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Inleiding en dankwoord 

 
 
Beste lezer, 
 
Zoals u misschien al wist maakte Zolad+ vanaf 2016 een doorstart maken als IOED Oost-
Haspengouw & Voeren. Deze nieuwe constellatie garandeert dat IOED Oost-Haspengouw & 
Voeren in de toekomst een voortrekkersrol zal kunnen blijven spelen in het onroerend 
erfgoedbeleid. Zo zal onze organisatie in de toekomst opnieuw bewijzen dat ze een 
betrouwbare en onmisbare partner is voor alle aangesloten gemeentebesturen. 
 
Dit bleek al in 2015 waar heel wat interessante projecten werden gecoördineerd door IOED 
Oost-Haspengouw & Voeren. Zo werden er dit jaar heel wat interessante vondsten 
blootgelegd met als kroonstuk de ontdekking van middeleeuwse kloostermuren aan de 
perronstraat in Munsterbilzen. Deze site gaf ons een interessante nieuwe blik op het ontstaan 
van de abdij van Munsterbilzen. Daarnaast werden ook de restauraties van de Watermolen in 
Kanne en de museumkerk in Oud-Rekem afgerond, de restauratiewerken van de 
Blondeswinning en de rentmeesterswoning zijn afgelopen jaar van start gegaan.  
 
We mochten in 2015 ook spreken van een erg geslaagde Open Monumentendag. Op 
verschillende plekken in alle deelnemende gemeenten kwamen heel wat nieuwsgierige 
bezoekers een blik werpen, naar wat doorgaans verborgen blijft achter de fraaie gevels van 
verschillende erfgoedsites in de streek. 
 
Er werd ook heel wat vooruitgang geboekt met de verschillende partnerschappen die IOED 
Oost-Haspengouw & Voeren onderhoudt. Zo worden particuliere eigenaars van bouwkundig 
erfgoed in samenwerking met monumentenwacht Limburg gesensibiliseerd omtrent het 
onderhoud van hun woning. Verder werden de banden met de vereniging voor 
metaaldetectie-amateurs aangehaald en is er sprake van een hernieuwde samenwerking met 
Voeren-Eijsden-Margraten omtrent de schans van Navagne. 
 
2016 belooft dus heel wat nieuws te brengen voor de toekomst van IOED Oost-Haspengouw 
& Voeren. Het zal een boeiend jaar worden vol met interessante projecten en 
samenwerkingen. 
 
 
Veel leesgenot, 
 
 
Guy Swennen 
Voorzitter Raad van bestuur IOED Oost-Haspengouw & Voeren 
 



 

 

 

Leeswijzer 
 
 
Het voorliggende jaarverslag is opgebouwd uit drie delen. De eerste twee delen beschrijven de werking 
van de IOED Oost-Haspengouw & Voeren volgens de resultaatsverbintenis. Het derde en laatste deel 
behandelt de werking aan de hand van de dossiers die in 2015 lopende waren of werden opgestart. 
 

Deel I: De gemeenschappelijke 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 verschillende disciplines gemeenschappelijk zijn. 
 
Deel II: De werking van de specifieke onderdelen 
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 III: Onroerenderfgoeddossiers lopende of opgestart in 2015 
In Deel II van het jaarverslag worden, per gemeente, alle dossiers uit 2015, 
het dossierverloop en de eventuele resultaten kort toegelicht. In de mate van 
het mogelijke worden zij chronologisch geordend. 

 
Dit stramien is ingegeven door de hogergenoemde resultaatsverbintenis. Deze verbintenis werd 
opgesteld door de Vlaamse overheid en ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur. Deze 
verbintenis vormt dan ook het kader van de onroerenderfgoedwerking in de regio. 
 
Het document dat voorligt is opgesteld deels in de filosofie van Zolad+, deels in de nieuwe filosofie van 
de IOED Oost-Haspengouw & Voeren. Het gebruik van bv. de resultaatsverbintenis verwijst naar 
Zolad+; het reflecteert nog de ‘oude’ benaderingswijze van het onroerend erfgoed, het gebruik van bv. 
de nieuwe terminologie (bv. ondergronds erfgoed in plaats van ‘Archeologie’) verwijst eerder naar de 
nieuw-opgerichte vereniging en de geïntegreerde werkwijze. 2015 was in dit verband dus een 
schakeljaar. 
 
Vermeldenswaardig is ook dat deze versie speciaal werd geschreven voor een breed publiek. Het 
oorspronkelijke document dat als basis diende is het officieel aan Vlaanderen overhandigde 
jaarverslag. Onnodig te zeggen dat dit officiële document meer details bevat dan voorliggend 
document.  
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Deel I 
De gemeenschappelijke werking van 
de IOED Oost-Haspengouw & Voeren  
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Generiek takenpakket IOED Oost-Haspengouw & Voeren 
 
 
Het generieke takenpakket van IOED Oost-Haspengouw & Voeren houden volgens de 
resultaatsverbintenis enkele gemeenschappelijke taken in voor de beide erfgoedconsulenten. 
Deze gemeenschappelijke taken behelzen de volgende clusters: Beheer en beleid, Ontsluiting 
en publieksgerichtheid, Deontologie en gedragscode en Organisatie. In wat volgt wordt enkel 
verwezen naar wat voor een groot publiek interessant kan zijn. Het oorspronkelijke jaarverslag 
dat dient om de bekomen subsidies te verantwoorden, is dus meer omstandig.  
 
 

Beheer en beleid 

 
 
Binnen deze cluster werd gewerkt aan een actieplan voor het werkjaar 2016. Dit actieplan 
somt de verschillende taken op die IOED Oost op zich neemt in 2016. Deze taken zijn 
afgestemd op de strategische en operationele doelstellingen uit het beleidsplan dat in de loop 
van 2014 werd geschreven en dat de basis vormde voor de decretale erkenning van, toen nog, 
Zolad+ als Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst.  
 
De vereniging probeerde in het voorbije werkjaar zijn werkgebied uit te breiden. Dit werd 
echter doorkruist door een initiatief van het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren. Zij 
plannen in de toekomst ook de oprichting van een IOED in het Westen van Haspengouw. Een 
ander verhaal was dan weer Lanaken. Zij verlieten de vereniging om deel uit te maken van de 
nieuw op te richten IOED rond het plateau van de Hoge Kempen.  
 
Binnen deze cluster was ook aandacht voor een samenwerking met Erfgoed Haspengouw rond 
het funeraire erfgoed, Haspel (Haspengouws Erfgoedlexicon) en ‘verborgen moois’ van het 
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. 
 
Buiten de eisen van de resultaatsverbintenis werden ook nog enkel dossiers afgewerkt. Het 
ging met name over de zogenaamde geïntegreerde projecten. Zo was de IOED net zoals in 
2014 betrokken bij het dossierverloop van drie dossiers rond erfgoedlandschappen. Concreet 
gaat het over erfgoedlandschappen Altembroek en Strouvenbos (Voeren) en over het 
onroerenderfgoedrichtplan Mergelgroeven (Riemst). Voor meer details verwijzen we naar 
deel III. De IOED stelde ook enkele werknota’s op rond de organisatie van de vereniging en 
rond het nieuwe onroerenderfgoeddecreet. Beide erfgoedconsulenten traden ook op als 
copromotor, respectievelijk lector bij de masterproef van Tom Van de Sijpe, student 
Monumenten- en Landschapszorg aan de Universiteit Antwerpen. Zijn masterproef met titel 
‘Het oprichten van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst in de praktijk. 
Mogelijkheden en kansen in Noord-Limburg’ werd op 3 september 2015 verdedigd.  
 
 
 
 
 



 

 

 

Ontsluiting en publieksgerichtheid 

 
De IOED Oost-Haspengouw & Voeren stond in 2015 ook ervoor in dat de verworven kennis 
rond onroerend erfgoed geregistreerd wordt en toegankelijk gesteld werd voor het grote 
publiek. 
 
De volgende projecten werden gerealiseerd of opgestart: 

 
Kerkmuseum Vlijtingen 
Met het oog op de opening van het Kerkmuseum in Vlijtingen op 
Openmonumentendag 2015 werd in 2015 de redactie van de begeleidende 
vitrineteksten en de opstelling van de tentoonstellingsstukken voltooid.  
 
Project Falla Meirs 
Op vraag van heemkundekring van Val-Meer, Falla Meirs, werd in 2015 gestart met 
een project om het onroerende erfgoed van Val-Meer letterlijk en figuurlijk op de 
kaart te zetten. De heemkring mikt immers op een overzichtstentoonstelling van de 
vondsten die op het grondgebied werden aangetroffen. De kaart wordt de leidraad 
van deze tentoonstelling. Dit project zou afgerond worden in 2016 en wordt 
gedragen door vrijwilligers  
 
Funeraire erfgoed in Riemst  
Het project rond het funeraire erfgoed in Riemst werd in 2015 weer opgepikt. De 
historische grafstenen op de begraafplaatsen van Kanne, Riemst, Millen, Zichen en 
Zussen werden in 2015 deels of volledig ingegeven in Erfgoedplus. De gegevens zijn 
reeds gedeeltelijk ontsloten voor het publiek.  
 
CAI – Inventaris bouwkundig erfgoed 
Zoals ieder jaar werden correcties en aanvullingen van de Centrale Archeologische 
Inventaris en de inventaris bouwkundig erfgoed doorgegeven aan het agentschap 
OE. 
 
Erfgoed op kaart 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren werkte in 2015 verder aan het systeem om het 
geïnventariseerde erfgoed in het werkgebied te ontsluiten via een 
webGIStoepassing. De keuze viel op het platform ArcGis Online. Dit project zal 
uiteindelijk leiden tot een erfgoedkaart waar ook ander erfgoed mee zal ontsloten 
worden én waarbij ook toeristische informatie wordt verschaft. 

 
 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren nam in 2015 initiatieven ter verbreding van het 
maatschappelijk draagvlak, en sensibiliseerde zowel het brede publiek als specifieke 
doelgroepen zoals bouwheren, promotoren en architecten.  
 

Lezingen/presentaties 
De erfgoedconsulenten gaven in 2015 enkele lezingen voor het brede publiek en 
specifieke doelgroepen. 
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19 maart  Lezing WOII-Vroenhoven, Archeologie in Limburg 2014 
29 april  Toelichting OE-decreet metaaldetectie-amateurs  
17 september Toelichting OE-decreet, Atrium RO Haspengouw  
24 september lezing Navagne, Gossu Lanaken 
28 september Archeologie en dorpsgeschiedenis, info-avond vrijwilligers 

Martenslinde 
30 september Toelichting metaaldetectie-amateurs ivm samenwerking 
5 november Ondergronds erfgoed in Zuid-oost-Limburg, deel 1, Neos Voeren 
18 november Ondergronds erfgoed in Zuid-oost-Limburg, deel 2, Neos Voeren 
19 november Toelichting kerkfabrieken Voeren i.s.m. Erfgoed Haspengouw 
26 november Toelichting Erfgoedplus Riemst i.s.m. Erfgoed Haspengouw en 

PCCE 
 
Pers 
11 maart Zes gebouwen en dorpsgezichten plots beschermde 

monumenten (HLN) 
19 maart  Lanaken stapt uit erfgoeddienst (HBVL) 
12 juni  Neanderthaler-site gaat zondag open voor publiek (DS) 
   Reis naar de neanderthaler (HBVL) 
11 september Munsterbilzen legt zijn klooster bloot (HBVL) 
   Munsterbilzen legt muur middeleeuws klooster bloot (DS) 
26 september Resten van Romaanse kloosterkerk blootgelegd (HLN) 
7 oktober   Watertoren wordt meditatiecentrum (HLN) 
17 december Windmolenpark in Moelingen lokt Nederlands verzet uit (HBVL) 
30 december Heemkringen maken inventaris voor historische graven (HLN) 
 
Open werven 
4 september Rondleiding Jan Vaes, Munsterbilzen 
13 september Rondleidingen Munsterbilzen OMD 
 
andere 
31 maart   Archeoloog in de klas, school Rippetip 
12 mei  Rondleiding Jonckholt, school Rippetip 
28 mei  Rondleiding Voeren, Atrium RO  
10 september Rondleiding brug Vroenhoven, agentschap OE 
18 december Depotbezoek De Zwarte Doos, Gent 

 
 
De IOED Oost-Haspengouw & Voeren heeft naast aandacht voor het grote publiek ook 
aandacht voor vrijwilligerswerking en erfgoedverenigingen. De IOED ondersteunde dan ook 
de volgende initiatieven 
 

Open Kerken  
Wegens het bevallingsverlof van de erfgoedconsulent werd hier in 2015 geen actie 
ondernomen door IOED Oost-Haspengouw & Voeren. Zeven kerken namen deel aan 
de Open Kerkendagen, m.n. de zeven open kerken in het werkgebied. De 



 

 

 

kerkfabrieken van Bilzen en 
Eigenbilzen zorgden naar 
jaarlijkse gewoonte voor een 
uitgebreid programma met 
muziek en rondleidingen.  
 
 
Inventarisatie bouwkundig 
en klein bovengronds 
erfgoed  
Voor de inventarisatie van 
het funeraire erfgoed in 

Riemst wordt samengewerkt met vrijwilligers. Voor de aanvulling en evaluatie van 
de inventaris bouwkundig erfgoed in Riemst wordt onderzocht op welke manier 
vrijwilligers/lokale erfgoeddeskundigen betrokken kunnen worden (project op te 
starten in 2016, zie verder).  
 
Rendez-vous 
Op 16 februari organiseerde IOED Oost-Haspengouw & Voeren samen met Erfgoed 
Haspengouw de tweede editie 
van Rendez-vous in Kleine 
Spouwen. 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.  
 
Depotwerking 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren werkte in samenwerking met enkele vrijwilligers 
aan de update van het OE-depot. Het is de bedoeling om in 2018 een erkenning aan 
te vragen voor een OE-depot. Dit zou tot stand komen i.s.m. de gemeente Riemst. 

 
 
Binnen de cluster Ontsluitings en publieksgerichtheid ondersteunt de IOED Oost-Haspengouw 
& Voeren ook Open Monumentendag en andere sensibiliserende activiteiten. 
 

Open Monumentendag (zie ook bijlage 2) 
Zoals de voorbije jaren organiseerde IOED Oost-Haspengouw & Voeren een 
brainstorm met de OMD-verantwoordelijken van de vier gemeenten, stelde IOED 
Oost-Haspengouw & Voeren een gemeenschappelijke programmabrochure samen 
en hielp ze waar nodig bij de uitwerking van activiteiten (zie bijlage 2). IOED Oost-

Rendez-vous 2015 

Met Rippetip op Jonckholt 
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Haspengouw & Voeren stond in voor de rondleiding in Munsterbilzen. Voeren telde 
ca. 90 bezoekers voor de verschillende wandelingen, naast een groep van ca. 30 
oud-strijders uit Sint-Truiden. 
In Lanaken konden zowel de 
Neanderthalersite als Oud-
Rekem rekenen op 300 à 400 
bezoekers. De 
bunkerwandeling telde ca. 80 
wandelaars. In Riemst waren 
er 15 wandelaars op 
Caestert, 100 à 200 
bezoekers voor de grotten en 
300 en meer bezoekers voor 
De Brug. Een 100-tal mensen bezocht Munsterbilzen. In Bilzen-centrum werden 45 
bezoekende personen geteld.  

 
De IOED ontwikkelt ook eigen initiatieven ter ondersteuning van het lokaal erfgoed 
 

Premiereglement bouwkundig erfgoed Riemst 
In 2015 werden zes aanvragen ingediend, waarvan vijf werden goedgekeurd na 
advies van IOED Oost-Haspengouw & Voeren. Het premiereglement werd in 2015 
aangepast aan de veranderde nationale wetgeving. Definitieve goedkeuring en 
inwerkingtreding volgen in 2016.  
 
Project onderhoud kapellen Riemst 
De Apolloniakapel in Genoelselderen werd in 2015 in ere hersteld door de 
eigenaars. Het herstel van de Jutkapel in Val-Meer werd aanbesteed. De 
mogelijkheden van het nieuwe provinciale subsidiereglement voor niet beschermd 
klein historisch erfgoed werden onderzocht. Voorlopig biedt dit geen kansen, gezien 
de kosten voor het herstel van de Jutkapel te laag zijn om in aanmerking te komen 
voor subsidie (zie deel II).  

 
Monumentenwacht 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren werkte in 2015 aan een samenwerking met 
Monumentenwacht Limburg. Deze samenwerking heeft als doel particuliere 
eigenaars van bouwkundig erfgoed te sensibiliseren rond preventief onderhoud en 
hen aan te moedigen lid te worden van Monumentenwacht. Er werd een voorstel 
uitgewerkt voor een collectief lidmaatschap opgenomen door de gemeente, 
waardoor particuliere eigenaars kosteloos lid kunnen worden. Dit voorstel werd 
eind 2015 voorgelegd aan de verschillende schepencolleges. De 
samenwerkingsovereenkomst zal in 2016 gefinaliseerd worden en in werking 
treden. In Riemst werd alvast de principiële beslissing genomen een collectief 
lidmaatschap af te sluiten voor de beschermde monumenten in de gemeente en 
een premiereglement uit te werken voor de vergoeding van inspectiekosten. 
Lanaken sloot een groepsabonnement af voor alle gemeentelijke en kerkelijke 
monumenten.  

 

OMD in Munsterbilzen 



 

 

 

IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 beëindigd in 2015. 
 
Leader+-project: “Duurzaam behoud van het Haspengouws landschap” (Jonkholt) 
‘Verborgen moois’ in Jonkholt en Millen (bron: Regionaal Landschap) 
Medio 2015 werden de werken opgeleverd. Zie ook deel III. 
 
Schans van Navagne 
Zie deel III. 
 
Neanderthalersite Veldwezelt 
Zie deel III. 
 
Loonse steden 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren is via het HiSAB, het historisch Studiecentrum 
Alden Biesen, betrokken bij het project. In 2015 zou dit meer vorm krijgen, mede 
door de publicatie door prof. Jan Vaes over het graafschap Loon. Echter, door 
politieke perikelen in Borgloon werd de publicatie naar 2016 verplaatst. 
 
Project Stebo en UHasselt: Herbestemming hoeves 
In 2015 onderzochten studenten 3de bachelor interieurarchitectuur een aantal 
leegstaande hoeves in Haspengouw (waaronder één in Riemst en één in Voeren) en 
werkten voorstellen uit voor de herbestemming ervan. De resultaten werden 
tentoongesteld op een studienamiddag in de Herkenrodehoeve in Heers (25 juni). Er 
wordt momenteel gewerkt aan een e-book dat in 2016 zal verschijnen. IOED Oost-
Haspengouw & Voeren maakt deel uit van de stuurgroep die het project begeleidt.  

 
Naast deze activiteiten binnen het kader van de resultaatsverbintenis was er nog tijd om de 
volgende activiteiten uit te voeren. 
 

Eindwerken 
In 2015 werd bij twee gelegenheden input gegeven voor een eindwerk of 
verhandeling. Het ging met name over T. Stijnen die een interview afnam van de 
consulent ondergronds erfgoed omtrent het beleid in Vlaanderen. In een tweede 
geval ging het om Julie Hardy en Aimée Vermeeren die een interview moesten 
afnemen van iemand die een beroep uitoefende dat zij zelf graag in de toekomst 
wilden uitoefenen. 
 
Tentoonstellingen 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren leverde aan de studenten van Alfa (KULeuven) in 
bruikleen delen van de boomstamgraven. Deze maakten deel uit van de opstelling 
van ‘Beyond the Grave’, een gelegenheidstentoonstelling gemaakt door de 
studenten archeologie. 
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10 jaar ZOLAD/IOED Oost-Haspengouw & Voeren 
Om het tienjarig bestaan van de onroerenderfgoedwerking in de regio in de verf te 
zetten, publiceerden de erfgoedconsulenten sinds mei elke dag een nieuwe foto op 
de facebookpagina. De foto was dag op dag x-aantal jaar geleden genomen. 
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Deel II 
De werking van de specifieke onderdelen van  
De IOED Oost-Haspengouw & Voeren 
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Ondergronds erfgoed 

 
De erfgoedconsulenten hebben elk apart nog enkele taken die zijn ingegeven door de 
resultaatsverbintenis. Voor het ondergrondse erfgoed zijn dit de clusters Inventarisatie, 
Advisering en opvolging, Beheer en beleid, Veldwerk en deponering/archivering en 
Deontologie en gedragscode. Enkel de relevante zaken voor een breder publiek werden 
hieronder weerhouden. 
 
 

Inventarisatie 

 
De IOED Oost-Haspengouw & Voeren, vroeger als ZOLAD en Zolad+ werkt sinds 2005 aan een 
overzicht van het gekende archeologische erfgoed in de regio, zowel met betrekking tot sites 
als objecten/vondsten. Deze kennis 
wordt vastgelegd in de Centrale 
Archeologische Inventaris. Op dit 
moment bevinden er zich in het 
werkgebied van IOED Oost-
Haspengouw & Voeren 1340 
gekende archeologische 
vindplaatsen: 80 (75 in 2014) in 
Voeren, 424 (406 in 2014) in Bilzen 
en 571 (529 in 2013) in Riemst.  
 
De IOED brengt binnen zijn 
werkingsgebied de huidige en de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling in kaart, evenals de 
zones die reeds ontwikkeld zijn en/of waar het bodemarchief reeds grotendeels verdwenen 
is. De IOED voert niet- vergunningsplichtige prospecties uit, of laat deze uitvoeren, met het 
oog op de detectie van nieuwe vindplaatsen. Op die manier kunnen risicogebieden (dit zijn de 
gebieden waar de ruimtelijke druk hoog is) in kaart gebracht of minstens ingeschat worden. 
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In 2014 werd een begin gemaakt van het plan alle erfgoeditems in GIS te inventariseren. 
Hiervoor werd een kleine subsidie vanwege de provinciale overheid verkregen. Dit initiatief 
werd in 2015 met de projectpartners (Erfgoed Haspengouw) verder vorm gegeven. In de 
toekomst zullen ook samenwerkingsverbanden aangegaan worden met diverse actoren 
waaronder de erkende metaaldetectoristen, heemkringen,… teneinde de inventaris zo veel 
mogelijk up-to-date te krijgen.  
 
Er werd ook een begin gemaakt van een samenwerking met de Lin in ’t groen, de nieuwe 
heemkring in Martenslinde (Bilzen). Zijn zullen, onder leiding van de IOED, veldprospecties 
uitvoeren in en rond Martenslinde  
 
 

Advisering en opvolging 

 
De erfgoedconsulent van de IOED Oost-Haspengouw & Voeren geeft advies bij 
stedenbouwkundige vergunningsaanvragen, op verzoek van Onroerend Erfgoed, of van de 
deelnemende gemeenten in gevallen waarbij Onroerend Erfgoed geen adviesbevoegdheid 
heeft.  
In 2015 ontving de erfgoedconsulent archeologie 555 adviesaanvragen waarvan er 352 
relevant waren voor archeologie. Van deze 352 adviesaanvragen kregen slechts 10 dossiers 
een voorwaardelijk gunstig advies: 4 in Bilzen, 2 in Riemst, 4 in Lanaken en 0 in Voeren.  
 
 

Beheer en beleid 

 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren staat in voor ondersteuning en advisering van derden, voor 
de communicatie van en uitleg over het bestaande instrumentarium en wetgeving rond 
onroerend erfgoed. 
De communicatielijnen, geopend in 2013 in het kader van het nieuwe decreet, werden benut. 
In diverse nota’s bracht IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 en 2014 die up-to-date werden gebracht met nieuwe informatie. 
De IOED wilde ook enkele informatieavonden voor architecten organiseren. Bilzen, noch 
Lanaken, twee gemeenten met een Archeologische zone in de gemeente, gingen echter in op 
de vraag. 
 
 

Veldwerk en deponering/archivering 

 
 
De IOED Oost-Haspengouw & Voeren zorgde in 2015  voor de opvolging van vergunde 
opgravingen in de regio die uitgaan van andere archeologen of instanties. In totaal werden in 
2015 slechts zes archeologische onderzoeken verricht (35 in 2012, 19 in 2013, 21 in 2014). De 
reden hiervoor ligt zonder enige twijfel aan het feit dat tussen 2013 en 2015 minder 
bouwprojecten werden opgestart, zowel door openbare besturen als door prive-
ondernemers. Voor meer bijzonderheden over deze dossiers verwijzen we naar deel III. 
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Het ging met name over enkele vergunningsplichtige onderzoeksprojecten 

 
Riemst: 
o Uitbreiding kerkhof Val-Meer intern 

 
Bilzen 
o Perronstraat    Aron bvba 

 
Lanaken 
o Paalsteenweg    Condor Archaeological Research 
o Molenweideplein   Condor Archaeological Research 
o Stationstraat    Aron bvba 

 
Voeren 
o Planckerweg    Aron bvba 

 
In 2015 werd slechts één vondst gemeld (i.c. Park Petry, Bilzen); dit resulteerde echter niet in 
noodonderzoek. 
 
De IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 gebeurt bovendien een 
eerstelijnsconservatie. IOED Oost-Haspengouw & Voeren werkt dan ook mee aan een goed 
depotbeheer, binnen de budgettaire en praktische mogelijkheden van zijn dienst. 
 
De IOED streeft er ook naar archieven en vondsten van opgravingen die door derden worden 
uitgevoerd in het werkgebied desgewenst in depot te nemen en te bewaren op dezelfde wijze 
als hierboven omschreven 
 
De vondsten afkomstig van opgravingen worden sinds dit jaar in een nieuwe opslagplaats met 
voldoende capaciteit bewaard. Hiervoor werd een overeenkomst gesloten met de gemeente 
Riemst. Tegelijkertijd werd het depot naar de huidige standaarden geüpdatet. Dit kadert in 
het plan, dat momenteel onderzocht wordt, om in 2019 een eventuele erkenningsaanvraag 
voor een OE-depot in te dienen. 
 
  



 

 

 

Bovengronds erfgoed  

 
Ook de consulent verantwoordelijk voor het bovengronds erfgoed krijgt enkele taken. Deze 
zijn geclusterd rond dezelfde onderwerpen als de consulent ondergronds erfgoed 
 
 

Inventarisatie 
 

De IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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). Het agentschap Onroerend Erfgoed 
verwerkt sinds 2015 geen ad hoc aanvragen voor toevoegingen aan de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed meer. Op enkele vragen van eigenaars kon dan ook niet ingegaan 
worden.  
In het najaar van 2015 vonden de eerste vergaderingen plaats i.v.m. een evaluatie en 
aanvulling van de bestaande inventaris van het bouwkundig erfgoed in Riemst. Momenteel 
worden de criteria voor inventarisatie verfijnd en wordt de afweging gemaakt tussen 
uitbesteden of zelf uitvoeren van het project. Het project zal verder uitgewerkt en opgestart 
worden in 2016.  
 
De inventarisatie van kapellen en kruisen stond in 2015 op een laag pitje. Er werd wat 
verkennend werk gedaan in Voeren (bezoek archief Jaak Nijssen) en Bilzen (test digitalisatie 
kapellenboek).  
 
De inventarisatie van het funeraire erfgoed in Riemst werd in het najaar nieuw leven 
ingeblazen. In Riemst en Kanne is de inventarisatie (quasi) afgerond. Millen, Zichen, Zussen en 
Membruggen zijn lopende. In 2016  wordt verdergegaan met de evaluatie en waardering van 
de geïnventariseerde grafstenen. Streefdoel is om tijdens de Week van de Begraafplaatsen 
eind mei 2016 gedeeltelijke resultaten te tonen. 
 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren documenteerde in november 2015 enkele waardevolle 
grafstenen op de begraafplaats van ’s-Gravenvoeren, naar aanleiding van de geplande ruiming 
van de graven.  
 
In Bilzen vond in november een eerste overleg plaats met de dienst Milieu m.b.t. de 
inventarisatie van houtig erfgoed. Het is de ambitie om alle bestaande, versnipperde 
informatie samen te brengen, te digitaliseren en te integreren in het geografisch 
informatiesysteem van de stad.  
 
 

Advisering en opvolging 

 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren bewaakt de integratievan het onroerend erfgoedbeleid in 
de structuurplanning en de stedenbouw. Zo geeft de IOED advies bij belangrijke / grotere 
ruimtelijke planningsprocessen en complexere projecten in uitvoeringsfase, en kan het 
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voorstellen formuleren van richtlijnen voor kwaliteit in openbare domeinen. IOED Oost-
Haspengouw & Voeren werkt nog steeds conform de afsprakennota rond advisering die in 
2010 in samenspraak met de gemeenten werd opgesteld.  
 
In Riemst wordt tweemaandelijks een onroerenderfgoedcommissie georganiseerd om de 
lopende dossiers op te volgen en bouwheren en architecten de kans te geven hun projecten 
toe te lichten. Eenzelfde initiatief werd in 2015 opgestart in Bilzen. Voorlopig vond één 
vergadering plaats. De tweede is gepland in januari 2016.  In Lanaken werden dit jaar twee 
bouwcommissies georganiseerd i.v.m. de ontwikkeling van het terrein langs de Groenplaats. 
 
Met betrekking tot de erfgoedlandschappen Altenbroek en Strouvenbos in Voeren verwijzen 
we naar deel III. 
 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren neemt een actieve rol op o.m. inzake advisering van 
complexere projecten, specifiek voor het bouwkundig erfgoed (bv. de herbestemming van 
monumenten). IOED Oost-Haspengouw & Voeren brengt betrokken partijen samen om 
probleemmonumenten aan te pakken. De IOED blijft dan ook 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 verwijzen we opnieuw naar deel III.  
 
In deze cluster is ook ruimte voor de opvolging van vergunde werken aan bouwkundig erfgoed 
op i.s.m. de bevoegde administraties. In 2015 liepen de volgende werven in opdracht van 
gemeenten of kerkfabrieken: 
 

- restauratie de Wandeling Bilzen (start in 2013, opgeleverd 2015) 
- restauratie Sint-Pieterkerk Rekem (start in 2014, opgeleverd 2015) 
- cascorestauratie Rentmeesterswoning Rijkhoven (start in 2014) 
- restauratie Sint-Aldegondiskerk Kleine Spouwen (start in 2014) 
- restauratie woning Petry Bilzen (start in 2014) 
- restauratie Heilig Grafkapel Kanne (start dit jaar) 
- restauratie Blondeswinning Grote Spouwen (start dit jaar) 

 
 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren adviseert werken aan het bouwkundig erfgoed die 
eigendom zijn van de betrokken gemeenten. De vereniging geeft ondersteuning en/of advies 
bij het opstellen van onderhouds- en restauratieplanningen voor het gemeentelijk 
patrimonium. Concreet werd het advies van IOED Oost-Haspengouw & Voeren gevraagd bij 
de restauratie van de Heilig Grafkapel, m.n. i.v.m. het schilderwerk van de gevels.  
 
De IOED wenst in de toekomst in te zetten op het nieuwe beleidsinstrument ‘beheersplannen’. 
Hiertoe vonden de eerste verkennende gesprekken plaats in de gemeenten Bilzen en Riemst. 
Voor Bilzen bieden m.n. de verschillende parken en groengebieden in eigendom van de stad 
kansen. Voor Riemst is vooral het mergeldorp Kanne relevant. In het kader van het project 
funerair erfgoed worden ook de mogelijkheden voor de beschermde kerkhoven onderzocht. 
In 2016 zal dit alles verder vorm krijgen.  
 



 

 

 

IOED Oost-Haspengouw & Voeren adviseerde zoals de voorbije jaren stedenbouwkundige 
vergunningsaanvragen m.b.t. bouwkundig erfgoed, conform de afsprakennota met de 
gemeenten. IOED Oost-Haspengouw & Voeren kreeg in 2015 54 adviesvragen.  
 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren adviseerde in 2015 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.  
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 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren kandidaat-kopers informatie over de erfgoedaspecten.  
 
 

Beheer en Beleid 

 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren vervult een loketfunctie. Dit blijft zoals de voorbije jaren 
een van de belangrijke taken van de erfgoedconsulent bovengronds erfgoed. Zie o.a. ook het 
vorige punt. IOED Oost-Haspengouw & Voeren krijgt jaarlijks tientallen concrete en meer 
algemene vragen over premies, wetgeving, adviesvragen allerhande.  
 
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Onroerenderfgoeddecreet hield IOED Oost-
Haspengouw & Voeren in september een toelichting over de nieuwe wetgeving voor de 
stedenbouwkundig ambtenaren van Haspengouw.  Samen met Erfgoed Haspengouw werd 
een infovergadering gehouden voor de kerkfabrieken van Voeren.  
 
Het nieuwe subsidiereglement van de provincie voor onderhoudswerken aan niet-beschermd 
klein historisch erfgoed werd gecommuniceerd naar de gemeentelijke partners. De 
mogelijkheden werden onderzocht, maar voorlopig komen geen concrete projecten in 
aanmerking. 
 
In 2015 kreeg de samenwerking met Monumentenwacht verder vorm. Er werd een voorstel 
uitgewerkt voor een collectief lidmaatschap opgenomen door de gemeente, waardoor 
beschermde monumenten kosteloos kunnen aansluiten bij Monumentenwacht. In Riemst zal 
aan het collectief lidmaatschap ook een premiereglement verbonden worden, op basis 
waarvan particuliere eigenaars een tegemoetkoming kunnen krijgen in de inspectiekosten. De 
inwerkingtreding van de samenwerking en communicatie hierrond zijn voorzien voor 2016.  
 
De IOED Oost-Haspengouw & Voeren moedigt bouwhistorisch onderzoek en kennisbeheer 
betreffende bouwkundig erfgoed uit het eigen werkingsgebied aan. In dit kader werd o.a. 
gewerkt aan het onroerenderfgoedrichtplan mergel. Hiervoor verwijzen we naar deel III. 
 
De projectvereniging maakt deel uit van de stuurgroep bij de studieoefening van Stebo en 
UHasselt, opleiding interieurarchitectuur, over de herbestemming van grote, onderbenutte 
gebouwen. In 2015 werden drie leegstaande hoeves onderzocht, waarvan één in Riemst en 
één in Voeren.  Het studentenwerk leidde tot een publieksmoment met tentoonstelling 
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(25/6), in 2016 volgt nog een e-book met de resultaten van de studie en reflecties van de 
stuurgroep over de problematiek.  
 
Het Raymond Lemaire International Centre for Conservation van de KULeuven diende in 
aansluiting bij het onderzoeksproject over duurzaam beheer van onroerend erfgoed samen 
met Politecnico di Milano, Technische Universiteit Delft, Uppsala University en Foppoli 
Moretta consulting engineers een aanvraag in voor een Europees onderzoekproject rond 
cultureel erfgoed en klimaatverandering. Het werkgebied van IOED Oost-Haspengouw & 
Voeren behoort opnieuw tot een van de onderzochte regio’s. Bij goedkeuring zou het project 
in 2017 van start gaan. In de zomer van 2015 startte een onderzoek naar de efficiëntie van 
onderhoud bij historische gebouwen in Vlaanderen, gekoppeld aan de werking van 
Monumentenwacht. Een 16-tal gebouwen in ons werkgebied werd geselecteerd voor het 
onderzoek.  
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Deel III 
Onroerenderfgoeddossiers opgestart of  
lopende in 2015 per gemeente 
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Ondergronds erfgoed 
 

 

Pre-2015 dossiers en hun vervolg 
 
 
1. Jonckholtdreef te Hoelbeek 
Op 22 maart 2015 werd het fort Jonckholt 
voor het grote publiek geopend. De IOED 
Oost-Haspengouw & Voeren zorgde voor 
een rondleiding van de genodigden. 
 
2. Woonproject Kolmont, Tongersestraat 
te Bilzen 
Het conceptrapport werd opgeleverd op 
16 oktober 2015. 
 
3. Verkaveling ‘Nieuw Bilzen’ te Bilzen 
Uit navraag bleek dat men de verkavelingsvergunning in de volgende maanden zal indienen. 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren schreef hiervoor de Bijzondere Voorwaarden. Het veldwerk 

zal in 2016 uitgevoerd worden. 
 
4. Perronstraat te Munsterbilzen 
De voorbereidende 
werkzaamheden werden 
aangevat in juni 2015. Het was de 
opzet om het archeologische 
veldwerk nog voor het 
bouwverlof te laten starten. 
Omwille van praktische 
bezwaren werd het veldwerk 
echter uitgesteld tot halverwege 
augustus. Het veldwerk liep tot 

halverwege oktober. Tijdens dit 
veldwerk werden diverse sporen 
aangetroffen die kunnen 
gerelateerd worden aan het 
middeleeuwse klooster: 
muurresten, begravingen,… Het is 
de verwachting dat de resultaten, 
eenmaal gerapporteerd, een nieuw 
licht zullen werpen op het ontstaan 
van de locatie. In samenwerking 
met Heemkring Landrada werkte 
de IOED Oost-Haspengouw & 
Voeren ook aan een 

De opening van het Fort van Jonckholt in 2015 

Grafkelder (?) in Munsterbilzen 

Werfborden in Munsterbilzen 



 

 

 

publieksontsluiting: aan de hand van werfborden die regelmatig werden geüpdatet konden 
voorbijgangers over de voortgang geïnformeerd worden. 
 
5. Renovatie Sint-Mauritiuskerk te Bilzen 
Het dossier staat op de wachtlijst voor toekenning van de restauratiepremie. 
 
6. Tuinen Alden Biesen 
Over dit dossier werd niets meer vernomen. 
 
7. Verkaveling Meere Weyen 
In samenspraak met de stad Bilzen werd een bestek opgesteld voor het archeologisch 
vooronderzoek. Dit onderzoek zou uitgevoerd worden begin 2016. 
 
 
 

Dossiers 2015 
 
 
8. Vondstmelding Park Petry 
Op 16 november liep bij de IOED 
Oost-Haspengouw & Voeren via 
de gemeente Bilzen de melding 
binnen dat achter het goed Petry 
een keldertje was aangetroffen. 
Daarop contacteerde de IOED 
Oost-Haspengouw & Voeren de 
OE-buitendienst Tongeren en 
Backofficebeheer in Brussel. Op 
17 november werd samen met 
Geert Vynckier een plaatsbezoek 
afgelegd. De kelder werd 
opgemeten en gefotografeerd. 
 
9. Windturbines in Herderen (B/2015/2/7/A) 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren leverde een voorwaardelijk gunstig advies voor de bouw 
van enkele windmolens in Grote Spouwen. Van de bouwheer werd nog niets vernomen. 
 
10. Linnerveldstraat te Martenslinde (B/2015/3/8/A) 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren leverde een voorwaardelijk gunstig advies voor het 
verkavelen van een perceel in 10 loten. Van de bouwheer werd nog niets vernomen. 
 
11. Weg naar Diepenbeek te Beverst (B/2015/4/9/A) 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren leverde een voorwaardelijk gunstig advies voor het 
verkavelen van een perceel in 20 loten. Van de bouwheer werd nog niets vernomen. 
 
 
 

Kelder in het park Petry 
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Bovengronds erfgoed 

 

Pre-2015 dossiers en hun vervolg 
 
1. Huis Petry, Klokkestraat, Bilzen (monument en stadsgezicht, MB 18/12/2000) 
Fase 2 van de restauratiewerken (buitenaanleg) is in uitvoering.  
 

2. De Wandeling, Hospitaalstraat, 
Bilzen (monument, MB 27/4/2001) 
De werken werden in 2015 
voorlopig opgeleverd. In september 
werd de vernieuwde Academie 
officieel geopend voor het publiek.  
 
3. Rentmeesterswoning Alden 
Biesen, Rijkhoven (monument en 
dorpsgezicht, MB 18/12/1999) 
De cascorestauratie is in uitvoering. 
De stad Bilzen vond in 2015 een 
ontwikkelaar en uitbater voor het 
geplande hotel.  

 
4. Hoeves Grote Spouwenstraat, Grote Spouwen (inventaris) 
De bouwvergunning werd begin 2015 afgeleverd.  
 
5. Blondeswinning, Sapstraat, Grote Spouwen (monument en dorpsgezicht, MB 24/08/2011)   
De restauratiewerken startten in 2015. Verschillende voorontwerpen voor de inplanting van 
een parking werden voorgelegd.  
 
6. Vakwerkhoeve Lethenstraat 5, Rijkhoven (monument, MB 18/7/2011) 
De restauratiepremie werd toegekend in 2015. 
 
7. Sint-Mauritiuskerk (monument, KB 20/02/1939) 
Het restauratiedossier staat op de wachtlijst voor toekenning van de premie.  
 
8. Hoeve Grote spouwenstraat, Grote Spouwen (inventaris) 
De gesloten hoeve staat al enkele jaren te koop. In mei 2015 vond tweemaal overleg plaats 
met een kandidaat-koper. De hoeve staat nog steeds te koop.   
 
9. Boswinning, Bilzen (inventaris) 
De aanvraag tot functiewijziging werd ingediend en vergund (B/2015/1/1/BE).  
 
10. Domein Groenendaal, Waltwilder (landschap, MB 29/06/2001) 
In 2015 kon hierin nog geen verder initiatief ondernomen worden. 
 

© Architectenbureau Michel Janssen 

De gerestaureerde academie de Wandeling 

© Architectenbureau Michel Janssen 



 

 

 

Dossiers 2015 
 
11. Voormalige hoeve en woning, Eigenbilzen (inventaris) 
Het complex wordt verbouwd tot een woning en twee appartementen. IOED Oost-
Haspengouw & Voeren bracht een plaatsbezoek op 5 mei, het voorontwerp werd besproken 
op 12 juni. De bouwaanvraag werd gunstig geadviseerd (B/2015/10/46/BE).  

 
12. Monnikenhof, 

Rosmeer (inventaris) 
De resterende historische 
gebouwen van de hoeve 
hebben geen functie 
meer. IOED Oost-
Haspengouw & Voeren 
bracht op 12 mei een 
plaatsbezoek waarbij 
gepolst werd naar de 
mogelijkheden om de 
gebouwen te 
herbestemmen tot twee 
woningen. Voorlopig werd 
verder nog niets van dit 
dossier vernomen.  

 
13.  Hoeve, Beverst (inventaris) 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren bracht op 9 juni een plaatsbezoek. De hoeve is nog een 
actief landbouwbedrijf. De koeienstallen (zonder erfgoedwaarde) zijn aan vernieuwing toe. 
De vraag stelt zich hoe om te gaan met de historisch waardevolle stal waartegen de moderne 
stallen zijn aangebouwd en die moeilijk te integreren is in het moderne landbouwbedrijf.  

 
14. Voormalige hoeve, 
Waltwilder (inventaris) 
De overblijvende gebouwen van 
deze voormalige hoeve staan al 
enkele jaren leeg. Ze zullen 
gerenoveerd worden zodat er 
opnieuw 2 tot 3 woningen in 
ondergebracht kunnen worden. 
In juli vond een plaatsbezoek en 
eerste overleg plaats. Op 18 
december vond een tweede 
overleg plaats om de principiële 
aanpak en fasering van het 
project te bespreken.  

 

Voormalige hoeve en woning Eigenbilzen 

Voormalige hoeve Waltwilder 
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14. Boelhof, Kleine Spouwen 
(monument, MB 22/06/1999) 
De eigenaars wensen de 
onderbenutte gebouwen van deze 
vierkantshoeve te betrekken bij de 

bestaande 
horecazaak/gastenkamers en/of 
bijkomende wooneenheden te 
voorzien. Op 14 september bracht 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren 
samen met Onroerend Erfgoed 
Limburg een eerste plaatsbezoek. Er 
werd gevraagd een voorstel tot 
masterplan voor de hele site uit te 
werken zodat alle vragen afgewogen 
kunnen worden t.o.v. een 

totaalproject.  
 

15. Beheersplannen 
Op 19 november vond een eerste overleg plaats tussen IOED Oost-Haspengouw & Voeren en 
de dienst Milieu. De stad Bilzen heeft verschillende beschermde parken en percelen groen in 
eigendom. De opmaak van beheersplannen voor deze gebieden biedt heel wat kansen voor 
het beheer en onderhoud ervan. In 2016 zal hierrond een project opgestart worden.  

 
 
 
 
 
  

Boelhof Kleine Spouwen 
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Ondergronds erfgoed 
 

 

Pre-2015 dossiers en hun vervolg 
 
 
1. Beschermingsdossier Veldwezelt-Hezerwater 
De site werd in aanwezigheid van minister Bourgeois plechtig geopend op 12 juni 2015. In 
principe zou dit inhouden dat het dossier voor IOED Oost-Haspengouw & Voeren gesloten is. 
In overleg met de gemeente Lanaken en Monumentenwacht Archeologie werd besloten dat 
IOED Oost-Haspengouw & 
Voeren, of de opvolger, nog een 
rol zou spelen in de monitoring 
van de site. 
 
2. Vooronderzoek 

industrieterreinen, Europark 
te Lanaken 

In tegenstelling tot eerdere 
berichten werd het veldwerk niet 
uitgevoerd en dit wegens het 
wijzigen van de bouwplannen. In 
de loop van 2016 wordt gekeken 
hoe een onderzoek kan georganiseerd worden. 
 
3. Groenplaats te Oud-Rekem 
Tijdens een overleg met de bouwheer op 24 februari 2015 gaf de bouwheer te kennen te 
onderzoeken hoe de resultaten van het eerdere archeologische onderzoek te verenigen waren 

met de toekomstige 
bouwplannen. 
 
4. Molenweideplein te 
Lanaken 
Het geplande vooronderzoek 
werd uitgevoerd op 22 april 2015 
door Condor Archaeological 
Research en werd zonder 
noemenswaardige resultaten 
afgerond. 
 
5. Twinarc, Europark te 
Lanaken  
Het conceptrapport werd begin 
december 2015 opgeleverd.  
 

 

De plechtige opening van de Neanderthalersite 

Kringgreppels op het Europark 



 

 

 

6. Daalbroekstraat te Neerharen 
Het archeologisch vooronderzoek werd uitgevoerd op 23/3 door Studiebureau Archeologie en 
werd zonder resultaten afgerond. 
 
7. Pannestraat te Lanaken 
Het conceptrapport van de opgravingen werd opgeleverd op 19 oktober 2015. Het rapport liet 
op zich wachten wegens een onduidelijkheid met de bouwheer rond de uitwerking. In 
samenspraak met het studiebureau en de bouwheer, bereikte IOED Oost-Haspengouw & 
Voeren een oplossing. Het definitieve rapport wordt verwacht begin 2016. 
 
8. Grenspaal 96 te Veldwezelt (L/2015/1/1/A, L/2015/4/10/A) 
In het voorjaar van 2015 voerde Target Archaeological Survey een geofysisch onderzoek uit 
op de te ontginnen locatie. Op basis van deze resultaten werden de Bijzondere Voorwaarden 
opgemaakt. Het is de verwachting dat de locatie ter hoogte grenspaal 96 begin 2016 
archeologisch zal onderzocht worden. 
 

Dossiers 2015 
 
9. Paalsteenweg te Lanaken 
Naar aanleiding van de uitbreiding van de 
hotellerie La Butte aux Bois te Lanaken werd 
een vooronderzoek geadviseerd. De reden 
hiervoor was de ligging tussen twee gekende 
archeologische sites. Het archeologisch 
onderzoek werd op 27 april 2015 uitgevoerd 
door Condor Archaeological Research en werd 
diezelfde dag zonder resultaat afgesloten. 
 
10. Stationstraat te Lanaken 
De verkaveling van het binnengebied langs de 
Stationsstraat en de Spoorwegstraat was de 
aanleiding van een voorwaardelijk gunstig 
advies. Het onderzoek werd uitgevoerd door 
ARON en ging van start op 13 juli. In totaal 
werden conform de gestelde eisen drie 
sleuven, drie proefputten en één kijkvenster 
aangelegd. Uitgezonderd enkele recente 
sporen werden geen relevante archeologische 
sporen aangetroffen 
 
11. Molenweidestraat 4-6 te Lanaken 

(L/2015/2/4/A) 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren leverde een voorwaardelijk gunstig advies voor het bouwen 
van 32 appartementen. Van de bouwheer werd nog niets vernomen. 
 
 
 

Sleuven langs de Stationsstraat 
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12. Wijngaardstraat te Lanaken (L/2015/3/5/A) 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren leverde een voorwaardelijk gunstig advies voor het 
verkavelen van een perceel in 32 loten. Van de bouwheer werd nog niets vernomen. 
 
 

Bovengronds erfgoed 

 

Pre-2015 dossiers en hun vervolg 
 

1. Museumkerk, 
Groenplaats, Rekem 
(monument, MB 
12/8/1969) 
De werken werden 
voorlopig opgeleverd. 
De kerk werd heropend 
voor het grote publiek 
tijdens Open 
Monumentendag.  
 
2. Project Groenplaats, 
Rekem (stadsgezicht, 
MB 28/9/1994) 
Het vergunde 
woonzorgproject komt 
er niet. Het 

projectgebied werd doorverkocht aan een andere ontwikkelaar. Een nieuw ontwerp voor 
wonen en handel werd voorgesteld tijdens bouwcommissies op 7 april (IOED Oost-
Haspengouw & Voeren verontschuldigd wegens bevallingsverlof erfgoedconsulent) en 9 
oktober.  
 

© arnold roberts, hbvl 

Bezoek aan de zolder van de Museumkerk tijdens Open Monumentendag 



 

 

 

3. Watermolen ‘Heidemolen’, 
Lanaken (monument, MB 
21/6/2005) 
De bouwaanvraag werd vergund.  
 
4. Kasteel d’Aspremont-Lynden, 
Rekem (monument en 
stadsgezicht, MB 28/9/1994) 
Ook in 2015 kwam geen beweging 
in het dossier.  
 
5. Fermex, Rekem (stadsgezicht, 

MB 28/9/1994)  
De werken werden vergund en zijn 
in uitvoering. 
 

 

 

 

 

Dossiers 2015 
 
6. Villa landbouwingenieur OPZ Rekem (inventaris) 
Deze villa uit de jaren 1930 is naast de hoeve het enige resterende gebouw van de voormalige 
rijkslandbouwkolonie. Het gebouw heeft momenteel geen functie binnen de werking van het 
OPZ. Een eerdere sloopaanvraag werd geweigerd. De erfgoedconsulent bracht samen met de 
erfgoedambtenaar van de gemeente Lanaken een plaatsbezoek op 6 juli. Op onze vraag werd 
een kostenraming voor renovatie gemaakt (door CeDuBo). IOED Oost-Haspengouw & Voeren 
en dienst Cultureel Erfgoed stelden een gezamenlijk advies op en deden voorstellen voor 
herbestemming. De toekomst van het gebouw is onduidelijk.  
  

Villa landbouwingenieur voormalige rijkslandbouwkolonie 
Rekem 
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Riemst 
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Ondergronds erfgoed 

 

Pre-2015 dossiers en hun vervolg 
 
 

1. Leader+ te Vlijtingen: een 
landschap van 
museumkerkdorpen 
In de maanden juli en augustus 
werd gewerkt aan de teksten die in 
de aangekochte vitrine zouden 
komen. Er werd overlegd met de 
technische dienst om de opstelling 
van de vitrinekast aan te passen 
zodat ook kinderen de vitrine 
zouden kunnen inkijken. Op OMD 
2015 was de vitrine in primeur te 
bekijken. 

 
2. Uitbreiding Leemgroeve Lafelt-Noord 
Het definitieve onderzoek werd niet uitgevoerd in 2015 en is verschoven naar een latere 
datum. Mogelijk wordt voorrang gegeven aan de ontginning langs grenspaal 96 (zie hoger). 
 
3. Iers Kruisstraat/Bonderstraat te Vlijtingen 
Het opgravingsrapport werd medio maart overgemaakt aan IOED Oost-Haspengouw & Voeren 
en aan de bouwheer. 
 
4. (Studieopdracht) Slag van Lafelt 
Via contacten met het agentschap Onroerend Erfgoed vernam IOED Oost-Haspengouw & 
Voeren dat men twijfelt aan de haalbaarheid het volledige slagveld te beschermen. Een 
alternatief traject zou anderzijds wel mogelijk zijn. In 2016 zal IOED Oost-Haspengouw & 
Voeren overleg plegen met het agentschap en enkele vrijwilligers om een gezamenlijk project 
op touw te zetten. 
 

Vitrine in de museumkerk in Vlijtingen 



 

 

 

5. Uitbreiding kerkhof 
Val-Meer  

Het veldwerk werd 
tussen de maanden 
november 2014 en 
februari 2015 
uitgevoerd. In totaal 
werden drie lange 
sleuven over het terrein 
aangelegd. In geen 
enkele van de sleuven 
werden archeologische 
sporen aangetroffen. 
6. Zagerijstraat te 

Membruggen 
Het veldwerk werd uitgesteld naar 2016 wegens het verlopen van de vergunning. 
 
7. Erfgoedlandschap mergelgroeven (in vorige jaarverslagen onder hoofdstuk ‘bouwkundig 
erfgoed’) 
In 2015 werd bevestigd dat het agentschap Onroerend Erfgoed het ondergrondse 
mergellandschap in Zussen en omgeving als een van de twee proefprojecten voor een 
onroerenderfgoedrichtplan heeft weerhouden. Een delegatie van het agentschap bezocht de 
gemeente op 7 juli. De problematiek werd toegelicht, er werden contactgegevens 
uitgewisseld en er werd een bezoek aan de groeven in Zussen gebracht. Dit jaar gebeurde 
enkel literatuuronderzoek. Terreinonderzoek en visievorming worden gepland vanaf 2016. 
 
 

Dossiers 2015 
 
8. Verkaveling Oben, Oude Steenstraat te Millen 
Naar aanleiding van een verkavelingsaanvraag in Millen gaf IOED Oost-Haspengouw & Voeren 
een voorwaardelijk gunstig advies. Het archeologisch onderzoek zal uitgevoerd worden in de 
loop van 2016. 
 
9. Parkeerplaatsen, Brug Vroenhoven 
Naar analogie met het dossier van de VMSW (RUP Wilder Vroenhoven) adviseerde IOED Oost-
Haspengouw & Voeren aan NV De Scheepvaart voorafgaand aan de archeologische 
werkzaamheden de locatie te onderwerpen aan een explosievenonderzoek. Het is de 
verwachting dat het gecombineerd onderzoek zal uitgevoerd worden in de loop van 2016. 
 
10. Heraanleg Rotonde Genoelselderen 
Op vraag van de dienst mobiliteit voorzag IOED Oost-Haspengouw & Voeren het dossier van 
de heraanleg van de rotonde van een voorwaardelijk gunstig pre-advies. Dit advies werd 
overgenomen door het agentschap Onroerend Erfgoed. De gunningsprocedure werd 
ondertussen ingezet. Het is voorlopig onduidelijk wanneer de werken zullen starten. 
 
 

Sleuven ter hoogte van het kerkhof van Val-Meer 
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11. Voetbalplein in Millen 
In 2016 zal de gemeente Riemst de voetbalinfrastructuur ter hoogte van de Elderenweg 
herinrichten met o.a. de aanleg van kunstgrasvelden. Omdat hierbij enig grondverzet gebeurt, 
werd IOED Oost-Haspengouw & Voeren gevraagd een inschatting te maken van de kans 
archeologische sporen aan te treffen. IOED Oost-Haspengouw & Voeren zal begin 2016 enkele 
boringen uitvoeren om de diepte van het eventueel aanwezige colluvium te bepalen. Op basis 
hiervan zal bekeken worden in hoeverre een voorzetting van de archeologische 
werkzaamheden noodzakelijk is. 
 
12. Consoorten Steegmans, Elderenweg te Millen (R/2015/1/2/A) 
De verkavelingsvergunning werd uitgereikt op 11 juni. Van de bouwheer werd nog niets 
vernomen. 
 
13. Windturbines in Herderen (R/2015/2/6/A) 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren leverde een voorwaardelijk gunstig advies voor de bouw 
van enkele windmolens in Herderen. Van de bouwheer werd nog niets vernomen. 
 

Bovengronds erfgoed 
 

 

Pre-2015 dossiers en hun vervolg 
 

1. Heilig Grafkapel, Kanne (monument, MB 
3/5/1948) 
De restauratiewerken gingen van start in 
2015. Ze zullen begin 2016 opgeleverd 
worden.  
 
2. Sint-Albanuskerk, Vlijtingen (monument, 
MB 17/3/1995)  
Het dossier kerkhofmuur 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 werken werden voorlopig opgeleverd op 
15 december.  

 

Heilig Grafkapel in restauratie 



 

 

 

5. Mergelschuur, Kanne (monument, MB 20/4/2006) 
Begin 2015 stortte een deel van het dak in.  Er was veelvuldig contact tussen IOED Oost-
Haspengouw & Voeren, eigenaars, Onroerend Erfgoed Limburg, gemeente, architect over de 
manier waarop het herstel best aangepakt kon worden. Voor de start van het bouwverlof in 
de zomer werd eindelijk een consensus bereikt. De dakwerken werden afgerond in oktober.  
 
6. Hoeve de Lindeboom, Herderen (monument en dorpsgezicht, MB 17/3/1995) 
Het schrijnwerk van het woonhuis werd vernieuwd. De herbestemming van de stallen werd 
vergund.  
 
7. Mergelhoeve, Zussen (monument en dorpsgezicht, MB 17/3/1995) 
De hoeve werd meegenomen in het studentenproject van Stebo en UHasselt over de 
herbestemming van hoeves. M.b.t. een herwaardering/herstel werd weinig vooruitgang 
geboekt. In de zomer werd een architect aangesteld voor de opmaak van een masterplan.  
 
8. Hoeve De la Brassinestraat, Herderen (dorpsgezicht, MB 17/3/1995)  
Over het dossier vond opnieuw een overleg plaats op 10 juni. Alle partijen zijn principieel 
akkoord met de plannen. We wachten op een vergunningsaanvraag.  
 
9. Apolloniakapel, Genoelselderen 
(monument, MB 17/3/1995) 
De eigenaars lieten de kapel in de 
zomer/najaar in ere herstellen. Na 
jaren kan dit dossier als afgerond 
beschouwd worden.  
 
10. Pastorij, Kanne (monument, MB 
20/4/2006) 
In 2015 werd niets vernomen van dit 
dossier.  
 
11. Pastorij, Zussen (monument en 
dorpsgezicht, MB 17/3/1995) 
Het dossier staat op de wachtlijst 
voor toekenning van een 
restauratiepremie.   
 
12. Hoeve Vrijens, Kanne (monument en dorpsgezicht, MB 17/3/1995) 
De bouwheer liet een onderzoek uitvoeren door I.E.C.R.T. over het herstel en de isolatie van 
de mergelmuren. Er werd een aanvraag ingediend voor een standaardpremie voor het herstel 
van de daken.  

De Apolloniakapel na herstel 
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 13. Herwaardering begraafplaatsen 
Het project werd in het najaar van 2015 
nieuw leven ingeblazen. In Kanne en 
Riemst is het veldwerk afgerond. In 
Millen, Zichen, Zussen en Membruggen 
is het lopende. De erfgoedconsulent 
bezocht op 10 november de kerkhoven 
van Zichen en Zussen samen met de 
vrijwilligers. Op 26 november vond een 
toelichting over de databank 
erfgoedplus plaats i.s.m. Erfgoed 
Haspengouw en het PCCE.  
 
 

14. Onderhoud kapellen 
M.b.t. de witte kapel in Vlijtingen konden geen verdere stappen ondernomen worden omdat 
de eigendomsoverdracht nog niet rond is. De renovatie van de Jutkapel in Val-Meer 
(eigendom gemeente) werd aanbesteed en zal in 2016 uitgevoerd worden.  
 
 
 
15. Paenhuyshoeve, Riemst (monument, MB 17/3/1995) 
De hoeve staat nog steeds te koop. Er werden opmetingsplannen opgesteld. Binnen de 
gemeente en IOED Oost-Haspengouw & Voeren wordt de haalbaarheid van een 
herbestemming tot erfgoedcampus (depot, kantoren) in combinatie een andere functie 
(school) onderzocht. Hierover vond in 2015 meermaals intern overleg plaats.  
 
16. Mergelhoeve, Zussen (monument, MB 17/03/1995) 
De nalatenschap werd verworpen door de eigenaars. Hoe het nu verdergaat is een 
vraagteken.  
 
17. Herenwoning, Zussen (monument en dorpsgezicht, MB 17/03/2014) 
Over dit dossier werd niets vernomen in 2015.  
 
18. Watertoren Heukelom 
De watertoren werd in 2015 openbaar verkocht. De nieuwe eigenaar wenst er een woning en 
meditatiecentrum in onder te brengen. Op 30 oktober vond een eerste overleg plaats over de 
randvoorwaarden voor de herbestemming.  
 
 

Dossiers 2015 
 
19. Kasteeldreef Genoelselderen 
De beeldbepalende populierendreef tussen het wijnkasteel en het Grootbos is kaprijp en 
vormt gevaar bij wind en stormweer. In 2015 gebeurde een aanvraag om het eerste deel van 
de dreef te kappen en her aan te planten ( R/2015/6/8/BE). 

16de-eeuws grafkruis op het kerkhof van Zichen 



 

 

 

 
20. Pastorietuin Zichen 
(dorpsgezicht, MB 17/3/1995) 
De tuinmuur van de pastorie is 
in slechte toestand en zal 
vervangen worden. Om de 
werken te kunnen uitvoeren 
dient een boom gekapt te 
worden. Van de gelegenheid 
wordt gebruik gemaakt om ook 
verder snoeiwerk en 
hakhoutbeheer uit te voeren. 
De werken kregen en gunstig 
preadvies van Onroerend 
Erfgoed. De werken werden in 
november gemeld aan het 
schepencollege.  
 

21. Evaluatie inventaris bouwkundig erfgoed 
N.a.v. een aantal concrete dossiers werd een evaluatie van de bestaande inventaris van het 
bouwkundig erfgoed door de gemeente op de agenda geplaatst. Er is de vraag om de 
bestaande Vlaamse inventaris te evalueren, panden zonder erfgoedwaarde te schrappen en 
ontbrekende panden toe te voegen. Hierover vond tweemaal overleg plaats (12/10, 9/11). 
Momenteel wordt de concrete aanpak onderzocht. Het project wordt verder uitgewerkt in 
2016.  
 
  

Tuinmuur van de pastorie in Zichen 



Jaarverslag IOED Oost-Haspengouw & Voeren 2015 

 
 

53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voeren 
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Ondergronds erfgoed 
 

 

Pre-2015 dossiers en hun vervolg 
 
1. Collector Bachbeek te Teuven 
Het conceptrapport werd uiteindelijk opgeleverd eind november 2015. Uit het rapport leren 
we dat een groot aandeel van de vondsten in de vroege middeleeuwen dient gesitueerd te 
worden.  
 
2. De Schans van Navagne 
Wegens acuut tijdsgebrek werd de publicatie van het boek uitgesteld naar 2016. De publicatie 
zou dan samenvallen met de opening van een zachte ontsluiting van het koninklijke fort 
Navagne. Hiervoor zal worden samengewerkt met de gemeente Eijsden-Margraten en de 
provincie Limburg. Deze laatste zal de plaatsing van infoborden subsidiëren. 
 
3. Verkaveling Hoeneveld te ’s Gravenvoeren 
Het conceptrapport werd opgeleverd begin november 2015. 
 
4. Collector Voeren 
Er werd niets meer vernomen van de bouwheer. 
 
 

Dossiers 2015 
 
5. Aanleg waterbekken De Planck 
Op 14 en 15 april had een 
proefsleuvenonderzoek plaats ter hoogte 
van de Planck in Sint-Martens-Voeren. De 
aanleiding was de aanleg van een 
bufferbekken door de Watergroep. Het 
onderzoek werd zonder gevolg afgerond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sleuven ter hoogte van De Planck 



 

 

 

Bovengronds erfgoed 
 

 

Pre-2015 dossiers en hun vervolg 
 
1. Geografisch beschermingsdossier Voeren 
De definitieve bescherming werd getekend op 15 december 2014. 
 
2. O.L.V. Ten Hemelopnemeningkerk, Moelingen (monument, MB 4/11/2002) 
Een globaal restauratiedossier is in opmaak. Zolang er geen parochiekerkenplan is, kan het 
dossier niet verder.  
 
3. hoeve Driesschen, Remersdaal (monument, MB 3/11/2003) 
Over dit dossier werd in 2015 niets vernomen.   
 

4. Inventarisatie en 
onderhoud kruisen en 
kapellen  
Dit project stond in 
2015 op een laag pitje. 
In oktober werd een 
bezoek aan het archief 
van de Jaak Nijssen en 
Elza Vandenabeele. De 
documentatie over 
veldkruisen en -
kapellen in Moelingen 
en ’s-Gravenvoeren 
werd overgemaakt.   
 

5. Erfgoedlandschappen Altenbroek en Strouvenbos 
Studiebureau Antea Group werd aangesteld om de RUP’s uit te werken. Het voorontwerp 
wordt verwacht in 2016.  
 
 

Dossiers 2015 
 
6. Vergunningsaanvragen geïnventariseerd erfgoed 
Jaarlijks worden in Voeren verschillende aanvragen ingediend voor een stedenbouwkundige 
vergunning voor de renovatie en/of herbestemming van erg waardevolle, karakteristieke 
niet-beschermde historische panden. Volgende dossiers zijn vermeldenswaardig: 

a) Woning Sint-Pieters-Voeren (V/2015/3/14/BE): renovatie van een 
beschermenswaardige woning opgetrokken in silex, daterend uit begin 17de eeuw. 

Zicht op hoeve Strouvenbos met dreef 

© Jean-Louis Xhonneux 
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b) Voormalige hoeve Sint-Pieters-Voeren (V/2015/5/16/BE): herbestemming van de 
hoeve in silex tot twee woningen. 

c) Hoeve Remersdaal (V/2015/10/21/BE): renovatie en herbestemming tot woning met 
vakantiekamers van een langgestrekte hoeve in baksteen met oude kern. 

d) Hoeve Clermontshof (V/2015/20/45/BE): renovatie van de woning van de hoeve 
e) Herenhuis ’s-Gravenvoeren (V/2015/23/51/BE): renovatie en herbestemming van dit 

vroeg 20ste-eeuwse herenhuis in de dorpskern tot 3 appartementen en 
tandartspraktijk. 

 
7. Pastorie ’s-Gravenvoeren 

(monument, MB 4/11/2002) 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren 
begeleidde de kerkfabriek bij de 
voorbereiding van het dossier en de 
aanvraag van een erfgoedpremie voor 
de vernieuwing van het dak van de 
pastorie. 
 
8. Begraafplaats ’s-Gravenvoeren 
Naar aanleiding van de geplande 
ruiming van graven zonder concessie op de begraafplaats van ’s-Gravenvoeren ontstond 
ongerustheid bij heemkundigen en erfgoedliefhebbers over het lot van enkele artistieke 
grafmonumenten. IOED Oost-Haspengouw & Voeren documenteerde deze grafstenen zodat 
de informatie bewaard blijft. De meest waardevolle grafstenen krijgen een nieuwe plaats op 
de begraafplaats. In navolging hiervan, werd het voorstel gedaan om een globale inventaris 

van het funeraire erfgoed en een lijst van 
graven van lokaal historisch belang op te 
maken voor de gemeente (cf. het project in 
Riemst). Een voorstel hierover wordt begin 
2016 besproken op het schepencollege.  
 
9. Burgerhuis Teuven (monument, MB 
28/05/2003) 
De woning werd recent verkocht. Er zullen 
renovatiewerken gebeuren evenals de 
inrichting van een praktijkruimte. De eerste 
contacten tussen eigenaar en administratie 
werden gelegd in 2015. Dossier wordt vervolg 
in 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Detail dak pastorie ‘s-Gravenvoeren 

Grafmonument voor de familie Leon Kerff op de 
begraafplaats van ‘s-Gravenvoeren 
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Ondergronds erfgoed 
 

 
 

Dossiers 2015 
 
1. Aanleg plein Ulbeek 
Door de toetreding van Wellen bij IOED 
Oost-Haspengouw & Voeren werd IOED 
Oost-Haspengouw & Voeren nu ook 
betrokken bij enkele dossiers. Eén ervan 
was de herinrichting van de dries in 
Ulbeek. Het agentschap OE eiste 
voorafgaandelijk aan de herinrichting een 
archeologisch vooronderzoek. 
Op basis van een bureauonderzoek kon 
aangetoond worden dat een 
archeologisch onderzoek bij de heraanleg van dit plein niet nodig was. De 19de-eeuwse 
uitbreiding van de kerk gebeurde immers op het middeleeuwse kerkhof. 
 
 
 

Bovengronds erfgoed 
 

 
Geen dossiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De resten van de Romaanse kerk in Ulbeek 
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Bijlagen 
 

 

1. Actieplan 2016 
2. Programma OMD 2015 
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Bijlage 1. Actieplan 2016 

 

 
 
 

IOED Oost-Haspengouw & 
Voeren 
 
 
 
 
 

 

 

 

Actieplan 2016 
voor de erfgoedregio 
Bilzen Riemst Voeren 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“IOED Oost-

Haspengouw 

& Voeren 

geeft het 

onroerend 

erfgoed terug 

aan de 

mensen” 
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1.1 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 IOED Oost-Haspengouw & Voeren verzamelt kennis over het regionale onroerend erfgoed 

SD 2 IOED Oost-Haspengouw & Voeren beheert het onroerende erfgoed in het werkgebied 

integrerend met aandacht voor de specifieke noden van eigenaars en gebruikers  

SD 3 IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 IOED Oost-Haspengouw & Voeren staat de gemeenten bij in specifieke OE-dossiers, 

anticipeert en werkt hierbij constructief 

SD 6 IOED Oost-Haspengouw & Voeren bouwt een eigen netwerk uit, benut het meer en 

incorporeert hierin vrijwilligers 

SD 7 IOED Oost-Haspengouw & Voeren bewaakt op ieder moment de kwaliteit van uitvoering en 

de inhoud van de producten 

SD 8 IOED Oost-Haspengouw & Voeren neemt initiatieven om de politieke en maatschappelijke 

geledingen te betrekken bij onroerend erfgoed en hun kennis hieromtrent te doen 

toenemen 

SD 9 IOED Oost-Haspengouw & Voeren heeft als erfgoedspeler een langetermijnvisie, ook wat de 

eigen vereniging betreft, en bouwt verder aan zijn professionele werkingsstructuur.  

 

1.2 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 SMART1-methode verbonden. IOED 

Oost-Haspengouw & Voeren 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) 

                                                
1 Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdsgebonden. 
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  Niveau 3 Taken 

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

besteden.  
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SD 1. IOED Oost-Haspengouw & Voeren verzamelt kennis over het regionale onroerend erfgoed 

 

OD 1.1. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

       

 

 Acties 2016 

1. De erfgoedconsulent ondergronds erfgoed organiseert samen met vrijwilligers 

veldprospecties (Martenslinde) 

2. De erfgoedconsulent ondergronds erfgoed organiseert samen met erkende 

metaaldetectoristen veldprospecties (Slag van Lafelt) 

 

OD 1.2. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

 

 Acties 2016 

1. De erfgoedconsulent ondergronds erfgoed onderhoudt de contacten met de erkende 

metaaldetectoristen en organiseert regelmatig samenkomsten mbt. determinatie en 

afstemming 

2. Actualisatie hoort thuis binnen de reguliere werking 

3. Er wordt een plan van aanpak uitgewerkt voor de evaluatie en aanvulling van de 

inventaris van het bouwkundig erfgoed (Riemst) 

4. De evaluatie en aanvulling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed wordt 

opgestart 

 

OD 1.3. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 
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1.3.2. De erfgoedconsulenten verwerken, actualiseren en digitaliseren de reeds 

bestaande inventarissen van gemeentes of andere instanties 

1.3.3. IOED Oost-Haspengouw & Voeren zet hiervoor samenwerkingsprojecten op met 

vrijwilligers 

1.3.4. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

  

 

 

 Acties 2016 

1. De collectie Spits wordt verder geïnventariseerd 

2. Er wordt verder gewerkt aan de inventarisatie van klein religieus erfgoed, m.n. in 

Riemst wordt het funerair erfgoed verder geïnventariseerd, in Voeren wordt een 

gelijkaardig project opgestart. 

3. Er wordt een databank opgestart voor de inventarisatie van kapellen en kruisen en 

houtig erfgoed. In eerste instantie zal de bestaande informatie gedigitaliseerd worden 

(Bilzen).  

 

 

OD 1.4. IOED Oost-Haspengouw & Voeren baseert een deel van de kennis op karterend 

booronderzoek 

 

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 

 

 Acties 2016 

1. Geen acties 

 

OD 1.5. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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,…) 
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1.5.2. De erfgoedconsulenten voorzien in elke publicatie van IOED Oost-Haspengouw & 

Voeren 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 

 

 Acties 2016 

1. Dossierafhankelijk 

2. De erfgoedconsulenten stellen een lijst samen met mogelijke onderzoeksthema’s (voor 

ondergronds erfgoed: na update van het depot, zie verder OD 1.7) 

 

OD 1.6. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

 

 Acties 2016 

1. Reguliere werking 

 

OD 1.7. IOED Oost-Haspengouw & Voeren doet dienst als transit depot 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reguliere werking 

 

 Acties 2016 

1. Reguliere werking 

2. Het depot wordt verder up to date gebracht, o.a. met de hulp van vrijwilligers 
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SD 2. IOED Oost-Haspengouw & Voeren beheert het onroerende erfgoed in het werkgebied 

integrerend met aandacht voor de specifieke noden van eigenaars en gebruikers  

 

OD 2.1. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

 

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? 

 

 Acties 2016 

1. De erfgoedconsulent ondergronds erfgoed maakt een begin van een lokale inventaris 

van zones waar geen “archeologisch erfgoed” te verwachten valt 

 

 

OD 2.2. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

 

 Acties 2016 

1. Reguliere werking 

 

OD 2.3. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

 

 Acties 2016 

1. Reguliere werking 

2. Er wordt gestart met (twee?)wekelijkse zitdagen voor iedere gemeente. 

3. De website wordt up to date gehouden, aangevuld met informatie over het OE-decreet.  
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OD 2.4. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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   

 

Acties 2016 

1. Geen acties 

 

 

OD 2.5. IOED Oost-Haspengouw & Voeren werkt samen met/ondersteunt Monumentenwacht 

 

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 

 

Acties 2016 

1. De samenwerkingsovereenkomst met Monumentenwacht wordt gefinaliseerd en aan 

de colleges voorgelegd. 

2. De werking van Monumentenwacht en de gemeentelijke ondersteuning worden 

bekend gemaakt via infovergaderingen, artikels infobladen,… 

 

 

OD 2.6. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 
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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 

 

Acties 2016 

1. De erfgoedlandschappen Stroevenbos en Altembroek die in opmaak zijn, worden 

verder opgevolgd. 

2. Het voorbereidend onderzoek voor het onroerenderfgoedrichtplan mergelgroeven 

wordt verder opgevolgd. Er worden nauwe contacten onderhouden met de betrokken 

onderzoekers van het agentschap OE (zie ook OD 2.7).  

3. De erfgoedconsulent  bouwkundig erfgoed werkt in nauwe samenspraak met de 

gemeente een plan van aanpak en visienota uit voor de opmaak van een beheersplan 

voor Oud-Rekem (zie ook OD 3.2). 

4. De mogelijkheden en kansen voor de opmaak van beheersplannen voor beschermde 

dorpsgezichten en landschappen in de overige gemeenten worden onderzocht (zie ook 

OD 3.2).  

 

 

OD 2.7. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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      

 

Acties 2016 

1. Er wordt een lijst met onderzoeksthema’s opgesteld (zie ook OD 1.5). 

2. Het voorbereidend onderzoek voor het onroerenderfgoedrichtplan mergelgroeven 

wordt verder opgevolgd. Er worden nauwe contacten onderhouden met de betrokken 

onderzoekers van het agentschap OE (zie ook OD 2.6).  
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SD 3. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

 

OD 3.1. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

 

Acties 2016 

1. IOED Oost-Haspengouw & Voeren organiseert infosessies 

2. Binnen de reguliere werking informeert IOED Oost-Haspengouw & Voeren de eigenaars 

edm. (loketfunctie) 

3. De website wordt aangevuld met informatie over het OE-decreet.  

 

OD 3.2. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

 

 Acties 2016 

1. Het premiereglement voor onderhoudswerken aan beschermde monumenten en 

beeldbepalende panden van de gemeente Riemst wordt aangepast aan de nieuwe 

wetgeving (goedkeuring GR). 

2. De erfgoedconsulent  bouwkundig erfgoed werkt in nauwe samenspraak met de 

gemeente een plan van aanpak en visienota uit voor de opmaak van een beheersplan 

voor Oud-Rekem (zie ook OD 2.6). 

3. De mogelijkheden en kansen voor de opmaak van beheersplannen voor beschermde 

dorpsgezichten en landschappen in de overige gemeenten worden onderzocht (zie ook 

OD 2.6) 
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OD 3.3. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

 

 Acties 2016 

1. Er wordt een procedure uitgewerkt 

 

OD 3.4. IOED Oost-Haspengouw & Voeren zorgt voor de opvolging van vergunde opgravingen 

door derden 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reguliere werking 

 

 Acties 2016 

1. Reguliere werking 
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SD 4. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

 

 Acties 2016 

1. De potentiële sites worden verder opgelijst 

2. Er wordt een kader gecreëerd voor eventuele vervolgtrajecten per site 

3. Fort Navagne wordt ism. Eijsden-Margraten ontsloten. IOED Oost-Haspengouw & 

Voeren, of zijn opvolger doet hier de dossierafhandeling. 

 

OD 4.2. IOED Oost-Haspengouw & Voeren communiceert (over) de kennis omtrent het 

onroerende erfgoed  

 

4.2.1. De erfgoedconsulenten schrijven de kennis neer in artikels of in de IOED Oost-

Haspengouw & Voeren-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 

 

 Acties 2016 

1. De verzamelde kennis over het funeraire erfgoed wordt geregistreerd in Erfgoedplus 

en vertaald naar een publicatie (artikel heemkring,…) (zie ook OD 4.4) 
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OD 4.3. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

(?) 

  

 

 Acties 2016 

1. Geen acties tenzij IOED Oost-Haspengouw & Voeren hiervoor een vraag krijgt 

 

OD 4.4. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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. IOED Oost-Haspengouw & Voeren maakt de nodige afspraken met de eigenaars 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Reguliere werking 

 

 Acties 2016 

1. Reguliere werking 

2. Er wordt in het bijzonder ingezet op de ontsluiting van funerair erfgoed in Riemst. 

 

OD 4.5. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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? 

 

 Acties 2016 

1. Geen acties tenzij IOED Oost-Haspengouw & Voeren hiervoor een vraag krijgt 
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2. De inventarisatie van funerair erfgoed gebeurt in samenwerking met Erfgoed 

Haspengouw.  

 

OD 4.6. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

 

 Acties 2016 

1. Er wordt gekeken in hoeverre een subsidieaanvraag nog relevant is, zo ja wordt ze 

alsnog ingediend 

2. De data voor de kaart wordt ingezameld in samenwerking met diverse actoren en 

vrijwilligers 

 

OD 4.7. IOED Oost-Haspengouw & Voeren zet meer in op communicatie naar specifieke 

doelgroepen (senioren, jeugd, scholen…) 

 

4.7.1. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

 

 Acties 2016 

1. Er wordt een actieplan opgesteld 

 

 

  



 

 

 

 80 

SD 5. IOED Oost-Haspengouw & Voeren staat de gemeente bij in specifieke onroerend 

erfgoeddossiers en werkt hierbij proactief en constructief 

 

OD 5.1. IOED Oost-Haspengouw & Voeren neemt initiatieven om de diverse gemeentelijke 

administraties op de hoogte te brengen van de werking van IOED Oost-Haspengouw & 

Voeren 

 

5.1.1. De erfgoedconsulenten organiseren infosessies en lichten de werking toe 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Hernieuwing 

IOED Oost-

Haspengouw 

& Voeren 

Infosessies Blijvend communiceren met de administraties 

 

 Acties 2016 

1. IOED Oost-Haspengouw & Voeren organiseert infosessies voor de diverse 

gemeentelijke administraties 

2. IOED Oost-Haspengouw & Voeren licht een deel van de werking toe in een nieuw te 

maken folder 

 

OD 5.2. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

 

 Acties 2016 

1. IOED Oost-Haspengouw & Voeren organiseert infosessies voor de diverse 

gemeentelijke administraties 

 

OD 5.3. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 
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Aanvragen 

erkenning 
Procedure Reguliere werking 

 
   

Haalbaarheidsond. 

(bouw)hist. ond.  
  

 

 Acties 2016 

1. Voorlopig geen acties in afwachting van de erkenning 

 

OD 5.4. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

 

 Acties 2016 

1. IOED Oost-Haspengouw & Voeren werkt een procedure uit rond advisering en/of 

controle van bouwaanvragen i.k.v. de nieuwe archeologiewetgeving. 

2. In het geval dat een of meerdere gemeenten erkend worden als onroerend 

erfgoedgemeente, werkt IOED Oost-Haspengouw & Voeren samen met de gemeente 

procedures uit voor de taken toegewezen aan de onroerend erfgoedgemeente.  

3. Reguliere werking 

 

OD 5.5 IOED Oost-Haspengouw & Voeren organiseert per gemeente enkele zitdagen  

 

 Acties 2016 

1. IOED Oost-Haspengouw & Voeren vervult een fysieke loketfunctie in elke gemeente die 

lid is 

 

OD 5.6 IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 IOED Oost-Haspengouw & Voeren evalueert regelmatig de procedure in overleg 

met de actoren 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reguliere werking, dossierafhankelijk 
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 Acties 2016 

1. Reguliere werking 

 

OD 5.7. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

    

 

 Acties 2016 

1. IOED Oost-Haspengouw & Voeren maakt de vertaling naar BBC 

2. Er wordt per gemeente een lijst opgesteld van relevante projecten 

3. Er wordt een budget gekoppeld aan de projecten.  
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SD 6. IOED Oost-Haspengouw & Voeren bouwt het een eigen netwerk uit, benut het meer en 

incorporeert hierin vrijwilligers 

 

OD 6.1. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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. IOED Oost-Haspengouw & Voeren organiseert jaarlijks samen met Erfgoed 

Haspengouw en eventuele andere partners het ontmoetingsmoment ‘Rendez-

Vous’  

6.1.5. IOED Oost-Haspengouw & Voeren brengt verenigingen en vrijwilligers samen bij 

openingen, persvoorstellingen,… 

6.1.6. IOED Oost-Haspengouw & Voeren haalt de banden aan met de verschillende 

heemkringen en kerkfabrieken 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 
Oplijsten 

Uitzetten van 

vervolgtraject 

    

 Reguliere werking 

 

 Acties 2016 

1. IOED Oost-Haspengouw & Voeren stelt een lijst op van beschikbare vrijwilligers 

2. Zolad betrekt, waar mogelijk, de vrijwilligers bij de werking (bv. depotwerking, 

inventarisatie) 

3. IOED Oost-Haspengouw & Voeren organiseert samen met Erfgoed Haspengouw het 

ontmoetingsmoment ‘Rendez-Vous’ 

4. Reguliere werking 

 

OD 6.2. IOED Oost-Haspengouw & Voeren bouwt zijn netwerk met professionele actoren verder 

uit en overlegt op structurele basis met de belangrijkste partners 

 

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 

 

 Acties 2016 

1. IOED Oost-Haspengouw & Voeren communiceert op regelmatige basis met de 

professionele actoren en brengt ze minstens eenmaal samen 

 

OD 6.3. IOED Oost-Haspengouw & Voeren roept op regelmatige basis de eigen adviesraad 

bijeen 
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6.3.1. De erfgoedconsulenten brengen de adviesraad jaarlijks minstens eenmaal samen 

6.3.2. IOED Oost-Haspengouw & Voeren ziet toe dat de vrijwilligers (6.1.2) opgenomen 

worden in de adviesraad 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reguliere werking 

 

 Acties 2016 

1. IOED Oost-Haspengouw & Voeren maakt een kader voor deze adviesraad (ifv. de OE-

raad) 

2. IOED Oost-Haspengouw & Voeren roept desgevallend de eigen adviesraad samen 

 

OD 6.4. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

 

 Acties 2016 

1. IOED Oost-Haspengouw & Voeren maakt een kader voor deze OE-raad (uitgestelde 

actie voor 2015) 
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SD 7. IOED Oost-Haspengouw & Voeren bewaakt op ieder moment de kwaliteit van uitvoering en 

de inhoud van de producten 

 

OD 7.1. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

 

 Acties 2016 

1. Reguliere werking 

 

 

OD 7.2. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

 

Acties 2016 

1. Reguliere werking 

 

OD 7.3. IOED Oost-Haspengouw & Voeren blijft op de hoogte van de meest recente 

ontwikkelingen in het beleidsdomein middels studiedagen, congressen,…. 

 

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 

 

Acties 2016 

1. Reguliere werking 

 

OD 7.4. IOED Oost-Haspengouw & Voeren raadpleegt haar professionele netwerk bij 

gespecialiseerde onderwerpen 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Reguliere werking 

 

Acties 2016 

1. Reguliere werking 
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SD 8. IOED Oost-Haspengouw & Voeren neemt initiatieven om de politieke en maatschappelijke 

geledingen te betrekken bij onroerend erfgoed en hun kennis hieromtrent te doen toenemen 

 

OD 8.1. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

 

Acties 2016 

1. Reguliere werking 

 

OD 8.2. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

       

 

 Acties 2016 

1. De erfgoedconsulenten stellen een vragenlijst op 

2. De vragenlijst wordt aan de actoren bezorgd 
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SD 9. IOED Oost-Haspengouw & Voeren heeft als erfgoedspeler een langetermijnvisie, ook wat de 

eigen vereniging betreft, en bouwt verder aan zijn professionele werkingsstructuur  

 

OD 9.1. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

communicatieplan 
vervolgtraject Implementatie 

 

 Acties 2016 

1. De erfgoedconsulenten maken een begin van een communicatieplan 

2. Er wordt een nieuwe folder uitgewerkt met een voorstelling van (de werking van) IOED 

Oost-Haspengouw & Voeren (of zijn opvolger). 

 

 

OD 9.2. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

 

Acties 2016 

1. Reguliere werking 

 

OD 9.3. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

 

 Acties 2016 

1. IOED Oost-Haspengouw & Voeren neemt stappen om het werkgebied te vergroten 

(komt te vervallen) 
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OD 9.5. IOED Oost-Haspengouw & Voeren denkt aan een ledensysteem waarbij er onderscheid 

wordt gemaakt tussen de leden en de te verwachten dienstverlening (komt te vervallen) 

 

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  

 

 

OD 9.6. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

 

 Acties 2016 

1. Reguliere werking 

 

OD 9.7. IOED Oost-Haspengouw & Voeren 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 

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 

 

 Acties 2016 

1. Reguliere werking 

 

 

OD 9.8. IOED Oost-Haspengouw & Voeren bekijkt de mogelijkheid van naamswijziging en 

verandering van structuur tegen 2016 

 

9.8.1 IOED Oost-Haspengouw & Voeren laat binnen het consultatienetwerk 

brainstormen over een naamswijziging 

9.8.2 IOED Oost-Haspengouw & Voeren laat de leden brainstormen over een wijziging 

qua structuur (bv. interlokale vereniging) 
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9.8.3 IOED Oost-Haspengouw & Voeren herschrijft de statuten in 2015 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Brainstorm/ 

Statuten 

      

 

 Acties 2016 

1. Implementatie resultaten brainstorm 
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Bijlage 2. Programma OMD 2015 
 

 

 

 
 
 

Programmabrochure 
Open Monumentendag 2015 
(onder voorbehoud van last minute wijzigingen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m.m.v. 
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Bilzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opendeur kantoor 
Bilisius en 
stadswandeling – 
Bilzen Centrum 

 

Erfgoedwandeling – 
Munsterbilzen 
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Geleide stadswandeling Bilzen-centrum 
De stadswandeling in Bilzen voert de wandelaar langs de mooiste gebouwen en historische 
bezienswaardigheden in het centrum. Speciaal voor OMD 2015 worden een aantal merkwaardige 
erfgoedpanden (o.a. Advocatenkantoor Belisius, Stationlaan 45 en De Wandeling, Hospitaalstraat 15) 
opgenomen. De wandelingen vertrekken aan het Stadhuis (Markt) om 11 en 15 uur, onder leiding van 
een ervaren gids. 
 
Praktische info: 

 Start: Stadhuis (Markt) 

 Start om 11 en 15 uur 
 
Opendeur Herenhuis - Stationlaan 45 – Bilzen 
Dit herenhuis aan de Stationlaan 45, de vroegere woning van oogarts dr. Kruyen, kreeg een grondige 
facelift en is thans in gebruik als modern advocatenkantoor. Tussen 10 en 12 uur en 13.30 en 17 uur 
zet kantoor Belisius zijn deuren open en kan de bezoeker kennismaken met de herbestemming van het 
pand. Een deskundige gids geeft daarbij de nodige uitleg. 
 
Praktische info: 

 Adres: Stationlaan 45, Bilzen 

 Tussen 10-12 uur en tussen 13.30-17 uur 
 
Bezoekerscentrum De Landschapsruiter 
De Landschapsruiter is een klein maar boeiend museum waarin de bezoeker kennis kan maken met de 
geschiedenis van het bloemen- en plantendorp Munsterbilzen, met de geologische aspecten van de 
regio, met recente oorlogsvondsten en met de unieke 'boomstamgraven' die bij de oude abdijsite 
gevonden werden. 
 
Praktische info: 

 Adres: Leroyplein 2, Munsterbilzen 

 Open tussen 10-17 uur 
 
Kerk Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming 
Met een overzicht van de talrijke kerkschatten. 
 
Praktische info: 

 Adres: Waterstraat, Munsterbilzen 

 Doorlopend geopend 
 
Stiftwandeling i.s.m. heemkundekring Landrada 
De wandeling op de abdijsite van Munsterbilzen of 'Stiftwandeling' leidt de deelnemer langs de 
historische gebouwen en plekken die als christelijke uitvalsbasis bepalend zijn geweest voor de 
kerstening van een heel grote regio. Het abdissenschooltje, het vroegere gemeentehuis, het 
abdissenhuis, de oude kerk, de remise van kasteel Edelhof... ze komen allemaal aan bod en worden 
door een deskundige gids toegelicht om 11 en 15 uur. 
 
Praktische info: 

 Start aan de kerk, Waterstraat, Munsterbilzen 

 Start om 11 en 15 uur 
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Abdissenschooltje Munsterbilzen i.s.m. Orchis vzw 
Het Abdissenschooltje van Munsterbilzen is één van de oudste gebouwen van Bilzen. Het pand deed 
in de voorbije eeuwen dienst als school, gemeentehuis, vergader- en repetitieruimte... en is thans de 
vaste stek van natuurvereniging Orchis. Deze laatste zet op OMD de deuren wagenwijd open van 10 
tot 17 uur om de bezoeker te laten kennismaken met de fraaie herbestemming van het mooie gebouw.  
 
Praktische info: 

 Adres: Perronstraat 1, Munsterbilzen 

 Open tussen 10-17 uur 
 
Sint-Roekeswandeling i.s.m. Orchis vzw 
De Sint-Roekeswandeling, een landschaps- en erfgoedwandeling leidt de wandelaar langs de mooiste 
natuur- en erfgoedplekjes van Munsterbilzen. Ze vertrekt bij Orchis (Abdissenschooltje) om 13.30 uur 
en duurt zowat 2 uur. Ze wordt begeleid door een ervaren gids. De deelnemers komen op die manier 
nagenoeg alles te weten over de rijke natuur én historie van Limburgs bloemen- en plantendorp. 
 
Praktische info: 

 Start bij Orchis, Perronstraat 1, Munsterbilzen 

 Start om 13.30 uur (duur ca. 2 uur) 

 Er is een kaart beschikbaar voor individuele bezoekers 
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Lanaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waterburcht – 
Pietersheim  

Neanderthalersite – 
Veldwezelt 

Erfgoedtraject “Leem 
en Archeologie” i.s.m. 
Wienerberger en 
Natuurpunt – 
Veldwezelt  

Bunkerlinie 
Briegden – 
Lanaken  

Museumapotheek en 
Museumkerk –  
Oud-Rekem 
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Neanderthalersite 
De Neanderthalersite Veldwezelt-Hezerwater geldt als een belangrijke archeologische vindplaats. Er 
werden maar liefst zeven woonplaatsen van de oermensen gevonden en de artefacten die in het 
gebied gevonden werden, dateren tussen ruwweg genomen 133.000 en 50.000 jaar geleden. Dat 
maakt de site zo uniek aangezien dergelijke vindplaatsen in Vlaanderen zeldzaam zijn. Het gebied werd 
daarom opgenomen in de lijst van beschermde archeologische plaatsen. 
 
Praktische info: 

 Start parking Wienerberger, Tweede Carabinierslaan, Veldwezelt 

 Openingsuren 10-17 uur 

 Doorlopend gidsbeurten , laatste gidsbeurt om 16u30 

 Demonstratie van hoe werktuigen gemaakt werden door een experimenteel archeoloog 
 
De wandelingen naar de Neanderthalersite vertrekken aan de fabriekssite van Wienerberger. In de 
kantoren van Wienerberger loopt in samenwerking met erfgoedkring Wiosello ook een kleine 
tentoonstelling over de (toekomstige) leemontginningen en hoe archeologen ingeschakeld worden in 
dit proces. Natuurpunt zorgt eveneens voor een omkadering. 
 
Waterburcht 
De 12de-eeuwse waterburcht is de stille getuige van de roemrijke en woelige veldslagen van de Heren 
van Pietersheim. Van het middeleeuwse slot kun je nog de ringvormige weermuren en poorttoren zien. 
Ook de 16de-eeuwse kapelzaal bleef bewaard en werd volledig gerenoveerd. 
 
Praktische info: 

 Adres: Waterstraat 52, Lanaken 

 Openingsuren 10-16 uur 
 
Museumkerk  
In 989 wordt binnen de muren van een toenmalige Karolingische vesting, waar later het kasteel 
d'Aspremont-Lynden gebouwd zou worden, een eerste kapel opgericht, die in 1231 wordt vervangen 
door een kerk. In 1400 wordt deze kerk door de Luikenaren verwoest en in 1463 hersteld. Tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog raakt de kerk tot tweemaal toe zwaar beschadigd. In 1579 wordt ze tijdens de 
Spaanse belegering verwoest en in 1590 weer hersteld. In 1638 raakt de kerk door brand zwaar 
beschadigd tijdens de Franse invallen en in 1640 wordt de kerk opnieuw hersteld. 
De eerste kerk buiten de vestingmuren dateert van 1722. De werken beginnen reeds in 1707 op last 
van graaf Ernest d'Aspremont-Lynden, maar worden nog datzelfde jaar stilgelegd om pas in 1722 te 
worden hervat. Deze kerk brandt in 1755 af en wordt hersteld in 1773. Vanaf 1956 raakt ze in onbruik 
en vanaf 1970 krijgt de kerk een functie als museumkerk. In die hoedanigheid maakt ze tegenwoordig 
deel uit van het historisch erfgoed Oud-Rekem. De kerk werd in 2014-2015 gerestaureerd.  
 
Praktische info: 

 Adres: Groenplaats, Rekem 

 Openingsuren 13-17 uur 

 Toegang met gids tot de zolder om het gerestaureerde dakgebinte en het torenuurwerk te 

bezichtigen. 

 Wandeling met gids “Tussen 2 poorten” om 13 en 15 uur, reserveren is niet verplicht, maar 

mag op het nummer 089/722467. De wandeling zal telkens vertrekken aan het Toeristisch 

Infokantoor, Kanaalstraat 11 – 3621 Rekem 
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Museumapotheek 
In de hoek op de Groenplaats bevindt zich een pand uit 1820. Dit gebouw is gerenoveerd en ingericht 
als een sfeervol restaurant en een stijlvolle vakantiewoning. Een gedeelte van het gebouw is ingericht 
als museumapotheek met dokterskabinet. 
Rekken en potten uit de 19de eeuw met authentieke producten, kruiden, oliën, pipetten, pillendraaiers 
vormen een originele verzameling in een prachtig kader. Daarnaast vind je uit de werkkamer van de 
dokter bijvoorbeeld ook nog een originele bevallingsstoel, bevallingstangen en zowaar 
lijkschouwersmateriaal. Verder kan men er ook nog een verzameling glazen en stenen potten, 
weegschalen, maat- en mengbekers, een tandartsstoel, een toonbank met lessenaar en diverse 
medische boeken bekijken. 
 
Praktische info: 

 Adres: Groenplaats, Rekem 

 Openingsuren 13-17 uur 

 

Gidsbeurt van de bunkerlinie Briegden - Neerharen 
Deze korte linie maakte deel uit van de "Vooruitgeschoven Stelling" of "Grensstelling" en werd samen 
met de aanleg van het verbindingskanaal gebouwd in de jaren 1930 (circa 1934). Het kanaal werd over 
de lengte van 6 kilometer van verdedigingswerken voorzien vanaf de kanaalkom in Briegden (aan het 
Albertkanaal) tot aan de verbinding met de Zuid-Willemsvaart in Neerharen. Dit verbindingskanaal 
werd zwaarder verdedigd dan de andere linies langs de vooruitgeschoven stelling met vijf 
antitankbunkers, twee sluis- en vier mitrailleurbunkers, maar geen oeverbunkers. De antitankbunkers 
kregen dikkere daken en muren dan elders. Zij moesten langer kunnen weerstaan aan beschietingen 
en speelden een belangrijke rol in de verdediging van de Vooruitgeschoven Stelling en de 
Dekkingstelling aan het Albertkanaal.  
Voor de verdediging van de grenskanalen waaronder het verbindingskanaal werden de 
Grenswielrijders ingezet. Deze elite-eenheid werd opgericht in 1934 om de grenzen te bewaken. Zij 
stonden ook in voor het vernietigen van de bruggen in geval van alarm. De BN-linie werd bewaakt door 
de 5de Compagnie Grenswielrijders van Lanaken. De grenskanalen zullen al op 10 mei 1940 vallen als 
linie en tijdens de oorlog werd de linie door het Duitse leger ontmanteld. Op 12 oktober 1946 werd de 
linie definitief gedeclasseerd. 
 
Praktische info: 

 Start & parking : tegenover Hercorub nv, Industrieweg 72, 3620 Lanaken 

 Wandelingen om 10, 11, 12, 13, 14 en 15 uur (duur ca. 1 uur) 
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Riemst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Erfgoedwandeling 
Plateau van 
Caestert – Kanne 

Museum ‘Onder de 
Brug’ – Vroenhoven 

Museumkerk  – 
Vlijtingen 

Mergelgroeves - 
Kanne 
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De Brug van Vroenhoven  
Wil je weten hoe en waarom de Tweede Wereldoorlog voor België in Zuid-Oost Limburg begon? Wil je 
de verhalen horen van soldaten en burgers die het meegemaakt hebben? Wil je weten hoe het was 
om onder de oorlog te leven? Om eindelijk bevrijd te worden? De Brug brengt deze opmerkelijke feiten 
en getuigenissen voor de allereerste keer samen voor het publiek. Bovendien herbergt de brug ook 
nog een belevingscentrum voor de binnenvaart. Daar kan je bijvoorbeeld ontdekken hoe een sluis 
werkt. Combineer je bezoek aan De Brug met een hapje en een drankje in de cafetaria en bij goed weer 
op het zonneterras met panoramisch uitzicht op het Albertkanaal. 
 
Praktische info: 

 Adres: Maastrichtersteenweg 212, Vroenhoven  

 Doorlopend geopend, toegang is uitzonderlijk gratis 

 
Mergelgroeven van Kanne 
In de volksmond zijn ze beter bekend als de ‘Mergelgrotten’. In Kanne start de mergelontginning al 
vόόr de 15de eeuw. Met de stenen bouwen de dorpelingen de huizen, kerken en versterkingen. Hoe je 
zo een blok uit de groeve haalt? Ontdek het via de tentoonstelling over blokwerkersmateriaal. 
Verderop ontdek je waarom champignons het zo goed doen in de ondergrondse kwekerij en hoe 
brouwers hier hun grottenbier lageren. 
 
Praktische info: 

 Adres: Avergat 14, Kanne 

 Start om 11 en om 14 uur 

 
Erfgoedwandeling op het Plateau van Caestert (Kanne) i.s.m. Natuurpunt Riemst 
Stond er ooit een Romeins kamp op de hoogten van Kanne? Of waren het misschien mensen uit de 
Ijzertijd die het plateau bevolkten? Op deze en nog vele andere vragen krijg je een antwoord tijdens 
de erfgoedwandeling op het plateau van Caestert. De wandeling gebeurt in samenwerking met 
Natuurpunt waardoor er ook aandacht zal besteed worden aan het landschap, de natuur en het beheer 
ervan. 
 
Praktische info: 

 Start wandeling: Statieplein, Kanne 

 Start om 10u 

 Kinderwagens kunnen niet mee, wandelschoenen of laarzen zijn sterk aanbevolen! 

 
Museumkerk Vlijtingen 
Jan Spits, een amateurarcheoloog en oud-secretaris van Vlijtingen, verzamelde sinds de jaren zestig 
van vorige eeuw een grote archeologische collectie bij elkaar. Om elke bezoeker te informeren over 
het rijke verleden van Vlijtingen, besliste het gemeentebestuur om een permanente tentoonstelling 
op te zetten in het portaal van de kerk. 
 
Praktische info: 

 Adres: Pater Vanweertplein, Vlijtingen 

 Doorlopend open vanaf 10u30, na de misviering 
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Voeren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pley –  
‘s Gravenvoeren 

Landschapswandeling –  
‘s Gravenvoeren 
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Beschermd dorpsgezicht ‘De Pley’ 
 
Hebt u al eens een zondagwandeling gemaakt in een decor van oude hoeves, statige burgerhuizen, 
een beeldige kerk en een uniek oorlogsmonument? Dan is "der Pley" de plek waar u moet zijn! Aan de 
hand van een routebeschrijving wandelt u doorheen drie eeuwen bouwgeschiedenis van 's-
Gravenvoeren. U komt voorbij enkele kleine en grote herbestemmingen van ons erfgoed. Deze vrije 
wandeling kan u starten tussen 10.00 uur en 15.30 uur. De routebeschrijving is verkrijgbaar ter plaatse. 
Goedzittende schoenen zijn zeker aangewezen! 
 
Wie niet alleen wil wandelen: deskundige gidsen begeleiden u doorheen dit magnifieke geheel van 
waardevolle gebouwen, u ziet hoe het vroeger was in de fototentoonstelling in de parochiezaal, en 
met enkele mooie voorbeelden van goede herbestemmingen geven we u misschien inspiratie voor uw 
eigen monument?  En wie weet, u mag misschien zelfs bij enkele bewoners binnenkijken in hun 
burgerwoning of oude boerderij. Ook hier zijn goedzittende schoenen en een gezonde leergierigheid 
aangewezen! 
 
Monumentenwacht Limburg zakt dit jaar voor OMD af naar Voeren. Op de Pley verzorgen zij een 
permanente infostand en geven demonstraties in onderhoudstechnieken.  
 
Praktische info: 

 Adres: Pley, ’s Gravenvoeren (aan de kerk) 

 Start begeleide wandelingen om 10 en 14 uur (duur ca. 2 uur) 

 Vrije wandeling: tussen 10-15.30 uur 

 
Landschapswandeling  
Het landschap in Voeren?  Dat zijn mooie panorama's, golvende zichten, unieke gebouwen en 
authentieke voetwegen. Als u dit smakelijke geheel wil komen proeven, dan bent u welkom op de Pley. 
Wij hebben voor u een korte wandeling uitgestippeld langs fraaie panorama’s, stemmige doorkijkjes 
en unieke wandelwegjes. En u krijgt af en toe een prachtig zicht op het onderwerp van onze Open 
Monumentendag, het schone Pley. De gidsen vertellen u alles over ons unieke mengsel van natuur en 
cultuur, dat uiteindelijk ons mooie Voerense landschap wordt. Hebben we al gezegd dat liefde voor 
het landschap gewenst is? 
 
U kan deze wandeling ook op eigen initiatief afleggen. Een routebeschrijving aan de hand van ons 
wandelnetwerk en zijn knooppunten helpt u niet te verdwalen in zoveel moois, en kan u ter plaatse 
oppikken. Deze vrije wandeling kan u starten tussen 10 en 15.30 uur.   
 
Praktische info: 

 Start wandeling: Pley, ’s Gravenvoeren (aan de kerk) 

 Begeleide wandeling: om 10 en 14 uur (duur ca. 2 uur)  

 Vrije wandeling: tussen 10-15.30 uur 

 Kinderwagens kunnen niet mee, wandelschoenen of laarzen zijn sterk aanbevolen!  
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Berlingen 

Sint-
Rochuskerk – 
Ulbeek 
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Sint-Agathakerk Berlingen 
De Sint-Agathakerk van Berlingen werd gebouwd op een genivelleerd en deels artificieel opgehoogd 
terras (o.m. het kerkhof). De kerk is gelegen op een noordwestelijke helling van de Herkvallei. Daardoor 
is er een niveauverschil tussen het ommuurde kerkhof op straathoogte en de kerkhofmuur langs de 
zuidkant dat overeenkomt met de noklijn van de woningen. Vanaf het belendende kerkhof heb je een 
fraai landschappelijk zicht op de Herkvallei en het kasteel van Rullingen aan de overkant van het dal. 
De Sint-Agathakerk is typerend voor een (neo)gotisch kerkje in baksteen. Er is een opvallend contrast 
in bouwmaterialen en ouderdom. Bv. het gotische koor (13de- 14de eeuw) uit natuursteen en het 
neogotische, bakstenen schip (1851-1865). Tegen de zuidelijke kerkgevel vind je twee gaaf bewaarde 
grafmonumenten uit de 17de eeuw terug. 
In het bepleisterde interieur staan er houten zitbanken. Ook vind je er tal van pronkstukken terug bv. 
een biechtstoel uit de 17de eeuw gekenmerkt door zijn houtsnijwerk van laat-barok, een preekstoel uit 
de 18de eeuw gekenmerkt door zijn houtsnijwerk in Luikse rococo (rococialle- en schelpmotieven), een 
houten gepolychromeerd triomfkruis uit de 16de eeuw enz. 
 
Praktische info: 

 Adres: Berlingenstraat-Bronstraat, Berlingen 

 Doorlopend geopend 

 
 
 
De ontwijde Sint-Rochuskerk Ulbeek 
De Sint-Rochuskerk ligt aan de dries, het oude dorpsplein, en is omgeven door een kerkhof. De kerk 
schijnt zware schade geleden te hebben tijdens de oorlogen van 1666 tot 1678. Ze werd hersteld door 
het kapittel van Hoei in het laatste kwart van de 17de eeuw. Toch was dit niet voldoende, aangezien de 
toestand in 1712 opnieuw als slecht werd beschreven. In 1716, onder het pastoraat van Jean-Matthias 
Vrerix, werd een nieuwe kerk gebouwd. In 1810 werd ze vergroot aan koorzijde. In 1844, onder het 
pastoraat van H. Pluymaekers, werd het gebouw vergroot aan de zuidwestzijde. De bouwvallige 
ingebouwde westtoren werd in het begin van de 20ste eeuw verwijderd. Een nieuwe, meer ten 
noordwesten gelegen kerk werd in 1937-38 gebouwd. Na W.O. II fungeerde de oude kerk tijdelijk als 
opslagplaats van een zetelfabriek. Na de bouw van de nieuwe kerk is ze ontruimd en verlaten.  
 
De oude, ontwijde Sint-Rochuskerk in Ulbeek werd in 2011-2012 verbouwd tot een overdekte 
begraafplaats om het aanpalende kerkhof te vergroten. De herbestemming won in 2012 de Vlaamse 
Monumentenprijs. De site nam net als de Necropolis in Grimde (Tienen) deel aan het Europese project 
'Onthaasten, stilte- en bezinningsplekken in beeld'. 
 
Praktische info: 

 Adres: Ulbeekstraat, ter hoogte van de Dries (Daalstraat), Ulbeek 

 Doorlopend geopend 

 


