
 





Deze portfolio werd samengesteld op basis van 

projecten tijdens de periode 2005-2015 



Metaaldetectie-amateurs melden de 

vondsten van een loden kist. Na on-

derzoek blijkt het om een Romeins 

kindergraf te gaan. Het graf wordt 

door de archeologen van het VIOE 

geborgen. 

Een vrijetijdsarcheoloog 

meldt tweehonderd meter 

verder de vondst van 

grondsporen met houts-

kool. Na evaluatie blijkt 

het om de resten te gaan 

van een huis uit het vroeg-

neolithicum. Jaren later 

wordt de locatie be-

schermd. 

Veldwezelt-Hezerwater in 2006 

Veldwezelt-Hezerwater in 2010 

Veldwezelt-Hezerwater in 2014.  

Minister Bourgeois ondertekent de 

subsidie voor de  

ontsluiting van de site. 

De start der werken in 

januari 2015 

De site wordt plechtig geopend in aan-

wezigheid van de minister op 12 juni 

2015. 

Met het oog op een bescherming 

wordt een onderzoek 

verricht op het Pla-

teau van Caestert. 
De site wordt ook met de laatste 

geofysische technieken gescand 

op de aanwezigheid van archeolo-

gische resten. 





De markt in Bilzen geeft in 2005 

een deel van zijn geheimen prijs. 

Zo vonden de archeologen niet al-

leen middeleeuwse graven maar 

ook sporen uit  

de ijzertijd. 

Werken aan de doortocht van de N730 

leveren de fameuze Karolingische  

boomstamgraven op. Het maakt Mun-

sterbilzen één dag wereldberoemd in 

Vlaanderen. 

Archeologie en leemontginning gaan 

hand in hand. Zelden graven archeologen 

zo diep als de steenbakkerijen doen. 

Daarbij komen soms verassende vondsten 

aan het licht zoals sporen van  

Neanderthalers. 

Bilzen werd al van in het jaar duizend 

bewoond. Tijdens een archeologisch 

onderzoek werd een bootvormig  

gebouw uit de jaren 1200  

opgegraven. Er werd al veel over geschreven, maar wei-

nig archeologen vonden hem: de  

Romeinse weg. Tijdens een onderzoek bij 

een grote verkaveling in Voeren werd de 

weg naast een inheemsromeinse  

nederzetting aangetroffen. 

Op zoek naar de resten van 

een Romeinse villa troffen ar-

cheologen via geofysisch on-

derzoek in Riemst de resten 

aan van WOII-loopgraven. 

Een oud dorp uit de IJzertijd, dat 

vinden archeologen leuk. Ze von-

den zo een dorp ter hoogte van 

de Bremakker (Bilzen). 

Bij elke grote bodemingreep ne-

men archeologen eerst een kijk-

je in de bodem door middel van 

een steekproef. Archeologen 

noemen ze ‘proefsleuven’. 





Na vele jaren van stilstand werd het rad van de 

Bilzermolen in 2014 gerestaureerd. De molen 

draait weer als vanouds. Een  meerwaarde voor 

de bezoekers van het stadspark. 

Deze hoeve wordt gefaseerd gerestau-

reerd en herbestemd tot 4 woningen. 

Een masterplan vormt het kader waar-

binnen de verschillende fasen uit ge-

werkt worden.  

Bij verbouwingswerken komen gave 

vakwerkstructuren aan het licht. De-

ze worden geconsolideerd en geher-

waardeerd in het interieur. 

Een controle van Monumen-

tenwacht bevestigde dat het 

dak aan vervangen toe was. 

Voor hulp bij de premieaan-

vraag is de IOED er.  

 

Deze stal in mergel stortte plots 

in, gelukkig zonder veel bijko-

mende schade. Ondertussen is 

de hoeve volledig in ere her-

steld.  

De woning van deze rijke hoeve 

werd gerestaureerd en voorzien van  

alle wooncomfort. Eén weloverwo-

gen nieuwe gevelopening zorgt voor 

zicht op het prachtige Voerense 

landschap en hedendaagse leefkwa-

liteit. 

De opname op de inventaris maakt het 

mogelijk een tweede woning in de 

schuur te voorzien. Het onderbenutte 

volume krijgt een nieuwe duurzame 

bestemming. 

 

De authentieke voorgevel van 

deze herenwoning wordt in ere 

hersteld. Het binnengebied 

biedt ruimte voor enkele bijko-

mende wooneenheden in het 

stadscentrum.  





Vrijetijdsarcheologen ontdekten in een 

leemontginningsput in Lanaken resten 

die wijzen op een bewoning ongeveer 

300.000 jaar geleden. Ze werden onder-

zocht in samenwerking met de  

KULeuven. 

In middeleeuwse steden zoals in 

Bilzen ligt er tussen de kerk en de 

bewoning vaak een gracht. Zo een 

gracht is een schatkamer voor ar-

cheologen. 

Romeinen begroeven hun doden in uit-

gestrekte grafvelden. Zowat overal in het 

werkgebied werden ze in het verleden 

aangetroffen. In het graf liggen de resten 

van de dodenmaaltijd, zeg maar  

de koffietafel. 

De Karolingische boomstamgraven 

Van Munsterbilzen. Dit exemplaar 

ligt tentoongesteld in de Remise 

langs de Waterstraat. 

Niet alleen archeologen vinden ou-

de resten. Ook anderen tijdens 

graafwerken. Hier gebeurde dat bij 

het delven van grafkelders. We zien 

een oude Romeinse smeltoven. 

De regio is ook gekend voor zijn con-

flict– en crashsites. Hier ziet een mo-

tor van een neergestort vliegtuig op-

nieuw het licht. 

Tijdens de slag van Lafelt (1747) vonden tussen 

de 5 en de 10 duizend soldaten de dood. Daarvan 

is slechts een fractie teruggevonden in massagra-

ven. Hier: het massagraf langs de Bonderstraat in 

Lafelt. 





Een herinventarisatie van het centrum van 

Bilzen  zorgde ervoor dat een 15-tal waar-

devolle panden uit begin 20ste eeuw een 

betere bescherming kreeg. Hierbij een 

aantal unieke historische winkelpanden, 

soms nog met originele etalage.  

De inventarisatie van funerair erfgoed 

gebeurt met de hulp van vrijwilligers. 

Dit moet leiden tot een officiële lijst van 

graven met lokaal historisch belang.  

De gemeente Riemst wil preventief on-

derhoud stimuleren en biedt daarom een 

gratis lidmaatschap Monumentenwacht 

aan. Deze hoeve was tot nog toe een van 

de weinige particuliere leden van Monu-

mentenwacht.  

De opname op de inventaris 

van het bouwkundig erfgoed 

van de bijzondere elektrici-

teitstorens uit de jaren 1930 in 

Voeren, creëert mogelijkheden 

voor herbestemming, bvb. als 

gîte.   

Met de hulp van het Regionaal Land-

schap Haspengouw & Voeren wordt klein 

historisch erfgoed met zijn omgeving in 

ere hersteld.  

De premie voor onderhoudswerken aan 

beeldbepalende panden van de gemeen-

te Riemst  geeft een duwtje in de rug bij 

projecten die geen aanspraak maken op 

Vlaamse erfgoedpremies.  





Het Karolingische boomstam-

graf tijdens de conservatie in 

Haelen (NL) bij Restaura,  

tijdens een werkbezoek. Het 

graf maakt deel uit van een 

een grotere opstelling rond 

de geschiedenis van  

Munsterbilzen. 

Het fort van Jonckholt werd in 2015 plechtig 

geopend. Een wandeling voert je langs de ver-

schillende plekken van het fort. De wandeling 

werd opgenomen in de reeks ‘Verborgen 

moois’ van het Regionaal Landschap Haspen-

gouw & Voeren. 

Ook vrijetijdsarcheologen krijgen aandacht. 

De grote collectie van Jan Spits uit Vlijtingen 

krijgt aandacht via een vitrine in het kerkmu-

seum van Vlijtingen. 

Het koninklijke fort van Navagne werd in de nadagen van 

de Tachtigjarige oorlog uitgebouwd tot een maasverster-

king van meer dan 25 hectaren groot. Op dit moment 

loopt een project om het fort voor het grote publiek te 

ontsluiten via een plaatselijke wandellus. 





Een laagdrempelige opstelling 

zoals hier in een bibliotheek 

krijgt verrassend veel aandacht 

van de reguliere bezoekers. 

Erfgoedliefhebbers worden 

rondgeleid in het werkgebied... 

Ook archeologen van buiten 

het werkgebied worden re-

gelmatig uitgenodigd bij spe-

ciale gelegenheden. 

De cover van de eerste  

publicatie “‘t is maar de kwestie 

ze te vinden” 

Een colloquium met  

internationaal gezelschap over  

Conflictarcheologie. 

Bezoekers van de openwerfdag in Bil-

zen krijgen inzicht in de ijzertijd. Conflicten vecht je beter niet uit 

op Openmonumentendag met 

een zelfgemaakte blijde. 





Metaaldetectie-amateurs uit 

de regio helpen een handje 

om hun vondsten tentoon te 

stellen in het gemeentehuis 

van Bilzen. 

Een kleine expositie die de be-

zoekers aan het gemeentehuis 

‘goesting’ doet krijgen in erf-

goed. 

Jongelui vinden archeologie leuk, 

maar willen ze later ook archeo-

loog worden? 

Jonckholt kreeg 

naast een mooie 

wandeling ook een 

mooie  

vulgariserende  

publicatie. 

Infovergaderingen voor eigenaars van be-

schermde of geïnventariseerde woningen 

kunnen steeds op veel belangstelling reke-

nen.  

Concert van kinderkoor Lauda Moperta 

in de kerk van Mopertingen tijdens de 

Open Kerkendagen 

Gidsbeurten naar aanleiding van de plech-

tige opening van de H. Grafkapel na restau-

ratie 




