förster Norbert Förster Norbert Leon Hermanslaan 61/11 x

bestemmingswijziging van appartement naar 

kantoor, dakvlakramen in het dakvlak aan de 

achterzijde, wijziging tuininrichting afd 3, sie B, nr 509m3 x

22 Riemst R/2014/4/22/BE 10/04/2014 nvt Vrijens Alice Block-office architecten Bejats 19 x verbouwing keuken met nieuwe verdieping afd 5, sie A, nr 294h x

23 Riemst R/2014/5/23/BE 10/04/2014 nvt Niehaus - Strauwen Kellens Adriaan Statiestraat 12 x x verbouwen van een woning afd 5, sie A, nr 300w2 geen bezwaar

24 Bilzen B/2014/8/24/BE 8/05/2014 nvt Jessen - van der Velden A. Drossaert Zangerheistraat 101 x x restauratie en kasteelhoeve Zangerhei

afd 6, sie A, nr 75m, 74n, 77m, 

79d, 74/02d x

25 Riemst R/2014/6/25/BE 6/05/2014 22/05/2014 Vuylsteke Bram Jongen Peter Op de Dries 4 x verbouwen van een bijgebouw afd 6, sie C, nr 776k gunstig

26 Bilzen B/2014/9/26/BE 7/05/2014 25/06/2014 Parthoens Jozef - Stefan Peeters Frédéric Grote Mereweg 117 x

afbraak van een bestsaande hoeve en 

nieuwbouw van een loods/rundveestal afd 6, sie B, nr 950e ongunstig x

27 Voeren V/2014/7/27/BE 12/05/2014 2/06/2014 Hupperetz Remon Laugs Boudewijn Nurop 32 x verbouwing woonhuis afd 2, sie A, nr 213m ongunstig

28 Bilzen B/2014/10/28/BE 20/05/2014 19/06/2014 Bollen Luk nvt Dorpsstraat 14 x

oprichten van een vrijstaande garage en een 

uitnmuur in gevelsteen afd 6, sie C, nr 521k, 521l gunstig

29 Riemst R/2014/7/29/BE 22/05/2014 18/06/2014 Franken - Curvers architectenburo Luyten Kerkstraat 15 x

slopen van een woning en bouwen van 2 

woonentiteiten afd 6, sie B, nr 23h en 37h gunstig ovw

30 Riemst R/2014/8/30/BE 5/06/2014 26/06/2014 Vissers - Kowalczyk Ademarchitecten Oude Steenstraat 41 x

herbestemming van woning tot zorgwoning en 

de restauratie en herbestemming van de linker- 

en achtervleugel van de beschermde hoeve tot 

hoofdwoning afd 8, sie A, nr 656h gunstig ovw x

31 Voeren V/2014/8/31/BE 10/06/2014 25/06/2014 Piedboeuf Armand Fafchamps Emmanuel Veld x

bouwen van een landbouwloods voor de 

opslag van mest en machines en regularisatie 

van andere gebouwen afd 4, sie A, nr 283a, 286e gunstig

32 Voeren V/2014/9/32/BE 10/06/2014 20/06/2014 Janssen Joseph Drossaert Anton Sinnich 37 x verbouwen woning afd 2, sie A, nr 699e2 gunstig

33 Riemst R/2014/9/33/BE 12/06/2014 25/06/2014 Klosz Marc Hoessels Koen Holstraat 59 x bouwen van een woning afd 4, sie B, nr 1170g gunstig

34 Voeren V/2014/10/34/BE 11/06/2014 18/06/2014 Kinet Fabian Meertens Xavier Rullen 13 x regularisatie vakantiewoning afd 4, sie A, nr 815h2 gunstig

35 Voeren V/2014/11/35/BE 13/06/2014 19/06/2014 Lousberg Joseph Fafchamps Emmanuel Kloosterhofstraat 47 x

regularisatie van de verbouwing van een 

bestaande boerderij afd 2, sie A, nr 1132b2 gunstig

36 Voeren V/2014/12/36/BE 13/06/2014 20/06/2014 Stahl Philipp Jongen Peter Boomstraat 20 x x

bouwen van een tuinkamer en overdekt terras + 

verbouwen van een vrijstaand tuinhuis afd 6, sie A, nr 688k4, 688z3 gunstig

37 Riemst R/2014/10/37/BE 16/06/2014 26/06/2014 Hex - Peumans nvt De la Brassinestraat 10 x slopen van de gebouwen afd 2, sie B, nr 446e ongunstig x

38 Riemst R/2014/11/38/BE 18/06/2014 30/06/2014 Hardy John Levenstond Mathieu Ophemmerstraat 48 x x verbouwen van een vierkantshoeve fase 2 afd 3, sie D, nr 47k gunstig

39 Lanaken L/2014/6/39/BE 17/06/2014 26/06/2014 Renkens Roger Stevens Mark Smisstraat x bouwen van een woning afd 5, sie C, nr 437p, 442l gunstig

40 Lanaken L/2014/7/40/BE 26/06/2014 30/06/2014 Bijnens - Vandoren Barchi Kompveldstraat 69 x

renovatie schuur binnen bestaande volume tot  

woning voor dochter afd 6, sie C, nr 414c, 417b geen bezwaar x

41 Bilzen B/2014/11/41/BE 24/06/2014 30/06/2014 Wage bvba Verjans Pieter Brugstraat 30 x

verbouwen van een stadshoeve tot woongeheel 

met 6 wooneenheden afd 1, sie M, nr 269c, 268b gunstig

42 Bilzen B/2014/12/42/BE 1/07/2014 7/08/2014 Jodouin - Rochus Moors Laurent Stationlaan 49 x

verbouwen en uitbreiden van een 

eengezinswoning afd 1, sie H, nr 882b2 gunstig

43 Bilzen B/2014/13/43/BE 4/07/2014 18/08/2014 Schoefs - Leyen Maurissen Sylvain Op De Meer 16 x

verbouwen en uitbreiden huis en slopen van 

bestaande tuinmuur afd 11, sie C, nr 714w gunstig ovw

44 Riemst R/2014/12/44/BE 29/07/2014 nvt Vangertruyden - Capiot Claessens Chrétien Heukelommerweg 31a x bouwen van een woning afd 4, sie B, nr 1333b geen bezwaar

45 Voeren V/2014/13/45/BE 8/08/2014 3/09/2014 Hollands Benoit Fafchamps Emmanuel Clermontshof 9e x

verbouwing van ee nbestaande schuur tot 

woning met schuur afd 3, sie B, nr 170f, 171k gunstig

46 Riemst R/2014/13/46/BE 20/08/2014 20/08/2014 Reggers Genevieve Jongen Peter Reggerstraat 53 x afbreken van een schuur en annexen afd 6, sie A, nr 751f gunstig

47 Riemst R/2014/14/47/BE 20/08/2014 20/08/2014 Moermans Sylvia Jansen Paul Langstraat 35 x

verfraaien, verbouwen en uitbreiden van 

bestaande hoeve afd 8, sie B, nr 1512g, h/deel gunstig

48 Voeren V/2014/14/48/BE 18/08/2014 17/09/2014 Gorissen Antonius Laugs Boudewijn Waterval 12 x x regulariseren van 2 gastenkamers afd 4, sie A, nr 10g gunstig

49 Voeren V/2014/15/49/BE 18/08/2014 17/09/2014 Zeevaert Sylvia Fafchamps Emmanuel Knap 37 x x

verbouwing van een bestaande stal en schuur 

tot woning afd 1, sie B, nr 34l gunstig ovw

50 Voeren V/2014/16/50/BE 15/09/2014 25/09/2014 Hupperetz Remon Laugs Boudewijn Nurop 32 x x verbouwing woonhuis afd 2, sie A, nr 213m gunstig

51 Bilzen B/2014/14/51/BE 24/09/2014 25/09/2014 Dijk Drieskens en Dubois Hoelbeekstraat 40 x

regulariseren van dakkapellen bij een 

vierkantshoeve afd 5, sie B, nr 618f ongunstig

52 Voeren V/2014/17/52/BE 5/09/2014 30/09/2014 Schyns Georges Meertens Xavier Bovendorp 16-18 x x x verbouwing en uitbreiding 

afd 6, sie A, nr 393s2, 393y2, 

393z2 gunstig ovw

53 Riemst R/2014/15/53/BE 30/09/2014 nvt Vaesen Jean nvt Keelstraat 3 x

inrichten van drie studentenkamers, ehet wit 

kaleien van de lange gevelzijde en het 

oprichten van een muur met zuilen aan de 

straatzijde afd 4, sie A, nr 390p geen bezwaar

54 Riemst R/2014/16/54/BE 30/09/2014 1/10/2014 Muermans - Vanrusselt Moors Laurent Ophemmerstraat 74 x x

verbouwing van een bestaande 

eengezinswoning, van een schuur tot een 

eengezinswoning

afd 3, sie D, nr 113f, 119d, 

1121c gunstig ovw

55 Riemst R/2014/17/55/BE 28/10/2014 30/10/2014 bvba Dr. P.P. Clerinx Deferme Dina De la Brassinestraat 15 x x aanleg tuin en koer (melding) afd 2, sie B, nr 466b, 467c, d ongunstig

56 Voeren V/2014/18/56/BE 2/10/2014 5/11/2014 Davelaar Arie Luyten architectenburo Daal 14 x

verbouwen en uitbreiden van een 

eengezinswoning en het bouwen van een 

bijgebouw afd 1, sie c, nr 313a, 314a gunstig ovw

57 Voeren V/2014/19/57/BE 6/10/2014 5/11/2014 Piedboeuf Armand Spits Luc Veld 9 x x verbouwing van een huis afd 4, sie A, nr 293c gunstig ovw

58 Riemst R/2014/18/58/BE 8/10/2014 6/11/2014 Meij - Heusschen S.A planning Daalstraat 40 x vervangen van de bestaande garage afd 2, sie A, nr 959h gunstig

59 Lanaken L/2014/8/59/BE 27/08/2014 nvt Beckers Gerty Walstraat 27 x

verkavelen van een perceel in 1 lot open 

bebouwing en 1 lot bestaande woning afd 3, sie B, nr 645f x

60 Lanaken L/2014/9/60/BE 30/09/2014 nvt Henkel Patersstraat 33 x

renoveren van een woning en stal tot woning 

met bureauruimte afd 3, sie B, nrs 707b, 708g x

61 Lanaken L/2014/10/61/BE 17/11/2014 nvt S.A planning Leon Hermanslaan19 x verbouwen van het cellencomplex tot woonst afd 3, sie B, nr 509g4 x

62 Riemst R/2014/19/62/BE 5/11/2014 9/12/2014 NV Eneco Wind Belgium x

exploitatie van een windturbinepark bestaade 

uit 5 windturbines

afd 9, sie C, nrs. 540b, 593a, 

607a, 703a, 704n, 686a, afd 

10, sie B, nrs 906a, 905a, 

902a, 757d, 811a ongunstig

63 Riemst R/2014/20/63/BE 3/11/2014 3/12/2014 Nivelle arnold Cleuren-Merken Trinellestraat x stedenbouwkundig attest afd 8, sie B, nr 1547f gunstig ovw

64 Voeren V/2014/20/64/BE 7/11/2014 nvt Huynen Jean Fafchamps Emmanuel Schophem 68 x x

verbouwing en uitbreiding van een bestaande 

woning

afd 6, sie C, nr 949b, 959g, h, 

961e, g, h geen bezwaar

65 Riemst R/2014/21/65/BE 12/11/2014 10/12/2014 D'Huys Jeroen Iglesias-Leenders-Bylois architectenZagerijstraat 19 x

verbouwing van een hoeve tot een woonentiteit 

met vakantiewoning afd 10, sie A, nr 196l, m, 195f gunstig ovw

66 Riemst R/2014/22/66/BE 7/10/2014 nvt Bronneberg Mirjam hermansvliegenarchitectenBovenstraat 52 x x

verbouwen van de voormalige paardenstal van 

de monumentale hoeve Vrijens tot appartement 

voor permanente bewoning afd 5, sie B, nrs 300f, 302s x  
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Bijlage 6.  Verslagen van de Raad van Bestuur 
 

 
Verslag Raad van Bestuur 7/2/2014   12u30    Riemst 

 

 
Aanwezig Guy Swennen, Maike Meijers, Eddy Vandoren, Pierre Nelissen, Roland Vanmuysen, 

Thomas Beusen, Ivo Thys, Veerle Vansant, Tim Vanderbeken 
 
Verontschuldigd  Huub Broers, Katelijne Beerten, Mathieu Eycken 
 
Afwezig zonder kennisgeving Linda Bogaert,  

 

 
 
1. Goedkeuring vorig verslag (13/12/2013) 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Financiën 

1. Rekeningstand 
Er staat op dit moment ca. 5.000 € op de rekening 

2. Uitstaande rekeningen (Bilzen, Voeren, Riemst) 
Bilzen en Voeren moeten hun jaarlijkse bijdrage nog storten. Riemst moet nog steeds betalen 
voor de fietskaarten uit 2012 (587 €) 

3. Goedkeuring financieel jaarverslag 2013 en begroting 2014 

Het jaarverslag en de begroting wordt mits technische wijzigingen goedgekeurd (als 
bijlage) 
Vraag MM: wat met de BTW. TV licht toe. Het probleem zit hem in de statutaire 
bijdragen. TV stelt voor de bijdragen uit de statuten te schrappen en jaarlijks ter 
zitting goed te keuren. 

4. Personeel 
i. Thomas Beusen vervangt Pieter Walbers 

ii. Ouderschapsverlof 
TV maakt het voornemen bekend om ouderschapsverlof op te nemen voor 
1/5 
Dit wordt uitgezocht en voorgelegd aan de raad op de volgende raad van 
bestuur 

 
3. Lopende dossiers IOED 

1. Ondertekening resultaatsverbintenis 2014 
De ondertekende versie wordt overhandigd 

2. Evaluatie Rendez-Vous 2014 
110 personen aanwezig, goede editie, programma iets te zwaar 

3. Jaarverslag 
De vier gemeenten krijgen hun kopij overhandigd (bijlage). Zolad+ verwacht voor 17 
februari de opmerkingen edm. De adviserende leden krijgen een digitale kopie 
toegestuurd. 

4. Project ism provincie: ‘erfgoed achter de deurbel’ 
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EvD en TV gingen polsen bij Bilisium voor medewerking. Wegens tijdsgebrek en privacy-
redenen ging de kring niet in op het voorstel. TV bekijkt nu samen met PCCE de resterende 
opties 

5. Bouwkundig erfgoed 
i. Hoeve Coenegrachts 

ii. Rentmeesterswoning 
iii. Oud-Rekem 

 
6. Archeologie 

i. Nieuw-Bilzen 
ii. Groenstraat Rekem 

iii. Kerkveld Gellik 
iv. Bovenveld Riemst 
v. Navagne 

vi. Hoeneveld 
vii. Romeinse weg Riemst 

viii. Holtstraat Veldwezelt 
ix. Molenweideplein Lanaken 
x. Jonkholt 

 
4. Vastleggen volgende RVB 
De volgende raad van bestuur gaat door op vrijdag 9 mei 2014 in Bilzen 
 
5. Varia 

i. Samenwerking Zolad+-WinAr ivm archeologisch onderzoek 
ii. Spelver 

EvD vraagt naar stand van zaken en zal contact opnemen met HBS 
 
6. Uitstaande actiepunten 
 

 
 
 

Taak Door Status Raad van bestuur 

Contacteren deurwaarder TV  25/1/2013 

Brainstorm ideeën samenwerking provincie TV  22/3/2013 

Gedeputeerden contacteren 
GS/MM/P

N 
 21/6/2013 

Nota minimale kosten Zolad+ TV/VV  13/12/2013 

Nota implicaties OE-decreet gemeenten TV/VV  13/12/2013 

Offertes boekhouders TV  13/12/2013 

Opstellen verslag advieswerkgroep TV/VV  13/12/2013 

Projectgroep ‘erfgoed achter deurbel’ 
samenroepen  

EVD  13/12/2013 

Evaluatie VV EVD  13/12/2013 
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Verslag Raad van Bestuur 9/5/2014   12u30    Bilzen 

 

 
Aanwezig Guy Swennen, Huub Broers, Mathieu Eycken, Pierre Nelissen, Eddy Vandoren, 

Katelijne Beerten, Roland Vanmuysen, Thomas Beusen, Ivo Thys, Linda Bogaert, 
Veerle Vansant, Tim Vanderbeken 

 
Verontschuldigd  Maike Meijers 
 
Afwezig zonder kennisgeving Alex Vangronsveld 

 

 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Financiën 
1. Rekeningstand 

Op dit moment bedraagt de rekeningstand 13.701,09 €. We verwachten nog de storting van 
de eerste schijf (50.000 €) in de komende weken. Hier zit aanzienlijke vertraging op, mede 
door een nieuw subsidiedecreet. 

2. Uitstaande rekeningen (Bilzen, Riemst) 
We verwachten nog 1) de eenmalige verhoging van Bilzen, dit is geagendeerd op het college 
en 2) het aandeel van Riemst in de fietskaarten, ook dit is geagendeerd. 

3. Personeel 
De raad gaat akkoord met het opnemen van ouderschapsverlof van TV. Dit gaat in september 
2014 in. 

4. Zolad+ na 2016 
Voorzitter Swennen stuurde een mail naar de deelnemende besturen met de vraag of zij in 
2016 nog steeds wensen deel uit te maken van Zolad+. Dit werd, uitgezonderd in Riemst, 
besproken op de schepencolleges. Bilzen en Voeren willen verder gaan, Lanaken geeft te 
kennen er te zullen uitstappen. Bij het polsen naar de reden luidt het dat Lanaken eigen 
personeel zal inzetten voor de taken rond OE. Riemst zal beslissen wanneer er meer 
duidelijkheid is ivm andere zaken zoals financiering. 
 

3. Lopende dossiers IOED 
1. Decreet en uitvoeringsbesluiten 

TV en VV stellen voor om nog voor het verlof, ergens in juni, een tweede toelichting te doen 
van het decreet. Zij nemen in de volgende weken contact op. De raad gaat akkoord [actie TV, 
VV]. 

2. Beleidsplan 
TV en VV zijn bezig met de brainstorm rond het beleidsplan. Binnenkort worden enkele 
actoren gecontacteerd. Het doel is een nieuw beleidsplan, althans op hoofdlijnen, tegen 
januari 2015 klaar te hebben. 
 
 

3. Project ism provincie, Regionaal Landschap, Erfgoedcellen: ‘kaartclub Erfgoed Troef’ 
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Zolad+ diende samen met een aantal partners een project in bij de provincie ter subsidie. Het 
doel van het project is alle geïnventariseerde erfgoed en toeristische info op kaart te zetten 
en digitaal te ontsluiten. 
 

4. Samenwerking WinAr 
De colleges in Bilzen, Voeren en Riemst keurden deze samenwerking goed. De samenwerking 
is er op gericht kleine gemeentelijke projecten te voorzien van een archeologisch onderzoek. 
 

5. OMD 
Dit jaar op 14 september. Binnen het brede jaarthema ‘erfgoed vroeger, nu en in de 
toekomst’ focust Zolad+ op klein en nieuw erfgoed. Voeren zet in op Moelingen en WOI, de 
grenspalen. In Riemst wordt de Oude Winning in Herderen opengesteld en is er een 
dorpswandeling. Lanaken focust op de Neanderthalersite waar de werken dan afgerond 
zullen zijn. Bilzen neemt dit jaar niet deel. De Bilzermolen zou opgenomen worden in een van 
de woensdagwandelingen.  
 

6. Open Kerken 
8 kerken nemen deel aan de Open Kerkendagen op 1 juni. Zolad+ maakte een perstekst en 
programma dat  gecommuniceerd wordt via de gemeentelijke infobladen, kerk en leven, een 
programmaflyer die verspreid wordt via de kerken en gemeenten…  
 

7. Monumentenwacht 
VV had een overleg met Monumentenwacht over nauwere samenwerking. Er wordt 
vastgesteld dat particulieren tot nu toe moeilijk hun weg vinden naar MoWa. Daarom zal een 
infovergadering georganiseerd worden in het najaar. VV werkt ook aan een voorstel voor een 
gemeentelijke subsidiereglement om lidmaatschap te ondersteunen.  
 

8. Bouwkundig erfgoed 
i. Riemst: Mergel/erfgoedlandschap, hoeve Pauly Zussen 

ii. Bilzen: Restauratie en herbestemming Zangerhei, aanvulling inventaris bouwkundig 
erfgoed (Stationlaan) 

iii. Lanaken: inventarisatie BN-linie 
iv. Voeren: inventarisatie kapellen en kruisen 

 
9. Archeologie 

i. Navagne 
ii. Bachbeek-Teuven 

iii. Hoeneveld 
iv. Holtstraat Veldwezelt 
v. Europark Lanaken 

vi. Jonkholt 
vii. Rentmeesterswoning 

viii. Abdijstraat 
 

10. Landschappen 
i. Voeren meldt dat zij bezig zijn met de opstart van erfgoedlandschappen rondom 

Stroevenbos en Altenbroek. Binnenkort volgt een eerste overleg.  
 
4. Vastleggen volgende RVB 
De volgende raad van bestuur gaat door op 19 september 2014, 12u30 in Lanaken. 
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5. Varia 
1. Eijsden-Margraten 

Eijsden-Margraten geeft te kennen te willen instappen in Zolad+. Hoe dit zal voorgegeven 
worden, wordt in de komende maand besproken. Voorzitter Swennen stelt voor te 
onderzoeken of dit mogelijkheden biedt in Europees kader qua financiering. TV zoekt dit uit 
[actie TV]. 
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Verslag Raad van Bestuur 19/9/2014   12u30    Lanaken 

 

 
Aanwezig Guy Swennen, Mathieu Eycken, Eddy Vandoren, Thomas Beusen, Ivo Thys, Tom 

Vandesijpe, Guy Vranken (plaatsvervanger P. Nelissen), Veerle Vansant, Tim 
Vanderbeken 

 
Verontschuldigd Huub Broers, Pierre Nelissen, Katelijne Beerten, Roland Vanmuysen, Linda Bogaert, 

Maike Meijers 
 
Afwezig zonder kennisgeving Alex Vangronsveld 

 

 
(de vergadering wordt bijgewoond door Tom Vandesijpe, stagestudent van de UAntwerpen) 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Financiën 
1. Rekeningstand 

24.832,85 € op de rekening, binnenkort wordt de tweede subsidieschijf (30.000 €) van 
Vlaanderen verwacht. Vorig jaar stond er ca. 44.300 € op de rekening (de subsidie 
meegerekend). 
 

2. Personeel 
i. Veerle 

VV gaat met zwangerschapsverlof medio januari. De vraag stelt zich of zij moet 
vervangen worden. Het is de mening van de raad dat het werk té specialistisch en té 
kort is om een vervanging te legitimeren. Er moet wel voor continuïteit gezorgd 
worden. VV maakt hierover een nota [actie VV]. Er wordt gekeken in hoeverre er 
adhoc en voor welomlijnde opdrachten beroep kan gedaan worden op een externe 
kracht (er wordt gekeken naar TVDS, of een andere partij). De raad gaat akkoord. 
In januari zal VV’s werk ‘overgenomen’ worden door Marva Dexters en TV voor zover 
mogelijk. 

ii. Tim 
In tegenstelling tot eerder gemeld zal TV geen 4/5 gaan werken. Er is gewoon te 
weinig tijd om dit te doen. 
 

3. Varia 
i. TV is gevraagd om het co-promotorschap op te nemen voor de masterthesis van 

TVDS. De raad gaat akkoord. 
ii. Zolad+ dient over te schakelen op elektronische maaltijdcheques.  

 
3. Lopende dossiers IOED 
 

1. Stand van zaken IOED/Beleidsplan en omgevingsanalyse 
Zolad+ schrijft aan een omgevingsanalyse en een beleidsplan. Deze moet ingediend worden 
bij het agentschap OE voor 15 januari 2015 voor de aanvraag van een erkenning als IOED 
volgens de nieuwe regelgeving. Om het beleidsplan tijdig goedgekeurd te krijgen door de 
verschillende GR, moet het midden november klaar zijn. De voorlopige versie zal op de 
volgende RvB besproken worden. TV mailt de teksten door om na te lezen (actie TV).  
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2. OE-gemeente 
De erkenning als OE-gemeente is volgens het OE-decreet voorzien vanaf 2017 via BBC. Net 
zoals bij IOED’s is een overgangsperiode voorzien en kan een gemeente vanaf 2015 al een 
erkenning aanvragen. Deze kan geïncorporeerd worden in het beleidsplan van Zolad+. Om 
hierover een gedegen beslissing te kunnen nemen wordt voorgesteld een nota met voor- en 
nadelen op te maken en dit te bespreken met de bevoegde schepenen per gemeente (actie 
TV, VV).  

 
3. Erkenning van archeologen 

Volgens het UB art. 3.5.2 kan een CBS een archeoloog in dienst van de gemeente erkennen. 
Een erkenning is in de toekomst noodzakelijk om archeologienota’s te schrijven en 
opgravingen uit te voeren. Volgens het agentschap geldt dit artikel enkel voor gemeentelijke 
archeologen, niet voor intergemeentelijke archeologen, waardoor TV uit de boot zou vallen. 
GS neemt initiatief om deze ongelijkheid aan te kaarten (actie GS).  

 
4. OMD – evaluatie 

In Voeren kwamen in totaal ca. 70 mensen voor de verschillende wandelingen. De 
Bilzermolen telde 450 bezoekers. In Riemst kwamen 250 mensen naar de Oude Winning, 30 
voor de wandeling, 75 voor de opgravingen in Vroenhoven. In Lanaken had vooral de 
Heidemolen succes, in totaal waren er ca. 2000 bezoekers voor alle activiteiten. Over het 
algemeens is iedereen tevreden over opkomst en verloop van de dag.  

 
5. Congres Vroenhoven 

In november vindt het congres ‘Conflict in contact’ plaats aan de brug in Vroenhoven. Zolad+ 
organiseert mee. Mogelijk wordt de locatie gratis ter beschikking gesteld, maar dit is nog niet 
bevestigd. Mogelijk zou toch 1000 euro te betalen zijn. TV vraagt of Zolad+ hier desgevallend 
voor kan instaan. Zolad+ draagt in tegenstelling tot andere partners nog geen kosten. Het 
congres wordt bovendien gekoppeld aan 10 jaar Zolad. De raad gaat akkoord.  

 
6. Bouwkundig erfgoed 

i. Stand van zaken lopende dossiers 
- VV wenst in het najaar infovergaderingen voor eigenaars te organiseren over de 
nieuwe regelgeving. De raad stelt voor deze per gemeente te organiseren. Veerle 
regelt i.s.m. gemeentelijke ambtenaren (actie VV).  
- Het Raimond Lemaire Centrum voor conservatie en restauratie (KUL) zet i.s.m. 
Monumentenwacht een project op over preventief onderhoud van bouwkundig 
erfgoed. De Zolad+-regio is hierbij uitgekozen als een van de cases. Een 
onderzoekster sprak hierover al met VV. Zij wil ook graag TV en de bevoegde 
schepenen interviewen in oktober. GS stelt voor 13/10 om 14 uur in Bilzen. VV zal 
een mail rondsturen ter bevestiging en voor een evt. 2de datum. (actie VV) 
- Stebo en UHasselt opleiding interieurarchitectuur werken dit jaar een 
studentenoefening uit over de herbestemming van hoeves. Er zal zeker een project 
in Riemst en in Voeren uitgekozen worden.  

 
7. Archeologie 

i. Spelver 
Er is een opportuniteit voor het uitbrengen van een publieksboek. TV bereidt nota 
voor en GS verdedigt (actie TV) 

ii. Europark 
Verschillende vondsten uit diverse periodes (Romeins, ijzertijd), voornamelijk graven 

iii. Vroenhoven 
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WOII-vondsten, bronstijd of ijzertijd grafstructuren en kuilen 
iv. Lafelt 

Binnenkort overleg met bouwheer ivm Gerardushoeve 
 

8. Landschappen 
i. Stand van zaken lopende dossiers 

Op 12/09 vond een eerste overleg plaats over twee erfgoedlandschappen in Voeren 
met RV, Zolad+ en OE. Dit overleg was positief en constructief. Overleg met andere 
diensten wordt gepland in het najaar.  

 
4. Vastleggen volgende RVB 
De volgende raad van bestuur gaat door op 24 oktober, 12u30 in Riemst (raadzaal ovb). 
 
5. Varia 

1. Project ism provincie, Regionaal Landschap, Erfgoedcellen: ‘kaartclub Erfgoed Troef’ 
De provincie keurde de subsidieaanvraag niet goed. Erfgoed Haspengouw zal nu een aanvraag 
voorbereiden voor een PDPO- project.  
2. IT vraagt hoe men inzage kan krijgen in archeologische rapporten over het werkgebied van 
Zolad+. TV zegt dat deze steeds op aanvraag kunnen ingekeken worden. ME stelt voor te 
onderzoeken hoe deze evt. digitaal ontsloten kunnen worden.  
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Agenda Raad van Bestuur 24/10/2014   12u30    Riemst 
 

 
Aanwezig Guy Swennen, Mathieu Eycken, Huub Broers, Eddy Vandoren, Roland Vanmuysen,, 

Veerle Vansant, Tim Vanderbeken 
 
Verontschuldigd Thomas Beusen, Pierre Nelissen, Katelijne Beerten, Linda Bogaert, Maike Meijers 
 
Afwezig zonder kennisgeving Alex Vangronsveld, Ivo Thys 

 

 
1. Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag wordt goedgekeurd 
 

2. Financiën 
1. Rekeningstand 

De rekeningstand bedraagt 35.613,57 € (vorig jaar: 28.921,64 €). De huur moet wel nog 
betaald worden, maar er wordt gewacht tot de cijfers van Vlaanderen er zijn ivm 2014/2015. 

2. Varia 
Geen varia 
 

3. Lopende dossiers IOED 
 

1. Stand van zaken IOED/Beleidsplan en omgevingsanalyse 
TV stelt beleidsplan voor. ME geeft enkele opmerkingen ivm de operationele doelstellingen. 
Deze worden verwerkt in de definitieve versie. Deze versie wordt begin november 
overgemaakt ter agendering op de schepencolleges en de gemeenteraden. In Voeren zal het 
document besproken worden in de commissie voor de gemeenteraad, in Bilzen en Riemst zal 
de toelichting op de gemeenteraad zelf gegeven worden. Lanaken moet nog besproken 
worden. De raad gaat akkoord met het voorgestelde document onder voorbehoud van 
technische wijzigingen. Er wordt gevraagd een samenvatting te maken van de tekst. 
 

2. OE-gemeente 
TV en VV hadden/ hebben een overleg bij de vier gemeenten om te kijken of er draagvlak 
bestaat om OE-gemeente te worden. Voorlopige stand van zaken: draagvlak bestaat in 
Voeren en Riemst. Er wordt wel de kanttekening gemaakt wat de financiële bijdrage van 
Vlaanderen zal zijn voor deze OE-gemeenten. Volgende maandag zal een overleg in Lanaken 
plaatshebben, de week erna in Bilzen. 
 

3. Uitbreiding Zolad+  - casus Borgloon en Kortessem 
Zolad+ verstuurde een uitnodiging naar de gemeente Borgloon ivm een 
samenwerkingsovereenkomst voor 2015 ter voorbereiding van een eventuele toetreding in 
2016. Het voorstel ligt nu op tafel om dit ook te sturen naar Kortessem. De raad gaat 
akkoord. 
 
 

4. Bouwkundig erfgoed - Stand van zaken lopende dossiers 
i. Info-avonden in gemeenten 

ii. Project lemaire-centrum 
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5. Archeologie - Stand van zaken lopende dossiers 
i. Riemst 

i. Zagerijstraat Membruggen 
ii. Uitbreiding kerkhof Val-Meer 

ii. Lanaken 
i. Erosiebestrijding Veldwezelt 

iii. Voeren 
i. Navagne 

iv. Bilzen 
i. Hartenberg 

ii. Rentmeesterij 
 

6. Landschappen - Stand van zaken lopende dossiers 
i. erfgoedlandschappen 

 
4. Vastleggen volgende RVB 
De volgende raad van bestuur heeft plaats op 5/12/2014 om 12u30 in Voeren 
 
5. Varia 
Geen variapunten 
 


