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Inleiding/leeswijzer 

Het document dat voorligt, bouwt voort op de omgevingsanalyse en het beleidsplan die in 2014 werden 
geschreven. De kern vormt de omgevingsanalyse. Deze werd geactualiseerd en aangevuld met nieuwe 
inzichten, op basis van maatschappelijke tendensen, tendensen in het Onroerenderfgoedbeleid en het 
uitgevoerde beleid van de IOED van de voorbije jaren. Op basis van de geüpdatete omgevingsanalyse werd 
ook het beleidsplan aangepast. De globale visie uit het vorige beleidsplan bleef hierbij grotendeels 
bewaard, maar deze werd hertaald in functie van de huidige inzichten. 

 

De omgevingsanalyse 

Een omgevingsanalyse vormt de basis, het fundament van een strategisch of beleidsplan. Anders gezegd: 
de omgevingsanalyse dient als uitgangspunt om de beleidsprioriteiten te bepalen en aan visievorming te 
doen in relatie tot de verschillende krachten en spelers uit de omgeving.  

Deze omgevingsanalyse omvat een analyse van de eigen organisatie (Deel I), een analyse van de specifieke 
regio met daarin het gemeenschappelijk erfgoedpakket (Deel II), een analyse van de medespelers en 
actoren (Deel III), een analyse van het wetgevende kader waarbinnen het beleid zich afspeelt (Deel IV), 
een sterkte-zwakte analyse van de diverse thema’s (Deel V) en de uiteindelijke conclusies. 

Bij het aanpassen van de omgevingsanalyse stelden we vast dat er voor bepaalde aangehaalde items sinds 
2016 (bv. rond ruimte in Vlaanderen, zie https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/landgebruik-0) geen 
nieuwe data meer gepubliceerd zijn. Er is dan ook voor gekozen om enkel die onderwerpen te herwerken 
die rechtstreeks verband houden met het onroerend erfgoedpakket. Het gaat dan voornamelijk over de 
items vanaf hoofdstuk 1.2.3. Overige data, zoals bv. bevolkingscijfers, zijn relevant om de regio te 
begrijpen waarbinnen dat erfgoedpakket zich afspeelt, maar hebben geen directe impact op het 
erfgoedpakket zelf. De verschuivingen van de laatste jaren zijn niet van die aard dat ze de regio en context 
wijzigen. Daarom is gekozen de bestaande teksten te behouden. Er wordt wel aandacht besteed aan 
actuele maatschappelijke tendensen zoals duurzaamheid en duurzaam ruimtegebruik.  

 

Het beleidsplan 

Het beleidsplan volgt logischerwijs voort uit de omgevingsanalyse: het te voeren beleid beklemtoont de 
sterke punten, remedieert de zwakke, zet lijnen uit voor de toekomst in functie van de diverse actoren, 
enz. Het beleid houdt ook rekening met hoe de vereniging naar het werkgebied kijkt, hoe het werk wordt 
uitgevoerd en de visie die het hierbij propageert. Het beleidsplan omvat een missie en een visie, het beleid 
dat hieruit voortkomt en de eraan gekoppelde strategische en operationele doelstellingen. 

 

Naast de twee grote hoofdstukken bevat het document ook een uitgebreide bibliografie, een verklarende 
woordenlijst en bijlagen.  



1 Omgevingsanalyse 

1.1 Intergemeentelijk samenwerkingsverband 

1.1.1 Historiek projectvereniging 

De IOED Oost-Haspengouw & Voeren is de opvolger van Zolad+. Deze laatste is op zijn beurt de opvolger 
van de Intergemeentelijke Archeologische Dienst (IAD) ZOLAD, de Zuidoostlimburgse Archeologische 
Dienst. Deze werd opgericht in 2004 door de gemeenten Bilzen, Riemst en Lanaken en trad in werking in 
mei 2005, met de indienststelling van een archeoloog.  

Fig. 1 – 2005 – Markt Bilzen tijdens de opgraving. ZOLAD-voorzitter Ivo Thys en latere ZOLAD/Zolad+-voorzitster Maike Meijers 

geflankeerd door toenmalig burgemeester Sauwens, wijlen Jos Baerten (R), Elke Wesemael, Jean-Pierre Scorpion, Natasja 

Dewinter, Petra Driesen en Tim Vanderbeken (L) 

 
Met het oog op een vernieuwing van de projectvereniging en een ambitieuze doorstart in 2010, opteerde 
de toenmalige raad van bestuur ervoor om, in antwoord op een projectoproep door toenmalig minister 
Van Mechelen, door te groeien naar een Intergemeentelijke OnroerendErfgoedDienst (IOED). Deze werd 
Zolad+ gedoopt. In dezelfde periode trad Voeren toe tot het samenwerkingsverband. Sinds 2010 richt de 
projectvereniging zich dus niet alleen op het archeologische erfgoed, maar ook op het bouwkundige 
erfgoed. Hiervoor werd een tweede personeelslid aangetrokken. Het aanvankelijke proefproject werd 
bestendigd.  
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Zolad+ mikte op en verkreeg in 2015 een erkenning van de bevoegde minister Bourgeois. De erkenning 
werd herbevestigd na de naamswijziging van Zolad+ naar IOED 
Oost-Haspengouw & Voeren.  
 
De IOED Oost kwam er na de uittreding van de gemeente 
Lanaken. De drie resterende leden, Riemst, Bilzen en Voeren, 
richtten eind 2015 een nieuwe projectvereniging op. De 
gemeente Hoeselt kwam er eind 2016 bij. 
 
Door budgettaire problemen werd in 2017 besloten 0.5 VTE uit 
te lenen aan de IOED Haspengouw west; de erfgoedconsulent 
ondergronds erfgoed werkt sindsdien nog halftijds bij de 
vereniging. 

1.1.2 Structuur & organisatie as is 

1.1.2.1 Raad van Bestuur 

Het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking (2001, 2006) (IGS) werd in 2017 vervangen 
door het Decreet Lokaal bestuur (DLB)1. Dit decreet voorziet ook in de organisatie van projectverenigingen 
als intercommunale samenwerking. Net zoals het decreet op de IGS schrijft het voor dat de raad van 
bestuur is samengesteld uit leden van de meerderheid en uit leden van de oppositie. Uit de leden van de 
meerderheid, aangesteld door de gemeenteraden, wordt een voorzitter, een ondervoorzitter en een 
financiële beheerder aangesteld. Deze vormen het dagelijkse bestuur en worden in hun bestuurscapaciteit 
begeleid door de statuten. De statuten bepalen ook dat per gemeente een ambtenaar wordt aangesteld 
die de personeelsleden van de IOED bijstaat bij gemeentespecifieke procedures (dossiers voor 
schepencollege, gemeenteraden,…). Deze persoon is in de meeste gevallen ook de tussenpersoon tussen 
het bestuur en de projectvereniging (zie bijlage 6.1 voor de statuten). Tijdens de voorbije projectperiode 
werd beslist deze tussenpersoon niet meer uit te nodigen voor de raden van bestuur; de taakstelling werd 
voor de rest behouden. De reden hiervoor is dat de louter inhoudelijke zaken niet meer tijdens de 
vergaderingen van de raad van bestuur aan bod komen, maar verhuisden naar de gemeentelijke 
overlegmomenten, het zgn. projectoverleg OE. 

1.1.2.2 Budget 

IOED Oost is een projectvereniging met een jaarbudget van ca. 160.000 €. Dit bedrag is opgebouwd uit 
voornamelijk subsidies van de Vlaamse overheid, werkingsmiddelen van de deelnemende gemeenten en 
(tot 2021) samenwerkingsovereenkomsten met andere verenigingen. De statutaire bijdrage van de 
gemeenten wordt vastgesteld op basis van de bevolkingsaantallen, oppervlakte en de aanwezige 
erfgoeditems. 
 
Sinds de oprichting kent de IOED, net zoals de overige intergemeentelijke diensten, een forse stijging van 
de kosten. Zo lopen de personeelskosten op tot ca. 90 procent van het totale werkingsbudget. Dit betekent 
dat de gemeentelijke bijdragen, initieel bedoeld als werkingskosten om de leden ten dienste te staan, 
moeten aangewend worden om de personeelskosten te dekken. Om deze budgettaire krapte het hoofd 
te bieden werkte de IOED in 2019-2020 een scenario uit om deze stijgende kosten op te vangen (zie 2.5). 

 
1 https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029017&param=inhoud, geraadpleegd op 30-3-2020. 

IOED Oost is een 
projectvereniging met 1.5 
VTE en een jaarbudget van 

ca. 165.000 €. De 
projectvereniging levert 

haar diensten aan (de 
inwoners van) de 

gemeenten Riemst, Bilzen, 
Voeren en Hoeselt.  



 
 

 
Fig. 2 – Overzicht van de kosten in 2019 

 

1.1.2.3 Administratieve taken 

De IOED Oost-Haspengouw & Voeren telt op dit moment 1.5 voltijdse equivalenten. De uitvoering van de 
taken ligt hoofdzakelijk bij deze twee personeelsleden. Het personeelslid met de langste anciënniteit (i.c. 
18 jaar in 2023) coördineert de vereniging inzake de dagelijkse administratie zoals de financiële en de 
personeelsadministratie. Dit houdt in: 

• elektronische voorbereidingen tbv. loonadministratie en de uitbetaling 
• doorsturen van informatie naar het sociaal secretariaat (Weddecentrale Schaubroeck/CIPAL) 
• elektronische voorbereidingen tbv. bedrijfsvoorheffing en de uitbetaling 
• voorbereiden van de controles DIBISS 
• contacten met boekhouder ikv. de opmaak van het financieel jaarverslag  
• uitbetalen van reguliere facturen 
• bijhouden van boekhouding 

Naar schatting 5 procent van de beschikbare tijd, of 0.1 VTE2 gaat op in deze taken.  

1.1.2.4 Inhoudelijk takenpakket  

Het huidige aanbod van de IOED wordt op dit moment hoofdzakelijk, maar zeker niet uitsluitend, geregeld 
door de Vlaamse beleidsprioriteiten rond Onroerend Erfgoed (zie verder) en een 
samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap. De IOED gaat in de dienstverlening voor de leden 

 
2 Bij andere intergemeentelijke diensten zou dit oplopen tot 0,4 VTE. 
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verder dan strikt is voorgeschreven; centraal hierbij is de gedachte dat de projectvereniging ten dienste 
staat van de gemeenten en hun inwoners. 
De voorbije beleidsperiode zette de IOED in op een integrale benadering van het onroerend erfgoed. Zo 
werd er altijd naar gestreefd om dossiers rond bv. ontsluiting breder te zien: verhalen over de ondergrond 
(archeologie) besteedden ook aandacht aan het bovengrondse (gebouwd erfgoed en landschappen) en 
vice versa. Dit blijkt duidelijk uit de dossiers die de IOED in de afgelopen jaren behartigde. Waar 
geïntegreerde projecten vroeger een minderheid vormden, vormen ze nu een redelijk deel van de 
werking. In de voorbije beleidsperiode, en vooral mede door de lancering van het nieuwe decreet, traden 
enkele verschuivingen op in de werking van de IOED, voornamelijk op het vlak van de dienstverlening rond 
de archeologische dossiers. Dit stond echter de geïntegreerde werking van de IOED niet in de weg: er werd 
beroep gedaan op de goede contacten met de studiebureau’s, zodat de IOED nog steeds een 
dienstverlening op dit vlak kon verzekeren. De IOED blijft echter aandringen op een structurele oplossing 
voor dit probleem. Door deze verschuiving kwam de focus meer te liggen op de ontsluiting van het 
(ondergrondse) onroerende erfgoed. Voorbeelddossier zijn hier De Burcht van Zussen, Het koninklijke fort 
Navagne, het ontsluitingsverhaal op het plateau van Caestert en de VIA Belgica. 
Er werd actief ingezet op de nieuwe instrumenten die in het onroerenderfgoeddecreet gelanceerd 
werden. Zo werkt de IOED mee aan verschillende beheersplannen en de onroerenderfgoedrichtplannen 
voor de mergelgroeven en hoogstamboomgaarden.  
 
De gemeenten Riemst en Voeren werden in 2016 erkend als onroerenderfgoedgemeente. De IOED 
ondersteunt de gemeenten bij de uitvoering van hun decretale taken. Dit zorgde in die twee gemeenten 
voor een verschuiving van de rol van de IOED naar eerste lijnsaanspreekpunt voor beschermd erfgoed, 
voornamelijk voor gebouwd erfgoed (een rol die vroeger bij het agentschap lag). Doordat meer 
beslissingen over dossiers bij de gemeente liggen, ontstaat ook een grotere verantwoordelijkheid inzake 
opvolging (handhavingsdossiers). De rol van tussenpersoon en bemiddelaar tussen gewest en gemeente 
of bouwheer/eigenaar die de IOED steeds opnam, wordt hierdoor soms moeilijker om aan te houden.  
 
Niettemin blijft de IOED zich als vanouds opstellen als partij die zoekt naar oplossingen. De IOED neemt 
hierin een actieve rol op: vaak heeft de IOED al veel langer weet van een project bv. omwille van de vraag 
of een archeologienota moet toegevoegd worden. De IOED kent ook iets meer dan buitenstaanders de 
gevoeligheden. Dit betekent dat er kort op de bal kan gespeeld worden en de IOED regelmatig fungeert 
als ontmijner. In deze verwijzen we naar enkele complexe dossiers zoals deze van de leemontginning 
(Lafelt Noord), van uitbreiding van industriezones (Spelver III, Uitbreiding KMO Riemst, …), van 
herbestemmingsprojecten (kerkenbeleidsplannen), van dossiers rond beheer en instandhouding (OERP 
Mergel), van sociale woningbouw, en van verkavelingen zowel gemeentelijk als privé (Bivelenhof).  
 
Opvallend is dat de IOED, nu meer dan vroeger, samenwerkt met andere partners in het netwerk. Zo wordt 
er rond de inventarisatie van houtig erfgoed samengewerkt met het Regionaal Landschap, voor de 
ontsluiting van het WOII-erfgoed met de Vlaamse waterweg en met vrijwilligers in het kader van het OERP 
voor de mergelgroeven en het beheersplan voor de groeven onder het plateau van Caestert.  
 
Tot slot zien we ook een verschuiving van de opvolging van individuele, particuliere dossiers naar 
ondersteuning en uitwerking van gemeentelijke projecten (OERP’s, beheersplannen, 
kerkenbeleidsplannen).  
 
Samengevat zijn de taken van de IOED in drie categorieën onder te brengen: 1. organisatie, 2. het beleid 
en beheer en 3. de ontsluiting van het aanwezige erfgoed. Het mag duidelijk zijn dat het takenpakket zeer 



divers is. Echter, aan alle taken specifieke dossiers koppelen zou ons te ver leiden. We verwijzen dan ook 
naar de jaarverslagen van de projectvereniging sinds 2005 (Vanderbeken 2006-2010, Vanderbeken & 
Vansant 2011-2020). 
 

1.1.2.5 Huisvesting 

DE IOED is volgens de statuten gehuisvest in één van de gemeentes die lid zijn van het 
samenwerkingsverband. Sinds de oprichting is dat in Riemst. Deze gemeente was destijds de 
initiatiefnemer voor het samenwerkingsverband. De huisvesting is bovendien ook praktisch van aard: 
centraal gelegen in het werkingsgebied, gemakkelijk bereikbaar, in de kantoren van de gemeente, enz. De 
gemeente Riemst stelt naast de kantoorruimte ook een beperkte oppervlakte voor het archeologisch 
depot ter beschikking.  
 
Sinds 2017 organiseert de IOED ook een mobiel loket waarbij de erfgoedconsulenten beurtelings in een 
aantal gemeenten kantoor houden. Er wordt nog onderzocht in hoeverre dit in de volgende 
projectperiode kan gehandhaafd blijven (zie 5.2).  

Fig. 3 – Het IOED Oost-kantoor in het gemeentehuis van Riemst 

1.1.3 Werkingsgebied 

IOED Oost werkt voor de gemeenten Bilzen, Riemst, Hoeselt en Voeren. Deze zijn gelegen in het Zuid-
Oosten van de provincie Limburg. Er wordt ook ad hoc samengewerkt met de stad Tongeren , bijvoorbeeld 
in het kader van de VIA Belgica. Het grootste deel van het werkgebied ligt binnen Haspengouw dat 
gekenmerkt wordt door lössbodems. Een aantal dorpen behoren tot het land van Herve. Elke regio heeft 
zijn eigenheid. Het gebied kent diverse landschapstypen zoals droogdalen, watervoerende valleien en 
plateaus. Het gebied bezit omwille van zijn rijke geschiedenis diverse soorten erfgoed. Het uitgesproken 
landelijke/agrarische karakter en de ligging aan grenzen bepalen de eenheid in deze diversiteit. Dit komt 
ruimschoots aan bod in het gemeenschappelijke erfgoedpakket (zie 1.2.4.). 
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1.2 De Erfgoedregio Bilzen-Hoeselt-Riemst-Voeren 

1.2.1 Geografische context 

Het werkgebied van IOED Oost is uiterst divers: het bestaat uit niet minder dan vijf landschappelijke zones, 
elk met een aparte geomorfologische genese: Haspengouw, de Maasvallei, de Voerstreek, het land van 
Herve, en, zij het in een minieme fractie, de (Hoge) Kempen met het Kempisch plateau. In dit hoofdstuk 
wordt ingegaan op de geografie, de geomorfologie en de hydrologie van het gebied. 

Fig. 4 – De IOED Oost-regio en de diverse landschappelijke zones 
 
Het gebied werd gevormd gedurende het Tertiair (66 tot 2,58 miljoen jaar geleden) toen in een marien 
milieu de geologische sokkel tot stand kwam. Deze sokkel bestaat uit verschillende formaties waaronder 
deze van Maastricht. Deze formatie is beter bekend als de Maastrichtersteen (of mergel). Tijdens het 
Mioceen, tot ca. 5 miljoen jaar geleden, begon het gebied, onder invloed van platentektoniek, te kantelen 
en werd deze sokkel geboetseerd door het afstromende regenwater (Diriken 2013).  

1.2.1.1 Haspengouw 

Bovenop de geologische basis werden tijdens het Pleistoceen (ca. 2.5 miljoen tot ca. 11.000 jaar geleden) 
door de opeenvolging van koude periodes (ijstijden), dikke pakketten löss (of leem) afgezet. Deze koude 
periodes werden afgewisseld met warmere periodes (of tussenijstijden). In de warme periodes, die 
gekenmerkt werden door regen, erodeerde het lösspakket en ontstonden dalen en plateaus. Waar de 
bodem ondoordringbaar was voor water ontstonden bronnen en beken. Op deze manier werd de huidige 



topografie van Haspengouw stilaan gevormd. In Haspengouw onderscheiden we twee delen: Droog- en 
Vochtig-Haspengouw. De gemeente Bilzen ligt op de grens. 

1.2.1.1.1. Droog-Haspengouw  

Hiertoe behoren de dorpen Kleine en Grote Spouwen, Herderen, Millen, Mopertingen, Waltwilder, Hees, 
Rosmeer, Martenslinde, Vlijtingen, Riemst, Vroenhoven3. Droog Haspengouw wordt gekenmerkt door de 
quasi-afwezigheid van waterlopen en de aanwezigheid van droogdalen en zouwen. Deze laatste zorgen 
voor de afvoer van regenwater, de droogdalen zijn voor de hele Vlaamse Leemstreek kenmerkend. Voorts 
valt het breed golvende reliëf op. Dit is het gevolg van de afplatting van de leemmantel die gelegen is op 
een ouder en meer geaccidenteerd reliëf. In Droog-Haspengouw bevindt zich de waterscheidingslijn (ca. 
130 m TAW4) tussen de Demervallei (Scheldebekken) en de Jekervallei (Maasbekken). Tussen Riemst en 
Bilzen wordt de waterscheidingskam gevormd door een breder zacht golvend plateau met daarnaast 
smalle valleibodems.  
 

 
Fig. 5 – Het typische landschap van Droog-Haspengouw 

 
De grondwaterstand is in dit deel van Haspengouw van oorsprong laag, wat nog versterkt werd door de 
aanleg van het Albertkanaal (zie verder). Het droge karakter van dit deel van Haspengouw is grotendeels 
te wijten aan de uitstekende doorlaatbaarheid van de tertiaire ondergrond, m.n. krijt, lokaal bestempeld 
als mergel. De Jeker is de enige rivier die doorheen het gebied stroomt. De Jekervallei wordt gekenmerkt 
door steile valleihellingen die ingesneden zijn in het secundaire krijtsubstraat. Stroomopwaarts (buiten 

 
3 Met het gehucht Heukelom 
4 Tweede Algemene Waterpassing, referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen in België worden uitgedrukt. Een TAW-hoogte van 0 meter 
is gelijk aan het gemiddeld zeeniveau bij laagwater te Oostende.  
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het werkgebied) wordt de vallei breder en is het reliëf minder scherp geaccentueerd, is de vallei breder 
en zijn de hellingen flauwer. 

1.2.1.1.2. Mergelland of het krijtplateau van Millen-Riemst 

Het Mergelland, met Val-Meer, Zichen-Zussen-Bolder en Kanne, is een onderdeel van Droog-Haspengouw 
en wordt zo genoemd omdat mergel, de tertiaire geologische sokkel, op verschillende plaatsen dagzoomt. 
Deze mergel werd in het verleden niet enkel gebruikt als grondstof voor het optrekken van gebouwen, 
maar ook als grondverbeteraar. In dit krijtsubstraat bevinden zich kunstmatige grotten zoals te Kanne en 
Zichen-Zussen-Bolder. Karstverschijnselen, maar ook historische roofbouw, zorgen ervoor dat zowel 
natuurlijke holten in de ondergrond als deze groeven kunnen instorten. De Sint-Pietersberg, gelegen aan 
de overkant van de Jekervallei, vormt een gebied met een uitzonderlijke wetenschappelijke en biologische 
waarde. Het grootste gedeelte is gelegen boven 100 m TAW en wordt gekenmerkt door een typisch 
grasland (zie verder).  

1.2.1.1.3. Vochtig-Haspengouw  

Dit gedeelte van Haspengouw is grotendeels gelegen beneden de 70 m TAW en omvat de 
(deel)gemeenten Hoeselt, Romershoven, Schalkhoven, Sint-Huibrechts-Hern en Werm5, Genoelselderen, 
Membruggen, Rijkhoven, Bilzen, Hoelbeek, Beverst en Eigenbilzen. Het vormt met de Demervallei de 
overgang naar de Kempen. Vochtig-Haspengouw wordt gekenmerkt door een meer zandige bodem en de 
aanwezigheid van kleine waterlopen en bronnen. Verschillende van de waterlopen werden in de loop der 
jaren rechtgetrokken en ingedamd om de toevoer voor de watermolens te kunnen garanderen (zie 
verder). In tegenstelling tot het droge gedeelte van Haspengouw is de ondergrond rijk aan ondoorlaatbare 
(tertiaire) sedimenten die almaar dikker worden; de krijtformaties hebben zo minder invloed op het reliëf. 
Kenmerkend voor Vochtig-Haspengouw is de zogenaamde differentiële erosie waarbij zachtere zandlagen 
sneller eroderen dan resistente kleilagen. Door terugschrijdende bronerosie wordt het overgangsgebied 
tussen Droog- en Vochtig-Haspengouw (tussen 70-100 m TAW) gekenmerkt door een grotere 
reliëfintensiteit met steilere hellingen.  
 

1.2.1.2 Maasvallei 

Een klein deel van het werkgebied behoort tot de Maasvallei. Het gaat om het dorp Moelingen. Al sinds 
het begin van het Pleistoceen, circa 2,58 miljoen jaar geleden, heeft de Maas een grote invloed op het 
Zuid-Limburgse landschap. De rivier zette immers in het gehele gebied grind, zand en andere materialen 
af. Deze bedekken vrijwel overal de oudere afzettingen uit het Tertiair. Het landschap dat tijdens het 
Mioceen naar boven werd getild, werd ingesneden door de Maas. De huidige Maasvallei kwam echter pas 
ca. 500.000 jaar geleden tot stand wanneer de Maas zich een weg baande door haar eigen puin. Hierna 
ontstond er een breed en ca. tweehonderd meter diep dal waarin in totaal 31 rivierterrassen werden 
gevormd. Dit gebeurde voornamelijk gedurende het Pleistoceen, toen koude perioden en warmere 
perioden elkaar afwisselden. De koude perioden worden enerzijds gekenmerkt door de aanvoer van 
sediment en door een vlechtend rivierpatroon, en de warmere perioden door een toename van vegetatie 
en door een vermindering van sediment. Hierdoor kon de rivier zich, mede door de snelheid van het water, 
dieper insnijden. De wisselwerking tussen deze beide processen heet terrasvorming6. 

 
5 Alt-Hoeselt en Onzelievevrouwparochie zijn ook woonkernen, maar geen deelgemeenten. 
6 http://cartogis.ugent.be/geologis/quartair/kempisch_plateau. 



 

 
Fig. 6 – De maasvallei ter hoogte van Kanne-Caestert (Riemst) 

 
De bedding van de Maas is bedijkt met een seminatuurlijke zomerdijk (ophoging van de natuurlijke 
oeverwal) en dikwijls met een artificiële winterdijk. 
 

Fig. 7 – De maasvallei ter hoogte van Moelingen (Voeren) 
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1.2.1.3 De Limburgse Kempen 

Aangezien slechts een minieme fractie van het werkgebied van de IOED het plateau van de hoge kempen 
bestrijkt (minder dan 1%), wordt hier niet verder op ingegaan. Dit gebied biedt weliswaar kansen op het 
vlak van samenwerking met de inrichters van het Nationaal Park Hoge kempen. In die hoedanigheid zullen 
ze toegevoegd worden aan de potentiële partners (zie 1.3.4). De graslanden en bossen van Munsterbilzen 
en Eigenbilzen vormen mee de overgang tussen Haspengouw en de Kempen en zijn sinds begin 2020 
toegevoegd aan het uitgebreide Nationaal Park.  
 

 
Fig. 8 – Het heuvelachtige en groene karakter van de Voerstreek 

1.2.1.4 Voerstreek 

Strikt geologisch gezien behoort de Voerstreek (‘s Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren, Sint-Pieters-
Voeren, Veurs) tot het Haspengouwse leemplateau en dit omwille van gelijkaardige geologische 
ontstaansprocessen en, in meer of mindere mate, de aanwezigheid van löss. De hoogteverschillen zijn 
echter veel meer uitgesproken – 50 m TAW aan de monding van de Berwijn in de Maas en tot aan 281 m 
TAW op de Hagelstein, het hoogste punt van Vlaanderen – dan in de rest van Haspengouw en bovendien 
zijn er meer bronnen aanwezig. Ook het feit dat de tertiaire sokkel, met name mergel en vaak ook andere 
formaties, hier soms dagzomen, draagt bij aan de aparte benadering van het gebied. 
 
De Voerstreek wordt gekenmerkt door verschillende beekdalen waarvan slechts fragmenten in 
Vlaanderen liggen. De Voer ligt met uitzondering van de benedenloop integraal in Vlaanderen. In de 
bovenloop stroomt ze over een gedeelte ondergronds wat een typisch verschijnsel is in kalkrijke 
gesteenten. De Berwijn mondt in Moelingen uit in de Maas. 

1.2.1.5 Land van Herve  

In het Land van Herve (Remersdaal, Teuven) dagzomen carbonische en devonische gesteenten samen met 
latere formaties waaronder deze uit het Krijt. Het bestaat uit een klein plateau met talrijke droge dalen. 
Midden op dit plateau komt er een smalle hoefijzervormige heuvelrug voor. Deze rug steekt zo'n 60m 
boven het plateau uit en bestaat uit Krijtformaties. De heuvelrug kan beschouwd worden als een 
getuigenheuvel. De basis van de heuvel wordt gevormd door een kleilaag die meer weerstand biedt aan 



erosie dan de daarboven liggende krijtlagen. Door terugschrijdende erosie van de Berwijn en haar 
zijriviertjes in oostelijke richting erodeerde het krijt bijna volledig weg7. 
 
 
  

 
7 http://cartogis.ugent.be/geologis/geologis/323_land_van_herve.html. 
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1.2.2 Historische context  

Het volgende hoofdstuk tracht duizenden jaren geschiedenis op enkele pagina’s samen te vatten. De tekst 
is grotendeels gebaseerd op algemene kennis van de geschiedenis en het onroerend erfgoed van de regio. 
Het is dan ook weinig zinvol voor iedere feitelijkheid een bronvermelding toe te voegen. We wensen in 
het algemeen te verwijzen naar de bestaande inventarissen, zoals de CAI en de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed, de inleidende hoofdstukken van F. Schlusmans in Bouwen door de eeuwen heen 
(1990, 1992 en 1996), Het Haspengouws landschap in evolutie van P. Diriken (2013), de Geschiedenis van 
de Nederlanden van Blom & Lamberts (2005) en Het landschap vertelt van N. Ceunen (2011) als belangrijke 
bronnen voor dit hoofdstuk. 
 
 

1.2.2.1 Prehistorie (300.000-2.500 v. Chr.) 

De oudste sporen van menselijke aanwezigheid in 
het werkgebied dateren uit het 
middenpaleolithicum (de zogenaamde 
middensteentijd). Dat is ongeveer 300.000 jaar 
geleden, het tijdperk dat de allereerste mensen, 
waarschijnlijk de homo heidelbergensis, onze 
gewesten binnenkwamen. Zij leefden in onze 
gebieden in openluchtkampementen, leefden van 
jacht en pluk en vermoedelijk ook van visvangst; 
het waren jagers-verzamelaars, een levenswijze 
die tot het neolithicum, de zogenaamde nieuwe 
steentijd, gangbaar zal zijn. De reden waarom ze 
naar onze gebieden afzakten had ongetwijfeld te 
maken met de jachtdieren en de plaatselijke 
vuursteen die hier en daar dagzoomde. Plaatsen 
waar artefacten werden gevonden zijn de sites 
Lafelt-Helleweg en Voeren-Snauwenberg8. 
Wanneer het weer te koud werd omwille van de 
ijstijden verdwenen deze jagers-verzamelaars 
opnieuw richting zuiden. De Maasvallei diende 
hiervoor als corridor. 

Fig. 9 – Prehistorische artefacten uit de magadaleniaansite van Kanne 
 
Tijdens de periode die het jongpaleolithicum wordt genoemd, zien we in het werkgebied vanaf 16.000 v. 
Chr. opnieuw mensen verschijnen. Van dan af kennen we een onafgebroken menselijke aanwezigheid in 
het gebied. Plaatsen waar artefacten werden gevonden zijn de sites in Kanne (langs het Albertkanaal)9. Na 
deze periode komt het mesolithicum. Hiervan kennen we verspreide vondsten in het werkgebied, maar 
tot nog toe werd geen enkele site op een wetenschappelijke manier onderzocht. Het mesolithicum wordt 
gekenmerkt door het gebruik van zogenaamde microlieten, uiterst kleine vuurstenen artefacten.  

 
8 http://cai.erfgoed.net. 
9 Ibid. 



Het landschap is een toendralandschap. Door de verandering van het klimaat tijdens het Holoceen komt 
een loofwoud opzetten. 
 
Vanaf 5000 v. Chr. zien we weer grote groepen in het landschap verschijnen, de zogenaamde lineaire 
Bandkeramiekgroepen. Zij waren de eerste boeren die het landschap ontgonnen. Zij bouwden grote 
huizen in vakwerk en vervaardigen een typische soort aardewerk die voor archeologen dienst doet als 
gidsfossiel. Een van de allergrootste vindplaatsen in de regio bevindt zich op de Staberg in Rosmeer. 
Daarnaast vinden we de Bandkeramiek verspreid over gans Haspengouw terug: Herderen, Riemst, Zussen, 
Zichen, Mopertingen, Kleine en Grote Spouwen,…10 In oktober 2016 liep ook een openbaar onderzoek tbv. 
de vaststelling als archeologische zone van enkele sites uit deze periode.  
 

1.2.2.2 Metaaltijden (2.500 v. Chr.- 52 v. 
Chr.) 

Aan het einde van de steentijd kreeg de 
prehistorische mens de beschikking over 
een metaal dat hij kon bewerken: koper. 
Kopererts komt voor op de Balkan, in 
Centraal-Europa, op het Iberisch 
schiereiland en in Engeland. Op de Balkan 
maakten mensen al vanaf 4500 v. Chr. 
werktuigen en sieraden van koper. 
Incidenteel kwamen zulke voorwerpen in 
onze streken terecht, maar koperen 
werktuigen zijn zeker niet algemeen 
gebruikt. Om koper te bewerken, moest 
men het verhitten tot 1083°C. Later bleek 
dat koper gemakkelijker smolt als er tin aan 
werd toegevoegd. Het nieuwe materiaal 
dat hierdoor ontstond, brons, was sterker 
dan steen en geschikt voor nieuwe vormen 
van bewerking, zoals gieten en hameren. 
Door de uitvinding van dit nieuwe metaal 
veranderde de samenleving sterk. Het 
nieuwe tijdperk dat hiermee begon, heet 
de bronstijd en duurde van 2000 v. Chr. tot 
800 v. Chr. (Vanderbeken & Vansant 2015) 
 

Fig. 10 – (Delen van) bronstijdgrafcirkels in Vroenhoeven (Riemst) 
 
De bronstijd is niet goed vertegenwoordigd in het werkgebied. De eerlijkheid gebiedt wel te vermelden 
dat deze periode voornamelijk is gekend via het onderzoek van grote grafvelden (o.a. vlakbij in Neerharen-
Rekem). In de regio kennen we de nederzetting op de industriezone Europark in Lanaken (Vanderbeken 
2011). Typisch voor deze periode is niet alleen het eerste gebruik van metaal in onze gewesten, maar ook 

 
10 Ibid.  



 

 

 23 

het fenomeen van de zogenaamde zwervende erven: een generatie bouwt een aantal huizen, de volgende 
bouwt iets verder opnieuw haar huizen, en dit gedurende verschillende opeenvolgende decennia. 
 
Recent in 2019 werden eerder onverwachts de resten aangesneden van een bronstijdnederzetting. Deze 
kwam aan het licht tijdens een grootschalig onderzoek in Merem (Bilzen). De studie is op dit moment nog 
in volle gang waardoor er nog geen conclusies kunnen getrokken worden11. 
 
Vanaf ca. 800 v.Chr. wordt het gebruik van ijzer gemeengoed. De ijzertijd is de periode waarin dorpen de 
potentie hebben om uit te groeien tot kleine steden (weliswaar niet in het werkgebied), een 
klassenmaatschappij ontstaat en territoria van stammen grote omvang aannemen. Over de stammen en 
hun gewoonten vinden we informatie bij enkele Romeinse auteurs zoals Tacitus en Strabo. Voor de komst 
van de Romeinen maakte de regio deel uit van het stamgebied van de Eburonen. Historisch gezien weten 
we verder echter weinig over deze periode. De archeologie is de belangrijkste kennisbron over de manier 
van leven.  
 

Fig. 11 – Opgraving van een ijzertijdspieker op Spelver-Bilzen (2013) 
 
De ijzertijd is in de regio goed vertegenwoordigd. De ijzertijdboeren bouwden in ongeveer dezelfde trant 
als voorheen, maar hun huizen waren aanzienlijk kleiner. Archeologen troffen sporen van de ijzertijd aan 
in Grote Spouwen, Hees, Rosmeer, Waltwilder, aan de Tongersestraat in Bilzen, op de Bilzerse markt en 
op de terreinen van industriezone Bremakker (vroeger: Spelver), in Lafelt aan de groeve Nelissen en in 
Kleine en Grote Spouwen.12 
 
We kunnen in de metaaltijden spreken van een zekere ontginning van het landschap (natuurlijk loofbos 
werd gekapt en omgevormd tot akkers), maar dit liet in het huidige landschap geen echte materiële sporen 

 
11 Pers. Comm. Martijn Bink, VUHBS, februari 2020 
12 http://cai.erfgoed.net. 



na (Vanneste 2000). In de late ijzertijd is ook de vroegste mergelontginning te plaatsen. Plinius en Varro 
vermelden in hun geschriften dat de Eburonen hun akkers vruchtbaar maakten door ze te bestrooien met 
“marga” (Bats 1989).  
 
Recent inventariswerk leverde ook nog sporen op van enkele grafstructuren in het Munsterbos en op het 
plateau van Caestert. Op basis van de vorm worden ze voorlopig ondergebracht in deze periode. Verder 
onderzoek zal dit echter moeten uitwijzen. Er werd in ditzelfde kader ook een mogelijk gracht-walsysteem, 
geljkaardig aan dat van Kanne-Caestert waargenomen. Ook hier zal verder onderzoek klaarheid moeten 
brengen. 
 

1.2.2.3 Romeinse periode (52. V. Chr.- 476 n. Chr.) 

Tussen 57 v.Chr. en 51 v.Chr. veroverden de Romeinen het gebied. Dit liep uit op een nagenoeg volledige 
uitroeiing van de stam de Eburonen. Een verslag van de gebeurtenissen lezen we in Caesars ‘Commentarii 
de bello Gallico’. Waarschijnlijk werd het ontvolkte gebied toegewezen aan de Tungri, een Germaanse 
stam. Het werd onder de naam Civitas Tungrorum ondergebracht bij de provincia Belgica, met Atuatuca 
Tungrorum, het huidige Tongeren, als hoofdstad. Maastricht werd in de 3de eeuw opgericht als castellum 
op de maasovergang. De rivier was belangrijk voor de ontsluiting van het gebied. De Maas vormt – samen 
met de heirbaan Bavai-Keulen, die via Tongeren en Maastricht liep – een belangrijk verbindend element 
dat de latere culturele en politieke eenheid tussen Luik, Maastricht en de rest van Haspengouw en het 
Maasland zou bevorderen (Schlusmans 1990). 
 
De nabijheid van de Maas en de steden Maastricht en Tongeren, met hun knooppunten van wegen, had 
haar invloed op de kolonisatie van de regio. Het buitengebied was letterlijk bezaaid met kleine Romeinse 
dorpjes, kleine landhuizen en grotere, meer rijkere villadomeinen, te vergelijken met ranches in het Wilde 
Westen. In nagenoeg alle deelgemeenten van het werkgebied werden in meer of mindere mate 
archeologische sporen van Romeinse aanwezigheid aangetroffen. De best onderzochte vindplaatsen zijn 
deze van Kleine Spouwen-Schildstraat en Voeren-Hoeneveld13; niet geheel toevallig locaties waar 
grootschalig grondverzet plaatsvonden (Vanderbeken 2007, 2008; Vanderbeken & Vansant 2013, 2014).  
 
Op verschillende plaatsen zijn delen van de tracés van Romeinse heirbaan bewaard gebleven, o.a. in 
Vroenhoven (Riemst). In Voeren werd een deel van de Romeinse weg naar Aken aangetroffen 
(Vanderbeken & Vansant 2014), in Bilzen een deel dat van Tongeren mogelijk richting de Maasvallei liep 
of richting de Kempen, de zogenaamde Kempenroute (Vanderbeken & Vansant 2020). 
 
De meer gegoede klasse begroef hun doden onder de zogenaamde tumuli. Resten hiervan zijn terug te 
vinden in Vroenhoven, Kanne, Grote Spouwen, Waltwilder en, in de vorm van foto’s en documentatie, in 
Sint-Huibrechts-Hern14. In Herderen is een exemplaar gaaf bewaard. De gewone man werd in meer 
bescheiden graven de laatste eer bewezen. Mooie voorbeelden hiervan vonden archeologen in Kleine 
Spouwen en in Voeren.15 
 

 
13 Ibid.  
14 http://cai.erfgoed.net. 
15 http://cai.erfgoed.net. 
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Fig. 12 – Tumulus (Gentombe) in Herderen  

 
 
Op de vruchtbare leemgrond werd op grote schaal aan akkerbouw gedaan, o.a. om de soldaten te 
bevoorraden die de oostelijke Rijngrens bewaakten (Diriken 2013). Het gebruik om de akkers te ‘mergelen’ 
namen de Romeinen over van de plaatselijke bevolking. 
 
In de tweede helft van de 3de eeuw staken Franken de Rijn over en plunderden de streek. Vele 
villadomeinen werden verwoest en niet meer heropgebouwd. De Romeinen trokken zich terug achter de 
Maas. Met de val van Keulen in het midden van de 5de eeuw, kwam een einde aan de Romeinse 
aanwezigheid in de regio (Schlusmans 1996).  
 
Volgens de meest gangbare theorie zijn alle sporen van de Gallo-Romeinse ontginningen in het landschap 
verdwenen. Door de terugval van de bevolking herstelde het bos zich gedeeltelijk. Bovendien zouden de 
ontginningen van de vroege middeleeuwen de Romeinse patronen overschreven hebben (Vanneste 
2000). Sommige onderzoekers, m.n. Bonnie (2009), trekken dit echter in twijfel en beschrijven dat er wel 
degelijk Romeinse patronen tot op vandaag aanwezig zijn.  
 
 
 
 
 
 
 



1.2.2.4 Middeleeuwen (476 n. Chr.- 1550) 

1.2.2.4.1. Vroege middeleeuwen (476 n. Chr. - 1000) 

* Politieke en historische context 
De vroege middeleeuwen zijn in deze regio, zoals elders, een duistere periode. Er zijn geen historische 
bronnen en de archeologische gegevens zijn fragmentarisch.  
 
Na het verdwijnen van de Romeinen werden de Franken, een Germaanse stam, de nieuwe elite. De 
Frankische dynastie van de Merovingers, en hun opvolgers de Karolingers (Karel de Grote) bouwden hun 
rijk uit tot de machtigste staat sinds de val van het West-Romeinse Rijk. De kern van hun rijk lag in het 
gebied tussen Maas en Rijn, met o.a. Aken en Herstal als belangrijke centra.  
 
In de 7de eeuw werd de abdij van Munsterbilzen gesticht (door de heilige Landrada) op een Merovingisch 
domein. De abdij zou een belangrijke rol spelen in de christianisatie van de noordelijk gelegen gebieden 
(de huidige Kempen) en zal uitgroeien tot een van de invloedrijkste religieuze instituten in de regio. 
Belangrijk voor de kerstening van de streek waren Sint-Lambertus van Maastricht en zijn opvolger Sint-
Hubertus, die de bisschopszetel in 718 naar Luik verplaatste (cf. de vele parochiekerken gewijd aan beide 
heiligen). Maastricht en Luik, gunstig gelegen langs de Maas, ontwikkelden zich tot bloeiende centra, ten 
nadele van Tongeren. Het buitengebied profiteerde wellicht mee van deze bloei. Voeren wordt in 878 
vermeld als een Karolingisch kroondomein, dat mee instond voor de bevoorrading van het hof in Aken 
(Schlusmans 1992, 1996).  
 
Invallen van de Vikingen verstoorden in de 9de eeuw deze verder relatief rustige periode. Vanaf de 9de 
eeuw viel het Karolingische rijk meer en meer uit elkaar. De regio behoorde na de laatste deling van het 
Frankische Rijk tot aan de nieuwe tijd tot het Heilig Roomse Rijk. Dit was een vrij losse statenbond. De 
plaatselijke heren hadden het in de praktijk voor het zeggen. Zij trachtten steeds hun machtssfeer te 
vergroten en waren vaak in oorlog verwikkeld met hun buren. Oude gouwen en graafschappen 
verbrokkelden en nieuwe ontstonden. Enkele heren wisten een grote machtspositie te verwerven.  
 
* Sporen in het onroerend erfgoed 
In de vroege middeleeuwen worden archeologische sporen van de vroegere mens een beetje flou. De 
reden hiervoor is dat de huidige dorpen (en steden) mogelijk ontstaan zijn en teruggaan tot deze periode. 
En laat een dorp of stad nu net de plaats zijn waar veel gebouwd werd in de voorbije eeuwen. Veel rest er 
ons dus niet meer. Toch zijn er plekken waar vondsten uit die periode gevonden werden. Zo ontdekten 
archeologen in Hoeselt, bij de realisatie van een appartementsgebouw, en in Rosmeer, bij een onderzoek 
naar een Romeinse villa, verschillende Merovingische graven. Sporen van huizen werden er (nog) niet 
aangetroffen. Daarop was het wachten tot in Munsterbilzen in 2006 de ‘doortocht’ (de hoofdweg) werd 
heraangelegd. Tijdens dit onderzoek kwam een bescheiden Merovingische woning aan het licht. Op 
diezelfde plaats werden ook sporen gevonden van de befaamde Karolingers. Zij begroeven hun doden in 
zogenaamde boomstamgraven waarbij half uitgeholde boomstammen als kist dienden. In de Remise in 
Munsterbilzen is zo’n prachtig geconserveerd graf tentoongesteld (Vanderbeken & Vansant 2011).16 

 
16 http://cai.erfgoed.net. 
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De vroegmiddeleeuwse ontginningsfase (4de-6de eeuw) 
wordt beschouwd als de eerste blijvende 
ontginningsfase, herkenbaar in het landschap: 
geconcentreerde bewoning, met aansluitend open 
akkerland en woeste gronden, die gemeenschappelijk 
bezit zijn en bedoeld zijn als graasplaats voor het vee 
(Vanneste 2000). Door de beperkte kennis uit deze 
periode valt hier echter weinig concreets over te 
zeggen. Vele toponiemen in de regio hebben wel hun 
oorsprong in de vroege middeleeuwen: namen op –
ingen (ignum, heimat van…) zoals Mopertingen, 
Vlijtingen; namen op –(h)oven (hof/hofum, hoeve) 
zoals Romershoven, Schalkhoven, Rijkhoven, 
Vroenhoven, en namen op –em/-om (-haim/heim, 
woonstede) zoals Heukelom, Merem (Diriken 2013).  
 

Fig. 13 – Boomstamgraf in Munsterbilzen (2006) 
 
 

1.2.2.4.2. Volle en late middeleeuwen (1000-1550) 

* Politieke en historische context 
In 980 schonk de Roomse keizer de heerlijke rechten aan de bisschop van Luik. Zo ontstond het 
prinsbisdom Luik, waar de bisschop naast geestelijke ook wereldlijke macht had. Vanaf de 12de eeuw 
verzwakte de band tussen de Duitse keizer en de prinsbisschoppen. Deze laatste gingen zich meer en meer 
als onafhankelijke vorsten opstellen.  

 
 
Fig. 14 – Het graafschap 

Loon (of Looz)17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 "Grafschaft Hennegau 1250" by Gustav Droysen - Allgemeiner historischer Handatlas. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons - 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grafschaft_Hennegau_1250.PNG#mediaviewer/File:Grafschaft_Hennegau_1250.PNG. 



Ten noorden van het prinsbisdom en ten oosten van het hertogdom Brabant ontstond in de 11de eeuw 
(1015/1018) het graafschap Loon. De graven waren vazallen van de Duitse keizer. Bilzen was een van de 
Loonse steden met stadsvrijheden en ontwikkelde zich tot een klein handelscentrum. De graven van Loon 
slaagden er niet in een duurzame machtspositie te verwerven tussen hun machtige buren de prinsbisschop 
van Luik en de Hertog van Brabant. In het zuiden van hun gebied wierpen ze in de 12de eeuw een 
burchtengordel op als verdediging tegen de expansiedrang van de prinsbisschop. Mogelijk speelde ook 
Bilzen hierin een rol (cf. de verhalen over de Borreberg, zie Maurissen 2011). Tot op vandaag zijn er echter 
geen materiële sporen van een vesting gevonden.  
 
Door het stijgende belang van de handelsweg Brugge – Keulen kregen de hertogen van Brabant vanaf de 
13de eeuw meer en meer interesse in de gebieden ten oosten van de Maas. Het conflict met het 
prinsbisdom werd beslecht in de slag van Steps te Montenaken (1213) in het voordeel van Luik. In het 
midden van de 13de eeuw slaagde Brabant er wel in om het graafschap Dalhem (waartoe ’s-Gravenvoeren, 
Moelingen en Sint-Martens-Voeren behoorden) in te lijven en na de slag van Woeringen in 1288 ging ook 
het hertogdom Limburg (Teuven, Remersdaal) op in het hertogdom Brabant. De Brabantse enclave ten 
oosten van de Maas werd van de rest van het hertogdom gescheiden door het prinsbisdom. (Schlusmans 
1992) 
 

 
Fig. 15 – Het Bourgondische rijk18 
 
 
 
In 1336 overleed graaf Lodewijk IV van Loon 
kinderloos. Er ontstond een reeks conflicten 
die uitmondden in de inlijving van Loon bij 
het prinsbisdom Luik in 1366. Bilzen werd 
een van de “Bonnes Villes” van Luik, die recht 
hadden op vertegenwoordiging in de “Tiers 
Etat” dat samen met de prinsbisschop de 
wetgevende macht uitoefende. Het statuut 
gaf ook het recht om een stadswal op te 
trekken en een perron (of peroen) op te 
richten als symbool van de Luikse vrijheid. 
Binnen de wallen werd Luiks recht 
gesproken, het platteland behield een zekere 
autonomie en bleef onder het Loonse recht. 
(Schlusmans 1996) 
 
De Duitse Orde, een van de geestelijke 
ridderorden die ontstonden tijdens de 
kruistochten, stichtte in 1220 de 
landcommanderij Alden Biesen in Rijkhoven. 
Onder de landcommanderij ressorteerden 
verschillende commanderijen, waaronder 

 
18 http://europeanhistory.boisestate.edu/latemiddleages/1300tour/23.shtml. 
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Sint-Pieters-Voeren, dat in 1242 door de plaatselijke heer aan de orde werd geschonken. Beide 
commanderijen behoren tot op vandaag tot de meest monumentale gebouwde sites in de regio.  
 
De 14de en 15de eeuw worden gekenmerkt door de strijd tussen de prinsbisschoppen en de steden, die in 
opstand kwamen tegen de hegemonie van de prinsbisschoppen. Deze strijd nam in de 15de eeuw 
“nationale” dimensies aan. De prinsbisschoppen wendden zich tot de Bourgondische hertogen voor hulp, 
terwijl de steden een bondgenootschap sloten met de Franse koning. De Bourgondiërs kregen op het 
einde van de 14de eeuw ook zeggenschap over Limburg en de landen van Overmaas. In 1430 werd Brabant 
met zijn Overmase gebieden deel van het Bourgondische rijk. De Bourgondiërs versloegen de Luikse 
steden in 1465 bij Montenaken en Luik werd gedegradeerd tot Bourgondisch protectoraat. Na de dood 
van de Bourgondische hertog Karel de Stoute in 1477, schonk zijn dochter Maria van Bourgondië, de 
steden hun privileges terug. Door het huwelijk van Maria met Maximiliaan van Oostenrijk, werden de 
Bourgondische gebieden deel van het Habsburgse rijk.  
 

 
Fig. 16 – de motte van Millen (Riemst) 

 
Het einde van de 15de eeuw wordt gedomineerd door de strijd om de prinsbisschoppelijke zetel tussen de 
machtige familie van der Marck, gesteund door de Franse koning, en de prinsbisschoppen Louis de 
Bourbon en Jean de Horne, die steun krijgen van Maximilaan van Oostenrijk. In dit conflict werd Bilzen in 
1483 door de troepen van de Horne ingenomen en verwoest (Schlusmans 1996).  
 
Het Habsburgse rijk kende zijn hoogtepunt onder Karel V (1500-1558). Keizer Karel slaagde er in 1548 in 
om de Habsburgse Nederlanden te verenigen en te onttrekken aan het gezag van het Duitse Rijk, zodat 
het gebied de facto onafhankelijk werd. Bij de nieuwe indeling van het Duitse rijk werden Limburg en de 
landen van Overmaas samen met de rest van de Habsburgse Nederlanden in gedeeld bij de Bourgondische 
Kreits. Het prinsbisdom Luik werd ingedeeld bij de Westfaalse Kreits. Luik behield echter zijn 
zelfstandigheid binnen het Habsburgse rijk en probeerde een neutraliteitspolitiek te voeren tussen 



Frankrijk en de Duitse keizer. Het huidige Voeren behoorde in het midden van de 16de eeuw zo tot de 
Habsburgse Nederlanden. Bilzen, Hoeselt en Riemst vielen onder het prinsbisdom.  
 
 
* Sporen in het onroerend erfgoed 
Terwijl verschillende dorpen hun oorsprong vinden in de vroege middeleeuwen, zijn zeker vanaf de volle 
middeleeuwen de meeste dorpen en parochies gevormd. De meeste dorpen liggen op een heuvelflank, in 
de nabijheid van water. Sommige dorpen ontstaan op een plateau.  
Dankzij de vruchtbare bodem heeft een dorp in Haspengouw niet zo veel grond nodig om in zijn eigen 
voedselbehoeften te voorzien. Er ontstaan daarom vele kleine dorpjes. De woeste gronden worden in 
deze regio al vanaf de 9de eeuw omgezet in akkerland (Vanneste 2000). De Haspengouwse dorpen zijn 
geconcentreerde dorpen, met daar rond een groene gordel van tuinen en boomgaarden, de hortus. 
Daarbuiten is het grootste deel van het areaal akkerland, met verspreid bossen. Hiertussen liggen 
verspreid de heerlijke domeinen met motten en kastelen. 
 
De huizen staan in Droog-Haspengouw dicht op elkaar om geen vruchtbare landbouwgrond verloren te 
laten gaan. Het zogenaamde hoopdorp domineert. In Vochtig-Haspengouw zijn meer nattere gronden, die 
als weiland dienen, en is de bewoning iets meer gespreid. Hier komen overwegend straatdorpen voor. 
Ieder dorp heeft zijn kerk, wat nogmaals de rijkdom van het gebied illustreert. Buiten de kernen vinden 
we molens, herbergen, kasteel- en abdijhoeves. De westelijke Voerdorpen sluiten aan bij dit 
Haspengouwse type. In het land van Herve is de bewoning meer verspreid.  
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Fig. 17 en 18 –  Ferrariskaart – Droog-Haspengouw (boven), Vochtig-Haspengouw (onder)19 

 
 
Er wordt nog grotendeels in hout gebouwd. In de middeleeuwen komt de vakwerkbouw, zoals die in onze 
regio tot ver in de 19de eeuw werd toegepast, tot 
ontwikkeling. 
 
Vanaf de 11de/12de eeuw worden de belangrijke 
gebouwen, zoals kerken en burchten (gedeeltelijk) in 
steen opgetrokken. In de romaanse periode wordt silex  
gebruikt, vanaf de 14de eeuw domineert mergel 
(Schlusmans 1990, 1992, 1996). O.a. de Caestertgroeve, 
die in bezit was van de prins-bisschoppen van Luik, 
ontstond in deze periode. Een aantal roettekeningen op 
het plafond van de groeve werden met behulp van 
koolstof-14-datering in de 14de eeuw gedateerd  
(Speelberg & Zilverschoon 2007). 
 
Op enkele na komen alle archeologische sporen uit de 
twee belangrijkste locaties in deze periode: Bilzen-
centrum en Munsterbilzen. Op beide plaatsen stonden 
middelgrote Romaanse kerkjes met daar rond een bescheiden woonkern. In Bilzen werden resten 
gevonden van een houten kerkje uit de 8ste of 9de eeuw, en een eerste stenen kerk uit de 11de of 12de eeuw. 
Sporen van de woonkern werden in Bilzen-centrum aangetroffen bij de bouw van het woon- en 
winkelcomplex ‘de Commanderie’ aan de Romboutstraat. Daar werd tijdens het archeologisch onderzoek 
delen van een bootvormig huis aangetroffen (Vanderbeken & Vansant 2013).20  
 

 
19 http://www.kbr.be/collections/cart_plan/ferraris/ferraris_nl.html. 
20 http://cai.erfgoed.net 

Vakwerkbouw is een houten skelet bestaande uit 

achter elkaar geplaatste gebinten van verticale stijlen 

en horizontale balken, verstevigd met schuine 

schoren. Het skelet vormt de dragende structuur voor 

het dak. Het werd aanvankelijk op de grond geplaatst, 

later op een stenen fundering. De vakken tussen het 

houten skelet worden ingevuld met vlechtwerk dat 

bestreken wordt met leem. Kenmerkend voor de 

regio rondom Luik is het gebruik van het 

ankerbalkgebinte en de grote afstand tussen de 

gebinten. Voeren onderscheidt zich hier van de rest 

van het werkgebied door het rijkelijk aanwenden van 

tussenstijlen en regels, waardoor een groot aantal 

kleine vakken ontstaat. (Schlusmans 1990, 1992, 

1996) 



Wanneer ze precies in de regio ontstonden is 
vooralsnog niet duidelijk, maar we zien in het 
werkgebied in deze periode talrijke mottes 
opgeworpen worden. De landschappelijke positie van 
de mottes is nagenoeg steeds dezelfde: op de rand van 
een plateau, in een watervoerende vallei, met uizicht 
op diezelfde vallei. Dergelijke mottes (of overblijfselen 
ervan) zien we in Millen, Membruggen, Beverst 
(alhoewel twijfelachtig), in Hoeselt en in Werm. 
 
Verder moeten we in deze periode rekening houden 
met de bekende versterkte plaatsen in de buurt. De 
oudste vondsten op de site van Jonckholt dateren uit 
het begin van de 13de eeuw. In de 14de eeuw wordt de 
torenburcht van Millen uitgebouwd tot een 
kwadratische waterburcht (Waegeman 2011).  
 
 
Fig. 19 – 10/13de-eeuwse kerktoren van Hoeselt (foto © Van Acker 

Pascal)  
 

 
Uit de volle en late middeleeuwen dateren de oudste 
bovengronds bewaarde gebouwde constructies. Het 
gaat m.n. om een aantal kerktorens in breuksteen of 
mergel uit de 11de, 12de, 13de en 14de eeuw; de oudste 
resten van de Sint-Stephanuskerk in Hoeselt (10de eeuw), 
de parochiekerken van Sint-Martens-Voeren en 
Moelingen (12de eeuw), de St.-Hubertuskerk in Hern, de 
abdijkerk van Sinnich in Teuven (13de eeuw), de kerken 
van Kleine-Spouwen, Hees, Rosmeer (14de eeuw). 
Daarnaast zijn enkele kerkkoren in mergel uit deze 
periode behouden (Bilzen, Martenslinde, Hern) 
(Schlusmans 1990, 1992, 1996). In het koor en de apsis 
van de kerk van Sint-Huibrechts-Hern werden in 1963  bij 
restauratiewerken door Raymond Lemaire 
muurschilderingen uit eind 13de, begin 14de eeuw 
teruggevonden.  
 
Fig. 20 – 14de-eeuwse fresco’s in de kerk van Sint-Huibrechts-Hern 

(foto © Vlaamse gemeenschap) 
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1.2.2.5 Nieuwe Tijden (1550-1750) 

1.2.2.5.1. Politieke en historische context 

De periode van de Nieuwe Tijd is zo mogelijk nog meer tumultueus dan de vorige. Door zijn ligging is de 
regio meermaals het decor voor de grote Europese oorlogen. Het gebied speelt in de 16de en 17de eeuw 
een belangrijke rol in de Tachtigjarige Oorlog. De voortdurende strijd om Maastricht, de poort naar het 
noorden of de sleutel tot het zuiden, eist een zware tol van het omliggende platteland. Burchten worden 
ingeschakeld in de verovering, dan wel de verdediging van de stad; de verschillende kamperende of 
doortrekkende troepen laten hun sporen na... Ook na de Tachtigjarige oorlog blijkt de regio het ideale 
speelveld om een aantal Europese oorlogen uit te vechten.  
 
In de Habsburgse Nederlanden ontstond al snel onvrede met de Spaanse heersers. Karel V en Filips II 
voerden een centralisatiepolitiek waarbij de macht van de lokale edelen werd ingeperkt. In de 
Nederlanden groeiden bovendien de aanhangers van de reformatie – de religieuze hervormingsbeweging 
die de basis vormt voor het protestantisme – terwijl Habsburg de rooms-katholieke religie voorstond en 
ketterij op harde wijze bestrafte. Daarenboven ging het ook economisch niet goed. Een aantal edelen (o.a. 
de befaamde graven van Egmont en Horne) lieten hun ongenoegen blijken. Toen Filips II de hertog van 
Alva aanstelde als landvoogd van de Nederlanden om weer orde op zaken te stellen, kwam Willem van 
Oranje in opstand. Het was het begin van een oorlog die, enkele onderbrekingen uitgezonderd, 80 jaar 
zou duren (1568-1648). De regio werd van in het begin betrokken bij de strijd. Willem verzamelde immers 
zijn legers in Duitsland en moest hier doortrekken op zijn weg naar Brussel, het centrum van de 
Habsburgse macht in de Nederlanden.  
 
De Maasovergangen speelden een belangrijke rol in de strijd; er werd voortdurend gevochten om het bezit 
van Maastricht, dat voor beide partijen cruciaal bleek. Het verloop van de oorlog was een opeenvolging 
van winsten en verliezen, dan voor de ene, dan weer voor de andere partij. De noordelijke Nederlanden 
(‘Nederland’) vormden zich stilaan tot een onafhankelijke republiek om, maar de zuidelijke Nederlanden 
(‘België’) konden of wilden zich niet losmaken van de koninklijke macht.  
 
Bij het beleg van Maastricht door Alexander Farnese, hertog van Parma, in 1579 werd de regio zwaar 
getroffen: sommige dorpen en gebouwen werden zwaar beschadigd, ingenomen en/of geplunderd. Bilzen 
werd in 1636 platgebrand (Schlusmans 1996). Het ganse platteland rondom Maastricht werd gedurende 
de hele Tachtigjarige Oorlog geteisterd door plunderende troepen van beide partijen. 
 
Het kasteel Navagne, gelegen aan de monding van de Berwijn in de Maas (Moelingen), werd door de 
Spanjaarden geconfisqueerd en vanaf 1632 omgebouwd tot een fort. (zie ook Vanderbeken 2017 en 
Hovens 2018) 
 
Het was vooral de landbouwbevolking die de last van de oorlog droeg (zie hiervoor Daenen & Mertens 
2008). De adel wist zich te verrijken door dienst te nemen in de legers van de katholieke vorsten, en door 
de cumulatie van ambten en heerlijkheden, die de regering in Brussel verleende om haar geldgebrek te 
bestrijden. Ook de stad Luik floreerde in de 17de eeuw economisch door de neutraliteitspolitiek van de 
prins-bisschoppen, waardoor een welstellende burgerij ontstond.  De adel verbouwde zijn kastelen. De 
stedelijke magistraten en kooplieden kochten landerijen waarop ze kasteelhoeven lieten bouwen 
(Schlusmans 1990). 



 

Fig. 21 – Het koninklijke fort Navagne 
 
Met de vrede van Münster (als onderdeel van de vrede van Westfalen) kwam in 1648 een einde aan de 
Tachtigjarige Oorlog. De Nederlandse Republiek werd als soevereine staat erkend. De zuidelijke 
Nederlanden bleven onder Spaans gezag. Het prinsbisdom bleef onafhankelijk. In de Maaslandse 
gebieden, die geen van beide partijen in het geheel hadden kunnen veroveren, werd de verdeling pas met 
het Partageverdrag in 1661 definitief. De huidige Voerense gemeenten werden Spaans. Dit had o.a. zijn 
gevolgen voor het fort van Navagne (zie ook Vanderbeken 2017 en Hovens 2018). 
 
Lang zou de rust niet duren. De regio werd opnieuw geteisterd bij de inval van Lodewijk XIV van Frankrijk 
in de zuidelijke Nederlanden in 1667 (de zogenaamde Devolutieoorlog), de oorlog tussen Frankrijk en de 
Verenigde Provinciën (1672-1678), de Negenjarige Oorlog (1688-1697) van Frankrijk tegen grote delen 
van Europa, de Spaanse Successieoorlog (1702-1713), waarna de Spaans Nederlanden overgingen naar de 
Oostenrijkse Habsburgers, en de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748). Een van de belangrijke 
veldslagen in deze laatste oorlog, de Slag van Lafelt (1747) speelde zich centraal in de beschreven regio af.  
 

1.2.2.5.2. Sporen in het onroerend erfgoed 

Archeologische vondsten uit de Nieuwe Tijd vallen nagenoeg allemaal onder de noemer 
conflictarcheologie. De archeologie vormt naast historische en archivalische bronnen dan ook een 
belangrijke aanvulling op onze kennis over de vele conflicten in de regio. Meest tot de verbeelding 
sprekende sites zijn de schans van Navagne en het slagveld van Lafelt.  
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Fig. 22 – De Nederlanden tussen 1648 en 179521 
 
Het alledaagse leven van rijk en arm wordt vanaf deze periode meer en meer geïllustreerd in het huidige 
gebouwde en onbebouwde cultuurlandschap.  Het landgebruik veranderde weinig ten opzichte van de 
vorige periode. Landbouwbedrijven waren gemengd en zelfvoorzienend. Woningen en hoeves bleven in 
vakwerkbouw opgetrokken. De uitzonderlijke bewaarde voorbeelden uit de 16de en 17de eeuw zijn een 

 
21 http://histoforum.net/ontstaan/k13.htm. 



woning in Mennekesput in ’s-Gravenvoeren, een hoeve in de Begeveldstraat in Beverst en het 
opmerkelijke hof van Eggertingen in Millen. Opvallend is de overkragende verdieping bij elk van deze 
gebouwen. Enkel op de vruchtbare leemgronden van Droog-Haspengouw werden vanaf de 17de eeuw de 
belangrijke hoeven in steen opgetrokken. O.a. hoeve Kuesses in Herderen, hoeve Henrotte in Millen, hof 
ter Poorten in Alt-Hoeselt, hoeve de Bijs in Moelingen, en het Jezuïetenhof in ’s-Gravenvoeren behielden 
delen uit de 17de eeuw. Deze hoeves hebben een gesloten vorm en een gesloten uitzicht naar de straat 
toe. In Vochtig-Haspengouw domineren langgestrekte hoeves met woning en stal onder één volume, 
eventueel met vrijstaande bijgebouwen.  
 
Naast de landbouw waren in de leemstreek de steen- en pannenbakkerijen belangrijk als nijverheid. Het 
ging meestal om veldovens in open lucht. De plaatsen van ontginning zijn soms nog in het landschap te 
herkennen. Daarnaast bleef de mergelwinning een grote rol spelen. De Caestertgroeve floreerde van de 
16de tot en met de 18de eeuw (Bats 1989; Speelberg en Zilverschoon 2007). Naast de grote groeven werd 
in de mergeldorpen ook ter plaatse op het te bebouwen perceel ontgonnen. Zo ontstonden talrijke kleine 
groeven onder huizen en hoeves, de zogenaamde kuilen. Deze groeiden vaak aaneen tot grotere stelsels. 
O.a. delen van de Lacroixberg in Zussen en de Pitjesberg in Zichen vormden zich zo vanaf de 16de en 17de 
eeuw (Jennekens & Hageman, 2012; Jennekens 2016). In de regio kwamen heel wat brouwerijen voor, 
maar hiervan zijn weinig sporen bewaard. De productie van stroop was een huisnijverheid. In Vochtig-
Haspengouw en Voeren werd drijfkracht vnl. geleverd door watermolens, op de Demer, en de 
verschillende riviertjes in de Voerstreek (op de Voer alleen, op Voerens grondgebied, bevonden zich 13 
molens (Nijssen – Vandenabeele 1991)). In Droog-Haspengouw overwogen windmolens. Hiervan is echter 
geen enkele bewaard.   
 
Het oorlogsgeweld had zijn invloed op de 
bouwactiviteit. Zo werden er in deze periode nauwelijks 
kerken gebouwd of verbouwd. De abdijen en kloosters 
en de adel floreerden evenwel. Hun bouwactiviteiten 
sluiten aan bij de traditie van de Maasstijl; de zgn. 
regionale variant van de renaissance architectuur in 
Luik en omgeving, die in de 17de eeuw tot ontwikkeling 
kwam, en zich vooral kenmerkt door het karakteristieke 
gebruik van de lokale materialen baksteen, mergel en 
Naamse kalksteen (zie ook Schlusmans 1990, 1992, 
1996). In deze landelijke regio wordt de stijl toegepast 
bij de bouw van kastelen, abdijen, en de belangrijke 
stenen hoeves. Typische voorbeelden zijn het stadhuis 
van Bilzen, de oudste delen van de kastelen van 
Groenendaal en Schoonbeek, de landcommanderij 
Alden Biesen, de Bethaniatoren van kasteel Ter Borgh, 
delen van de commanderie van Sint-Pieters-Voeren, het 
kasteel van Teuven, herenhoeve aan de Dorpsstraat in 
Hoeselt, hof de Mean in Bolder, hoeve Kuesses in 
Herderen, hoeve Coenegrachts in Lafelt, hoeve 
Henrotte in Millen, hoeve de Bijs in Moelingen, 
verschillende hoeves in de dorpskern van ’s-
Gravenvoeren,…  

Fig. 23 – het stadhuis van Bilzen 
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1.2.2.6 Nieuwste Tijden (1750-nu) 

1.2.2.6.1. Politieke en historische context 

Bij de Franse inval in 1792 werden Luik en een aantal plaatsen in het Land van Loon bezet en werd 
Maastricht door revolutionaire legers belegerd. Men slaagde er in de Franse troepen in 1793 te verslaan 
bij Neerwinden. Een nieuwe Franse invasie lukte wel en de Oostenrijkse Nederlanden en het prinsbisdom 
Luik werden definitief bezet. Het huidige Belgisch en Nederlands Limburg werden verenigd in het 
departement van de Nedermaas, met Maastricht als hoofdstad. Het prinsbisdom hield op te bestaan en 
werd de kern van het departement Ourthe, waarvan ook Voeren deel uitmaakte. De Franse tijd betekende 
de scheiding tussen Luik en het latere Limburg.  
 
Na de val van Napoleon in 1814 werden de zuidelijke Nederlanden en Luik verenigd met Nederland in het 
Koninkrijk der Nederlanden. Het departement van de Nedermaas werd omgevormd tot provincie en kreeg 
de naam Limburg.  
 
In 1831 werd België onafhankelijk van Nederland. Er bestond echter nog niet onmiddellijk 
overeenstemming over de grenzen van Limburg, dat tot 1839 bij België bleef om dan definitief gesplitst te 
worden. Het noordelijke deel ging naar Nederland. De Maas fungeerde als grens, met uitzondering van de 
enclave Maastricht. Voeren behoorde tot de provincie Luik, totdat de gemeente in 1962 bij Limburg werd 
gevoegd.  
Op 4 augustus 1914 vielen de Duitsers België binnen via de provincie Luik. Moelingen werd grotendeels 
verwoest. Het bezette België werd van het neutrale Nederland afgesloten met een ‘elektrische draad’. De 
ligging in het grensgebied was bepalend voor het oorlogsleven in deze regio (zie hiervoor bv. J. Deville 
2014 en Maurissen & Nijssen 2014).  
 
Het besproken gebied speelde een niet onbelangrijke rol bij het begin van de Tweede Wereldoorlog. Het 
Albertkanaal had een militaire betekenis, waarbij het fort van Eben-Emael en de om de 600 meter 
opgestelde geschutstanden (zie de nog bestaande bunker bij de brug van Vroenhoven) een stelling 
vormden vóór de verdedigingslinie Antwerpen-Namen. Deze linie speelde een zeer betrekkelijke rol 
tijdens de Achttiendaagse Veldtocht, waarbij het fort van Eben-Emael en de Maasovergangen op 10 mei 
1940 in Duitse handen vielen. De kerken van Vroenhoven en Herderen, en de kapel van Kanne leden 
oorlogsschade (Schlusmans 1990). 
 

1.2.2.6.2. Sporen in het onroerend erfgoed van 1750 tot 1940 

* Landbouw 
Pas in de tweede helft van de 18de eeuw ontstaan de eerste echte vernieuwingen in de landbouw. Men 
heeft betere werktuigen en productiemethoden, waardoor de veestapel en het akkerareaal uitgebreid 
kunnen worden. Stallen worden bijgebouwd; de belangrijkste hoeves in Vochtig-Haspengouw krijgen in 
de tweede helft van de 18de eeuw een gesloten vorm.  
 
Onder invloed van de graancrisis evolueert de landbouw op het einde van de 19de eeuw van gemengde 
bedrijven met veeteelt in functie van akkerbouw, naar meer op veeteelt gerichte bedrijven. Akkers 
worden omgezet in weiden. De weiden worden aangeplant met fruitbomen, veeteelt wordt gecombineerd 
met fruitteelt. De fruitteelt wordt op het einde van de 19de eeuw meer een meer een nevenactiviteit. De 



akkerbouw blijft echter domineren. In 1850 is ruim 70 procent van het landbouwareaal in Haspengouw 
bestemd voor akkerbouw. De graanteelt, met o.a. tarwe, rogge, haver, is het belangrijkste (Ceunen 2011). 
Stallen worden bijgebouwd, schuren worden omgevormd tot stallen. Munsterbilzen wordt geleidelijk aan 
een centrum van tuinbouw. 
 

  
Fig. 24 – gesloten hoeve in Mopertingen, herbouwd in 1891 

 
De meeste huidige gesloten hoeves in Vochtig-Haspengouw evolueren pas op het einde van de 19de eeuw 
tot hun gesloten vorm. Langgestrekte hoeves en hoeves bestaande uit losstaande delen houden de 
overhand. Vakwerkbouw blijft tot in de 19de eeuw gebruikelijk als bouwwijze. Er zijn voorbeelden van 
woningen van landarbeiders in vakwerk uit het begin van de 20ste eeuw. Naast de belangrijkste hoeves 
o.a. afhankelijk van kloosters, zijn de hoeves die volledig in baksteen gebouwd zijn niet ouder dan de 
tweede helft van de 19de eeuw. In Droog-Haspengouw blijven de gesloten (stenen) hoeves domineren. 
Vele evolueren doorheen de tijd mee en zijn een amalgaam van diverse periodes en stijlkenmerken.  
 
* Infrastructuur 
Tijdens de Franse periode worden de eerste verharde wegen in de regio aangelegd. Deze wegen zijn 
gepland (oorspronkelijk door het Franse leger om snel militaire troepen en materieel te kunnen 
verplaatsen) en dus meestal kaarsrecht aangelegd. Op het einde van de 19de eeuw verschijnt de steenweg 
Tongeren – Maastricht (huidige N79), in 1833 de verbinding Bilzen – Visé, in 1839 de steenweg Tongeren 
– Hoeselt – Bilzen (N730), in 1851 de steenweg Hasselt – Maastricht (N2). In het midden van de 19de eeuw 
wordt de regio aangesloten op het spoorwegennet. In 1856 wordt de spoorlijn Hasselt – Maastricht – Aken 
geopend, in 1863 de spoorlijn Hasselt – Bilzen – Tongeren – Luik. Op het einde van de 19de eeuw doet ook 
de tram zijn intrede in de regio (cf. Tramstraat in Riemst, Oude Tramweg in Munsterbilzen, Tramstraat in 
Hern…).  
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Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt door de Duitsers de belangrijke spoorverbinding Antwerpen-
Tongeren-Visé-Aken aangelegd, die de Duitse industriegebieden met de Antwerpse haven moest 
verbinden. De bestaande, kortere verbinding was immers onbruikbaar geworden omdat hij door het 
neutrale Nederland liep. Dit belangrijke kunstwerk, met boogbruggen in Sint-Martens-Voeren en 
Remersdaal en een twee kilometer lange tunnel onder Veurs, was een voor zijn tijd zeer vooruitstrevende 
realisatie, met een vroege aanwending van gewapend beton voor spoorwegbruggen. 
 
Tussen 1930 en 1939 wordt het Albertkanaal, dat het Luikse industriebekken met de Antwerpse haven 
verbindt, aangelegd. De aanleg van het kanaal was geen sinecure. Ter hoogte van Eigenbilzen snijdt het 
door de waterscheidingskam van de Maas en de Schelde. Er zijn op korte afstand drie sluizen nodig om 
het hoogteverschil te overbruggen. Op sommige plaatsen werden zeer hoge dijken gebouwd om 
overstromingen te vermijden. De ingreep verstoorde ook de waterhuishouding van de gronden langs het 
kanaal. Lagergelegen gronden werden drassig, terwijl andere percelen van water verstoken bleven 
(Ceunen 2011).  
 
Al deze evoluties op het gebied van infrastructuur hadden een erg belangrijke invloed op het landschap 
en vormen nieuwe ruimtelijk-structurerende lijnelementen.  
 
Op de industrialisatie van de regio had de nieuwe transportinfrastructuur weinig invloed. De regio bleef 
tot in de 20ste eeuw nagenoeg volledig op landbouw gericht. De uitbouw van het trein en tramverkeer 
verbeterde wel de ontsluiting van het platteland. Boeren konden bvb. met hun producten makkelijker en 
goedkoper naar de markt.  In Kleine Spouwen werd in de jaren 1920 de steenbakkerij Vandersanden 
opgericht.22 Deze zou na de Tweede Wereldoorlog uitgroeien tot een groot bedrijf, dat speelt op de 
internationale markt. 
 
Door de veranderende economische situatie nam de bevolking drastisch toe. In Haspengouw alleen al zien 
we de bevolking tussen 1806 en 1961 toenemen met 150 procent. Dit kon mede door de vruchtbaarheid 
van de regio, ze kon nl. overleven van een klein landbouwareaal. Dit was voor de regio niet zonder 
gevolgen: kleine boerderijen werden door de verdere opdeling onleefbaar en er was weinig werk in de 
regio. Veel mannen pendelden dan ook naar de staalindustrie in Luik om hun brood te verdienen (Ceunen 
2011). 
 
Ondertussen maken sommige dorpen een ware metamorfose mee. De dorpskernen verdichten. Nu pas 
worden de eerste echte burgerhuizen gebouwd (die niet het woonhuis zijn van een hoeve). De kernen van 
sommige dorpen ‘verhuizen’ zelfs in de richting van de nieuwe invalswegen (bvb. Riemst, Hoeselt). Het 
centrum van Bilzen groeit snel wanneer het op het spoornet aangesloten wordt. Tussen het centrum en 
het station ontstaan nieuwe woonwijken en in de buurt van het station vestigen zich handelaars. Sommige 
minder gunstig gelegen dorpen zijn hiervan de dupe; de Voerstreek kent zelfs een ontvolking (Ceunen 
2011). 
 

 
22 http://www.vandersandengroup.be/group/nl-be/historiek  



 
Fig. 25 – Kaarsrechte wegen tussen Tongeren en Maastricht, tussen Vroenhoven en Veldwezelt en 

tussen Bilzen en Maastricht (Dépot de la guerre, NGI 1872)  
 
* Architectuur 
De architectuur blijft in de tweede helft van de 18de eeuw via Luik onder Franse invloed. De regionale 
interpretatie van de Lodewijk XIV- en XV-stijlen, getuigen van een grote soberheid en symmetrie in de 
gevels, met vlakke kalkstenen omlijstingen van gevelopeningen. Deze sobere stijl blijft doorleven tot het 
begin van de 19de eeuw. Het historisme dat elders ingang vindt in de architectuur, heeft dan ook geen 
invloed op de burgerlijke architectuur in deze regio. Pas vanaf de tweede helft van de 19de eeuw vindt 



 

 

 41 

men aansluiting bij de internationale stromingen en doet het eclecticisme, in een regionale, afgezwakte 
versie zijn intrede in de architectuur. (Schlusmans 1990, 1992, 1996) 
 
Na afloop van de Franse tijd en na de onafhankelijkheid van België, ontstaat een katholiek reveil. Vanaf de 
tweede helft van de 19de eeuw worden overal kerken verbouwd en vergroot, verschillende nieuwe 
parochies ontstaan. De eerste voorbeelden zijn neoclassicistisch, al snel neemt de neogotiek de overhand, 
later worden ook verschillende neoromaanse kerken gebouwd. Een belangrijke rol hierin spelen de 
provinciale architecten, waaronder Christiaens, Martens en Jaminé. Vaak blijft bij deze bouwcampagnes 
de bestaande middeleeuwse mergeltoren behouden. Ook nagenoeg alle gemeentehuizen en scholen, in 
mindere mate pastorieën, dateren uit het einde van de 19de eeuw. Deze zijn gebouwd in eenzelfde 
“traditionele” baksteenarchitectuur, onder invloed van de provinciale architecten. 
 
Tot een eind in de 20ste eeuw wordt gebouwd volgens de 19de-eeuwse traditie. Tijdens het interbellum 
worden hier en daar woningen in cottage-stijl gebouwd. Van de ‘moderne’ architectuur die ontstaat vanaf 
het begin van de 20ste eeuw vinden we hier weinig voorbeelden. Voornamelijk in Riemst bestaat tijdens 
het interbellum een lokale op de art deco geïnspireerde bouwtraditie. In het centrum van Bilzen staan een 
paar woningen met invloeden uit het modernisme.  
 

1.2.2.6.3. Sporen in het onroerend erfgoed vanaf WOII  

* Landbouw 
Om concurrentieel te blijven zetten de overgebleven landbouwbedrijven in op schaalvergroting en 
specialisatie. Een groot deel van het werkgebied, vnl. Droog-Haspengouw, fungeert als een soort proeftuin 
voor de allereerste ruilverkavelingen in de jaren vijftig en zestig. Dit veranderde het landschap compleet. 
De regio was van oudsher doorkruist door tal van kleine veldwegen, lag bezaaid met kleine boomgaarden 
omzoomd met hagen, en akkers werden begrensd door perceelsgreppels die zorgden voor de afwatering. 
Al deze kleine landschapselementen verdwijnen op korte tijd. Rechte betonwegen worden door het 
landbouwland getrokken. Percelen worden samengevoegd. Vooral in Riemst, Rosmeer en Vlijtingen 
hebben deze ruilverkavelingen ‘oude stijl’ hun sporen nagelaten (Ceunen 2011).  
 
Tijdens het interbellum en vooral na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelt de laagstamfruitteelt zich. Deze 
is makkelijker in onderhoud en brengt meer op dan hoogstambomen. De waarde van het hoogstamfruit 
daalt en in de jaren 1970 en 1980 rooien veel landbouwers hun hoogstamboomgaarden. De overheid 
verstrekt zelfs premies voor het rooien. Laagstamplantages, akkers of weiden komen in de plaats. De 
typisch Haspengouwse boomgaardgordel rond de dorpen verdwijnt op verschillende plaatsen (Ceunen 
2011).  
 



 
Fig. 26 – Hoogstamboomgaard in Haspengouw 

 
De traditionele boerderijgebouwen voldoen steeds minder aan de noden van de moderne landbouw en 
raken stilaan in onbruik. Universele, industriële stallen, loodsen en silo’s verschijnen in het landschap 
buiten de dorpskernen. De graanteelt (vnl. tarwe) blijft domineren, maar maïs en suikerbieten komen in 
de loop van de 20ste eeuw steeds meer op (Ceunen 2011). Het aandeel hooi- en weiland groeit met de 
evolutie van de veeteelt mee. 
 
De mergelgroeven werden in de 20ste eeuw vooral nog gebruikt voor de champignonteelt. Na de Tweede 
Wereldoorlog valt de ontginning volledig stil. Op 23 december 1958 vond in Zichen de Roosburgramp 
plaats, waarbij een deel van het gangenstelsel instortte en 18 mensen de dood vonden. Naar aanleiding 
hiervan werden door de Dienst van het Mijnwezen verstevigingen aangebracht in sommige gangenstelsels 
onder bewoonde gebieden.23 Vandaag wordt alleen in Sibbe, in Nederlands Limburg nog mergel 
ontgonnen voor restauratie.  
 
* Infrastructuur 
Na de tweede wereldoorlog stijgt het gebruik van auto’s en vrachtwagens exponentieel. De tram raakt in 
onbruik en wordt eind jaren ’50 afgeschaft. O.a. in Munsterbilzen en Waltwilder vinden we overblijfselen 
van de oude spoorlijn. Tussen 1956 en 1964 wordt de Koning Boudewijnautosnelweg of E313 gerealiseerd. 
Deze verbindt de Antwerpse haven met het industriegebied rond Luik via de weg. De snelweg vormt 
vandaag grotendeels de grens tussen Bilzen en Hoeselt en de westelijk grens van de gemeente Riemst. De 
E25, die het westelijke gedeelte van Moelingen doorkruist, wordt in 1974 aangelegd.  

 
23 http://onroerenderfgoed.github.io/la2001/ankerplaatsen/a70045.html. 
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Fig. 27 – De aanleg van de E25, ten westen van Moelingen, in 1974  
 
Het Albertkanaal was oorspronkelijk voorzien voor  een trafiek van 15 miljoen ton. Dit volume werd door 
de naoorlogse economische boom al bereikt omstreeks 1955. Om de blijvende groei van de binnenvaart 
te kunnen opvangen, wordt in 1968 beslist het kanaal te moderniseren. Het kanaal wordt verbreed tot 
100 m (behalve onder bruggen) en de nieuwe randen worden versterkt. In 2005 is door de Vlaamse 
Regering de beslissing tot een tweede verbreding genomen. De doorvaarthoogte onder de bruggen moet 
hierbij eveneens verhoogd worden. Hierdoor is enkele jaren geleden de historische brug in Vroenhoven 
verdwenen. 
 
De stijgende bevolking en welvaart zorgen voor een stijging van het aantal huizen. Grote 
verbindingswegen en toegangswegen naar de dorpen worden bebouwd, waardoor het fenomeen van 
lintbebouwing ontstaat. Verschillende vergezichten op het landschap verdwijnen (Ceunen 2011). 
   



1.2.3 Maatschappelijke context 

1.2.3.1 Het ruimtegebruik. 

De open ruimte staat in Vlaanderen meer en meer onder druk vanwege o.a. het gevoerde beleid, de 
bevolkingsdruk, de gezinsverdunning, de vergrijzing, het welvaartsniveau en de stadsvlucht.24 In 2020 
wordt in Vlaanderen niet minder dan 7,5 ha per dag aan open ruimte ingenomen.25 Via het Open Ruimte 
Fonds wil de Vlaamse Regering landelijke gemeenten extra financiële ondersteuning bieden voor het 
beheer van de open ruimte. De Vlaamse Regering keurde in 2018 ook de strategische visie voor het nieuwe 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed. Het doel is om de druk op de open ruimte te doen afnemen 
en de inname van open ruimte naar nul te brengen tegen 2040. Kernversterking is hierbij een prioriteit. 
Er wordt momenteel gewerkt aan de implementatie van het BRV, maar een van de eerste belangrijke 
stappen, de goedkeuring van het instrumentendecreet in december 2019, kreeg alvast stevige kritiek 
vanuit de betrokken sectoren.26  
 
Vooruitlopend op het BRV, startte de provincie Limburg in 2019 alvast met de opmaak van het Beleidsplan 
Ruimte Limburg.27 In de conceptnota wordt de waarde van de kwalitatieve open ruimte in Limburg voor 
de leefkwaliteit, het uitzicht en de aantrekkelijkheid van de provincie bij uitstek in de verf gezet. De 
variëteit aan streken en landschappen (zie ook 1.2.1. en 1.2.4.3.) wordt hierbij als een van de kwaliteiten 
benoemd die de ruimtelijke processen in de toekomst maximaal zou moeten sturen. De kleine stedelijke 
kernen en dorpen in het buitengebied moeten op een kwalitatieve manier verdichten en de open ruimte 
moet ontsnipperen. Er wordt meer samenhang van de open ruimte gerealiseerd: grote aaneengesloten 
bos-, natuur- en landbouwgebieden met daartussen verbindingen, zoals rivier- en beekvalleien, kleinere 
natuur- en landbouwgebieden, kleine landschapselementen (KLE), brongebiedjes, overstromingszones, … 
Hierbij is er ruimte voor landbouw, die goed ingepast is in het landschap en bijdraagt aan het beheer 
ervan. Binnen deze ruimtelijke context de nodige vervoersverbindingen uitbouwen, een gedifferentieerde 
economie faciliteren, en hernieuwbare energie ruimtelijk integreren zijn de overige uitdagingen die de 
provincie formuleert. 

1.2.3.1.1. De onbebouwde ruimte 

Meer dan 80 procent van de oppervlakte van de vier IOED Oost-gemeenten bestaat uit open ruimte28. 
 
De landbouw is de belangrijkste drager van de open ruimte in de regio. Voor het behoud en beheer van 
de open ruimte zijn landbouwbedrijven onmisbaar. Een goede inpassing van de bedrijven in het landschap 
en het fysische systeem en een goede afstemming tussen landschapsbeheer, natuur en landbouw zijn 
uitgangspunten voor het behoud van de kwaliteiten van de open ruimte.  
 
De onbebouwde ruimte wordt in wat volgt onderverdeeld in het akker-, het weide- en het bosareaal. 

 
24 http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/onderzoek/studies/Eindrapport_ruimtebeslag.pdf. 
25https://trends.knack.be/economie/immo/experts-hebben-twijfels-bij-bouwshift-van-vlaamse-regering-begin-met-het-sluiten-van-alle-
achterpoortjes/article-longread-1561537.html  
26 Ibid. Zie bvb. ook https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/15/betonstop-bouwshift-hoe-de-vlaamse-regering-in-haar-eigen-staa/  
27Zie http://www.limburg.be/beleidsplanruimte  
28 Bilzen (6.358 ha) en Hoeselt (2.516 ha) 83,8%, Riemst (5.131 ha) 88,6%, Voeren ( 4.848 ha) 95,8%. 
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Fig. 28 – Ruimtegebruik in de regio – clustergrootte open ruimte 
 
* Akkerareaal 
Het werkgebied van IOED Oost telt ca. 7.881 ha 
cultuurgrond29. De gemeente Riemst telt het grootste 
akkerareaal van de regio, de gemeente Hoeselt het 
kleinste.  
 
Een groot probleem waarmee het akerareaal te kampen 
heeft, is de erosieproblematiek (zie kader). Om deze 
reden keurden alle gemeenten in de voorbije 
legislaturen, met steun van de Vlaamse overheid, een 
erosiebestrijdingsplan goed. Deze plannen bestaan er in 
hoofdzaak uit om op cruciale plaatsen 
waterbergingsbekkens, grachten, dammen, riolering en grasstroken aan te leggen. Dit heeft als doel het 
plotse overtollige water geleidelijk aan en op gecontroleerde wijze naar de openbare riolering te loodsen. 
De gemeenten werken, de een al meer succesvol dan de andere, nauw samen met de landbouwers. 
 
Het akkerareaal op zich is sinds het midden van vorige eeuw aan nogal wat veranderingen onderhevig (zie 
hoger). De modernisering en schaalvergroting van de landbouw, ingezet door de ruilverkavelingen van de 
jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw, zorgde ervoor dat de percelen groter werden. Typische kleine 
landschapselementen zoals holle wegen, greppels en graften (zie kader) verdwenen op korte tijd. De 
laatste jaren tracht men deze evolutie terug te draaien. Alle gemeenten binnen het werkgebied stimuleren 
de aanplant en het onderhoud van kleine landschapselementen door middel van subsidies. Het Regionaal 
Landschap Haspengouw en Voeren initieerde eveneens verschillende projecten in dit verband. Via 
beheersovereenkomsten worden landbouwers ingeschakeld in het beheer.  
 

 
29 Bilzen 2.504 ha (33 %), Hoeselt 1.007 ha (33,5 %), Riemst 3.774 ha (65,2 %), Voeren 596 ha (11,8%). 

Hoewel het lijkt alsof de erosie een fenomeen is van 

de laatste jaren, is het een probleem dat in de regio 

al bijna 7000 jaar, van bij de aankomst van de eerste 

boeren, bestaat. Haspengouw kent grosso modo 

drie perioden van erosie: tijdens het Neolithicum, 

tijdens de late ijzertijd en de recente erosiegolf. Dit 

houdt in dat het landschap vroeger nog meer 

geaccidenteerd was dan tegenwoordig het geval is. 

Dit heeft uiteraard zijn invloed op het onroerende 

erfgoed uit bepaalde periodes. 



De opkomst van maïsteelt heeft een invloed op de 
beleving van het (open) akkerlandschap. De teelt 
versterkt bovendien het risico op erosie.  
 
* Weideareaal (of graslanden) 
Vegetaties die in de natuurtypologie onder de noemer 
graslanden behandeld worden, nemen in Vlaanderen ruw 
geschat een oppervlakte in van 26.700 à 42.900 ha en 
vormen daarmee de meest voorkomende biotoop30. De 
werkregio telt naar schatting 4.682 ha grasland31 (VLM, 
bodemgebruik 2001); dit is meer dan een vijfde van de 
totale oppervlakte van het werkgebied. De overgrote 
meerderheid van deze graslanden zijn permanent en zijn 
onder te verdelen in zogenaamd halfnatuurlijk grasland, 
soortenrijk (cultuur)grasland en soortenarm cultuurgrasland32. Dit hangt nauw samen met de ondergrond; 
zo zien we kalkgraslanden ontstaan op plaatsen waar mergel dagzoomt of dicht bij de oppervlakte ligt (cfr. 
Sint-Pietersberg of de Voerstreek).  
 
Het is logisch dat graslanden een positief effect hebben op het aanwezige boven- en ondergrondse 
erfgoed: graslanden fungeren immers als erosiebarrière. Het scheuren van grasland en omzetten in 
akkerland veelal voor de maïsteelt wordt vanuit erfgoedoogpunt dan ook als een knelpunt ervaren, 
omwille van de erosieproblematiek, maar ook omwille van de visuele impact op het landschap en de 
verarming van fauna en flora.  De hoogstamboomgaarden die de rooipremies van de jaren 70 overleefden, 
staan onder druk omdat ze geen economisch rendement hebben. Deze tendens wordt, net zoals bij de 
overige kleine landschapselementen, tegengegaan door subsidiereglementen, verplichte compenserende 
aanplant volgens de zorgplicht in het Natuurdecreet, en projecten zoals beheersovereenkomsten met 
landbouwers. In 2019 werd het Onroerenderfgoedrichtplan voor de hoogstamboomgaarden in 
Haspengouw en Voeren goedgekeurd, waarin tal van partners een gezamenlijke visie voor het behoud en 
beheer van de boomgaarden uitwerkten.  
 
Van de agrarische gebieden (akkerland + grasland) op het gewestplan is een deel ingekleurd als 
landschappelijk waardevol. Deze zones sluiten meestal aan op de natuurgebieden. Voeren valt hier op: 
het agrarisch gebied is voor de hele oppervlakte van de gemeente ingekleurd als landschappelijk 
waardevol, met uitzondering van Moelingen en het gebied ten zuiden van ’s-Gravenvoeren.    
 
* Bosareaal 
Het werkgebied telt ca. 1.675 ha bos33. De gemeente Riemst telt de kleinste oppervlakte bos, de gemeente 
Bilzen de grootste. Het gaat in de meeste gevallen om loofhout.  
 

 
30 http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=BIO_NT_graslanden. 
31 Bilzen 1.575 ha (20,8 %), Hoeselt 699 ha (23,3%), Riemst 445 ha (7,7%), Voeren 1963 (38,8%). 
32 http://lv.vlaanderen.be/.../praktijkgids-natuur-rundgrasvoed-graslanden.pdf. 
33 Bilzen 570 ha (7,5 %), hoeselt 162 ha (5,4%), Riemst 51 ha (0.9%), Voeren 892 ha (17,6%). 

Graften zijn aangelegd om erosie van de hellingen 

tegen te gaan. Door de aanplant van heggen werd 

afspoelend materiaal tegengehouden. Op den duur 

ontstonden hierdoor een soort terrassen met een 

steile rand aan de kant van de heg. Veel graften zijn 

verder uitgegroeid tot houtwalachtige elementen 

met overstaanders (oudere bomen) en hakhout 

(https://www.natuurmonumenten.nl). De 

ruilverkavelingen zorgden er voor dat al deze kleine 

landschapselementen in korte tijd verdwenen, hetzij 

door de ruilverkaveling zelf, hetzij door het gebruik 

van steeds zwaardere machines en de ermee 

gepaard gaande schaalvergroting.  
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Fig. 29 - de kaart van de ruilverkaveling in 1956 deels uitgelicht. Hedendaagse begrenzingen zijn in het rood er 

boven op gelegd. Er zijn nog steeds veel kleine percelen te zien, maar veel minder dan ervoor. De oriëntatie van de 

meeste percelen is eveneens aangepast. 
 
 
* Natuur 
Een deel van de open ruimte bezit belangrijke 
natuurwaarden. Volgende Natura 2000-gebieden 
zijn afgebakend binnen het werkgebied: 
Voerstreek, Plateau van Caestert met hellingbossen 
en mergelgroeven, Bossen en kalkgraslanden van 
Haspengouw, Jekervallei en de bovenloop 
Demervallei. 
 
Vooral Voeren is rijk bedeeld aan natuurgebieden. Deze vallen voor een groot stuk samen met de 
vastgestelde ankerplaatsen (zie verder). Ook de bosgebieden in Munsterbilzen en Eigenbilzen zijn voor 
een groot deel Natura 2000-gebied. In het algemeen geldt dat natuurwaarden vaak samengaan met 
landschaps- en andere erfgoedwaarden. Enkel het open akkerbouwgebied van Droog-Haspengouw is een 
lege vlek wat natuurbescherming betreft. De vallei van de Demer en bovenlopen in Alt-Hoeselt, en het 
bosgebied nabij het kasteel van Hardelingen hebben wel een natuur- maar geen erfgoedstatuut.  
 
De Natura 2000 gebieden vallen grotendeels samen met de VEN-gebieden (Vlaams Ecologisch Netwerk). 
Deze beschermde natuurzones vinden een basis in de groene zones (natuurgebied) op het gewestplan. De 

Natura 2000 is een Europees natuurnetwerk. Natura 2000 

verzekert de toekomst van Europa’s meest kwetsbare dier- 

en plantensoorten en hun leefgebieden (habitats). Alle 

lidstaten van de Europese Unie nemen in de Natura 2000-

gebieden maatregelen om de Europese soorten en hun 

leefgebieden ook in de toekomst kansen te geven. Dat 

doen ze samen met de gebruikers van deze gebieden 

(www.natura-2000.be). 



Voerense bossen en de valleigebieden in Vochtig-Haspengouw kleuren groen. De open ruimte in Droog-
Haspengouw is bijna volledig ingekleurd als agrarisch gebied.  
 

Fig. 30 – Gebieden rijk aan natuurwaarden en de ankerplaatsen 
 

In de inventaris van autochtone bomen en struiken van het agentschap voor Natuur en Bos zijn in het 
werkgebied 346 sites aangeduid.34 Deze liggen voor een groot stuk binnen de afgebakende 
natuurgebieden. In Droog-Haspengouw zijn restanten van traditionele landschapselementen 
geïnventariseerd die de ruilverkavelingen overleefd hebben. Ook hier springt weer de 
oververtegenwoordiging van Voeren in het oog, waar ook een aantal grotere gehelen van oude bossen 
zijn opgenomen. 
 
Ook al is er vaak een grote overlap tussen gebieden met landschappelijke en natuurwaarden, de visie en 
doelstellingen vanuit de erfgoed- en natuursector lopen niet altijd gelijk. Afstemming vinden tussen 
natuur- en erfgoedbenadering is een blijvend aandachtspunt.  
 

 
34 Versie 11/03/2013; 40 Bilzen, 20 Hoeselt, 62 Riemst, 224 Voeren, zie http://www.natuurenbos.be/autochtonebomen.  
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Fig. 31 – Landgebruik in de regio – teelten (cijfers 2010) 

 

1.2.3.1.2. De bebouwde en versteende ruimte 

Haspengouw is traditioneel een gebied met een lage bevolkingsdichtheid (zie verder), een lage 
bebouwingsgraad en een groot aandeel aan open ruimte. De bebouwde oppervlakte ligt volgens de 
officiële statistieken rond de 12 % 35.  
 
Het aandeel van de versteende ruimte ligt nog een stuk hoger. Exacte cijfers per gemeente zijn echter niet 
beschikbaar (zie fig. 32). Het is de verwachting dat deze verstening nog zal toenemen, maar ook de 
verdichting ervan. Tegen 2030 zou de oppervlakte Vlaanderen-breed, afhankelijk van de scenario’s, 
toenemen met 13 tot 17%. De prognose voor de Haspengouwse regio is echter voorzichtiger; de 
verstening zet zich vooral door op plaatsen die al sterk verstedelijkt zijn (bv. langs invalswegen)36.  
 
 

 
35 http://statbel.fgov.be: zie ook voetnoot 23. 
36 http://www.milieurapport.be/, voor een geanimeerde projectie tegen 2030, zie http://rma.vgt.vito.be/verkenner/verkenning.jsf. 



 
Fig. 32 – Ruimtegebruik in de regio – bebouwd vs. niet-bebouwd 

 
Recent onderzoek in het kader van de open ruimte37 leverde de volgende inzichten op: 
 
In de regio  neemt de mens in Riemst 20 procent van de ruimte in (Bilzen: 29%, in Voeren 11% en in Hoeselt 
27%). In dit percentage ruimtebeslag zit ook 10 % effectieve verharding (gebouwen, (spoor)wegen, 
parkeerterreinen ...) (Bilzen 13%, Voeren 4% en in Hoeselt 12%). De rest zijn tuinen en parken, 
braakliggende gronden, voetbalterreinen ... De claim op de open ruimte is dan ook bijzonder groot. In de 
regio verdwijnen jaarlijks tussen de 3 à 24 voetbalvelden aan open ruimte, en dat al tien jaar lang. In de 
provincie Limburg werd tussen 2005 en 2015 het minst bijgebouwd. De provincie is evenwel aan een 
inhaalslag bezig. Vaak wordt er gebouwd op plekken die minder goed ontsloten zijn. 
 
Het voorbije decennium reikte het gemeentebestuur van Riemst jaarlijks gemiddeld 57 
bouwvergunningen uit voor nieuwbouwprojecten. In Bilzen waren dat er 116, in Voeren 16 en in Hoeselt 
27. In 77 procent van de gevallen in Riemst was dat voor de bouw van nieuwe eengezinswoningen. 
Flatgebouwen vertegenwoordigden 7 procent van de bouwvergunningen – de resterende 16 procent ging 
naar niet-residentiële nieuwbouw. In Bilzen was dit respectievelijk 72, 12 en 16 procent; in Voeren 77, 4 
en 20 procent. In Hoeselt ging het om 67, 14 en 19 procent. Qua onbebouwde percelen gaat het  in Riemst 
om 221 hectare (Bilzen 676 ha, Voeren 73 ha en in Hoeselt 78 ha ).  
 
* Bouw- en verkavelingsaanvragen 
De statistieken voor het aantal verleende vergunningen lopen in alle gemeenten, Voeren uitgezonderd, 
vrij parallel. Er zijn wel een aantal markante zaken op te merken. Zo kent Bilzen in de niet-residentiële 
bouw een stijging terwijl alle andere gemeenten een daling kennen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met 
het in gebruik nemen van industriezone Kieleberg en de goedkeuring van het RUP Entréestrip die voorziet 
in nogal wat winkels. Verschillende pieken en dalen zijn mogelijk ook te verklaren door het in werking 
treden van bepaalde soorten wetgeving (codex, EPB-norm, zonnepanelen,…). De statistieken voor de 
verkavelingen lopen, net zoals het aantal verleende bouwvergunningen, ook parallel. In Bilzen wordt iets 
meer verkaveld ten opzichte van de andere gemeenten. Een tendens dat er in meer loten verkaveld werd 
dan voorheen is ook merkbaar. 
 

 
37 https://www.standaard.be/betonwoede/kaart/ (evolutie van 1975 tot 2014). 
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Fig. 33– Ruimtegebruik in de regio – residentieel 38 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 34 – Ruimtegebruik in de regio – niet-residentieel39 

 
38 https://statbel.fgov.be/nl/themas/bouwen-wonen; https://statbel.fgov.be/nl/themas/bouwen-wonen/bouwvergunningen#figures 
39 https://statbel.fgov.be/nl/themas/bouwen-wonen; https://statbel.fgov.be/nl/themas/bouwen-wonen/bouwvergunningen#figures 



 
Zoals vroeger de gewoonte was, screent de IOED nog steeds een selectie van de omgevingsvergunningen 
voor wat het archeologische aspect betreft. We merken wel op dat de nieuwe regelgeving rond 
archeologienota’s, die geïntroduceerd werd in 2015, beter en beter opgevolgd wordt.  
 
*Energietransitie 
Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen, is het nodig om een groter aandeel duurzame en 
hernieuwbare energie te voorzien. Deze noodzakelijke energietransitie heeft ook ruimtelijke gevolgen. De 
voorbije jaren werden verschillende windturbines gebouwd in en op de rand van het werkgebied. Er lopen 
meerdere procedures voor de bouw van bijkomende turbines op de grens van Wallonië en langs de E313. 
De windturbines hebben een grote impact op onze ervaring van het landschap.   
 
Limburg beschikt over de meeste zonnepaneleninstallaties per inwoner in Vlaanderen.40 De plaatsing is 
veelal vergunningsvrij, ook voor geïnventariseerd erfgoed. De panelen hebben een visuele impact op 
waardevolle gebouwencomplexen en dorpskernen. Een typerend voorbeeld is het dorp Kanne, dat 
grotendeels beschermd is als dorpsgezicht. Er zijn restricties voor de plaatsing van zonnepanelen, maar 
deze worden niet steeds nageleefd, handhaving is onbestaande. Door de specifieke ligging van het dorp 
in het Jekerdal zijn de daken (en zonnepanelen) vanaf verschillende locaties erg zichtbaar.  
 
De laatste jaren krijgt de IOED meer en meer vragen van eigenaars van beschermd erfgoed om 
zonnepanelen te plaatsen of andere energiebesparende maatregelen uit te voeren. Het agentschap 
Onroerend Erfgoed publiceerde de voorbije jaren enkele handleidingen en een afwegingskader. Vertaling 
naar de lokale context en een kader voor niet-beschermd erfgoed worden overwogen.  
 

1.2.3.2 Wonen en werken in de regio 

1.2.3.2.1. Kleine steden 

Het werkgebied van IOED Oost telt strikt gezien slechts één kleinstedelijk gebied, m.n. Bilzen. Bilzen is een 
historische stad met ca. 32.000 inwoners. Ze fungeert als winkelstad voor het omliggende gebied. Sinds 
de fusie in 1976 telt Bilzen 13 deelgemeenten. Sindsdien kent ze een voortdurende bevolkingstoename.41 
Bilzen heeft een bloeiend stadscentrum met heel wat horeca, diensten, scholen en winkels. De stad heeft 
minder te kampen met leegstand in het handelcentrum dan andere steden in de provincie.42 Bilzen heeft 
de laatste jaren sterk geïnvesteerd in stadsvernieuwing. Hierbij werd ook ingezet op de herbestemming 
van het historisch patrimonium (Academie de Wandeling, Huize Briers, het begijnhofhuisje).  
 
Het centrum van Bilzen had sterk te lijden onder de Tweede Wereldoorlog, maar ook in het recentere 
verleden en vandaag soms nog, moest historische bebouwing wijken voor nieuwbouw(-appartementen). 
Gemeentelijke RUP’s en BPA’s geven ruimte voor deze ontwikkelingen, waarbij gebouwd erfgoed veelal 
als overdruk wordt aangegeven.43 De laatste jaren ontstaat het besef dat verdichting niet steeds 
samengaat met meer kwaliteit en dat er nood is aan een aangepaste visie op de ruimtelijke ontwikkelingen 
in de stadskern.  
 

 
40 Beleidsplan Ruimte Limburg, conceptnota, Hasselt, 2019, p. 7. 
41 http://statbel.fgov.be/; http://www.bilzen.be. 
42 Jaarlijkse cijfers van onderzoeksbureau Locatus, zie Y.Lambrix in HBVL, 11-02-2019, p. 2-3. 
43 Cf. bv. RUP Rombout (2010) 
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Het centrum van Hoeselt leunt aan bij het stedelijk gebied van Bilzen, waarbij het bedrijventerrein en het 
op- en afrittencomplex van de E313 de twee kernen verbinden. Ook hier stelt zich de uitdaging van 
verdichten op maat en met aandacht voor de eigenheid van het dorp.  
 
Op toeristisch vlak profiteert Bilzen van de aanwezigheid van Alden Biesen. 

1.2.3.2.2. Dorpen met stedelijke kenmerken 

De dorpen in de regio hebben meestal een klassiek patroon. Rond de woonkern ligt de zogenaamde hortus 
en rond de hortus liggen de akkers (zie hoger). Ondanks de wijzigingen van het landschap vanaf het einde 
van de 19de eeuw, zijn de historische patronen meestal goed herkenbaar. In Droog-Haspengouw valt de 
erg grote bebouwingsdichtheid van de dorpskernen op (zie ook hoger), waar traditioneel zo weinig 
mogelijk van de vruchtbare grond verloren mocht gaan. Huizen staan er tegen, voor en naast elkaar met 
weinig ruimte voor tuintjes. De dorpen hebben sinds de dertiger jaren van vorige eeuw een heuse 
bevolkingsexplosie meegemaakt, wat zich ook vertaalt in de huizenbouw. De waardevolle landbouwgrond 
blijft echter grotendeels gespaard van de bouwwoede. De schaarse open ruimte binnen de dorpen 
(dorpsweiden) wordt bebouwd. Nieuwe wijken ontstaan aan de rand van de historische kernen. De 
meeste dorpen hebben langs hun invalswegen lintbebouwing gekregen waardoor het landschap erachter 
verdwijnt. Evoluties in de bevolkings- en gezinssamenstelling leiden er de laatste jaren toe dat in sommige, 
goed ontsloten, kernen generieke appartementsbouw ontstaat. Andere, kleine kernen krijgen eerder te 
maken met krimp. Niettemin behouden de meeste dorpen hun typische kwaliteiten: menselijke maat, 
nabijheid van open ruimte, beeldbepalend en identiteitsversterkend patrimonium (hoeve, kastelen, 
kerken).  
 
Het werkgebied van IOED Oost telt een vijfendertigtal van dergelijke (kerk)dorpen. Daarnaast zijn er nog 
verschillende kleine gehuchten. Elk van deze dorpen heeft een dicht sociaal weefsel met een rijk 
verenigingsleven. Tussen de dorpen onderling, maar ook vaak intern tussen verschillende “clans”, heerst 
er een gezonde competitie die zijn hoogtepunt kent tijdens het voetbalseizoen en de jaarlijkse 
volksfeesten (carnaval, kermis…) (zie verder). De dorpsgemeenschappen kunnen beschouwd worden als 
de best beheersbare of werkbare vorm van erfgoedgemeenschap (zie verder).  
 
De laatste jaren zijn tendensen te merken die zich vroeger enkel in steden voordeden: drukkere wegen 
met mobiliteitsproblemen tot gevolg, in- en uitwijking en dus een diversificatie van de bevolking, meer 
leegstand, het verdwijnen van buurtwinkels, het fenomeen van de slaapdorpen, toenemende vergrijzing 
en de hiermee gepaard gaande problemen met opvang,….44 Dit wordt in sommige gemeenten nog 
versterkt door het centraliseren van bepaalde diensten zoals sportinfrastructuur, cultuurcentra, scholen 
en rusthuizen. De OESO spreekt voor Vlaanderen zelfs van zogenaamde stedelijke gemeenten. Volgens de 
indeling van OESO zijn Bilzen, Riemst en Hoeselt zoals 90% van Vlaanderen stedelijke gemeenten. Voeren 
is een van de weinige landelijke gemeenten.45 Net zoals de meeste Vlaamse gemeenten behoort de regio 
volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen tot het buitengebied, waarbij Bilzen een kleinstedelijk 
centrum heeft46.  
 

 
44 Pers. comm. STEBO. 
45 http://statbel.fgov.be/. De indeling is vnl. gebaseerd op bevolkingsdichtheid. 
46 https://www.landelijkegilden.be/Onze-werking-/Plattelandsthemas/Plattelandsgemeente. 



Het behouden en versterken van de leefbaarheid van de dorpskernen met respect voor de eigenheid en 
geënt op de context van het specifieke dorp is een uitdaging die voor vele landelijke regio’s uitgesproken 
wordt, en ook voor ons werkgebied geldt.47  

1.2.3.2.3. Gebouwenbestand 

De meerderheid van het gebouwenbestand (cijfers 2019) bestaat uit particuliere woningen. Bilzen heeft 
een opvallend hoog aandeel appartementen voor een landelijk gebied (24% van het aantal 
woongelegenheden). Het aandeel zit boven het Limburgs gemiddelde (21%) en komt in de buurt van het 
Vlaamse gemiddelde (26%). De andere drie gemeenten blijven ruimschoots onder deze gemiddelden.48 
Open en halfopen bebouwing overwegen. Riemst kent het grootste aandeel gesloten bebouwing, Voeren 
het kleinste. Vergelijking met cijfers uit 2001 (gebruikt bij opmaak gemeentelijke ruimtelijke 
structuurplannen) leert dat in Bilzen, Hoeselt en Riemst het aandeel open bebouwing verminderd is, wat 
wijst op een verdichting van de kernen. Deze vaststelling geldt niet voor Voeren. De ouderdom van het 
woningenbestand (woningen gebouwd voor en na 1980) zit rond het Limburgse gemiddelde in Bilzen, 
Hoeselt en Riemst. Voeren heeft een ouder woningenbestand. In vergelijking met 2001 hebben Riemst en 
Hoeselt op dit vlak een inhaalbeweging gemaakt t.o.v. het Limburgse en Vlaamse gemiddelde. In Voeren 
is het grote aandeel verbouwingen ten opzichte van het aantal vergunningen voor nieuwbouw opvallend 
(jaarlijks 2 à 3 keer meer vergunningen voor verbouwingen dan voor nieuwbouw).49 (GRSP Bilzen, Riemst, 
Voeren, Hoeselt)50 
 
Deze gegevens weerspiegelen het karakter van de regio, landelijk met overwegend dichtbebouwde 
kerndorpen of straatdorpen. Voeren is het meest landelijk en kent nauwelijks of geen groei of verdichting. 
Bilzen is het meest verstedelijkt te noemen.  
 
De grotere of kleinere mate van verstedelijking heeft uiteraard zijn impact op het ondergrondse 
(bouwactiviteit) en bovengrondse erfgoed (plaats en beleving van het gebouwde erfgoed binnen de 
(bebouwde) omgeving, mate van bedreiging).  
 
*Leegstand en herbestemming  
De stad Bilzen zet actief in op de opvolging van leegstaande woningen. In het register zijn 206 panden 
opgenomen (toestand 4/2020). Hiervan zijn er 15 vastgesteld als bouwkundig erfgoed (7%). In 2014 waren 
er dat 17 van de 131 (13%). Elf van de 17 erfgoedpanden die in 2014 op de lijst stonden, zijn ondertussen 
van de lijst geschrapt. Voor drie andere is anno 2020 een oplossing in de maak (vergunning aangevraagd 
of verleend). Twee van deze gebouwen zijn of worden gesloopt, maar de overige werden verkocht en/of 
gerenoveerd. De cijfers tonen aan dat dit beleid effectief aanzet om leegstaand erfgoed weer op de markt 
te brengen en te herwaarderen. De gemeente Voeren keurde begin 2020 een aangepast 
belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen goed, waarbij panden met erfgoedwaarde 
een hogere belasting betalen. Deze hogere belasting wordt gemotiveerd vanuit het algemeen belang en 
het recht op erfgoed voor de gemeenschap. De impact van dit reglement kan pas over enkele jaren 
ingeschat worden.  
 

 
47 Vgl. bv. A+282, februari-maart 2020, met o.a. E.Wouters & E.Pieters, Een taal voor dorpsarchitectuur, pp. 54-58; Conceptnota 
Beleidsplan Ruimte Limburg, pp. 25-31. 
48 Hoeselt 16%, Riemst 11%, Voeren 6%. In vergelijking met 2015 is het aandeel appartementen in het totaal aantal woongelegenheden globaal 
met 2% gestegen, Bilzen en Hoeselt volgen die trend, in Voeren en Riemst is er een stijging van 1%. 
49 GRSP Voeren 
50 http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/bouw_industrie/gebouwenpark/ cijfers 2019 
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Evoluties in de landbouwsector van de voorbije decennia leiden ertoe dat meer landbouwbedrijven leeg 
komen te staan.51 Dit geldt zeker ook voor de historische hoevegebouwen, die vaak in de kernen gelegen 
zijn. Ze zijn onaangepast aan de hedendaagse landbouwbedrijfsvoering en kennen geen opvolging. Het 
ontbreken van grote centra en de vele kleine kernen maken de herbestemming van grote 
erfgoedcomplexen zoals vierkantshoeves niet altijd evident. Er is weinig nood aan grootschalige projecten 
vanuit de openbare, noch de privésector. Bovendien is het niet altijd makkelijk een goed evenwicht te 
vinden tussen behoud van de erfgoedwaarden en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. 
Meergezinswoningen en projecten in de toeristisch-recreatieve sfeer bieden hier de meeste kansen.  
 
Naast herbestemming van hoevecomplexen is er de problematiek van het beheer en het gebruik van de 
parochiekerken. In ons werkgebied zijn dat er maar liefst 39, naast enkele kapellen. Net zoals elders is er 
een voortschrijdende daling in het aantal kerkgangers en zijn er minder en minder vieringen. Sommige 
kerken worden niet meer gebruikt voor de reguliere eredienst. De bestaande kerkenbeleidsplannen zijn 
erg behoudsgezind en voorzichtig in hun toekomstvisie. Gemeentebesturen, die het grootste deel van de 
kosten voor het onderhoud dragen, zijn vragende partij om die visies te herzien en verdere stappen te 
nemen voor de realisatie van neven- of herbestemmingen. Duurzame bestemmingen vinden in de 
landelijke context en de financiering van herbestemmingsprojecten zijn ook hier de uitdagingen. In 2018 
werd de openbare bibliotheek in de Onze-Lieve-Vrouw-Middelareskerk in Hoeselt geopend. Het is de 
primeur in onze regio en voorlopige ook enige gerealiseerde permanente nevenbestemming.  
 
Dit leegstaand patrimonium biedt kansen voor het vrijwaren van de open ruimte, tegengaan van 
versnippering, versterken van de kernen en het behouden van basisvoorzieningen in de dorpen. 
 
*Bebouwing in de open ruimte  
Gezien de ontwikkeling van de dorpskernen, zijn in Droog-Haspengouw slechts een beperkt aantal 
historisch waardevolle woningen zonevreemd gelegen. Ook oude hoeves liggen meestal in of aan de rand 
van de dorpskern, waardoor er meer mogelijkheden zijn voor herbestemming na stopzetting van de 
landbouwuitbating. In Vochtig-Haspengouw gaat het meestal om kastelen die zonevreemd gelegen zijn 
(parkgebied), en enkele grote, geïsoleerd gelegen, oude winningen, die afhingen van abdijen etc. In 
Voeren liggen echter heel wat gehuchtjes in agrarisch gebied en liggen ook een aantal hoeves, al dan niet 
nog in uitbating, vrij in het landschap. 23% van het totale woningenbestand is zonevreemd (GRSP Voeren).  
 
De regelgeving rond zonevreemde functiewijzigingen biedt voor geïnventariseerd erfgoed een kader voor 
nieuwe ontwikkelingen, maar hier en daar vallen enkele waardevolle gebouwen tussen de mazen van het 
net. Bovendien is het niet steeds evident een duurzame bestemming te vinden voor waardevolle stallen 
en schuren van een hoevecomplex, die bovendien financieel haalbaar is voor de veelal particuliere 
eigenaars. Daar staat tegenover dat voorstellen voor nieuwe bestemmingen van geïsoleerd gelegen 
panden de laatste jaren steeds kritischer bekeken worden op het vlak van hun impact op de open ruimte 
en het tegengaan van versnippering. Het aantal vakantiewoningen en gastenkamers heeft in Voeren 
bovendien zijn limieten bereikt. De gemeente wenst in te zetten op kwaliteit en duurzaamheid. Erfgoed 
kan in deze nog steeds een rol vervullen, wanneer de nieuwe bestemming de intrinsieke waarden van het 
gebouw en zijn omgeving valideert of versterkt.  
 
De inpassing van zonevreemde woningen en landbouwgebouwen zonder erfgoedwaarde in het 
traditionele agrarische landschap en de inpassing, eventuele herlocatie, van bedrijven in waardevol 

 
51 Cijfers worden niet apart bijgehouden door de gemeenten, soms worden ze gerekend onder leegstaande woningen, soms onder 
bedrijfsgebouwen.  



landschappelijk gebied zijn voor alle gemeenten een aandachtspunt in hun beleid (GRSP Bilzen, Riemst, 
Hoeselt, Voeren).52  

1.2.3.2.4. Vastgoedmarkt 

De vastgoedprijzen (zie ook kader) liggen in Haspengouw 
gemiddeld lager dan in de rest van Vlaanderen, zo een 10 tot 14 
procent. Net zoals in de rest van Vlaanderen kende 
Haspengouw in 2013 een daling van de vastgoedprijzen; de 
laatste jaren gaan de prijzen weer de hoogte in, net zoals in de 
rest van het land. Uiteraard zijn er in het werkgebied regio’s die 
sterk verschillen van anderen53. 
 
In Riemst en Voeren werd de voorbije decennia een druk 
ervaren op de woningmarkt door inwijkende 
(kapitaalkrachtige) Nederlanders. Hierdoor werden de 
vastgoedprijzen de hoogte ingedreven en verdwenen 
woonmogelijkheden voor de eigen inwoners. De gemeente 
Riemst legt expliciet het verband met het stijgend aantal 
renovaties (GRSP Riemst, Voeren). Ook heel wat waardevol 
gebouwd patrimonium werd (en wordt) door Nederlanders 
gekocht en (met zorg) gerestaureerd. Onder invloed van de 
financiële crisis en de gewijzigde fiscaliteit lijkt deze tendens de 
laatste jaren verminderd te zijn.  
 
In het algemeen kan over wonen in de regio gesteld worden dat het aantrekkelijk maken/houden van 
wonen voor jonge mensen en de eigen bevolking, door o.a. stimuleren van renovatie, en in te zetten op 
de kwaliteiten van de landelijke omgeving met zijn waardevolle landschap en open ruimte, een belangrijke 
uitdaging is (zie verder). De link met het onroerende erfgoed, gebouwd en landschappelijk, spreekt voor 
zich.  

1.2.3.2.5. Economische context  

De laatste decennia is het aantal landbouwbedrijven gestaag gedaald. Er zijn steeds minder, steeds grotere 
landbouwbedrijven. De impact van moderne, karakterloze loodsen op het waardevolle landschap is een 
bedreiging en uitdaging, evenals de reeds eerder vermelde leegstand en verwaarlozing van historische 
hoevecomplexen die niet meer gebruikt (kunnen) worden voor de landbouw. Dit probleem wordt jaar na 
jaar meer onmiskenbaar; de laatste overblijvende “traditionele” landbouwers op rust zijn vandaag 
hoogbejaard.   
 
In dit traditionele landbouwgebied blijft de primaire sector echter erg belangrijk. De primaire sector staat 
in Limburg met een index van 1,13 sterker dan gemiddeld in Vlaanderen en de meeste gemeenten hebben 
een beduidend sterkere vertegenwoordiging van de landbouw dan Vlaanderen. De aanwezigheidsindex 
t.o.v. Vlaanderen (1,00) is bvb. 2,81 (2,83 in 2013) voor Zuid-Limburg, waarbij in 2013 Bilzen 1,30, Riemst 

 
52 Zie o.a. GRSP Riemst, richtinggevend deel, p. 24, 45, 51, 63 e.v.,  informatief deel kaart 37; GRSP Bilzen, informatief deel kaart 
19, richtinggevend deel, p. 63, 80 e.v.; GRSP Hoeselt, informatief deel kaart 49, richtinggevend deel, p. 3, 32, p. 60 e.v. 
53http://www.kadaster.be;zie ook https://statbel.fgov.be/nl/themas/bouwen-wonen/vastgoedprijzen  

De vastgoedprijzen zijn historisch 
gegroeid. Aanvankelijk werden de prijzen 
van percelen immers berekend op basis 
van de afstand tot de (afzet)markt. 
Aangezien Haspengouw, mede door de 
autarkische en dus op zichzelf 
teruggeplooide landbouw-
gemeenschappen, weinig ontsloten was, 
was de afstand tot de dichtstbijzijnde 
markt hoger dan gemiddeld. Bovendien 
was de hoeveelheid cultuurgewas die 
een landbouwer naar de markt kon 
brengen ook beperkt: een ossenspan kon 
slechts met een beperkte hoeveelheid de 
helling over en de hoogteverschillen die 
in Haspengouw moesten overwonnen 
worden, waren aanzienlijk. De opbrengst 
die een boer dus naar de markt kon 
brengen was dus beperkt en dat 
bepaalde dus de waarde van de grond. 
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3,04 en Voeren 2,31 scoorde. Detailcijfers voor 2015-2016 zijn er (nog) niet54. De landbouw krijgt dan ook 
de nodige ontwikkelingskansen, waarbij een evenwicht met landschap en natuur gezocht wordt.  
 
De secundaire en tertiaire sector zijn in Zuid-Limburg dan weer minder sterk vertegenwoordigd dan het 
Vlaamse en Limburgse gemiddelde. De meeste mensen hebben dan ook een job buiten de gemeente waar 
ze wonen. In Zuid-Limburg werkt gemiddeld 75% van de beroepsbevolking buiten de gemeente. Bilzen 
heeft na Sint-Truiden en Tongeren de kleinste uitgaande pendel, Riemst scoort eerder hoog55.  
 
Belangrijk zijn de nabijheid van Maastricht en een vlotte bereikbaarheid van de E313 (pendel naar bvb. 
Hasselt). Het fenomeen van de slaapdorpen doet ook hier zijn intrede (zie ook hoger).  
 
Naast het kleinstedelijk gebied Bilzen, dat de laatste jaren een sterke bloei kent, zetten ook de andere 
gemeenten in op de ontwikkeling van lokale bedrijventerreinen: Royerveld, Eikaert, Kieleberg en 
Bremakker (Spelver II) en Spelver III in Bilzen, Op ’t Reeck (en zijn uitbreiding in de komende jaren) in 
Riemst en de industriezone in Hoeselt56, gelegen naast de E313. 
 

1.2.3.3 Bevolking (diversiteit, vergrijzing, inwijking…) 

Het werkgebied telt ca. 62.000 inwoners. Over een oppervlakte van 215 km² betekent dit dus een 
bevolkingsdichtheid van 285 inwoners per km² en dat is ver onder het Vlaams gemiddelde van ca. 470 
inwoners per km². Zuid-Limburg kent een positief bevolkingscijfer (cijfers 2014). Dit is voor het merendeel 
te danken aan de internationale migratie. Het intern migratiesaldo is kleiner, maar niettemin positief. De 
regio kent nauwelijks een natuurlijke aangroei (laagste geboortecijfer in Limburg + hoog sterftecijfer). Wat 
de internationale migratie betreft zijn er duidelijke verschillen tussen de gemeenten onderling. Afhankelijk 
van de bron was in 2014 in Bilzen ca. 17 of 7% van alle inwoners van buitenlandse origine, in Hoeselt is 
dat 9 of 3%, in Riemst 27 of 20%, in Voeren 42 en 27%57. Deze laatste behoort hiermee tot de Vlaamse 
gemeenten met de meeste inwoners van vreemde afkomst. Hoeselt en Bilzen vallen onder het Vlaamse 
gemiddelde, Riemst en Voeren zitten hier ver boven. De ligging aan de grens is hier uiteraard niet vreemd 
aan, de overgrote meerderheid heeft de Nederlandse nationaliteit. Sinds de laatste telling is het aantal 
personen met een allochtone origine toegenomen. 58 
 
Een algemene tendens die ook in het werkgebied te merken valt, is de toenemende vergrijzing. Zo telden 
in 2013 de vier gemeenten samen 19.332 60-plussers, goed voor ca. 25% van de totale bevolking. Dit getal 
neemt jaar na jaar toe. De vergrijzing in Limburg (119,9) situeert zich in 2015 niet alleen boven het 
Belgische (106,4) maar ook boven het Vlaamse (117,4) niveau. Opvallend is dat in Zuid-Limburg, met een 
ouderdomscoëfficiënt van 132,2, de vergrijzing veel verder gevorderd is dan in de rest van Limburg. Dit 
betekent dat de vergrijzing ook verdergevorderd is dan in Vlaanderen59 (ERSVLimburg 2014, p.16). 
Tegelijkertijd zien we daarentegen wel het meer en meer actief worden van senioren. Zo is de overgrote 
meerderheid van de culturele dagjestoerist ouder dan 55 jaar (WES 2013), zijn de actieve leden van de 
heemkringen vaak ouder dan 50 (eigen bevraging, 2014). Een omgekeerde beweging zien we bij de -19-

 
54 Zie ERSV Limburg, http://www.ersvlimburg.be/upload/40157148/downloads/socio-
economische_analyse_van_limburg_en_haar_5_streken_(september_2015).pdf  
55 Ibid. 
56 http://www.hoeselt.be/economie/industrie.htm  
57 http://www.standaard.be/integratiemonitor , http://aps.vlaanderen.be/lokaal/integratiemonitor.html 
58 http://statbel.fgov.be/ , http://www.standaard.be/integratiemonitor , http://aps.vlaanderen.be/lokaal/integratiemonitor.html, 

http://Limburg.incijfers.be, www.ersvlimburg.be (2015, p. 19-20) 
59 Zie ERSVLimburg 2014, p.16, maar ook ERSV Limburg 2015, p. 21 



jarigen: het werkgebied telde in 2013 15.920 mensen jonger dan 19 jaar, goed voor ca. 20% van de totale 
bevolking. Ook dit cijfer neemt jaar na jaar af60. 
 
De vergrijzing is voelbaar bvb. in het ouder wordende ledenbestand van verenigingen zoals heemkundige 
kringen en kerkfabrieken. Deze laatste dragen een hele verantwoordelijkheid voor het beheer van het 
kerkelijk patrimonium en staan voor belangrijke uitdagingen o.a. in navolging van de 
kerkenbeleidsplannen. Het blijkt niet evident hiervoor jongere mensen aan te trekken.  
 
In de vergrijzing liggen echter ook kansen, voornamelijk op het vlak van ontsluiting en communicatie over 
onroerend erfgoed. Het moet zeker overwogen worden om in de toekomst meer te communiceren naar 
bv. verenigingen van actieve senioren en meer gericht te werken naar deze doelgroep. 
 

1.2.3.4 Toeristisch-recreatief 

Het toerisme is voor een groot deel onder de noemer erfgoedtoerisme te vatten. Men komt voor het 
glooiende landschap, kastelen, hoeves, mooie dorpjes (zie hiervoor WES 2013 en 
http://www.limburg.be/webfiles/limburg/product/ro_brl_focusnota.pdf). Toerisme Limburg promoot 
Haspengouw met zijn glooiende landschap, traditie van fruitteelt – met de bloesemperiode als 
topmoment – en wijnbouw, én het rijke verleden. De Voerstreek wordt omschreven als rustig, groen 
wandelparadijs met zes pittoreske kerkdorpjes.61  
 
Uit een marktonderzoek, uitgevoerd door WES in 2013, blijkt dat de culturele dagtripper in Haspengouw 
ouder is dan 55 jaar, deze voornamelijk uit Limburg zelf komt en dat het reisgezelschap voornamelijk uit 
volwassenen uit de hoge en middenklasse bestaat. Dit heeft zonder enige twijfel repercussies op het vlak 
van communicatie en de communicatiekanalen. 
 
Uit hetzelfde onderzoek leren we ook dat, ongeacht het hoofdmotief waarom men voor een bestemming 
kiest, vele toeristen ook culturele activiteiten of bezoeken meenemen tijdens hun verblijf. Bovendien kent 
Haspengouw ten opzichte van Limburg en Vlaanderen een bovengemiddeld aantal culturele dagtrips. Tot 
slot blijkt ook dat cultuur(verblijfs)toerisme een interessante nichemarkt is omwille van de bestedingen 
(meer dan 100 € in Haspengouw). De studie besluit dat Haspengouw dé erfgoedregio bij uitstek is, vooral 
omwille van de dichtheid van het aantal ‘erfgoedbezienswaardigheden’. 
 

REFNIS_NL 
Aankomsten Overnachtingen 

Totaal Belgen 
Vreem-

delingen 
On-

bepaald Totaal Belgen 
Vreem-

delingen 
On-

bepaald 

         
Bilzen 14 026 11 179 2 847 0 38 798 31 609 7 189 0 
Hoeselt 2 898 2 038 860 0 4 626 3 166 1 460 0 
Riemst 16 731 9 812 6 919 0 36 014 22 055 13 959 0 
Voeren  63 157 46 977 16 172 8 159 669 116 489 43 166 14 

 
Tabel. 2 – aankomsten en overnachtingen in de regio (bron: statbel.fgov.be, cijfers 2018) 

 
 

60 http://Limburg.incijfers.be. 
61 Zie o.a. www.visitlimburg.be en de jaarlijkse gedrukte Limburg Vakantiegids van Toerisme Limburg.  
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Als toeristische toppers kent de streek Alden Biesen, Fort-Eben-Emael, de “Grotten” van Kanne, het 
wijnkasteel van Genoelselderen en het fiets- en wandeltoerisme in het algemeen (Voerstreek, 
Fietsroutenetwerk,…). Anderzijds zorgt ook de nabijheid van steden zoals Tongeren en Maastricht voor 
een zekere aantrekkingskracht. Het werkgebied van IOED Oost is vanuit toeristisch-recreatief oogpunt dan 
ook een drukbezochte regio. Zo staat Voeren qua aantal overnachtingen op de zevende plaats in Limburg 
na de gemeenten met vakantie- en recreatieparken (bv. Lommel) en de steden Hasselt, Genk en Maaseik. 
De vier IOED Oost-gemeenten zijn goed voor 5,5 % van het totale aantal overnachtingen in de provincie 
(dat is een lcihte stijging t.o.v. 2016) en voor 7 % van het totale aantal aankomsten (i.e. boekingen) in 
Limburg62. Ook dit is een lichte stijging ten opzicht van 2016. De getallen leren ons nog steeds dat toeristen 
in Bilzen vaak langer dan twee dagen verblijven (i.e. midweek), en dat men het in de andere gemeenten 
vooral moet hebben van weekendovernachtingen. 
 
Uit recente63 cijfers van Toerisme Limburg blijkt dat het bekende fietsroutenetwerk in Haspengouw op 
piekmomenten, dat zijn de maanden juli en augustus, 200.000 fietsers (!) te verwerken krijgt. Jaarlijks 
betekent dit voor Haspengouw een inkomst van meer dan 20 miljoen euro. Qua wandeltoerisme tonen 
de cijfers voor 2014, op basis van wandeltellers, bezoekersaantallen van 1.3 miljoen voor Haspengouw en 
470.213 voor Voeren. Deze wandelaars zijn eveneens goed voor een jaarlijkse inkomst van ca. 20 miljoen 
euro64.  
 
Haspengouw kende nooit (tenzij door de serie Katarakt65) het massatoerisme. Dit maakt dat het nog steeds 
mogelijk is te focussen op het authentieke en het kleinschalige dat Haspengouw heeft te bieden. Het gaat 
dan ook niet enkel over de typische landschappen, maar ook over de kleine dorpen, de kleine 
landschapselementen, de trage wegen,… Af en toe worden wel acties ondernomen om meer grootschalige 
projecten rond toerisme op te zetten (bv. Bilzen Mysteries). Deze projecten hebben echter slechts een 
tijdelijke impact en zijn eerder gericht op streekpromotie. We kunnen ons dan ook de vraag stellen of 
dergelijke initiatieven in het kader van duurzaamheid weggelegd zijn voor Haspengouw. Wat bv. met het 
terugkombeleid of de economische return in de onmiddellijke omgeving van de ‘attractie’?  
 
Het toerisme in Haspengouw biedt dus heel wat kansen voor een onroerend erfgoedbeleid, voornamelijk 
op het vlak van (inhoudelijke) ontsluiting en communicatie. Op basis van bovenstaande cijfers kan gerust 
gesteld worden dat de culturele toerist een valabele doelgroep is én blijft voor een gerichte communicatie. 
Bovendien is de doelgroep dermate groot dat de kosten en de baten van deze gerichte communicatie 
nauwer bij elkaar aansluiten. Het verblijfstoerisme in hoeves en kastelen heeft bovendien een 
rechtstreekse invloed op het behoud en beheer van dit erfgoed. Tot slot is ook de traagheid en het stille 
karakter van het Haspengouws toerisme een bondgenoot. 
 
 
 
 
 

 
62 http://statbel.fgov.be/. 
63 https://limburg.incijfers.be/content/cijfers  
64 HBVL 25/9/2014. 
65 https://www.gva.be/cnt/aid707435/een-serie-katarakt-legt-toerisme-in-haspengouw-geen-windeieren  



1.2.3.5 De grensregio 

De IOED Oost-regio grenst aan diverse staatkundige gebieden. Zo is er de landsgrens met Nederland, de 
gewest- en taalgrens met Wallonië en de provinciegrens met Luik. De verbondenheid met de provincie 
Nederlands-Limburg werd in 2009 onderschreven in het Limburgcharter. Het charter zorgde ervoor dat 
beide Limburgen met elkaar gingen samenwerken en er voortaan met enig overdreven chauvinisme over 
West-Limburg en Oost-Limburg wordt gesproken. 
 
Grensoverschrijdende samenwerking biedt heel wat kansen o. a. op het vlak van kennisuitwisseling. Het 
schept bovendien mogelijkheden voor Europese subsidiëring. 
 

1.2.3.6 Het Limburggevoel en identiteitsbeleving 

Er wordt graag gezegd dat Limburgers op een andere manier de identiteit beleven dan andere Vlamingen. 
Men spreekt dan ook over het zogenaamde Limburggevoel. Het Limburggevoel is in feite een omschrijving 
om de verbondenheid met (de inwoners van) de provincie Limburg aan te duiden; een verbondenheid die 
voor de meeste Limburgers een evidentie is en sterker scoort dan de verbondenheid met het land waar 
men woont. Daarmee gepaard gaan gevoelens van betrokkenheid, samenhorigheid en een positief wij-
gevoel en typisch Limburgse waarden zoals warmte, gastvrijheid, het aangename, het sociale, gezelligheid, 
levensvreugde, positivisme, bescheidenheid, gemoedelijkheid,.... Het Limburggevoel is volgens socioloog 
Johan Ackaert de uitvergroting van de trots en de vereenzelviging met de eigen gemeente. Het werd 
aanvankelijk enkel nog versterkt door de trage economische 
ontwikkeling van de provincie waardoor invloeden van buitenaf 
slechts met mondjesmaat binnenvloeiden, later door de 
massamedia. Limburg is immers de enige provincie met een krant 
die de hele provincie covert. TVLimburg is veel succesvoller en 
rijker dan de andere regionale televisiestations in Vlaanderen.66 
 
Recent onderzoek toonde aan dat het Limburggevoel effectief 
bestaat en sterker is in Belgisch-Limburg dan in Nederlands-
Limburg. Opvallend is dat het Limburggevoel het sterkst is in het 
Maasland en in Zuid-Limburg. In Noord-Limburg is dit gevoel het 
zwakst. Het onderzoek toonde ook aan dat de inwoners van beide 
Limburgen hun provincie zien als een aangename plaats om te 
wonen. Ze vinden de regio zowel gastvrij als gezellig, en deze 
laatste eigenschappen schreven ze ook toe aan de Limburgers. Ze 
zijn niet meteen van plan om hun provincie te verlaten. De 
doorslaggevende redenen om te blijven zijn het landschap, de 
afkomst en de sociale banden67.  
 
Voor het onroerende erfgoed is dit een belangrijke troef die dient 
uitgespeeld te worden en niet alleen op het communicatieve vlak 
(mobiliseren van mensen, inspelen op hun interesses en hun 

 
66 http://www.limburgsymbool.be/ ; http://www.nieuwsblad.be/.  
67 http://nl.wikipedia.org/wiki/Limburgcharter. 

“Limburg was altijd al een 

geval apart in Vlaanderen. 

Pas in 1839 werd de 

provincie door België 

geannexeerd. Het 

relatieve geografische 

isolement betekende een 

grote stimulans voor de 

sterke regionale 

identiteit.”  

Johan Ackaert,  

socioloog Uhasselt 
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dorpsgeschiedenis,…). Het Limburggevoel maakt dat het verhaal achter het erfgoed ook echt een 
meerwaarde kan hebben.  
 

1.2.3.7 Verenigingsleven en participatie 

Zoals hoger reeds vermeld, kent elk dorp een sterk verenigingsleven: carnavalsverenigingen, 
muziekverenigingen, heemkundige kringen, de parochiale werking, sportclubs, kermisverenigingen, 
schutterijen, jeugdverenigingen, seniorenclubs, allerhande socio-culturele verenigingen, ... Elk zichzelf 
respecterend dorp heeft er minstens enkele van bovenstaande lijst. In dit verband is de gemeente Riemst 
exemplarisch: 365 verenigingen, “Voor elke dag één”, zoals de gemeente fier bloklettert68. Het mag 
duidelijk zijn dat het verenigingsleven bloeit in Zuid-Limburg.  
 
Tegelijkertijd moeten we er ons van bewust zijn dat de klassieke vereniging stilaan het einde kent. Door 
het overaanbod in de vrijetijdsector, door de daling van het niveau van engagement in een vereniging,  
enz… zijn mensen niet meer geneigd lange tijd in één vereniging door te brengen; ze kiezen voor korte, 
soms projectmatige engagementen in tijdelijke en feitelijke verenigingen69. 
 
De veelheid aan verenigingen biedt heel wat kansen voor samenwerking. Anderzijds kan het een uitdaging 
zijn om (jonge) mensen buiten het traditionele verenigingsleven te engageren voor onroerend erfgoed. 
Bovendien kan een dorp ook beschouwd worden als een hechte erfgoedgemeenschap (Zie 1.2.3.9) 
 

1.2.3.8 Erfgoedliefhebbers 

Een uitvloeisel van het Limburggevoel, de identiteitsbeleving en het verenigingsleven is dat het merendeel 
van de inwoners een zekere erfgoedreflex heeft. Deze erfgoedreflex is vooral van toepassing onder de 
eigen kerktoren en voor wat betreft het culturele of roerende erfgoed. Bij die erfgoedreflex moet wel de 
kanttekening gemaakt worden dat deze voor een stuk verdwijnt/dreigt te verdwijnen, doordat steeds 
meer mensen van buitenaf in een dorp komen wonen en de binding met het dorp vermindert70. Door de 
VOER (Voerense Onroerend Erfgoedraad) werd aangegeven dat kinderen en jongeren kennis van en 
voeling met het lokale erfgoed verliezen. Inzetten hierop werd als een belangrijke doelstelling voor de 
IOED gezien.71 Hetzelfde bleek ook tijdens een vraaggesprek op Rendez-vous op 19 februari 2020. Tijdens 
dit gesprek peilde de IOED naar de mogelijkheden om het dorp als erfgoedgemeenschap meer te 
betrekken en hoe we dit als IOED het best kunnen aanpakken (zie 1.3.2).  
 
Voor het onroerende erfgoed lijkt de erfgoedreflex iets minder aanwezig. Dit hangt mogelijk samen met 
de rechtsgevolgen en de daaruit voorkomende financiële gevolgen die aan het onroerende erfgoed 
gekoppeld zijn. Deze oefenen immers een rechtstreekse invloed uit op wat kan en wat niet kan met een 
eigendom. Bovendien leeft nog sterk het gevoel dat het wel en wee van het onroerend erfgoed bepaald 
wordt boven de hoofden, ‘in Brussel’ of nog: top-down. In contacten met bouwheren en eigenaars ervaren 
we echter niet alleen het NIMBY (not in my backyard) gevoel maar evenveel, zo niet meer, een grote 
fierheid over de eigen woning. 
 

 
68 http://www.riemst.be.  
69 Pers. comm. 2016 door Jannie Nijssen, toenmalig Cultuurbeleidscoördinator Bilzen. 
70 Pers. comm. 2016 door Guy Swennen, toenmalig schepen in Bilzen.  
71 Vergadering 9/10/2019.  



Een ander fenomeen, maar het is niet duidelijk of dit typisch Haspengouws is, is de sterke aanwezigheid 
van metaaldetectoristen. Mogelijk hangt dit samen met de aanwezigheid van twee belangrijke Romeinse 
centra, Tongeren en Maastricht, en met de Slag van Lafelt. Dit houdt zowel kansen als bedreigingen in: 
kansen omdat metaaldetectoristen in de eerste plaats verondersteld worden erfgoedliefhebbers te zijn 
en ze mee zorg dragen voor het aanwezige erfgoed, bedreigingen omdat een zeker kader ontbreekt 
waarbinnen deze erfgoedliefhebbers kunnen werken. Het ontbreekt hen vaak aan een degelijke 
achtergrondkennis van erfgoedzorg. De IOED probeerde daarin in de voorbije jaren met succes te 
remediëren. 
 

1.2.3.9 Het dorp als de verzameling van verschillende erfgoedgemeenschappen 

De muziek- of carnavalsvereniging, de kerkfabriek of de heemkundige kring, een lokale natuurvereniging 
of wandelclub: het zijn allemaal voorbeelden van erfgoedgemeenschappen omdat ze in meer of mindere 
mate hun wortels vinden in traditie en erfgoed. De meeste van deze gemeenschappen zijn, en dat is echt 
typisch voor de regio, dorpsgerelateerd. Daarom beschouwt de IOED deze dorpen als clusters van 
verschillende erfgoedgemeenschappen en zijn de dorpen daarom zelf ook erfgoedgemeenschappen. Om 
het onroerend erfgoed in de regio meer zichtbaarheid te geven zijn de dorpen dus het beste 
aanspreekpunt om zaken bottom-up te realiseren. Uiteindelijk zou het zo een een hele regio kunnen 
versterken en inspireren. En wie weet komt men tot de vaststelling dat men allemaal niet zo fel van elkaar 
verschilt en samen meer is dan de som van de gehelen. 
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1.2.4 Gemeenschappelijk erfgoedpakket 

Voor de beschrijving van het gemeenschappelijke erfgoedpakket 
hebben we gezocht naar een logische en werkbare structuur om het 
verhaal van het werkgebied te vertellen. Hierbij constateerden we 
snel dat de traditionele indeling in monumenten, landschappen en 
archeologie, niet werkbaar is in een integrale benadering, maar er 
zelfs veeleer voor zorgt dat de samenhang uit het oog verloren wordt. 
Anderzijds kunnen we deze opdeling en de instrumenten voor 
inventarisatie en bescherming die hiermee samengaan niet volledig 
verlaten, om orde te krijgen in het verhaal en omdat het kapstokken 
zijn en blijven voor het beleid.  
 
IOED Oost sluit zich grotendeels aan bij de holistische visie zoals die 
vandaag in de landschapszorg wordt nagestreefd; het landschap 
wordt vanuit zijn totaliteit en complexiteit benaderd. Elk geheel 
ontleent zijn betekenis en functie aan de samenstellende delen, maar 
ook (en wellicht meer) aan de samenhang of ordening van die delen 
en hun interactie.72  
 
Voor de beschrijving van het gemeenschappelijke erfgoedpakket is 
het uitgangspunt dat het huidige landschap een samenspel is van 
relicten uit verschillende tijdsperioden, qua landgebruik, 
infrastructuur, nederzettingspatronen, gebouwen en andere 
‘bouwstenen’. Die individuele elementen en patronen kunnen 
slechts ten volle begrepen worden door hun plaats in het geheel. De 
geo(morfo)logie (reliëf, hydrografie) is hierbij een belangrijke 
bepalende factor voor hoe de mens zich in het verleden organiseerde 
en het landschap vormde.  
 
 

Fig. 35 – Tijdslagen (bron: Hermans 2010) 

 
72 https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/landschap/proloog/perspectief_onderzoeksbalans. 
 

De holistische visie op landschappen ziet 

een landschap als een complex geheel 

van landschapselementen. Deze 

landschapselementen kunnen uit het 

landschap gefilterd worden om een 

beter inzicht te verwerven van het 

landschap. Er mag wel niet vergeten 

worden dat deze elementen niet los van 

elkaar staan en met elkaar 

samenhangen. Niet enkel de grotere 

gehelen of structuren van het landschap 

zijn belangrijk maar ook de kleinere 

landschapselementen zoals graften of 

kapelletjes. 

Er zijn verschillende indelingen van 

landschapselementen mogelijk. Een vaak 

gebruikte indeling maakt gebruik van de 

indeling in abiotische en biotische 

elementen. Abiotische 

landschapselementen zijn het reliëf en 

de hydrografie. De biotische elementen 

behelzen elementen zoals planten 

struiken, bomenbossen maar ook 

cultuurgewassen. Elementen uit de 

landschapsgeografie worden vaak bij 

deze twee elementen opgenomen en zijn 

de menselijke kenmerken van wonen en 

werken, landbouw en industrie en 

verkeer en transport nu en in het 

verleden. Deze oefenen vaak grote 

invloed uit op het landschap. 

Er zijn nog andere indelingen mogelijk 

zoals de graad van menselijke inbreng, 

de openheid of de ouderdom van de 

landschappen.  

(bron: Diriken 2000) 



We kiezen ervoor om het huidige zichtbare landschap te benoemen als ‘bovengronds landschap’ en het 
daarin aanwezige erfgoed als ‘bovengronds erfgoed’ en parallel hiermee ‘ondergronds landschap’ en 
‘ondergronds erfgoed’.  
 
Het ondergronds erfgoed/landschap is het verleden dat niet meer zichtbaar aanwezig is, maar waarvan 
sporen bewaard zijn die te onderzoeken zijn via archeologisch onderzoek, de analyse van historisch 
kaartmateriaal, enz. De mergelgroeven nemen een aparte plaats in het ondergronds landschap in (zie 
verder).  
 
In de beschrijving van het erfgoed grijpen we terug naar de verschillende streken die in de geografische 
context reeds besproken werden en waarnaar elders in de tekst ook verwezen werd (zie boven). Deze 
vallen grosso modo samen met de traditionele landschappen zoals die in de landschapsatlas beschreven 
staan (zie verder). Het zijn deelgebieden binnen het werkgebied die, door hun verschillende geologische 
ondergrond, een eigenheid hebben ontwikkeld. 
 

1.2.4.1 Bovengronds landschap 

1.2.4.1.1. Inventaris van het bouwkundig erfgoed 

De inventaris van het bouwkundig erfgoed73 in de provincie Limburg werd in 2018 vastgesteld met 
openbaar onderzoek overeenkomstig de bepalingen uit het Onroerenderfgoeddecreet. De inventaris 
bevat voor de gemeenten Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren sindsdien 870 vastgestelde items.74 De 
gemeenten scoren hoger dan gemiddeld in de provincie en weerspiegelen daarmee de historische rijkdom 
van Zuid-Limburg. Bilzen, Hoeselt en Riemst zitten qua aantal objecten in verhouding tot grootte van de 
gemeente op hetzelfde niveau. Voeren is met 350 objecten, voor een gemeente met slechts ca. 2000 
woningen, bijzonder rijk aan gebouwd erfgoed. Naast hoeves en woningen, is er een groot aandeel klein 
erfgoed (weg- en veldkruisen).  
 
De Vlaamse lijst is nog grotendeels gebaseerd op de inventarisatiecampagnes van Frieda Schlusmans in 
de jaren ’80 en begin jaren ’90, die verwerkt werden in de boekenreeks ‘Bouwen door de eeuwen heen’. 
De gemeente-inventarissen behoren daarmee zeker niet tot de oudste, maar ook zeker niet tot de 
recentste inventarissen in Vlaanderen. Een gebrek aan aandacht  voor 20ste-eeuwse bouwkunst en 
bepaalde types bescheiden architectuur is duidelijk merkbaar. Sinds de opstart van de IOED in 2010 werd 
de volledige inventaris in samenwerking met vrijwilligers nagekeken op administratieve fouten 
(adreswijziging, sloop). Er werden ook regelmatig door particulieren, gemeenten en organisaties 
voorstellen gedaan tot aanvulling van de inventaris. De IOED bereidde een groot deel van deze dossiers 
voor. Zo zijn er tussen 2010 en 2016 een 25-tal objecten toegevoegd. Sinds 2016 worden enkel 
aanvullingen op basis van een globaal herinventarisatieproject van een (deel)gemeente of thema 
aanvaard. Sinds 2017 ligt de taak van het geografisch inventariseren volledig bij de gemeenten. Het was 
voor de gemeenten de voorbije jaren geen prioriteit om hierop in te zetten, omdat de inventarissen 
voldoende volledig zijn om een beleid te kunnen voeren en de gemiste panden vaak niet de meest 
kwetsbare zijn. In de komende beleidsperiode zal wel werk gemaakt worden van herinventarisatie en 
visievorming rond lokaal erfgoed.  

 
73 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ 
74 Bilzen 216, Hoeselt 86, Riemst 218, Voeren 350. De vastgestelde inventaris is te raadplegen via 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/zoeken, in het vak ‘type aanduiding’ is ‘vastgesteld bouwkundig erfgoed’ 
te selecteren.  
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Het beheer en de vaststelling van de verschillende inventarissen onroerend erfgoed wordt anno 2020 
geëvalueerd door het agentschap Onroerend Erfgoed. Gemeentelijke initiatieven zullen desgevallend 
aangepast worden aan nieuwe regels.  
 

 
Fig. 36 - Vastgestelde inventarisitems naar typologie in absolute aantallen 

 
 
De grote meerderheid van de bewaarde geïnventariseerde items bestaat typologisch uit hoevegebouwen, 
naast woningen (los van een agrarisch bedrijf).  
 
Het grote aandeel woningen in Riemst is een gevolg van de beschermingscampagne van 2004-2006 van 
het mergeldorp Kanne. Toen zijn tal van mergelwoningen toegevoegd aan de inventaris (38 van de 65 
woningen op de inventaris staan in Kanne). In de overige deelgemeenten zijn gelijkaardige woningen niet 
geïnventariseerd. Los van deze beschermingscampagne zou de verhouding hoeves/huizen in Riemst 
vergelijkbaar zijn met de cijfers van Bilzen. Verder valt het groot aantal kapellen in Bilzen en het grote 
aantal kruisen in Voeren op. Hoeselt is een echt kastelenlandschap. In de waterrijke Voerstreek, in de 
Jekervallei en in de Demervallei bleven verschillende watermolens (min of meer intact) bewaard (2 in 
Riemst, 6 in Bilzen, 2 in Hoeselt, en 10 in Voeren). Verder is opmerkelijk dat in Voeren enkele winkels en 
cafés opgenomen zijn, terwijl die voor de andere gemeenten nagenoeg ontbreken. Voor het stadscentrum 
van Bilzen was het ontbreken van winkelpuien uit het begin van de 20ste eeuw een duidelijk hiaat. De IOED 
en de gemeente konden echter enkele bijkomende panden laten opnemen.  
 
Zoals eerder al beschreven hangt de aanwezigheid van bepaalde types van hoeves samen met de 
ondergrond. In Droog-Haspengouw domineren de grote, gesloten hoeves. In Vochtig-Haspengouw en 
Voeren zien we een meer gevarieerd beeld; langgestrekte, bescheiden hoeves, hoeves met twee 
evenwijdige volumes tegenover elkaar, hoeves waarvan de verschillende onderdelen mettertijd tot een 



U-vorm of vierkant aaneen gegroeid zijn. De complexen buiten Droog-Haspengouw die initieel als een 
gesloten hoeve gebouwd zijn dateren veelal uit de 19de eeuw.  
 
Woningen los van een hoeve komen pas echt in opgang vanaf de tweede helft van de 19de eeuw. Met 
uitzondering van enkele herenhuizen en pastorieën, dateren de meeste woningen in de inventaris dan 
ook uit het einde van de 19de, begin 20ste eeuw. Ze zijn gebouwd in een sobere, traditionele of meer 
eclectische stijl. De woningen in Kanne zijn kleine mergelhuizen uit de 19de eeuw.  
 

 
           Fig. 37 - Vastgestelde inventarisitems naar typologie in percentage/gemeente 

 
Het is in deze landelijke regio weinig relevant analyses te maken op basis van stijlkenmerken en –periodes. 
De gekende bouwstijlen uit de architectuurgeschiedenis komen zelden in een zuivere vorm voor. De 
meeste gebouwen zijn bovendien gegroeid en aangepast doorheen de tijd. Het is vaak onmogelijk de stijl 
te definiëren. Ook de zgn. Maasstijl is een vaag begrip en moeilijk toepasbaar op de overwegend 
agrarische architectuur. Het is interessanter om de bouwmaterialen te bekijken. Zonder uitzondering zijn 
de gebouwen opgetrokken in hout- en leem, in, veelal ter plaatse gebakken, bruinrode baksteen, in mergel 
of een combinatie van deze. In Voeren is ook silex een lokaal bouwmateriaal. Details zoals 
vensteromlijstingen of dorpels bestaan uit mergel, Naamse kalksteen of andere blauwe hardstenen.  
 
In de mergeldorpen Kanne, Heukelom, Zichen, Zussen en Val-Meer worden tot ver in de 19de eeuw 
gebouwen volledig in mergel opgetrokken. Het materiaal wordt zowel gebruikt voor de “grote” 
architectuur zoals kerken, pastorieën, herenhoeves, als voor de kleine arbeiderswoningen. De mergel 
wordt veelal ter plaatse ontgonnen. Veel mergelgevels van woningen zijn vandaag aan het zicht 
onttrokken door voorzetgevels. In de rest van de regio vinden we mergel als massief bouwmateriaal 
hoofdzakelijk terug in middeleeuwse gebouw(del)en, m.n. de kerktorens getuigen hiervan. Voor het 
overige wordt mergel steeds aangewend in combinatie met baksteen als speklagen en voor architecturale 
details zoals kroonlijsten, hoekkettingen, poortomlijstingen… Hij komt dan ook vooral voor in de 17de en 
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18de eeuw, de periode van de Maasstijl. In Voeren, dat nochtans vlak bij de groeven van Kanne, de Sint-
Pietersberg en Valkenburg ligt, wordt mergel opvallend weinig toegepast. Plaatselijk gewonnen mergel 
van slechte kwaliteit wordt wel aangewend voor binnenmuren en kelders.  
 

Fig. 38 – witgekalkte mergelwoning 

in Kanne  
 
In Sint-Pieters-Voeren en Sint-
Martens-Voeren wordt 
gebouwd met silex dat er vlak 
onder de oppervlakte zit. Het 
wordt gebruikt als 
onderbouw voor 
vakwerkbouw, maar ook 
volledige gevels worden uit 
het materiaal opgetrokken 
(na (gedeeltelijke) verstening 
van het vakwerk). 
Gevelopeningen worden dan 
afgewerkt in rode baksteen.  
 
Gebouwen in vakwerk zijn 

niet of nauwelijks overgeleverd in Droog-Haspengouw. Grote concentraties vinden we langs de 
Demervallei en in Voeren (Gyselinck 2005). De vakwerkwoningen in Bilzen en Hoeselt langs de Demervallei 
dateren uit de 19de, vaak eind 19de en zelfs begin 20ste eeuw, en zijn meestal kleine ‘woonstalhuizen’. Ze 
illustreren hoe de loonarbeider zich tot het begin van de 20ste eeuw niets anders kon veroorloven dan een 
houten huisje en waren in die tijd een teken van armoe. In Voeren zijn meer voorbeelden uit de 18de eeuw 
en ouder bewaard, met de kleine vierkante vakken, typisch voor de Voerstreek. Meer recente 
vakwerkgebouwen tonen dezelfde evolutie als elders, m.n. dat deze bouwwijze enkel nog voor de armeren 
was, wat zich uit in het gebruik van minder tussenstijlen en –regels en minder kwalitatief hout.  
 
Resten van “kwalitatieve” vakwerkbouw uit (16de), 17de en 18de eeuw vinden we vooral bij belangrijke 
complexen zoals adbijhoeves, kastelen en kasteelhoeves met een lange bebouwingsgeschiedenis. Hier 
toont zich ook de evolutie van bouwmaterialen en stijlen: In de oudste gebouwdelen de combinatie van 
baksteen met mergel, vanaf de tweede helft van de 17de eeuw meer en meer gebruik van Naamse 
kalksteen die de mergel vervangt, en een steeds verdere versobering van de architectuur vanaf de 18de 
eeuw.   
 
Van de geïnventariseerde gebouwen is sinds de samensteling van ‘Bouwen door de eeuwen heen’ ca. 12% 
gesloopt of zodanig verbouwd dat alle erfgoedwaarde verdwenen is (niet-vastgestelde objecten). 
Koploper is Bilzen met ca. 19% verdwenen gebouwen. De cijfers illustreren de kwetsbaarheid van 
vakwerkbouw. De helft van de verdwenen objecten zijn vakwerkgebouwen en deze zijn op hun beurt 
nagenoeg allemaal kleine woonstalhuizen uit de late 19de eeuw. In Hoeselt bestaat zelfs 80% (9 van de 11) 
van de niet-vastgestelde items uit vakwerkbouw. Bij recente (sinds de opstart van de IOED in 2010)  
sloopvergunningen of vergunningen voor vergaande verbouwingen is de slechte bouwfysische toestand 
de voornaamste motivatie.  
 



 
 

Fig. 39 – verdwenen vakwerkhoeve in Romershoven (foto 1993 © Vlaamse Gemeenschap) 
 

1.2.4.1.2. Inventarissen van landschappelijk erfgoed 

In het onroerenderfgoeddecreet worden naast de inventaris van het bouwkundig erfgoed en die van 
archeologische zones drie vast te stellen inventarissen vermeld die betrekking hebben op landschappelijk 
erfgoed: de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde, de inventaris van historische tuinen 
en parken en de landschapsatlas. Vastgestelde delen van de landschapsatlas worden als 
landschapsatlasrelict benoemd, terwijl de vroegere term ankerplaats nog steeds algemeen gebruikt wordt 
(zie verder). Daarnaast zijn er nog tal van andere landschappelijke elementen die een erfgoedwaarde 
kunnen hebben – denk aan trage wegen, poelen, bronnen, grachten,… – en die geen plaats vinden in de 
vermelde inventarissen. De terminologie van het op Vlaams niveau geïnventariseerde landschappelijk 
erfgoed is complex en verwarrend. In de online databank onroerend erfgoed heeft men de gegevens 
herschikt in landschappelijke elementen en gehelen, waarbinnen een aantal thema’s zoals houtige 
beplantingen benoemd zijn. Deze benadering is duidelijker en zal ook door ons zoveel mogelijk gehanteerd 
worden.  
 
Met uitzondering van de landschapsatlasrelicten gebeurde de inventarisatie en juridische vaststelling van 
landschappelijk erfgoed ad hoc en fragmentair in Vlaanderen. In ons werkgebied zijn geen houtige 
beplantingen of tuinen en parken als dusdanig vastgesteld. Zoals hoger al vermeld is geografische 
inventarisatie sinds enkele jaren een taak van de gemeenten. Het agentschap Onroerend Erfgoed werkt 
anno 2020 aan een evaluatie van de instrumenten van het inventariseren en het vaststellen van erfgoed. 
Het is op dit moment nog niet bekend welk beleid Onroerend Erfgoed in de toekomst zal voeren t.a.v. 
inventarisatieprojecten vanuit IOED’s en gemeenten en het vaststellen van geïnventariseerd erfgoed.  
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In wat volgt zal enkel ingegaan worden op landschappelijke elementen. Landschappelijke gehelen komen 
later aan bod bij de beschrijving van het erfgoedpakket vanuit een integrale benadering (zie 1.2.4.3.). 
 
* Houtige beplantingen met erfgoedwaarde 

Fig. 40 – Oude geknotte es voor een gerestaureerde vakwerkhoeve in Teuven 
 
Het agentschap Onroerend Erfgoed bepaalt de erfgoedwaarde van bomen en struiken volgens een aantal 
criteria: nuttigheidswaarde, waarde als statussymbool, historische waarde, belang voor de natuur, 
schoonheidswaarde.  
 
Enkele jaren geleden vonden als proefproject gebiedsdekkende inventarisaties plaats in een aantal 
gemeenten. Voeren werd uitgekozen voor de provincie Limburg. In 2011 werden 529 objecten 
geïnventariseerd. Voor de overige gemeenten zijn er in 2020 slechts enkele elementen opgenomen (Bilzen 
29, Hoeselt 4 en Riemst 8). Het zijn vnl. ad hoc opnames toegevoegd via synchronisatie met  de bestaande 
databanken van de beschermingen en de inventaris bouwkundig erfgoed, of in het kader van andere 
inventarisatie- of beschermingsinitiatieven (o.a. inventarisatie landschapsatlasrelict ‘Munsterbos, 
kasteeldomeinen van Groenendaal en Zangerhei’). De elementen zijn aldus vaak onderdeel van 
vastgestelde of beschermde gebieden, maar werden niet op zichzelf vastgesteld.  
 
De inventaris bevat voor Voeren de houtige elementen met historische waarde, typisch voor de 
Voerstreek en het land van Herve. Het gaat om hagen in allerlei vormen (als erfafsluiting, veekering, 



knothagen, scheerhagen, kaphagen…), houtkanten, al dan niet langs holle wegen, graften, solitaire bomen 
met een sterk beeldbepalend karakter of historische waarde, zoals bomen bij kruisen en veldkapellen, 
(knot)bomenrijen langs straten en dreven, hakhoutstoven, snoeivormen en opmerkelijke tuinbomen, 
hoogstamboomgaarden… maar ook poelen en spaarvijvers zijn opgenomen. 
 
Het valt op te merken dat deze houtige beplantingen zeer kwetsbaar zijn en eerder dan ander erfgoed 
snel gerooid kunnen worden. Het karakter van een locatie kan snel veranderen, denk aan de 
ruilverkavelingen van de 20ste eeuw, maar ook verakkering en schaalvergroting van de landbouw heden 
ten dage. Het vergunningenbeleid kan dit onvoldoende opvangen. Dat het houtig erfgoed slechts 
fragmentarisch geïnventariseerd is, is bovendien een belangrijke lacune.  
 
* Historische tuinen en parken 
Tussen 1994 en 2011 inventariseerde het agentschap Onroerend Erfgoed tuinen en parken met 
erfgoedwaarde. Er werden 66 gemeenten in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant onderzocht. De 
resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in tien delen “Historische tuinen en parken van 
Vlaanderen” in de reeks M&L Cahiers.  
 
De typologie van de tuinen en parken is zeer divers, van grote kasteeldomeinen tot kleine voortuinen. De 
objecten krijgen verschillende erfgoedwaarden: esthetisch, natuurwetenschappelijk, historisch, sociaal-
cultureel en ruimtelijk structurerend. Archief- en literatuuronderzoek worden gecombineerd met 
onderzoek ter plaatse.  
 
In ons werkgebied zijn Bilzen en Hoeselt geïnventariseerd in de periode 2008. De resultaten werden nooit 
in boekvorm gepubliceerd, maar zijn sinds 2018 wel online beschikbaar gesteld via de databank onroerend 
erfgoed. Naast kasteelparken en tuinen van herenhuizen werden ook openbare parken en plantsoenen, 
tuinhekken en begraafplaatsen opgenomen. De gemeenten Riemst en Voeren werden om onduidelijk 
redenen jammer genoeg niet geïnventariseerd binnen de looptermijn van dit project.  
 
Het agentschap Onroerend Erfgoed zet momenteel in op de integratie van de inventaris van  tuinen en 
parken in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.  
 
Talrijke voorbeelden van tuinen en parken in de regio zijn bekend, maar op dit moment is er weinig 
informatie en onderzoek beschikbaar. Wel zijn de tuinen en het park van Alden Biesen onderzocht. Naast 
archiefonderzoek van tuinen en parken, zou archeologisch onderzoek vaak ook boeiende resultaten 
kunnen opleveren. 
 
Zoals hierboven al aangehaald maakt de kwetsbaarheid van levende beplanting de noodzaak aan degelijke 
inventarisatie  en de uitwerking van een beheerskader duidelijk.  
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1.2.4.1.3. Lokale inventarissen 

Fig. 41  - unieke gravering of ‘arborglief’ in een beuk in het 

Munsterbos 

 
De Vlaamse inventaris van het bouwkundig erfgoed 
bevat ook in het oog springend klein erfgoed zoals 
wegkruisen en veldkapellen. Deze geven echter 
slechts een zeer fragmentarisch beeld van wat aan 
klein (niet-levend) erfgoed in het landschap aanwezig 
is. Deze veldkruisen, -kapellen, weidehekken, 
pompen,… bepalen mee de beleving van het 
cultuurlandschap. Ook trage wegen spelen hierin een 
belangrijke rol. Er zijn vele verhalen en herinneringen 
aan dit erfgoed verbonden die van betekenis zijn 
voor de lokale gemeenschap.  
 
Voor een stuk zijn deze elementen op gemeentelijk 
niveau geïnventariseerd en er zijn projecten 
opgestart – o.a. vanuit het Regionaal Landschap 
Haspengouw en Voeren en de provincie – om deze 
elementen te valoriseren.  Inventarisatie en beheer 
van klein erfgoed gebeurt projectmatig. Net zoals 
voor andere landschappelijke elementen zoals houtig 

erfgoed en tuinen en parken zijn er geen gebiedsdekkende inventarissen. Er is veel informatie beschikbaar 
bij vrijwilligers, zoals heemkundekringen en natuurverenigingen. De bomenwerkgroep van LIKONA 
(Limburgse Koepel voor Natuurstudie) kan een waardevolle regionale partner zijn. Al deze gegevens 
stromen echter (te) weinig door in functie van beheer en beleid. 
 
Bij het saneren van kerkhoven en begraafplaatsen blijkt telkens weer de gevoeligheid van dorpsbewoners 
voor het funeraire erfgoed. De voorbije jaren werden door de IOED verschillende initiatieven opgestart 
m.b.t. de inventarisatie van waardevolle grafstenen, evenwel met weinig succes. Een haalbare en zinvolle 
aanpak vinden in functie van beheer blijkt niet evident. In het kader van de beheersplannen voor 11 kerken 
in Voeren en Riemst werd in 2019 het funeraire erfgoed voor de betrokken kerkhoven geïnventariseerd. 
De aanpak kan hopelijk als basis dienen voor een verdere uitrol naar andere begraafplaatsen.  
 
Een uniforme manier van inventariseren en ontsluiten van alle types van landschappelijk en klein gebouwd 
erfgoed is wenselijk. Een haalbare en betaalbare aanpak vinden is een bijkomende uitdaging.  
 
Het agentschap Onroerend Erfgoed werkt aan handleidingen en een databank voor landschapselementen. 
De uitrol van deze databank wordt de komende jaren verwacht.  
 
Voor een overzicht van de lokale inventarissen zie tabel in bijlage 6.2.  
 



1.2.4.1.2. Beschermde monumenten, landschappen en stads- 

en dorpsgezichten 

Een deel van het bovengrondse erfgoed is op nationaal niveau 
beschermd als monument, landschap of stads- of dorpsgezicht 
en valt onder toepassing van de betreffende regelgeving. 
Hoewel het onderscheiden statuut van beschermde 
monumenten, landschappen en stads- en dorpsgezichten op 
het eerste zicht een duidelijke indeling lijkt, blijkt in de praktijk 
dat gebouwd en groen erfgoed, zowel alleenstaande relicten 
als grotere gehelen, al dan niet een combinatie van gebouwd 
en groen erfgoed, volgens alle drie de statuten beschermd kan 
zijn. Hierin zit ook een historische evolutie.  
 
Sinds de wet van 1931 kunnen monumenten en landschappen 
beschermd worden. Er werden toen geen definities van 
monumenten en landschappen opgesteld waardoor een 
interpretatie in de geest van de tijd mogelijk was. Zo werden 
bvb. kasteelparken, molensites, kerkhoven, pastorietuinen en 
bomen onder dezelfde noemer, nl. landschap, beschermd. 
Vaak werden landschappen ook gebruikt om gebouwen te 
beschermen die men toen geen gesubsidieerde restauratie 
waardig achtte.  
 
In het monumentendecreet van 1976 werden stads- en 
dorpsgezichten gedefinieerd. In eerste instantie ging het om 
samenhangende gehelen van veelal gebouwd erfgoed met hun omgeving (bvb. de dorpskom van Millen, 
beschermd in 1980). Later werd een tweede definitie toegevoegd die een stads- of dorpsgezicht als de 
onmiddellijke omgeving van een monument omschrijft. Sindsdien werden de gebouwen zelf als 
monument beschermd terwijl de tuinen of de omgeving vaak het statuut van stads- of dorpsgezicht 
kregen. Op die manier werd een soort van buffer rond het monument voorzien waarvoor in eerste 
instantie geen subsidies golden. Kenmerkend voor de streek is dat de grote vierkantshoeves vaak 
ingekleurd werden als monument terwijl de binnenkoer en de omgeving er rond als dorpsgezicht werden 
beschermd.  
 
In het Landschapsdecreet van 1996 werd landschap voor het eerste juridisch gedefinieerd (zie kader). 
Door de definiëring van “een geringe dichtheid van bebouwing” wilde men het onderscheid maken met 
de ‘stads- en dorpsgezichten’, waar de gebouwen primeren. 
 
De laatste decennia worden gebouwen met hun omgeving soms volledig als monument beschermd. Zo 
werd de bescherming van Alden Biesen in 1996 uitgebreid tot zijn watergrachten, dreven, voorpleinen, 
koeren, tuinen, Engels park, Hertenberg, inclusief hun ommuringen en Winterberg Bos. Bij de bescherming 
van vakwerk in Bilzen en Hoeselt in 2010-2011 werden de volledige percelen van de hoeves beschermd 
als monument. De benadering van dorpsgezicht als buffer werd meer en meer verlaten. In het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 werd stads- en dorpsgezicht teruggebracht tot zijn initiële 
betekenis als beeldbepalend geheel, en werd het begrip ‘overgangszone’ in gevoerd.  

“Een landschap is een 
begrensde 

grondoppervlakte 
met een geringe 

dichtheid van 
bebouwing en een 

onderlinge 
samenhang waarvan 
de verschijningsvorm 
en de samenhang het 

resultaat zijn van 
natuurlijke processen 
en maatschappelijke 

ontwikkelingen.” 
 

landschapsdecreet 
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In het OE-decreet werd de procedure voor de bescherming van cultuurhistorische landschappen 
vereenvoudigd (inspraak via openbaar onderzoek), waardoor opnieuw meer ingezet kan worden op de 
bescherming van grote gebieden, naast de vaststelling van landschappelijke gehelen (zie verder). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42 – oppervlakte beschermde landschappen tov. de oppervlakte/gemeente 
 
 
* Beschermde cultuurhistorische landschappen 
In totaal liggen er in het werkgebied 14 beschermde cultuurhistorische landschappen (2034 ha). Voeren 
spant de kroon. In 2018 werden de Voer- en de Gulpvallei met hun omgeving beschermd. Het zijn twee 
omvangrijke gebieden, waardoor – samen met de 4 overige, kleinere beschermde landschappen – maar 
liefst 34% van de oppervlakte van de gemeente beschermd is.  Bilzen telt 2 beschermde landschappen van 
samen 178 ha. Op de grens van Bilzen en Riemst ligt 1 landschap “De Molenbeemden” (41 ha, waarvan 27 
ha in Bilzen en 14 ha in Riemst). In totaal is in Bilzen 2.71% van de oppervlakte beschermd als landschap. 
Riemst telt daarnaast 4 landschappen (95 ha), in totaal 1.88%. Hoeselt heeft 1 beschermd 
cultuurhistorisch landschap (8 ha of 0,26%). Het ontbreken van vastgesteld, dan wel beschermd 
landschappelijk erfgoed in Hoeselt (zie ook verder bij landschappelijke gehelen) valt op. 
 
In de eerste plaats kan opgemerkt worden dat in het werkgebied tot de jaren ’80 voornamelijk grotere 
kasteelparken of kasteel(ruïnes) werden beschermd (o.a. Schoonbeek, Millen, Schalkhoven) en kleiner 
gebouwd of bovengronds archeologisch erfgoed zoals kapelletjes of een tumulus. Het kasteelpark van 
Schoonbeek (1958) en de kapel van Kinkenberg en omgeving (1960) zijn de oudste beschermingen in het 
werkgebied. Vanaf midden jaren 80 van de vorige eeuw werden enkele kenmerkende landschappen 
beschermd die minder focusten op de bouwkundige of archeologische erfgoedwaarden met hun 
omgeving maar eerder op de natuurwetenschappelijke en esthetische waarden zoals te Voeren 
(Kruisgraef, Hoogbos, Martelberg) en in Riemst-Bilzen (Molenbeemden). Tussen 2007 en 2015 werd er 
meer ingezet op ankerplaatsen/vaststelling landschapsatlas (zie verder) en werden er minder 



landschappen beschermd. Wanneer men toch voor een bescherming als landschap ging, volgde men 
eveneens een meer integrale visie, zoals het voorbeeld van de Tiendeberg in Riemst in 2015 aangeeft: er 
wordt rekening gehouden met zowel natuurwetenschappelijke, als historische, esthetische en sociaal-
culturele waarden. De inwerkingtreding van het Onroerenderfgoeddecreet valideert het statuut van 
beschermd cultuurhistorische landschap als een volwaardige optie in landschapsbescherming, zoals het 
voorbeeld van Voeren aantoont.  
 
Enerzijds staan dus belangrijke cultuurhistorische gebouwde elementen centraal in de beschermde 
landschappen (kastelen, ruïnes, kleinschalige monumentjes), anderzijds betreft het belangrijke 
landschappelijke gehelen met kenmerkende landschapsbepalende elementen (graften, beemden, 
valleien). Er is zowel historisch als typologisch een tweedeling op te merken. Wellicht speelt de 
veranderende visie op de landschapszorg hierin een rol.  
 
Hieruit volgt dat ook de grootte van de landschappen vanzelfsprekend sterk uiteenloopt.  De bescherming 
van Altenbroek en de Voervallei met omgeving is 1118 ha groot. De bescherming van de kapel van 
Kinkenberg met omgeving in ’s-Gravenvoeren is amper enkele aren groot.  
 
De meeste beschermde landschappen vallen binnen al dan niet vastgestelde gebieden uit de 
landschapsatlas (vroeger “ankerplaatsen” genoemd). Deze laatste behelzen vaak een groter gebied 
rondom de beschermde landschappen. In Bilzen ligt het beschermde landschap Groenendaal-Zangerhei 
centraal in het in 2017 vastgestelde gebied “Munsterbos en kastelen van Groenendaal en Zangerhei”. In 
Riemst zijn twee beschermde landschappen, nl. het “Plateau Van Caestert” en “De westelijke valleiflank 
van de Jeker nabij Kanne” gelegen in het vastgestelde landschapsatlasrelict “Kanne en plateau van 
Caestert”. In Voeren is het beschermde landschap van de Gulpvallei met omgeving niet minder dan een 
verfijning van het vastgestelde landschapsatlasrelict ‘vallei van de Gulp bij Teuven’. Ook de overige 
beschermde landschappen liggen in het grote vastgestelde gebied “('s Graven)Voeren, Sint-Marten en 
Sint-Pieter”. 
 
Voor een overzicht van de beschermde landschappen in het werkgebied zie bijlage 6.3.  
 
* Beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten 
De oudste beschermingen in het werkgebied – Koninklijke Besluiten uit de jaren 1930, -40, -50, en -60 – 
zijn enkele sites met een bijzondere historische waarde: de Sint-Hubertuskerk in Sint-Huibrechts-Hern, de 
Heilig Grafkapel in Kanne, het stadhuis en de Sint-Mauritiuskerk in Bilzen, landcommanderij Alden Biesen 
in Rijkhoven, het kasteel van Schoonbeek waarbij het park beschermd werd als landschap, en de toren 
van de O.L.Vrouwkerk van Moelingen.  
 
De inventarisatiecampagne van Frieda Schlusmans was, zoals elders in Vlaanderen, ook een aanzet voor 
bescherming. Na afronding werden de meest waardevolle sites uit de inventaris voorgedragen voor 
bescherming. Het gros van de beschermingen dateert dan ook uit de jaren 1990 en begin jaren 2000, 
wanneer in de vier gemeenten de meest representatieve en historische en architecturaal meest 
waardevolle hoevecomplexen, kerken, kastelen, woningen en andere gebouwen beschermd werden. 
Bijzondere beschermingen zijn de twee oudste vakwerkgebouwen, de hoeve Begeveldstraat 20 in Beverst 
en het hof van Eggertingen in Millen. In Voeren, Hoeselt en Riemst valt de aandacht voor klein erfgoed 
(veldkruisen, kapellen, gietijzeren kranen, grenspalen,…) en industrieel erfgoed (spoorwegviaduct, 
elektriciteitscabine, brug, watertoren) op.  
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In 2006 werd Kanne als mergeldorp beschermd. Grote delen van de dorpskern zijn beschermd als 
dorpsgezicht, tal van mergelwoningen werden beschermd als monument. In het kader van de thematische 
bescherming van vakwerk in Limburg, waarbij onder impuls van Jos Gyselinck tussen 2000 en 2010 
verschillende gemeenten in Midden Limburg worden onderzocht (zie ook Gyselinck 2005), zijn in 2011 in 
Bilzen 5 en in Hoeselt 2 vakwerkhoeves beschermd. Naar aanleiding van de herdenking van Wereldoorlog 
I werden op 22 januari 2014 de oorlogsgedenktekens bij de Sint-Stephanuskerk in Hoeselt en op de Pley 
in ’s-Gravenvoeren beschermd als monument. De laatste jaren werden ook enkele bomen en ander houtig 
erfgoed op zichzelf als monument beschermd (2 in Hoeselt, 1 in Bilzen, 2 in Voeren, 1 in Riemst). 
 
Naar ons aanvoelen zijn de beschermingen in Bilzen representatief en zijn de belangrijkste sites 
beschermd. Riemst is met 109 beschermde monumenten en 38 dorpsgezichten een van de 
plattelandsgemeenten met het hoogst aantal beschermingen en staat daarmee op een derde plaats in de 
provincie Limburg na de steden Sint-Truiden en Tongeren. Dit heeft de gemeente te danken aan de vele 
grote vierkantshoeves en het mergelpatrimonium.  
 

 Monumenten Stads- en Dorpsgezichten 
Sint-Truiden 211 26 
Tongeren 160 41 
Riemst 109 38 
Hasselt 116 26 
Borgloon 103 25 

Tabel 3 – De top-vijf van het aantal monumenten en stads-en dorpsgezichten Limburg 
 
In Hoeselt lijkt de bescherming van het vakwerkpatrimonium onvolledig uitgevoerd. Enkele zeer 
waardevolle panden zijn niet beschermd. De Kluis van Vrijhern en zijn omgeving zijn beschermenswaardig.  
 
In Voeren is de bescherming van de twee grote cultuurhistorische landschappen uit 2018 een enorm 
belangrijke erkenning van de uitzonderlijke gaafheid en historische, esthetische en wetenschappelijke 
waarde van het Voerense cultuurlandschap. De bescherming omvat niet alleen landschappelijke 
elementen, maar ook verschillende historische hoeves, woningen en kasteeldomeinen. De bescherming 
van het gebouwde erfgoed, waarin toch veel hiaten zaten, wordt hierdoor voor een stuk ook opgevangen 
(bvb. hoeve Gieveld in Teuven). Voor Remersdaal, Sint-Martens-, en Sint-Pieters-Voeren blijven evenwel 
een aantal belangrijke gebouwde sites onbeschermd (bvb. silexwoning in Veld, hoeve het Hoes in 
Remersdaal, hoeve Strouvenbos in Sint-Martens-Voeren).  
 

1.2.4.1.3. Lacunes, kansen en knelpunten bovengronds landschap 

* Lacunes 
 Bescherming  

o Gebouwd erfgoed Voeren 
o Landschappelijk erfgoed Hoeselt 
o Vakwerk Hoeselt 

 Beheer 
o Inventarissen van landschappelijke elementen zijn slechts gedeeltelijk opgesteld  
o Kruisen, kapellen en overige cultuurhistorische elementen in het landschap de bebouwde 

ruimte zijn enkel ad hoc geïnventariseerd en beheerd  



o Idem voor klein erfgoed verbonden aan gebouwde complexen: bakhuizen, kapellen, 
gevelnissen 

o In de inventaris bouwkundig erfgoed is weinig aandacht voor 20ste-eeuwse architectuur 
o De lokale Inventaris mergelgebouwen in Riemst wordt niet meegenomen in beleid in de 

andere dorpen buiten Kanne 
o Ontbreken van een visie rond funerair erfgoed 
o Inventaris waardevolle interieurs is er niet  

 
* Knelpunten  

 Bescherming 
o Voornamelijk beschermingen “oude stijl” waarin wetenschappelijk onderzoek en 

beschrijving van de erfgoedwaarden ontbreken 
o Gebrek aan oplossingsgerichte houding agentschap bij complexe dossiers van leegstand 

en verwaarlozing 
o Beschermingen zijn niet volledig representatief voor het meest waardevolle erfgoed in de 

regio 
 Beheer  

o Inventarisatie is arbeidsintensief en vereist een bepaalde expertise, vinden van een 
haalbare en betaalbare aanpak van inventarisatieprojecten 

o Kennis van traditionele technieken bewerking, onderhoud, herstel van mergel en hout- 
en leembouw gaan verloren 

o Hoe om te gaan met behoud en restauratie van ‘bescheiden’ architectuur die nooit 
bedoeld was de eeuwen te trotseren (materialen van slechte kwaliteit, 19de-eeuws 
vakwerk, verzande mergel, structurele vochtproblemen door gebrek aan fundering,…) 

o Leegstand van vierkantshoeves, kastelen en andere grote gebouwen (minimaal 
onderhoud na stopzetting bedrijfsvoering, voortschrijdend verval, grote restauratiekost, 
moeilijk verkoopbaar, herbestemming moeilijk rendabel zonder sterke aantasting 
erfgoedwaarden, extra hoge kosten voor mergelrestauratie) 

o Onderhoud en gebruik parochiekerken (kerkdorpen) 
o Afstemming natuur en landschapszorg  
o Houtig erfgoed is zeer kwetsbaar. Kleine landschapselementen verdwijnen 
o Ontbreken van regelgeving en instrumenten voor beheer landschappelijk erfgoed 
o Handhaving ontbreekt of boekt weinig resultaat 
o Meer maïsteelt, wat een grote impact heeft op het landschap, en bovendien erosie in de 

hand werkt 
o “Historische weiden” worden omgezet in akkers. 
o Blijvende problematiek van wachtlijsten erfgoedpremies 
o Verstrengend premiebeleid Onroerend Erfgoed 
o Inefficiënte taakverdeling AOE en OE-gemeenten 

 Ontsluiting 
o Kastelen veelal in privébezit (openstelling moeilijk) 
o Druk van toeristen op het landschap en de leefbaarheid van de dorpen in Voeren 
o Bezoeker geniet van het erfgoed, maar draagt niet bij in de lasten voor beheer en 

onderhoud van het landschap 
o Ontbreken van een uniforme en gebruiksvriendelijke (regionale?) databank voor de 

inventarisatie en ontsluiting van lokaal erfgoed 

 



 

 

 77 

* Kansen  
 Bescherming 

o Onroerend Erfgoed voorziet in de komende beleidsperiode een evaluatie van de 
bestaande beschermingen 

o Erkenning als onroerenderfgoedgemeente en expertise als IOED aangrijpen om inbreng 
te geven 

 Onderzoek 
o Landschapsbiografieën (cf. Krijtland) 
o Bouwhistorisch en architectuurhistorisch onderzoek, zowel voor markante sites als 

regionaal overzichtsonderzoek 
o Koppeling tussen (bouw)historisch onderzoek en bewoningsgeschiedenis, 

gebruiksgeschiedenis 
o Huizenonderzoek centrum Bilzen 
o Aanwezigheid van mergel (gerelateerd aan groeven) geografisch, doorheen de tijd, naar 

gebruik (als massief bouwmateriaal of als in speklagen, omlijstingen,…); Historisch-
archivalisch onderzoek naar mergelbouw en tradities 

o 3D laserscan gemeente Riemst inzetten voor gebouwen 
o Onderhouds- en restauratietechnieken mergel 
o Onderhouds- en restauratietechnieken vakwerk 
o Herbestemming van grote complexen met erfgoedwaarde 
o Erfgoed en energiezuinigheid 
o Alternatieve financiering voor restauratie en herbestemming  

 Beheer 
o Groenboek Onroerend Erfgoed in opmaak 
o Evaluatie inventarissen en vaststellingsprocedure: rol gemeenten/IOED’s en AOE wordt 

stilaan fijngesteld 
o Beleidsplan Ruimte Limburg in opmaak: centrale plaats voor eigenheid en kwaliteit van 

het cultuurhistorische landschap – doorvertaling in lokaal beleid 
o Onroerenderfgoedrichtplan voor de hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren 
o Samenwerking over de beleidsdomeinen heen in projectgroep Voerstreek  
o Langetermijnvisie voor beschermd erfgoed via beheersplannen 
o Verder inzetten op preventief onderhoud i.s.m. Monumentenwacht 
o Samenwerking met lokale en regionale partners voor de inventarisatie van houtig en klein 

erfgoed  
o Inzetten op welomlijnde, haalbare inventarisatieprojecten, direct gekoppeld aan beheer 

en ontsluiting 
o Projectsubsidies provincie zijn stimulans 

 Ontsluiting 
o Lokale inventarissen zijn belangrijk voor lokaal beleid en ontsluiting 
o Samenwerking met andere actoren waarbij onroerend, roerend en immaterieel erfgoed 

wordt geïntegreerd voor de ontsluiting naar de bevolking toe 
o Bestaande wandelingen en fietsroutenetwerk zijn sterke basis 
o Inzetten op digitale ontsluiting, zoals wandel-apps 
o Sterke verwevenheid en verbondenheid tussen landschap en bovengronds en 

ondergronds erfgoed. Verknopen van boven- en ondergronds erfgoed 
o Ontsluiting van het religieus patrimonium 
o Projectsubsidies provincie zijn stimulans 



1.2.4.2 Ondergronds landschap 

1.2.4.2.1 Wetenschappelijke inventarissen 

* Data uit de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) 
De CAI voor het werkgebied van de IOED telt 1365 
inventarisitems75. De items zijn sinds 2005 jaar na jaar toegenomen 
(voor Hoeselt zijn echter geen gegevens beschikbaar). Dit is 
enerzijds te verklaren door het (inventaris)werk van de IOED zelf, 
maar anderzijds ook door de sensibilisering van de 
vrijetijdsarcheologen om nieuwe en oude vondsten te melden (zie 
kader). Wanneer we de inventarisitems en de hoeveelheid ervan 
analyseren vallen enkele markante zaken op, de een is functie van 
de eigenheid van de regio, de ander van de eigenheid van het 
archeologisch onderzoek en de vondstomstandigheden. 
 
Vooreerst is er een sterke correlatie tussen het aantal items en het 
aantal hectaren landbouwgrond: hoe meer landbouwgrond, des te 
meer archeologische vindplaatsen. Dit heeft uiteraard te maken 
met de vondstomstandigheden en de zichtbaarheid van de 
artefacten tijdens veldkarteringen. Omwille van de optimale 
zichtbaarheid van de artefacten zullen ook meer en meer 
vrijetijdsarcheologen afzakken naar deze gemeenten waardoor de 
zoekintensiteit en bijgevolg ook de zoekresultaten nog verhoogd 
worden.  
 

Fig. 43 – De verdeling van archeologische sites per gemeente 
 
Met betrekking tot Hoeselt is het nog opportuun te vermelden dat 
de collectie van Jacques Gonnissen hier aandacht verdiend. Naar 
eigen zeggen zijn de meeste vindplaatsen geïnventariseerd begin 
de jaren 2000. Een gedegen redactie dringt zich weliswaar op. 
 
 

 
75 Bilzen 464, 429 in 2016, Hoeselt 114, 99 in 2016, Riemst 696, 605 in 2016 en Voeren 99, 82 in 2016 (status oktober 2019) 

Er moet een onderscheid gemaakt tussen 

archeologische vindplaatsen en sites, 

archeologische zones en zones waar geen 

archeologisch erfgoed te verwachten valt, de 

zogenaamde verstoorde zones. Dit onderscheid 

is op zich artificieel en is functie van de 

toenemende kennis van de locatie en de 

juridische status ervan. Het is als het ware een 

watervalsysteem waarbij de groei van kennis en 

de zekerheid voor de toename (of de zekerheid 

van de afwezigheid) van kenniswinst meer en 

meer komt vast te staan naarmate de cascade 

vordert.  

Een voorbeeld: een deelgebied van een 

gemeente telt op basis van een archeologische 

kartering vijf verschillende vindplaatsen. 

Slechts twee ervan kunnen, na analyse, 

weerhouden worden als archeologische site. De 

artefacten van de drie niet-weerhouden 

vindplaatsen zijn ofwel geïnterpreteerd als 

zogenaamde mestkeramiek, ofwel als 

vuursteen in secundaire positie, ofwel als een 

ongedefinieerde subrecente metaalvondst. De 

artefacten van de twee vindplaatsen die als een 

archeologische site geïnterpreteerd worden, 

vertonen de kenmerken van artefacten 

afkomstig van een nederzetting. Aangezien de 

geomorfologische positie van één van de twee 

archeologische sites doet vermoeden dat de 

site zo goed als intact is, wordt besloten er 

rechtsgevolgen aan te koppelen: deze ene 

archeologische site wordt vertaald naar een 

archeologische zone. Desktoponderzoek wijst 

vervolgens uit dat de vindplaats die als tweede 

archeologische site werd geïnterpreteerd, al in 

het verleden werd onderzocht. Er kan met 

andere woorden met zekerheid aangetoond 

worden dat de zone kan beschouwd worden als 

een locatie waar geen archeologisch erfgoed 

meer te verwachten valt.  
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Prehistorie – Het valt op dat het aandeel van Voeren in het totale aantal vindplaatsen het hoogst is. Dit 
heeft ten eerste alles te maken met de zoekintensiteit in het verleden. Tussen 1998 en 2004 betaalden 
een werkgelegenheidsbureau, het toenmalig labo voor prehistorie van de KULeuven, de provincie Limburg 
en de gemeente Riemst een amateurarcheoloog om de regio te prospecteren. Gezien deze gespecialiseerd 
was in lithische artefacten startte hij zijn zoekacties steevast op plaatsen die een hoge vondstpotentie 
hadden. De Voerstreek, bekend om zijn vuursteen in de ondergrond, was zo een locatie. Later zal deze 
archeoloog ook vindplaatsen van andere periodes karteren. 
 
Het hoge aandeel vindplaatsen in Voeren heeft ten tweede ook te maken met de geomorfologie: waar in 
de rest van Haspengouw lithische artefacten diep begraven liggen, dagzomen ze in Voeren regelmatig. 
Met andere woorden: het afdekkend pakket is er minder dik en soms zelfs afwezig. Dit werd in 2012 
bevestigd door het onderzoek aan de Horster greb, een laaggelegen plek, waar de befaamde 
Roccourtbodem op ca. 120 cm onder het maaiveld aanwezig was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 47  – aantal vondsten over de verschillende jaren in het werkgbied 
 
Het valt ook op dat bepaalde periodes uit dit lange tijdvak ofwel oververtegenwoordigd ofwel quasi-
afwezig zijn. Het middenpaleolithicum is hierbij goed tot zeer goed vertegenwoordigd. Het feit dat deze 
periode de langste is (i.e. ca. 300.000 jaar), er betrekkelijk veel kan naar gezocht worden (bv. bij 
leemontginningen) én de geomorfologische setting goed gekend is, is hieraan debet. 
 
Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich het jong paleolithicum en het mesolithicum; ze zijn 
beiden uiterst moeilijk te vatten. Dit is meer dan waarschijnlijk gerelateerd aan de 
vondstomstandigheden. Periodes van colluviatie sinds het neolithicum zorgden er voor dat deze sites 
bedekt werden en slechts sporadisch (bv. tijdens leemontginningen of infrastructuurwerken) het licht zien 
(zie ook verder onder ‘begraven landschappen’). 
 
Metaaltijden – Het kleine aandeel van de metaaltijden valt op, nochtans zijn de metaaltijden sterk 
vertegenwoordigd in de onderzoeksresultaten in de regio en zijn in de laatste jaren grote nederzettingen 
(of delen ervan) onderzocht. Mochten we de vindplaatsen oplijsten qua grootte waren de metaaltijden 
waarschijnlijk beter vertegenwoordigd (cfr. Caestert 35 ha; Lafelt 1,5 ha, Spelver 2 ha, Bivelenhof 0.8 ha). 
 
De bronstijd is de periode die het minst opduikt in de inventaris. Dit heeft, alweer, te maken met de 
vondstomstandigheden en de periode van colluviatie tijdens de ijzertijd; slechts op plaatsen zonder al te 



veel erosie zijn dergelijke vindplaatsen nog ongeschonden aanwezig (i.c. Riemst-Vroenhoven, Bilzen-
Spelver en Merem-Bivelenhof). 
 
Recent inventariswerk (januari-februari 2020) met behulp van het DHMII leverde hier mooie resultaten 
op. Zo werden er in het Munsterbos en op het Plateau van Caestert mogelijke resten aangetroffen van 
grafmonumenten uit deze periode. Aangezien het om recent werk gaat, zijn deze nog niet opgenomen in 
de hierbovenvermelde cijfers uit de CAI. 
 

 
Fig. 48  – sporen van mogelijke grafmonumenten in het werkgebied op het DHMII 

 
Romeinse periode – De Romeinse periode is in de vier gemeenten goed vertegenwoordigd; in Hoeselt 
zelfs oververtegenwoordigd. Enkel Voeren blijft wat achter. Dit heeft vermoedelijk te maken met het feit 
dat er weinig grootschalige (infrastructuur)werken uitgevoerd worden, het feit dat Voeren te afgelegen 
ligt om vrijetijdsarcheologen aan te trekken (de meeste vondsten van vrijetijdsarcheologen zijn omwille 
van de detecteerbaarheid en de selectie Romeins) en de terreinomstandigheden. 
 
Middeleeuwen – Op enkele na vertegenwoordigen alle items kastelen, kerken, of middeleeuwse 
vindplaatsen in de huidige woon- of historische kernen. De meeste andere vondsten zijn afkomstig van 
metaaldetectie. 
 
Nieuwe tijden – Deze periode is in de inventaris uitzonderlijk goed vertegenwoordigd. Dit heeft alles te 
maken met het oorlogsverleden uit deze periode: de sporen van de (elf) belegeringen van Maastricht, de 
slag van Lafelt, de verdere uitbouw van enkele kasteeldomeinen, de aanleg van forten, enz. Ook de grote 
aawezigheid van metaal uit deze periode (en opgeraapt door vrijetijdsarcheologen), verklaart de hoge 
cijfers 
 
Nieuwste tijden – Deze periode is, in tegenstelling tot wat men kan verwachten, qua archeologische 
vindplaatsen eerder ondervertegenwoordigd in de regio. Het heeft vermoedelijk te maken met de 
desinteresse (en dus de selectie) van de vrijetijdsarcheologen voor deze periode. Bilzen en Riemst kennen 
de meeste vondsten. In Bilzen is dit te verklaren omwille van de aanwezigheid van het kamp van Kléber 
(1794) en in Riemst omwille van het WOII-verleden ter hoogte van het Albertkanaal. Nogal wat 
vrijetijdsarcheologen deden hier vondsten. Verwacht wordt dat de herdenkingen voor WOII het aantal 
vondstmeldingen zal verhogen. Recent inventariswerk leverde ook hier boeiende resultaten. Langs het 
Albertkanaal in Kanne, Eigenbilzen en Munsterbilzen werden verschillende sporen uit de begindagen van 
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WOII teruggevonden. Het gaat voornamelijk om loopgraven en schuttersposten. Aangezien het om recent 
werk gaat, zijn deze nog niet opgenomen in de hierbovenvermelde cijfers uit de CAI. 
 

 
Fig. 49  – sporen van WOII-loopgraven op het DHMII 

 
 
 
* De voor de regio representatieve onderzochte archeologische sites 
 
Prehistorie – Het valt op dat het toeval een grote rol speelde bij het onderzoek van prehistorische 
ensembles. In bijna alle gevallen kwam het onderzoek voort uit niet-geplande archeologische interventies. 
Tegenwoordig wordt het toeval een hand geholpen door in overleg met bijvoorbeeld de leemsector 
grootschalige ontginningen van bij het begin op te volgen. Zij zijn immers goed voor quasi 90% van de 
vondsten. De sites uit de latere prehistorie zijn minder onderhevig aan toevalsvondsten en worden ook 
ontdekt bij reguliere graafwerkzaamheden in een gewone planningscontext. 
 
Lafelt-Helleweg, daterend uit het oud- en midden paleolithicum, bij toeval ontdekt tijdens 

leemontginning, diverse vondstclusters op verschillende niveaus 
Kanne, daterend uit het magdaleniaan (jong paleolithicum), bij toeval ontdekt tijdens het verbreden van 

het Albertkanaal, voorkomen van een tent kon aangetoond worden op basis van manuports en 
artefactdistributie 



Rosmeer-Staberg, daterend uit Bandkeramische periode (vroeg-neolithicum), ontdekt door 
veldprospectie, eerste grootschalig onderzoek in de regio, uitgevoerd tussen 1955 en 1958, diverse 
huisplattegronden,  

Hoeselt-Winkelveld, daterend uit Bandkeramische periode (vroeg-neolithicum), ontdekt via 
veldprospectie, archeologische zone 

Riemst-Toekomststraat, daterend uit de Bandkeramische periode, onderzocht op basis van een 
vondstmelding, onderwerp van een studie-opdracht door de Vlaamse overheid; beschermd 

Rullen-Haut/Bas, daterend uit het laat-neolithicum, onderzocht op basis van een werfcontrole, 
vuursteenextractiesite. 

 
Metaaltijden – Het is de stellige overtuiging dat wanneer 1) de bewaring optimaal is (m.n. in een 
plateausituatie zonder al te veel erosie) en 2) er grote oppervlakten onderzocht worden, de sites uit de 
metaaltijden, en dan voornamelijk deze uit de ijzertijd, in grote getale zullen worden aangetroffen. Dit 
bewijzen althans de verschillende vondsten in gelijkaardige geomorfologische omstandigheden. Er moet 
enkel op gelet worden dat de onderzoeksstrategie afgestemd is op de lokale situatie. Recent onderzoek 
toont ook aan dat geofysisch onderzoek in deze kan bijdragen tot het beter kaderen van het onderzoek. 
De overgrote meerderheid van de sites, Kanne-Caestert uitgezonderd, werden ontdekt bij reguliere 
graafwerkzaamheden in een gewone planningscontext. 
 
Riemst-Vroenhoven, daterend uit de bronstijd, onderzocht naar aanleiding van een verkaveling 
Bilzen-Spelver, daterend uit de bronstijd, onderzocht naar aanleiding van de aanleg van een KMO-zone, 

huisplattegrond 
Merem-Bivelenhof, daterend uit de bronstijd, odnerzocht naar aanleiding van een verkaveling, leverde 

voor de regio onschatbare informatie op 
Kanne-Caestert, daterend uit de ijzertijd, onderzocht door Roossens tussen 1975 en 1977, onderwerp van 

een studie-opdracht door de Vlaamse overheid tussen 2009 en 2011, hoogtenederzetting van ca. 44 
ha met gracht-walsysteem, beschermd 

Riemst-Leemkuilstraat, daterend uit de ijzertijd, onderzocht naar aanleiding van de aanleg van een 
aardgasleiding, silo’s 

Lafelt-Helleweg, daterend uit de ijzertijd, onderzocht naar aanleiding van een prospectief onderzoek bij 
een leemontginning, nederzetting uit zowel vroege als late ijzertijd 

Bilzen-Spelver, daterend uit de ijzertijd, onderzocht naar aanleiding van de aanleg van een KMO-zone, 
diverse huisplattegronden uit vroege, midden en late ijzertijd 

 
Romeinse periode – De laatste jaren is een tendens in het onderzoek naar Romeinse sites te merken: waar 
in het verleden de focus nog lag op het onderzoeken van (versteende delen van) villaterreinen buiten een 
planningscontext, is deze de laatste jaren (noodgedwongen) verschoven in de richting van de inheems-
Romeinse nederzettingen die bouwden volgens de inheemse traditie. In 2005 stond de teller op 1, in 2016 
staat de teller op 7. Een oorzaak hiervoor moet gezocht worden bij het steeds grootschaliger worden van 
archeologisch onderzoek: allemaal kwamen ze aan het licht op terrein groter dan 1,5 ha. Onderstaande 
lijst doet ook vermoeden dat de kennis over de Romeinse periode groot is. Niets is echter minder waar. 
Zo is geen enkel villadomein echt onderzocht en kennen we de relatie niet tussen deze villadomeinen en 
de als inheems-Romeins aangemerkte sites. Ook de weginfrastructuur uit deze periode is amper gekend. 
Tot slot kan gesteld worden dat bijna alle beschikbare data voor deze periode (m.u.v. de villa’s) afkomstig 
zijn van georganiseerd archeologisch onderzoek binnen een plannings- en vergunningscontext. 
 
Hoeselt-Vrijhern, drie tumuli, ‘onderzocht’ door Huibrechts, allen afgegraven 
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Hoeselt-binnenhof, sporen van een Romeins villadomein 
Hoeselt-Teugele, sporen van een burgus (?) 
Rosmeer-Diepestraat, onderzocht naar aanleiding van andere vondsten, kelder van een hoofdgebouw van 

een villadomein 
Riemst-Lafelt, onderzocht naar aanleiding van de aanleg van een aardgasleiding, kelder van een 

hoofdgebouw van een villadomein 
Riemst-Valmeer, onderzocht naar aanleiding van een vondstmelding, hoofdgebouw villadomein 
Kleine-Spouwen-Vandersanden, onderzocht naar aanleiding van een bodemingreep, inheems-Romeinse 

nederzetting (bij een villadomein?) 
Voeren-Hoeneveld, onderzocht naar aanleiding van een verkaveling, kleine inheems-Romeinse 

nederzetting langs de Romeinse weg 
Riemst-Bovenveld, onderzocht op basis van vondstmeldingen en in het kader van een studie-opdracht van 

de Vlaamse overheid, inheems-Romeinse nederzetting 
Riemst-Grootbosveld, onderzocht op basis van vondstmeldingen in het kader van een studie-opdracht van 

de Vlaamse overheid, mogelijke aanwezigheid van een hoofdgebouw 
Riemst-Toekomststraat, onderzocht door het toenmalige VIOE op basis van een toevalsvondst, loden 

grafzerk met kind, beschermd 
Bilzen-Grote Spouwen, onderzocht in het kader van de aanleg van parkeerplaatsen, resten van een 

Romeinse tumulus 
 
Middeleeuwen – Het is opmerkelijk hoe vaak de archeologische vindplaatsen samenvallen met de 
archeologische sites en sporen van bouwkundig erfgoed uit deze periode. Veel heeft er mee te maken dat 
in het zogenaamde buitengebied tot nog toe weinig tot geen middeleeuwse sites zijn aangetroffen. 
Enerzijds is er de mogelijkheid dat dit de weerslag is van de stand van het onderzoek en 
vondstomstandigheden, anderzijds is het ook zeer goed mogelijk dat een groot deel van de middeleeuwse 
resten van nederzettingen onder de huidige woonkernen zitten. Aangezien deze woonkernen onderhevig 
waren aan tal van veranderingen, is het goed mogelijk dat de middeleeuwse bewoning in een groot deel 
van Haspengouw archeologisch niet kan gevat worden. Bovendien mag ook niet vergeten worden dat, ten 
eerste, bouwtradities lange tijd onveranderd bleven waardoor het waarnemen op zich al specialistisch 
werk is en, ten tweede, de materiële cultuur zich enkel laat kennen via beerputten en afvalkuilen die 
slechts zelden worden aangetroffen. Qua vondstomstandigheden dient hier opgemerkt dat alle recente 
data afkomstig zijn uit gepland gravend onderzoek binnen een plannings- en vergunningscontext. Bij de 
oudere vondsten speelt niet alleen toeval een rol, maar ook het fenomeen van de zogenaamde 
‘lustgrabung’. 
 
Hoeselt-Binnenhof, Merovingisch grafveld 
Hoeselt-centrum, motte, beschermd als monument 
Werm-Katteveldstraat, recent (in het kader van de redactie van dit hoofdstuk en contacten met de 

heemkring) herontdekte motte  
Rosmeer-Diepestraat, onderzocht op basis van een toevalsvondst, klassiek merovingisch grafveld 
Munsterbilzen-Waterstraat, onderzocht na prospectief onderzoek tijdens de heraanleg van de wegenis, 

delen van een merovingische woning, geen verdere info 
Munsterbilzen-Perronstraat, onderzocht na prospectief onderzoek tijdens de heraanleg van de wegenis, 

Karolingisch grafveld in zogenaamde boomstamgraven. 
Teuven-Bachbeek, onderzocht naar aanleiding van de aanleg van een collector, vroegmiddeleeuwse 

nederzetting, mogelijk Karolingisch, studie lopende 



Munsterbilzen- omgeving Amorkerk, onderzocht door W. Van Vinckenroye, verscheidene bouwfasen van 
de Romaanse stiftskerk, beschermd 

Bilzen-Sint-Mauritiuskerk, onderzocht naar aanleiding van de restauratie, sporen van houtbouw uit de 
8ste-10de eeuw 

Hoelbeek-Jonkholt, onderzocht in het kader van de consolidatie, 13de-eeuwse bewoning 
Bilzen-Markt, onderzocht in het kader van de heraanleg, 13de-eeuwse sporen van bewoning, gracht 

rondom kerkgebouw 
Riemst-Millen, onderzocht door T. Waegeman, sporen van een middeleeuwse versterking uitgebouwd 

vanuit een donjon 
Bilzen-Romboutstraat, onderzocht in het kader van een nieuwbouwproject, sporen van een bootvormig 

huis 
 

Nieuwe tijden – Ook de archeologische sites reflecteren, net zoals de vindplaatsen, het oorlogsverleden 
van de regio. De sites zijn wel ondervertegenwoordigd ten aanzien van de vindplaatsen. Het probleem van 
de nederzettingen die zich in de vorige periode voordeed, zet zich verder: ze bevinden zich eveneens 
onder de huidige kernen. 
 
Hoelbeek-Jonkholt, onderzocht in het kader van de consolidatie, 16de-eeuws fort en versterking met 

ringwal 
Moelingen-Navagne, onderzocht in het kader van een onderzoeksproject, 16de-eeuws kasteel, 17de 

eeuws fort 
Riemst-Lafelt, onderzocht in het kader van eens studie-opdracht van de Vlaamse overheid, 18de eeuws 

slagveld Slag van Lafelt (1747) 
Riemst-Bovenstraat, onderzocht naar aanleiding van een verkaveling, 18de eeuws massagraf in het kader 

van slag van lafelt (1747) 
 
Nieuwste tijden – Net zoals bij de vindplaatsen is deze periode ondervertegenwoordigd. De oorzaak 
hiervoor is dat het oorlogserfgoed zich in specifieke regio’s bevindt die nu pas ontsloten beginnen te 
worden. 
 
Bilzen-Hulterhofstraat, onderzocht door vader en zoon Stulens, kampement van generaal Klébèr ter 

voorbreiding van de inname van Maastricht (1794) 
Vroenhoven-Krijtstraat, onderzocht naar aanleiding van een onderzoeksproject, sporen van een WOII-

loopgraven 
Vroenhoven-Bloesemstraat, onderzocht naar aanleiding van een verkaveling, sporen van WOII-

loopgraven en geassocieerde vondsten, geconserveerd en tentoongesteld in Eben-Emael 
Dvierse locaties, onderzocht aan de hand van het DHMII, loopgraven en schuttersputten  
Munsterbos, mitrailleurnesten en goed bewaarde loopgravenstelsels 
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Fig. 50 – begraven landschappen en de impact op het ondergrondse erfgoed 

 

1.2.4.2.2. Beschermde archeologische sites 

Op dit ogenblik zijn slechts drie archeologische sites als dusdanig beschermd. Het gaat om de LBK-site 
langs de Toekomststraat in Riemst (Vynckier 2009), om de terreinen van en rond de abdij van 
Munsterbilzen (Sevenants 2010) en om het plateau van Kanne-Caestert in Riemst (Verhoeven 2010, 2011; 
Vanderbeken 2010b). Tussen 2007 en 2014 werden in het werkgebied wel verschillende projecten 
uitgevoerd met het oog op een decretale bescherming. Deze projecten behelsden een bureaustudie, 

Begraven landschappen 

Een ander karakteristiek van de regio, er werd al een aantal keer naar verwezen, is de aanwezigheid van begraven 

landschappen door herhaalde periodes van erosie. Dit heeft logischerwijze een impact op de zichtbaarheid en de 

waarneembaarheid van archeologische vondsten. Wanneer het werkgebied ontleed wordt in profielklassen en wanneer deze 

kaart vergeleken wordt met de vondsten uit de CAI, dan is er een sterke relatie tussen beide. Van iets meer dan 1300 

inventarisitems ligt iets minder dan de helft (grensgevallen of vindplaatsen over verschillende landschappelijke eenheden 

werden in geen enkele van de gevallen meegerekend), 546, in de zones met profielontwikkeling (bv. Aba), slechts 68 vondsten 

werden aangetroffen op plaatsen zonder profielontwikkeling (bv. Abp) (i.e. plaatsen waar het geërodeerd materiaal terecht 

is gekomen). 148 vondsten zijn aangetroffen in zones waarvoor geen bodemkundige gegevens beschikbaar zijn (i.e. de 

dorpskernen). Wanneer beide klassen naar de ouderdom van de aangetroffen vondsten geanalyseerd worden, is het markant 

dat de vondsten in een zone zonder profielontwikkeling steevast jonger zijn dan de Romeinse periode, en overwegend 

middeleeuws zijn. De vondsten uit een zone met profielontwikkeling zijn qua ouderdom beter gespreid. 



geofysisch onderzoek en kleinschalig archeologisch vooronderzoek. Alle projecten hadden in Riemst 
plaats. 
 

 De Romeinse nederzetting ter hoogte van het toponiem Hoogboschveld-Herderen in Riemst 
(Verhoeven & Keijers 2014) 

 De Romeinse nederzetting ter hoogte van het toponiem Bovenveld-Vroenhoven in Riemst 
(Verhoeven & Keijers 2014b) 

 Het slagveld van Lafelt in Riemst76 
 
Wat de stand van zaken is rond deze studieopdrachten en of deze ooit uitmonden in een archeologische 
bescherming, is vooralsnog onduidelijk.  
 

1.2.4.2.3. Vastgestelde inventarissen 

* Inventaris van archeologische zones 
Op dit moment zijn er voor het werkgebied verschillende archeologische zones gekend.  
 Bilzen, intra muros 
 Rosmeer, Staberg  
 Rosmeer, Fikkenberg 
 Vlijtingen, Keiberg 
 Hoeselt, Winkelveld 
 Rijkhoven, Winkelveld 

 
* Inventaris van gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt 
In het verleden bakende de IOED al een groot deel verstoorde zones af (zie hiervoor de jaarverslagen van 
Zolad+). Het gaat voornamelijk om de kanalen, grote snelwegen en spoorwegen in eigen bedding, recente 
en subrecente ontginningen, archeologisch opgevolgde verkavelingen en bouwprojecten en, tot slot, de 
reeds opgegraven zones. In de voorbije jaren werd de inventaris van verstoorde zones bijgewerkt en 
doorgegeven aan het agentschap. 
 

1.2.4.2.4. Lokale inventaris van de mergelgroeven en gangenstelsels 

Het Mergelland (cfr. Krijtland van Millen) kent voornamelijk in de dorpen Kanne, Zichen en Zussen 
verschillende onderaardse groeven, lokaal bestempeld als grotten. Het gaat om ondergrondse groeven 
waarin vanaf de middeleeuwen zachte kalksteen (lokaal mergel genoemd) als bouwmateriaal is 
ontgonnen. Sommige delen van deze groeven zijn tot op de dag van vandaag in gebruik voor diverse 
doeleinden: als opslagplaats, als kelder, als onderkomen voor de champignonteelt en als feestzaal. Op 
sommige locaties zijn de groeven ook toegankelijk voor toeristen. 
 
In de traditionele indeling van archeologie, monumenten en landschappen lijken deze groeven een heel 
speciale plaats in te nemen: ze behoren, afhankelijk van de problematiek, tot verschillende categorieën. 
Omwille van hun ondergrondse karakter, hun kwetsbaarheid en hun vaak ongekende verloop lijken ze 
thuis te horen onder archeologie. Omwille van het feit dat de groeven volumes zijn die door de mens zijn 

 
76 Geen referentie beschikbaar. 
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vervaardigd en omwille van de specifieke beheersmaatregelen lijken ze thuis te horen bij de monumenten. 
Tot slot hebben de groeves affiniteiten met een landschap omwille van hun uitgestrekte karakter en hun 
karakteristieke fauna. 
 

  
Fig. 51 en 52 – mergelgroeve in Zussen: voorbeeld van roofbouw (L) – tekening Spaanse soldaat (R) – Lahaye 2018 

 
 
Op Vlaams niveau wordt de erfgoedwaarde van de mergelgroeven en het daarbij horende bovengrondse 
patrimonium erkend via de afbakening van twee landschappelijke gehelen: ‘Kanne en plateau van 
Caestert’ en ‘Mergelgrotten van Zichen, Zussen en Val-Meer’. Waar het in het beschermde 
cultuurhistorisch landschap ‘Plateau van Caestert’ (KB 22/11/1978) nog onduidelijk is in welke mate de 
ondergrond mee beschermd is, neemt de archeologische bescherming van de site in ieder geval de 
onderaardse structuren mee (MB 22/09/2017). Ook bij de recente bescherming als landschap van de 
Westelijke valleiflank van de Jeker (MB 29/04/2015) werden de groeven expliciet mee opgenomen. De 
groeven vormden echter in geen van beide gevallen de aanleiding voor de bescherming.  
 
De erfgoedwaarde van de groeven is onmiskenbaar: ze vertellen niet alleen het verhaal van (het ontstaan 
van) een bouwtraditie, maar ook dat van een lokale gemeenschap. Bovendien liet deze lokale 
gemeenschap, de zogenaamde blokbrekers, zijn sporen na in de groeven. Hier en daar zijn op wanden en 
plafonds tekeningen gemaakt van alledaagse taferelen, soms grappig, soms scabreus. Sommige van deze 
tekeningen gaan terug tot de 14de eeuw (Speelberg & Zilverschoon, 2007). Rond deze groeves moet, net 
zoals in Lanaye/Ternaaien (Visé), ook een infrastructuur uitgebouwd geweest zijn om de mergelblokken 
te transporteren. Deze infrastructuur heeft mogelijk zijn invloed gehad op de dorpsstructuur van Kanne, 
Zichen, Zussen, Val en Meer: nieuwe ingangen impliceerden immers nieuwe wegen. Hierover is echter 
niets gekend of gepubliceerd. De groeven hebben bovendien bijkomende betekenissen gehad als 
schuilplaats, smokkelroute, opslagruimte in functie van de champignonteelt etc.  
 
De groeven zelf hadden en hebben ook hun impact op het bovenliggende landschap: instortende gangen 
en leeglopende karstverschijnselen zoals aardpijpen leidden tot het ontstaan van instortingskraters. 
Dolines, gekenmerkt door een aparte fauna en flora, vormen eveneens een gevaar. Het ontstaan ervan 
gaat gepaard met aardverschuivingen en instabiliteit. Daarom besliste de gemeente Riemst om delen van 
de groeven onder de straten (in Zussen) eind 20ste eeuw op te vullen.  De verschillende gangenstelsels 
worden door de gemeente, met ondersteuning van vrijwilligers, volledig op veiligheid gecontroleerd en 
de toestand wordt opgevolgd in samenwerking met de afdeling Natuurlijke Rijkdommen van het 



Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). In 2019 kocht de gemeente Riemst een 3D laserscan 
aan om de groeven digitaal in kaart te brengen.  
 
Aan de inventaris van de gemeente Riemst zijn geen gevolgen gekoppeld; het is een instrument voor intern 
gebruik zonder enige koppeling naar erfgoedwaarden of beheer. De meeste gangenstelsels zijn wel 
beschreven door berglopers en die informatie is verwerkt in verschillende publicaties. Zo bestaat bvb. veel 
literatuur over de Caestertgroeve. De Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven beschreef de kuilen van 
Zichen en Zussen in haar tijdschrift. Deze gegevens zijn echter nooit gebundeld of vertaald naar een beleid. 
Wat dit betreft kan de Nederlandse gemeente Valkenburg als voorbeeld aangehaald worden. Alle groeven 
werden er geïnventariseerd en kregen een waarde toegekend op basis van o.a. de gaafheid, zeldzaamheid, 
conservering, informatiewaarde. Deze gegevens werden vertaald naar een groevenbeleidskaart (van Wijk 
e.a. 2009). 
 
Met het oog op een beheer dat afgestemd is op veiligheid en de aanwezige erfgoedwaarden werd in 2016 
in samenwerking met het agentschap Onroerend Erfgoed gestart met de opmaak van een 
Onroerenderfgoedrichtplan (OERP) voor de mergelgroeven. Het is een van de twee proefprojecten van dit 
nieuwe instrument, waarbij men via een participatieve aanpak tot een door alle partners gedragen visie 
wil komen, met daaraan gekoppeld een actieprogramma. Binnen dit project werd de “Grote Berg” in 
Zussen geïnventariseerd en gewaardeerd, met ondersteuning van de Werkgroep Groevenonderzoek 
Riemst. Het richtplan werd in 2019 goedgekeurd en omvat 8 ambities voor het behoud, beheer en beleid 
van de groeven. Het bijhorende actieprogramma wordt vermoedelijk in de loop van 2020 gefinaliseerd.  
 
In 2020 werd ook de opmaak opgestart van het beheersplan voor de ondergrondse kalksteengroeves 
onder het Vlaamse deel van de Sint-Pietersberg. Ook hierin is een belangrijke rol weggelegd voor een 
globale inventarisatie van het mergelerfgoed dat bestaat uit ontginningssporen en iconografie 
(Vanderbeken 2020). 
 

1.2.4.2.5 Lacunes, knelpunten en kansen 

* Lacunes 
 Bescherming 

o Zelf voorstellen doen als OE-gemeente 
 Beheer 

o Zones waar geen archeologie te verwachten valt, moeten bijgewerkt worden 
o Zones met zware erosie: bijwerken in functie van landschappelijke analyse 
o Landschappelijke informatie op basis van boringen, historische DTM’s ontbreken 
o Archeologisch schijnbaar ‘lege’ zones (voor bepaalde periode, cfr. Voeren en prehistorie) 
o Sommige archeologische periodes niet of nauwelijks gekend (cfr. Bronstijd) 
o Geen kader voor de zogenaamde ‘muurarcheologie’ 
o Landschappelijke positie/nederzettingsfactoren voor bepaalde periodes zijn niet gekend 
o Historisch kader voor sommige periodes 
o Cultuurhistorische inventarisatie mergelgroeven 
o Opstart uitwerking beleid rond groeven 

 Synthese-onderzoek 
o Geldt voor alle periodes 
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* Knelpunten 

 Beheer 
o Wanneer en hoe lang zullen er archeologische zones worden afgebakend? 
o Draagvlak voor archeologische zones aan- of eerder afwezig? 
o “Historische weiden” worden omgezet in akkers. 
o Amper een kader voor vrijetijdsarcheologie en andere vrijwilligers 
o Metaaldetectoristen melden niet alles of selecteren zelf 
o Grensoverschrijdend karakter groeven, samenwerking opzetten blijkt moeilijk 
o Toegang groeven moeilijk te beheren 
o Instabiele ondergrond hypothekeert bouwen en verbouwen in Zussen 
o Discipline overschrijdend karakter groeven, complexiteit problematiek stabiliteit en zware 

financiële repercussies 
o complexiteit problematiek mede door onduidelijk statuut groeven en unieke voorkomen 

in Vlaanderen 
o IOED’s niet als actor in de Code van Goede Praktijk 

 
 Ontsluiting 

o Wetenschappelijke inventaris niet openbaar  
o Kwetsbaarheid groeven (tekeningen, vandalisme, fauna) pleit voor gecontroleerde 

ontsluiting binnen duidelijk afgebakende gebieden 
o Ondergronds erfgoed is moeilijk te ontsluiten 

 
* Kansen 

 Onderzoek 
o De associatie van het Roccourtbodemcomplex en lithische artefacten 
o Het voorkomen van bodemcomplexen in een landschap (cfr. boringen) 
o Overgangsprocessen jagers-verzamelaars naar landbouwers 
o Evolutie van ijzertijdgemeenschappen in de Gallo-Romeinse periode 
o Grondstofvoorziening in het neolithicum en later 
o Het uitzicht en de interne organisatie in villadomeinen 
o De interactie tussen villadomeinen en inheems-Romeinse nederzettingen 
o Het wegennet in de Romeinse periode 
o Ontstaan van religieuze centra 
o Ontstaan en groei van de dorpen en hun akkerareaal 
o Archiefonderzoek en de koppeling met de bewoningsgeschiedenis 
o Historisch-archivalisch onderzoek naar mergelbouw en tradities 
o Archivalisch onderzoek naar de motte in Hoeselt specifiek, en naar (dorps)versterkingen 

in het algemeen 
o Onroerend Erfgoedrichtplan voor de Mergelgroeven in Riemst 

 Beheer 
o Ontginning van leem voor baksteennijverheid biedt kansen voor het beheer van 

ondergrondse landschappen 
o Traditionele akkerbouw wordt vervangen door laagstamfruitteelt wat beter is voor erosie 
o Nieuwe kansen voor de uitbouw van een geïntegreerd beleid rond mergel via het OERP 
o Uitzonderlijke waarde mergelpatrimonium 
o Bescherming van (de ondergrond van) het plateau van Caestert 



 
 Ontsluiting 

o Andere manieren zoeken om de beschikbare kennis openbaar te maken 
o Vrijwilligers betrekken bij de ontsluiting, inspelen op ambassadeurschap 
o Inzetten op wandelapps, verknopen van bovengronds met ondergronds erfgoed 

 Toekomstig beleid 
o Regio is bekend voor conflictarcheologie 
o Lange landbouwtradities in de regio, vaak te linken met andere soorten erfgoed 
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1.2.4.3 Bovengronds en ondergronds erfgoed vanuit een integrale benadering 

1.2.4.3.1. Traditionele landschappen en landschapsatlas  

* Haspengouw 
Droog-Haspengouw 
Droog-Haspengouw is een breedgolvend leemplateau dat 
ondiep versneden is. Het heeft een steeds weerkerende 
cultuurlandschappelijke structuur: akkers op leemplateau, 
kleine hoopdorpen op de plateaurand of in de vallei, grasland 
en (populieren)bos in de vallei. Holle wegen en graften 
vormen de enige landschapselementen. Bos is schaars. De 
grote gesloten hoeven hebben een typische bouwstijl. De 
dorpen zijn rijk aan gebouwd erfgoed en het gebied kent een 
rijk en gevarieerd ondergronds erfgoed dat archeologisch 
werd onderzocht.  
 
Het landschap is een glooiend, zachtgolvend, open landschap. 
In de diepste punten bevinden zich de zuidwest-noordoost 
georiënteerde droogdalen die meestal enkel bij hevige 
regenval oppervlaktewater afvoeren. Het hoogste punt van 
het gebied bevindt zich ten westen van de kern van Rosmeer 
ter hoogte van het toponiem ‘De Bos’ (128 m) waar ook de 
waterscheiding tussen het Schelde- en het Maasbekken te 
situeren is. 
 
In Droog-Haspengouw bevinden zich de leemgronden op 
goede waterdoorlaatbare geologische lagen van zand en krijt. 
Hierdoor ontstonden op dit plateau optimale voorwaarden 
voor de landbouw, in hoofdzaak akkerbouw, met 
voornamelijk de teelt van graangewassen. De eerste 
landbouw deed in het gebied zijn intrede tijdens het vroege 
neolithicum. Ook uit de brons- en ijzertijd en uit de Romeinse 
en volmiddeleeuwse periode zijn sporen van akkergewassen 
aangetroffen. In de 20ste eeuw komen suikerbieten en maïs 
op.  
 
Droog-Haspengouw is een open landschap met veel 
vergezichten en geconcentreerde, gesloten dorpen van 
monumentale vierkantshoeven. Waarschijnlijk ontstonden de huidige dorpen al in de vroege 
middeleeuwen. Tussen en aan de rand van de bebouwing bevinden zich groene ruimten bestaande uit 
tuinen, weilanden, boomgaarden, boomgroepen en kleinere omsloten akkers. Deze geïntegreerde groene 
structuren hebben tot gevolg dat de dorpsranden vanuit het open landschap als enigszins groene oasen 
ervaren worden die veilig ingebolsterd liggen in dit open landschap. De holle wegen zijn eveneens 
kenmerkend voor Droog-Haspengouw. Ze verbinden de hoeves in het dal met de akkers op de plateaus.  
 

De indeling van de traditionele landschappen van 

Vlaanderen dateert van 1985 en was een eerste 

poging om de regionale verscheidenheid van de 

historisch gegroeide cultuurlandschappen op 

kaart voor te stellen in hun situatie van voor de 

grote veranderingen. De indeling steunt op zowel 

fysische en natuurlijke kenmerken zoals reliëf en 

bodemgesteldheid, als op cultuurlandschappelijke 

kenmerken zoals bewoningsvormen, landgebruik, 

percelering en landschapstype. Hieruit blijkt het 

Vlaamse Gewest over een bijzonder grote 

landschappelijke diversiteit te beschikken, die 

echter in een steeds sneller tempo teloor gaat.  

Eind jaren 90 werd er werk gemaakt van het 

opstellen van een Vlaamse landschapsatlas; in 

1996 vond er een pilootproject plaats in West-

Vlaanderen en Limburg, omstreeks 2000 was de 

synthese voor Vlaanderen klaar. De 

landschapsatlas is een cartografische inventaris 

van alle landschapskenmerken met 

erfgoedwaarde die op mesoniveau (1/50.000) 

relevant zijn (geen precieze begrenzing op 

perceelsniveau). Puntvormige, lijnvormige en 

vlakvormige relicten met een belangrijk 

bovenlokaal belang werden gebiedsdekkend 

gekarteerd. Relictzones als samenhangende 

gehelen met belangrijke erfgoedwaarden en een 

vrij hoge gaafheid, werden aangeduid en van een 

bijhorende fiche voorzien. De waardevolste 

ensembles werden ankerplaatsen genoemd  

(bron: 

http://www.geoweb.ugent.be/landschapskunde/

projecten/traditionele-landschappen-vlaanderen) 



De akkers zijn als gevolg van de ruilverkaveling oude stijl grootmazig. Globaal wordt het gebied ingenomen 
door grootschalig akkerland. Dit wordt ook bevestigd door het gewestplan waar geen of nauwelijks 
natuurgebieden te bespeuren zijn. De biologisch waardevolle gebieden situeren zich dan ook in zones 
waar zich na een menselijke ingreep een spontane natuurontwikkeling voordoet (oevers aan de diepe of 
brede uitgraving van het Albertkanaal, aangevulde zone met kanaalspecie). 
 
Door de ruilverkavelingen zijn heel wat sporen van het oude cultuurland weggeveegd. Vele holle wegen 
zijn verdwenen. De holle wegen zijn in niet alleen van historisch, ecologisch en landschappelijk belang, 
maar daarenboven ook recreatief als potentiële wandel- en fietspaden. Zonder doorgedreven 
bescherming zijn ze kwetsbaar voor vervuiling (sluikstorten), verval of vergraving. (RSP Bilzen, gebaseerd 
op Antrop & Van Damme 1995; Ceunen 2011, p. 121).  
 
In Droog-Haspengouw is de relictzone ‘Krijtland van Millen’ aangeduid. De volledige oppervlakte van 
Riemst valt binnen deze relictzone. Opvallende lijnrelicten zijn de Romeinse weg Tongeren-Maastricht en 
het Albertkanaal. Als puntrelict zijn in hoofdzaak enkele historisch belangrijke hoevecomplexen 
opgenomen, net als de parochiekerken.77  
 

 
Fig. 53 – zicht op het dorp Herderen in Droog-Haspengouw 

 
Mergelland 
Het mergelland is een onderdeel van Droog-Haspengouw. Mergel dagzoomt hier. Er zijn tal van 
mergelgroeven. Mergelwinning bepaalde van oudsher naast landbouw de economie. De dorpen zijn 
ondergraven door kilometers lange gangenstelsels. Het bovengronds patrimonium omvat vele gebouwen 
opgetrokken in ter plaatse ontgonnen mergel. De krijtformaties met vuursteenbanken in de ondergrond 
verklaren het specifieke krijtreliëf met dolinen, aardpijpen e.a. De droge kalkgraslanden in Kanne 
werden eeuwenlang door schaapherders en hun kudden van "mergellandschapen" beweid. 
Uitbreiding van de cementindustrie, die nu actief is in het Luikse gedeelte van het mergelgebied, blijft een 
bedreiging vormen voor zowel het bovengrondse landschap als de ondergrondse groeves. Plaatselijk 
komen ook verschillende vormen van groevenvandalisme voor (achterlaten van afval, overschilderen of 

 
77 De puntrelicten worden geselecteerd wanneer ze minstens teruggaan op het einde van de 18de eeuw, én als ze een erfgoedwaarde bezitten 
(natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische of esthetische) én als ze voldoende gaaf en herkenbaar bewaard zijn én als de omgeving weinig 
verstoord is. Dit zijn vrij strenge criteria. Toch lijkt de selectie vaak arbitrair. We nemen ze dan ook enkel mee voor de volledigheid.  
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inkerven van oude inscripties, vuur stoken) of wordt (huishoudelijk) afvalwater in de grotten geloosd. 
Vooral te Zichen-Zussen-Bolder zijn delen van de dorpskom door de mergelgroeven ondermijnd.78  
 
Het mergelland valt binnen het ‘Krijtland van Millen’. Puntrelicten specifiek gerelateerd aan het 
mergelverhaal zijn de ingangen van enkele mergelgroeven en een aantal mergelgebouwen in Kanne.  

 
Vochtig-Haspengouw 
Vochtig-Haspengouw is een golvend landschap met parallelle versnijding door asymmetrische valleien. Er 
zijn kleine kerndorpen en lineaire bebouwing op de interfluvia. Boomgaarden domineren. Dorpen en 
kasteelhoeven hebben een eigen bouwstijl. Het gebied heeft een rijk ondergronds erfgoed dat slechts ten 
dele archeologisch werd onderzocht. Het ondergrondse erfgoed lijkt ook minder divers, zowel inhoudelijk 
als qua periodisering, dan in Droog-Haspengouw. Vroegere nederzettingen bevinden zich op de interfluvia 
en langs de waterlopen op de droge oeverwallen. De locaties van strategisch belang liggen in de nattere 
beekdalen. 
 

Fig. 54 – Rentfortmolen aan de Demer 
 
In Vochtig-Haspengouw ligt onder de rijke leemlaag een kleilaag, waardoor infiltratie van het oppervlakte 
water wordt bemoeilijkt, wat leidt tot runoff. Dit veroorzaakt erosie en doet beekvalleien ontstaan aan de 
noordwestrand van het Haspengouws plateau. De vochtige depressies van de beekvalleien zijn een 
kenmerkend landschapselement. De beekvalleien werden vroeger uitsluitend als hooiland gebruikt. Deze 

 
78 Landschapsatlas 2001: http://onroerenderfgoed.github.io/la2001/index.html. 



hebben intussen plaats geruimd voor populieraanplantingen die dikwijls gecombineerd worden met 
weidebouw. 
 
De vochtige zandleembodem is minder geschikt voor veeleisende akkergewassen. In Vochtig-Haspengouw 
bestaat het agrarisch bodemgebruik uit een afwisseling van weilanden en akkerbouw, met gewassen in 
functie van de veeteelt. Na de Tweede Wereldoorlog komen laagstamplantages op en wordt het een echt 
fruitteeltgebied (cf. “de bloesemstreek”).  
 
Vochtig-Haspengouw wordt gekenmerkt door holle wegen, hoogstamboomgaarden, populieraanplant, 
graas- en hooiweiden en verspreide bosjes. De puntvormige landschapselementen fungeren als blikvanger 
in het landschap en het lineair groen doet dienst als een versterking van de topografie (valleien en taluds). 
Het landschap lijkt kleinschalig en gesloten. Het is een soort coulissenlandschap met hier en daar een 
prachtige doorkijk. Op de hellingen en plateaus is het landschap open. De kleine dorpen op hoogtesites 
hebben een meer open karakter en zijn, evenals geïsoleerde grote hoeven, structuurbepalend in de open 
ruimte. De hoeves zijn veelal kleinschaliger dan in Droog-Haspengouw en ontstaan uit een aaneengroeien 
van verschillende losse gebouwdelen. De dorpen zijn via weilanden met elkaar verbonden en vormen 
minder opvallende eilandjes dan in Droog-Haspengouw. Vochtig-Haspengouw is ook het Limburgse 
“kastelenlandschap” bij uitstek. Na de Tweede Wereldoorlog krijgt het landschap een meer gesloten 
karakter door de aanleg van laagstamboomgaarden. De lintbebouwing is storend en plaatselijk 
ruimtebegrenzend (RSP Bilzen, gebaseerd op Antrop &Van Damme 1995; Ceunen 2011). 
 
Binnen het werkgebied is de Demervallei een belangrijk deelgebied van Vochtig-Haspengouw, dat de 
overgang maakt naar de Kempen. De Demer ontvangt ten noorden van de stad Bilzen het water van een 
groot aantal beken, waardoor er een brede vallei ontstaat. Het is een brede vochtige depressie en vallei 
met begrensde dalwanden met vegetatiemassa’s en schermen van het verstedelijkt weefsel. Ten noorden 
van Bilzen stoot de Demer op de puinkegel van het Kempens Plateau. Dit verklaart het plotse afbuigen van 
de rivier in westelijke richting. De zware en natte kleibodems van het Demerbekken zijn moeilijk 
bewerkbaar. In de Demervallei komen dan ook voornamelijk weilanden voor, gecombineerd of in 
afwisseling met populieraanplantingen. (RSP Bilzen, gebaseerd op Antrop- Van Damme 1995)  
 
Op de Demer komen verschillende watermolens voor. Het lange doorleven van de vakwerkbouwtraditie 
(tot begin 20ste eeuw), en het relatief groot aantal bewaarde vakwerkwoningen valt op.  
 
De Demervallei fungeert al sinds mensenheugenis als doorsteek richting laag-België (Brabant) en is 
daarom van strategisch belang. Van in de tachtigjarige Oorlog tot WOII gebruikten verschillende grote 
legers de brede Demervallei als passagegebied. 
 
‘Krijtland van Millen’ beslaat nog een  deel van Vochtig Haspengouw (Membruggen en Genoelselderen). 
Verder zijn de ‘bovenlopen van de Demer’ en ‘Beverst-Spurk’ in de Demervallei als relictzone afgebakend. 
Een deel van Hoeselt valt binnen het ‘boomgaardgebied van Tongeren-Borgloon’. Op de overgang naar de 
Kempen liggen de ‘bossen en kasteelparken van Munsterbilzen’. Naast de Demer zijn ook twee 
kasteeldreven, de oude trambedding te Sint-Huibrechts-Hern en het Albertkanaal – dat ten zuiden van de 
zuidwestelijke steilrand van het Kempisch plateau afbuigt naar het westen – opgenomen als lijnrelict. De 
selectie van puntrelicten is voornamelijk een weerspiegeling van het kastelenlandschap, de belangrijkste 
hoeves en kerken. Daarnaast zijn ook alle molens aan de Demer opgenomen.  
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Fig. 55 – de verschillende landschappelijke zones in de IOED Oost-regio 
 
* Maasvallei 
De Maas is een regenrivier en vormt 40 km lang de Belgisch-Nederlandse grens van Maastricht tot 
Kessenich. De grillige rivier zorgde voor een gevarieerd landschap met een wirwar van oude rivierarmen, 
oeverwallen, stroomgeulen, grindbanken, … Het Maaslandschap aan Belgische zijde is de voorbije 
decennia aangevuld met grote waterpartijen als gevolg van grindwinning.79 De Maasvallei heeft een 
terrassenstructuur en het landschap is relatief open met weilanden op de uiterwaarden (gebied tussen 
zomer- en winterdijk) en akkers.  
 
Het ondergrondse erfgoed is, voor zover archeologisch onderzocht, opnieuw rijk en divers. Dit heeft 
hoogstwaarschijnlijk te maken met enerzijds de functie van de Maasvallei als Noord-Zuid-as en anderzijds 
met het veelzijdige functionele landschap dat de vallei biedt. 
 
* Kempisch plateau (Hoge Kempen) 
Wegens het marginaal voorkomen, wordt hier niet dieper op ingegaan.  
 
De graslanden en bossen van Munsterbilzen en Eigenbilzen vormen mee de overgang tussen Haspengouw 
en de Kempen. Het betreft een waterrijk gebied met veel beemden en hooilanden enerzijds, naaldbossen 
en relicten van heide anderzijds. Het Albertkanaal vormt een harde grens in het landschap.  
 
 

 
79 http://www.rlkm.be/nl/streek-met-streken/maasvallei/. 



* Voerstreek 
Het westen van de gemeente Voeren wordt gekenmerkt door een sterke afwisseling van akkers en 
weilanden. De intensief bewerkte akkers situeren zich voornamelijk op de zachte hellingen en plateaus, 
terwijl weilanden hoofdzakelijk geconcentreerd voorkomen in de natte valleien. Het halfopen 
landschapsbeeld wordt in sterke mate bepaald door het gevarieerd voorkomen van akkerteelten als maïs, 
de gesloten boscomplexen, concentraties aan kleine landschapselementen en het golvend reliëf. Op de 
hoger gelegen plateaus, waar de vlakke lössbodem gemakkelijk te bewerken is, bepalen grootschalige 
akkervelden het open karakter. Het oprichten van nieuwe landbouwgebouwen en het aanplanten van 
laagstamboomgaarden bedreigen de bestaande vergezichten. 
 
De asymmetrische beekvalleien liggen mee aan de basis van het golvende landschap met markante 
reliëfovergangen. De geconcentreerde dorpen liggen aan de beken. Ze hebben een typisch Haspengouws 
patroon. Alle dorpen bezitten een belangrijke concentratie aan gebouwd erfgoed. Het bewaarde netwerk 
van trage en holle wegen dat van de dorpen naar de akkers loopt is uniek. Verder is het gebied ook erg 
rijk aan kleine landschapselementen. Concentraties aan kleine landschapselementen als bomenrijen, 
solitaire bomen, hoogstamboomgaarden, (meidoorn-) hagen, graften, wegbermen, soortenrijke 
graslanden, poelen, grachten, beken enz. komen voornamelijk voor in de beekvalleien en aansluitend op 
de gesloten bossen. (RSP Voeren 2008) 
 
Qua ondergronds erfgoed mag gesteld worden dat de Voerstreek aansluit bij dat van de Maasvallei en van 
Haspengouw: rijk en divers, zowel inhoudelijk als qua periodisering. 
 
De Voerstreek is een landschappelijk zeer gaaf gebied met een geringe bebouwingsdichtheid.  
 
Gans Voeren is in de landschapsatlas ingekleurd als relictzone. Het westelijk deel wordt ‘Graften van 
Voeren’ genoemd. Als lijnrelicten zijn de Koetsweg – een holle weg – en het spoorwegviaduct van Sint-
Martens-Voeren aangeduid. Puntrelicten omvatten molens, hoeves, kastelen, kerken.  
 
* Land van Herve 
Het oostelijke deel van Voeren wordt gevormd door weiden en graslanden, occasioneel afgewisseld met 
grote percelen maïsteelt. Het gebied heeft zich reeds vroeg gericht op de specialisatie van veeteelt, onder 
concurrentiële druk van goedkope graangewassen uit het zuiden, en het ontbreken van een voldoende 
grote afzetmarkt. Ook het nederzettingspatroon en de verspreide ligging van landbouwbedrijven, hoeves 
en kastelen zijn hiervan een resultante. De recente intensivering van de landbouw verstoort het typische, 
traditionele landschapsbeeld. Dit halfopen beeld wordt immers bepaald door het sterk golvend landschap, 
afgewisseld met kleine landschapselementen en vergezichten. De schaalvergroting van de 
landbouwactiviteiten gaat echter gepaard met het verdwijnen van kleine landschapselementen en de 
verrijking van kalkgraslanden. Verakkering bedreigt het traditionele weidelandschap. (RSP Voeren 2008) 
 
Grote boscomplexen bepalen mee de visuele perceptie van het landschap. De gesloten bosmassieven van 
naaldbomen en inheemse loofboomsoorten verankeren de steile hellingen om hevige erosie te 
voorkomen. Een groot deel van deze boscomplexen zijn oud bos, i.e. ontstaan voor 1775 en sindsdien 
continu bebost.80  
 

 
80 Cf. kaart bosleeftijd via Geopunt Vlaanderen, http://www.geopunt.be. 
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Het land van Herve in Voeren is evenals het westelijke deel van de gemeente een zeer gaaf landschappelijk 
gebied, met geringe bebouwingsdichtheid en een grote concentraties van holle wegen en kleine 
landschapselementen.  
 
Gans Voeren is in de landschapsatlas ingekleurd als relictzone. Het oostelijke deel heeft de naam 
‘Hellingsbossen van Voeren’. Puntrelicten zijn ook hier een selectie van hoeves en kastelen.  

 

1.2.4.3.2. Landschappelijke gehelen 

Binnen het werkgebied (zie bijlage 6.4) zijn negen 
gebieden met hoge landschappelijke waarden 
(vroegere ankerplaatsen) afgebakend in de 
landschapsatlas (+ 2 liggen voor een heel klein deel in 
Hoeselt, 1 voor een deel in Bilzen).  
 
Het grootste landschappelijk geheel is dat van ‘(‘s 
Graven)Voeren, Sint-Marten en Sint-Pieter’ met 2404 
ha. De rest is een pak kleiner en varieert van ca. 800 
(Munsterbos) tot 120 ha (Berwijn). In totaal is een 
kleine 30% van de oppervlakte van het werkgebied 
afgebakend als waardevol landschappelijk geheel (al 
dan niet vastgesteld).  
 
Zes van deze gebieden zijn vastgesteld via ministerieel 
besluit. Zeer opvallend is dat in Voeren maar liefst 60% 
van de oppervlakte van de gemeente vastgesteld is als 
landschapsatlasrelict. Slechts in enkele andere 
gemeenten in Vlaanderen komt dit nog voor (o.a. 
Heuvelland). ‘Kanne en plateau van Caestert’ in Riemst 
behoorde tot de eerste groep ankerplaatsen die werd 
vastgesteld in 2007. De ‘omgeving van het Iers Kruis op 
de Keiberg te Lafelt’ en de drie ankerplaatsen in Voeren 
werden in een derde ronde vastgesteld in 2008. Er kan 
besloten worden dat de ankerplaatsen zeer snel 
vastgesteld werden en dat het belang van deze 
plaatsen zo onderschreven werd. Het illustreert de 
belangrijke erfgoedwaarden van grote delen van het 
werkgebied. ‘Munsterbos en kasteeldomeinen 
Groenendaal en Zangerhei’ werd in 2017 vastgesteld. 
Het is het eerste gebied in de regio dat volgens de 
nieuwe regelgeving is vastgesteld, met louter een 
beschrijving van de erfgoedkenmerken en -elementen. 
In Hoeselt zijn geen landschappelijke gehelen 
afgebakend. Enkel zeer kleine stukjes van het 
grondgebied vallen binnen de perimeter van de niet-

In 2004 werd in het decreet van 1976 houdende de 

bescherming van monumenten en landschappen de 

mogelijkheid ingeschreven om ankerplaatsen 

opgenomen in de landschapsatlas een juridisch statuut bij 

de ‘aanduiding’ (‘vaststelling’ in de huidige regelgeving) 

toe te wijzen. De lokale overheid is sindsdien verplicht er 

rekening mee te houden bij de opmaak van een Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan. Van zodra een ankerplaats wordt 

opgenomen in een RUP wordt dit een erfgoedlandschap. 

De landschapsvoorwaarden en –kenmerken worden 

omgezet in stedenbouwkundige voorschriften.  

Ankerplaats wordt gedefinieerd als: een gebied dat 

behoort tot de meest waardevolle landschappelijke 

plaatsen, dat een complex van gevarieerde 

erfgoedelementen is die een geheel of ensemble vormen, 

dat ideaaltypische kenmerken vertoont vanwege de 

gaafheid of representativiteit, of ruimtelijk een plaats 

inneemt die belangrijk is voor de zorg of het herstel van 

de landschappelijke omgeving (aangepast decreet 1996, 

2004). 

 

In het Onroerenderfgoeddecreet dat sinds 2015 in 

werking is, heeft het begrip ankerplaats geen plaats meer. 

Men spreekt enerzijds over items uit de vastgestelde 

landschapsatlas, voor landschappelijk waardevolle 

gebieden met een via ministerieel besluit vastgesteld 

statuut. Anderzijds wordt het instrument 

Onroerenderfgoedrichtplan (OERP) ingevoerd, dat een 

visie rond het onroerend erfgoed omvat voor een bepaald 

gebied of thema. De ankerplaatsen die vóór 2015 werden 

vastgesteld integreerden in zekere zin de twee 

instrumenten (ze omvatten zowel een beschrijving van de 

erfgoedelementen als een visie) en worden in de nieuwe 

regelgeving gelijkgesteld met een item uit de vastgestelde 

landschapsatlas én met een OERP. 

Een erfgoedlandschap wordt afgebakend via een 

ruimtelijk uitvoeringsplan op basis van een vastgestelde 

inventaris of een OERP. 



vastgestelde gebieden ‘Jongenbos’ (Kortessem) en ‘Kasteeldomein van ’s Herenelderen en het brongebied 
van de Demer’ (Tongeren).   
 
Bij een aantal gebieden staat een belangrijke gekende historische site centraal (bv. Alden Biesen, …). 
Andere zijn grotere open ruimte gehelen met belangrijke landschappelijke relicten (grote bossen, 
heuvels), met een veelheid aan bewaarde kleine landschapselementen, waarbinnen zich waardevolle 
gebouwde en archeologische relicten bevinden (zie ook hiervoor bij beschermde landschappen). Er zijn 
enkele plaatsen in de regio waar het ondergrondse landschap, dat we in hoofdzaak via de archeologie 
kennen, nog een heel nauwe relatie heeft met het bovengrondse landschap van vandaag, en waar dit 
gegeven ook centraal stond bij de afbakening van de ankerplaatsen. We denken aan het plateau van 
Caestert, de mergelgrotten van Val-Meer en Zichen-Zussen-Bolder en vooral het Slagveld van Lafelt.   
 
De afgebakende landschappelijke gehelen zijn illustratief voor de traditionele landschappen waarbinnen 
ze vallen: cf. kastelenlandschap in Haspengouw, open akkerlandschap in Droog-Haspengouw, 
bovengronds en ondergronds mergelpatrimonium in het Mergelland, ...  
 

1.2.4.4 Conclusie met betrekking tot het gemeenschappelijk erfgoedpakket 

Welke zijn nu de gemeenschappelijke zaken in het onroerend erfgoed van de bij de IOED aangesloten 
gemeenten? Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden: het is immers duidelijk dat de erfgoedregio 
van de IOED uiterst divers is. En precies daarin blinkt – zij het contradictorisch – het gemeenschappelijk 
erfgoedpakket uit. Het is precies deze diversiteit die de regio zo inhoudelijk rijk maakt.  
 
De IOED Oost-Haspengouw & Voeren kan hier echter voordelen uithalen: diversiteit betekent immers 
variabiliteit, veelzijdigheid en mogelijkheid tot vele invalshoeken. Het is enkel kwestie de grote lijnen te 
zien; lijnen of thema’s die overkoepelend zijn voor de diverse soorten erfgoed.  
 
Kunnen we op basis van het hierboven beschreven erfgoedpakket thema’s afbakenen? Zijn er thema’s die 
toelaten integraal te werken? Met andere woorden: zijn er thema’s die niet alleen het bovengrondse 
erfgoed en het ondergrondse bedienen, maar er ook relaties tussen legt? En is er een relatie te leggen 
met het roerende en/of het immateriële erfgoed? Hierop wordt later teruggekomen. 
 
Op basis van een samenlezing van de globale historische context (zie 1.2.2) de beschrijving van het 
bovengronds en ondergronds erfgoed (zie 1.2.4), ‘lacunes, knelpunten en kansen’ (zie 1.2.4.1.3 en 
1.2.4.2.5) kunnen enkele overkoepelende thema’s uitgedacht worden.  
 

1. Het ontstaan en de evolutie van landbouwgemeenschappen 
Het thema beschrijft de evolutie van de allereerste mensen in de regio en hoe ze van jagers-
verzamelaars evolueerden tot de eerste landbouwers. Het beschrijft voorts de evolutie van de 
primitieve landbouw in de prehistorie naar de Romeinse villae tot de allereerste verkavelingen in het 
gebied. Het verhaal heeft logischerwijs aandacht voor de verschillende bouwtradities, de impact van 
de landbouw op het landschap in zijn algemeenheid (reliëf, holle wegen,…), de verschillende 
manieren van landbouw bedrijven en de relatie met de geo(morfo)logie, en het ontstaan van 
grootschalige landbouwbedrijven tegenwoordig en de impact op het ‘traditionele landschap’ en de 
historische hoevecomplexen.  
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Voorbeeldprojecten of dossiers: 
 Tentoonstelling 70 jaar archeologie Rosmeer (2021) 
 Syntheseproject Romeinen in Haspengouw (2022) 
 Inventarisatie agrarisch patrimonium 
 Opvolging en ondersteuning dossiers leegstaande hoeves  
 … 

 
2. Het ontstaan en evolutie van het adellijk en kerkelijk bezit 
Dit thema beschrijft de verschillende bezittingen van heren, kerken, kloosters en abdijen en de 
evolutie ervan. Er wordt aandacht besteed aan de historische achtergrond via de opmaak van een 
bezitsgeschiedenis en historische kaarten voor zover ze beschikbaar zijn. Het thema bekijkt ook de 
interne evolutie van het adellijke en kerkelijke bezit: welke aanleg- en bouwfasen zijn te 
onderscheiden en hoe zijn deze te koppelen aan de bezitsgeschiedenis? Welke impact heeft het bezit 
gehad op de omgeving? Zijn er onderdelen uit een landschap die hier rechtstreeks op teruggaan? De 
kracht van het thema zit ook vervat in de mogelijkheid relaties te leggen met bv. inventarissen 
roerend erfgoed (zoals bv. de kerkschatten in Erfgoedplus) en samenwerking aan te gaan met bvb. 
Erfgoed Haspengouw. Actueel is de uitdaging om in dit landschap van kerkdorpen nieuwe 
bestemmingen te vinden voor de vandaag onderbenutte kerkgebouwen.  
 
Voorbeeldprojecten of dossiers: 

 Kerkenbeleidsplannen  
 Beheersplannen voor kerken 
 Open Kerken 
 Herbestemmingsonderzoek site Edelhof (2020-2021) 

 
3. Het ontstaan en evolutie van de industrialisering van het gebied 
Naast het boerenbedrijf kent de streek diverse andere soorten van bedrijvigheid. Is deze bedrijvigheid 
in het onroerend erfgoed herkenbaar en zo ja, hoe? Heeft het een impact op de bredere omgeving? 
Dit thema behandelt de quasi-industrialisering van grondstofwinning in het neolithicum, over mergel- 
en leemontginning vanaf de middeleeuwen, tot de aanleg van grote (handels- en water)wegen in de 
regio, zowel in het verleden (Romeinse weg) als recent (het Albertkanaal).  
 
Voorbeeldprojecten of dossiers: 

 VIA Belgica 
 OERP Mergelgroeven 
 Beheersplan Caestert 
 Overige dossiers m.b.t. (ondergronds) mergelerfgoed 
 … 

 
4. De erfgoedregio als conflictzone en de impact ervan op de lokale gemeenschap 
De brede regio rond Maastricht heeft van oudsher dienst gedaan als transit van Europese legers. Dit 
thema behandelt de verschillende conflictperiodes, de historische context en de weerslag ervan op 
de lokale leefgemeenschap en haar onroerende goederen. Ook hier is een sterke relatie met 
verzamelingen roerend erfgoed. Er gaat speciale aandact naar het ontstaan van de mottes in het 
werkgebied. 
 
Voorbeeldprojecten of dossiers: 



 Inventarisatie WOII 
 Onder de Radar (2021-…) 
 Mottepark Hoeselt, Motte van Werm 

 
5. De dorpsgemeenschap als erfgoedgemeenschap 
Een vijfde en laatste thema behandelt het onroerend erfgoed van het dorp als erfgoedgemeenschap. 
Het werkgebied wordt gekenmerkt door ruimtelijk duidelijk afgebakende dorpen. Mensen associëren 
sterk zich met het dorp waarin ze leven. Het gaat meer bepaald over de huizen, de dorpsstructuren 
(nederzettingspatronen, erf vs. boomgaard, pleinen en poelen), de dorpsinfrastructuur (bv. trage 
wegen), kerkhoven en grafstenen, de kapelletjes, toponymie en het hiermee geassocieerde 
(on)roerende en immateriële erfgoed. Hierbij gaat aandacht uit naar de nieuwkomers. In dit thema 
zitten ook verschillende kansen voor samenwerking vervat, o.a. met Erfgoed Haspengouw.  

 
Voorbeeldprojecten of dossiers: 

 Dorpsgeschiedenis 
 Inventarisatie van lokaal onroerend erfgoed 
 OMD 
 … 

 
Deze vijf thema’s zullen o.a. het kader vormen voor de (passieve en actieve) ontsluiting van het aanwezige 
onroerende erfgoed. Tegelijkertijd zal het een werkkader worden voor vrijwilligers (vrijetijdsarcheologen, 
metaaldetectoristen,…) inzake inventarisatie en ontsluiting. Het biedt ook perspectieven om bv. gerichte 
terreinprospecties, landschappelijke boringen, cartografisch onderzoek en bouwhistorisch onderzoek 
eraan te koppelen. Dit wordt verder behandeld onder 3. Beleidsplan, meer bepaald onder 3.2. Het IOED 
Oost-beleid. 
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1.3 Betrokken of te betrekken erfgoedactoren 

1.3.1 Inleiding 

In dit deel worden de diverse 
actoren in het werkveld 
geanalyseerd. Er werd voor 
gekozen om al die actoren op 
te lijsten die vroeg of laat en in 
meer of mindere mate met 
onroerend erfgoed in 
aanraking kunnen komen. De 
analyse spitst zich, ten eerste, 
toe op het feit of ze een 
doelgroep uitmaken van IOED 
Oost. Moet, met andere 
woorden, de werking 
afgestemd worden op deze 
actoren en/of moeten ze 
betrokken worden bij de 
werking? En is het louter een 
doelgroep, of zijn het ook 
stakeholders81 of mogelijke 
partners82? Beide maken 
logischerwijze deel uit van de 
doelgroep. Voorts wordt 
onderzocht wat de eigen 
specifieke noden van de 
actoren zijn rond onroerend 
erfgoed en of zij hierover 
expertise bezitten.  

Fig. 56 – De positie van de partners en stakeholders in de doelgroep 
 
Tot slot wordt op hoofdlijnen bekeken waaruit een mogelijke samenwerking zou kunnen bestaan. Is deze 
structureel (partnerschap) of eerder ad hoc en op welke domeinen speelt een samenwerking zich af? 
 

1.3.2 Bevraging stakeholders/erfgoedgemeenschappen/actoren 

Bij de opmaak van het beleidsplan voor de periode 2016-2020 werden verschillende stakeholders en 
actoren bevraagd. Recente informele contacten leren ons dat de bevindingen uit deze enquête nog steeds 
gelden en dat we deze best weer meenemen in het plan voor de komende jaren.. Daarnaast ondervroegen 
de erfgoedconsulenten bij diverse gelegenheden, formeel en informeel, enkele actoren. Een formeel 
moment werd gevonden op 19 februari tijdens Rendez-vous. Daar werd gepeild naar de zichtbaarheid van 

 
81 Of ‘belanghebbende’: een persoon of organisatie die invloed ondervindt (positief of negatief) van of zelf invloed kan uitoefenen op een specifieke 
organisatie 
82 Organisaties waarmee op een structureel niveau kan samengewerkt worden 

 

 

 

 

Doelgroep 

Stakeholders 

Partners 



de IOED, hoe deze te versterken, naar de mogelijkheid dorpen te beschouwen als 
erfgoedgemeenschappen en hoe we daarbij best de nieuwkomers betrekken. 
 
Ivm de zichtbaarheid van de IOED en het onroerende erfgoed waren de voorstellen van de deelnemers: 

 Inzetten op een periodieke digitale nieuwsbrief 
 Meer gebruik maken van wandelapps 
 Inzetten op het betrekken van jonge mensen 
 Verhalen vertellen rond specifieke plekken in het dorp 
 Meer werken met geo-wiki’s en geo-tags (bv. via Google) 
 Maandelijkse lezing 
 Geocaching met verhalen 
 Meer bordjes op gevels 
 Gebruik maken van Virtuele Realiteit en “Augmented Reality” 
 Laagdrempelige initiatieven 

 
Ivm het dorp als erfgoedgemeenschap waren de voorstellen van de deelnemers: 

 Duid per dorp iemand als een aanspreekpunt aan 
 Belang van lokale erfgoedverenigingen zoals heemkundekringen 
 Initiatieven van onderuit steunen 
 Samenwerken met de dorpsschooltjes 
 Inzetten op facebookpagina’s zoals ‘Riemst nostalgie’, of medewerking verlenen 
 Plaatselijke wikipedia-pagina met up-to-date geschiedenis 
 De jeugd betrekken met spelelement 
 Projecten opzetten zoals ‘erfgoud.be’ 

 
Ivm het betrekken van de nieuwkomers waren de voorstellen van de deelnemers: 

 Peter- en meterschap voor nieuwkomers 
 Nieuwkomers peter- en meterschap geven voor bv. kapelletjes 
 Rondleiding in het dorp voor de nieuwkomers 
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1.3.3 Eigenaars/Beheerders 

1.3.3.1. Gewestelijke overheden (incl EVA/IVA) 
1.3.3.1.1. Gewestelijke agentschappen (ANB, AWV, CJSM (Alden Biesen)…)  
 
 
 
 
 
 
1.3.3.1.2. De Vlaamse Waterweg, voorheen NV De Scheepvaart 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3.3.2. Lokale besturen 

1.3.3.2.1. Gemeenten 
1.3.3.2.1.1. Bilzen 
1.3.3.2.1.2. Hoeselt 
1.3.3.2.1.3. Riemst 
1.3.3.2.1.4. Voeren 
 
 
 
 
 
 

Doelgroep (J/N):  J, stakeholder, partner 

OE-Expertise (J/N):  N 

Noden:  expertise (beleidsvoorbereidend werk, 

advisering, trajectbegeleiding), pro-actief 

werken, OE-commissie (of aanverwanten),  

Samenwerking:   structureel via projecten en via dienstverlening  

Doelgroep (J/N):  N 

Samenwerking:  ad hoc, vooral ivm de domeinen ANB, het beheer van 

landschappen, erfgoedluik naast natuurluik, ook i.k.v. de 

groeven (vleermuizen) 

Doelgroep (J/N):  J, partner 

OE-Expertise (J/N):  N 

Noden:  geen specifieke noden, misschien 

knipperlichtfunctie IOED 

Samenwerking:  mogelijk rond Brug Vroenhoven, beheer 

Kanaaltalud, tentoonstellingslocatie 



1.3.3.2.3. Kerkbesturen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3.3.2.3. Autonome gemeentebedrijven 
1.3.3.2.4. Intercommunales  

 
 
1.3.3.3. Rechtspersoonlijkheden 

1.3.3.3.1. Projectontwikkelaars  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doelgroep (J/N): N, tenzij als deel van de gemeentelijke 

organisatie 

OE-Expertise (J/N):  N 

Noden:    Geen, tenzij ad hoc of projectgewijs  

Samenwerking:   Minder relevant, tenzij ad hoc 

Doelgroep (J/N):  J, stakeholder 

OE-Expertise (J/N):  N 

Noden:  verjonging van het bestuur, expertise 

inzake opvolging restauratiedossiers, 

trajectbegeleiding  

Samenwerking:  inhoudelijk, consult en traject-begeleiding, 

projectgewijs: Open Kerken, 

kerkenplannen, beheersplannen 

Doelgroep (J/N):  J, stakeholder 

OE-Expertise (J/N):  N 

Noden:  Communicatie omtrent 

instrumentarium, trajectbegeleiding, 

loketfunctie IOED 

Samenwerking:  minder relevant, tenzij ad hoc met 

aandacht voor specifieke situatie en 

conform deontologie 



 

 

 105 

1.3.3.3.2. Verenigingen 
1.3.3.3.2.1. Natuurpunt  
1.3.3.3.2.2. Orchis 
1.3.3.3.2.3. Collectiebeheerders (Spits, mergelmuseum,…) 
1.3.3.3.2.4. Vrienden van de Kluis van Vrijhern 
1.3.3.3.2.5. Andere belanghebbenden (PPS,…) 

 1.3.3.3.2.6. Grotten van Kanne vzw 
 
 
1.3.3.3.3. Sociale huisvestingsmaatschappijen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.3.3.4. Particuliere eigenaars (zakelijk rechthouders) 

1.3.3.4.1. Eigenaars van een historisch waardevol pand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doelgroep (J/N): J, mogelijke stakeholder, 

mogelijke/gewenste partner 

OE-Expertise (J/N):  N (J deels?) 

Noden:  Communicatie omtrent instrumentarium, 

trajectbegeleiding, loketfunctie IOED, OE 

input i.k.v. natuur/ontslutingsprojecten, 

inventarisatie, begeleiding 

Samenwerking:  erfgoedluik naast natuurluik in beheer 

landschappen, ontsluiting, inventarisatie, 

inhoudelijk aansterken, mee-organiseren 

van evenementen, landschapsbeheersplan, 

verderzetten bestaande samenwerkingen 

Doelgroep (J/N):  N 

OE-Expertise (J/N):  N 

Noden:  communicatie omtrent instrumentarium, 

trajectbegeleiding, loketfunctie IOED 

Samenwerking:   nee, tenzij dossiermatig en ad hoc 

Doelgroep (J/N):  J, stakeholder, mogelijke, toekomstige partner 

OE-Expertise (J/N):  N 

Noden:  communicatie omtrent instrumentarium, trajectbegeleiding, 

loketfunctie IOED, contact met agentschap via IOED 

Samenwerking:  moet structureel, dossiergewijs, met aandacht voor specifieke 

situatie en conform deontologie 



Doelgroep (J/N):  J 

OE-Expertise (J/N):  N 

Noden:  communicatie omtrent instrumentarium, 

trajectbegeleiding, loketfunctie IOED 

Samenwerking:  kan structureel in sommige gevallen via bv. 

beheersovereenkomst 

 
1.3.3.4.2. Landbouwers 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.4 Verenigingen 

1.3.4.1. Geschied- en heemkundige kringen 
1.3.4.1.1. Bilisium 
1.3.4.1.2. Heemkring Landrada  
1.3.4.1.3. Heemkundekring Rosmeer 
1.3.4.1.4. Lin in ‘t Groen 
1.3.4.1.5. Gogri  
1.3.4.1.6. Heemkringen Riemst  

1.3.4.1.6.1. Membruggen 
1.3.4.1.6.2. Vlijtingen  
1.3.4.1.6.3. Val-Meer  
1.3.4.1.6.4. Kanne  
1.3.4.1.6.5. Zichen-Zussen-Bolder 
1.3.4.1.6.6. Millen 

1.3.4.1.7. Heem en Natuur Voeren 
1.3.4.1.8. Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep 
 
 

 
 
 

Doelgroep (J/N):  J, mogelijke stakeholder en partner 

OE-Expertise (J/N):  N, J lokaal 

Noden:  communicatie voor erfgoedliefhebbers, 

publiekswerking voor erfgoedpubliek, uitwisseling 

van kennis, uitbreiding van netwerk, verjonging van 

hun leden 

Samenwerking:  projectmatig en inhoudelijk 

 subsidiereglement voor vrijwilligerswerk rond OE 
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Doelgroep (J/N): J, mogelijke stakeholder en partner (voor de groeven) 

OE-Expertise (J/N):  N, J 

Noden:  communicatie voor erfgoedliefhebbers, publiekswerking 

voor erfgoedpubliek, uitwisseling van kennis  

Samenwerking:  projectmatig en inhoudelijk (voor wat betreft kennis over 

groeven) 

 
 
1.3.4.2. Andere verenigingen 

1.3.4.2.1. Stichting Ondergrondse Kalkgroeven 
1.3.4.2.2. Europa Subterranea 
1.3.4.2.3. Vereniging Kruisen en Kapellen ’s-Gravenvoeren 
1.3.4.2.4. Orgelvrienden Riemst 
1.3.4.2.6. Hulpdienst Groeven 
1.3.4.2.7. Werkgroep Groevenonderzoek Riemst 
1.3.4.3.8. Dorpsraden (indien actief) 
 
 
 
1.3.4.2.5. Socio-culturele verenigingen met occasionele erfgoedwerking 
 
 
 
1.3.4.2.6. Bilzerse gidsen, ingezet via Toerisme 
1.3.4.2.7. Riemsterse gidsen, ingezet via Toerisme 
1.3.4.2.8. Voerense gidsen, ingezet via vvv Voerstreek 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doelgroep (J/N):  N 

OE-Expertise (J/N): N 

Noden:  communicatie voor erfgoedliefhebbers, 

publiekswerking voor erfgoedpubliek 

Samenwerking:   ad hoc en op verzoek 

Doelgroep (J/N):  J, stakeholders 

OE-Expertise (J/N):  J  

Noden:  communicatie voor erfgoedpubliek; 

overkoepelende organisatie/netwerk 

uitbouwen (?) 

Samenwerking:  te bekijken 



1.3.5 Privé-personen 

1.3.5.1. Actieve deelnemers 
1.3.5.1.1. Erfgoedliefhebbers 

1.3.5.1.1.1 Amateurarcheologen  
1.3.5.1.1.2 Metaaldetectoristen  
1.3.5.1.1.3 Berglopers 
1.3.5.1.1.4. Particulieren 
 
 
 
 

1.3.5.1.2. Gebruikers 
1.3.5.1.2.1. Buurtbewoners 
1.3.5.1.2.2. Toeristen, wandelaars 

 
 
 
 

1.3.5.1.3. Onroerenderfgoedraden 
 1.3.5.1.3.1. Riemster Onroerend Erfgoedraad (ROER) 
 1.3.5.1.3.2. Voerense Onroerend Erfgoedraad (VOER) 

 
 
 
1.3.5.2. Niet-actieve deelnemers 

1.3.5.2.1. Buurtbewoners 
1.3.5.2.2. Passanten 

 
 
 
 

Doelgroep (J/N):  J, stakeholders 

OE-Expertise (J/N):  N, J lokaal 

Noden:  communicatie voor erfgoedliefhebbers, 

publiekswerking voor erfgoedpubliek; 

overkoepelende organisatie/netwerk 

uitbouwen (?), structuur in werking (?) 

Samenwerking:  niet structureel, tenzij via vrijwilligerswerk, 

overkoepelende organisatie/ 

netwerk  opzetten (?) 

Doelgroep (J/N):  J, maar minder prioritair 

OE-Expertise (J/N):  N 

Noden:  communicatie voor breed publiek, 

publiekswerking 

Samenwerking:  N 

Doelgroep (J/N):  J, stakeholders (?) 

OE-Expertise (J/N):  N  

Noden:  communicatie voor erfgoedliefhebbers, 

publiekswerking (voor erfgoedpubliek) 

Samenwerking:  projectgewijs 

Doelgroep (J/N):  J, stakeholders 

OE-Expertise (J/N):  J 

Noden:   

Samenwerking:  ondersteuning en klankbord beleid 

gemeente en IOED, knipperlichtfunctie 
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Doelgroep (J/N):  N 

OE-Expertise (J/N): J, N 

Noden:  trajectbegeleiding, communicatie 

Samenwerking:   nee 

1.3.6 Onroerend erfgoedondernemers/professionelen 

1.3.6.1. Architecten 
1.3.6.1.1. Binnen het netwerk 
1.3.6.1.2. Buiten het netwerk 
 

 
 

1.3.6.2. Aannemers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.6.3. Archeologische studiebureaus 
1.3.6.4. Bouwhistorici e.a. onderzoekers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doelgroep (J/N):  N 

OE-Expertise (J/N):  J 

Noden:  trajectbegeleiding, communicatie, loketfunctie 

Samenwerking:  op verzoek, uitwisseling onderzoeksresultaten, 

vertaling naar publieksteksten etc.  

Doelgroep (J/N):  N 

OE-Expertise (J/N): J, N 

Noden:  communicatie rond OE, loketfunctie  

Samenwerking:   ad hoc en op verzoek 



1.3.7 Actoren op ambtelijk niveau 

1.3.7.1. Gemeentelijke organisaties 
1.3.7.1.1. Gemeentelijke diensten intern (Toerisme, cultuur, ruimtelijke ordening, milieu, Dienst Groeve en veiligheid,…)  

 
 
 
 
 
 
 

 
1.3.7.1.2. Andere IOED’s 

 
 
 
 

 
 

 
1.3.7.1.3. Buurgemeentes (met erfgoedwerking) 
 

 
 
 
 
 
 
1.3.7.2. Bezoekers- en belevingscentra  

1.3.7.1.3.1. Bezoekerscentrum Voeren 
1.3.7.1.3.2. Landschapsruiter De Remise 
1.3.7.1.3.3. Brug van Vroenhoven 
1.3.7.1.3.4. Alden Biesen 

Doelgroep (J/N):  N 

OE-Expertise (J/N):  J 

Noden:    geen 

Samenwerking:  ad hoc buiten Haspengouw, structurele 

samenwerking met IOED Haspengouw West 

Doelgroep (J/N):  N, of toch niet op korte termijn 

OE-Expertise (J/N):  J 

Noden:    dezelfde als de leden van IOED Oost 

Samenwerking:   ad hoc, op verzoek 

Doelgroep (J/N):  J, stakeholder en partner 

OE-Expertise (J/N):  N 

Noden:  expertise (beleidsvoorbereidend werk, advisering, 

trajectbegeleiding), loketfunctie, pro-actief werken, inwoners 

begeleiden, OE-commissie (of aanverwanten),  

Samenwerking:   structureel en geïntegreerd via dienstverlening 

Doelgroep (J/N):  N 

OE-Expertise (J/N):  N, J 

Noden:  inhoudelijke ondersteuning 

Samenwerking:   op verzoek 
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1.3.7.3. Bovenlokale organisaties  

1.3.7.2.1. Provincie 
 1.3.7.2.1.1. PCCE (*) 
 1.3.7.2.1.2. Gallo-Romeins Museum 
 1.3.7.2.1.3. Provinciaal archeoloog 
 
 
 
 
 1.3.7.2.1.4. Monumentenwacht Limburg 
 1.3.7.2.1.5. Regionaal Landschap Haspengouw &Voeren 

 
1.3.7.2.2. Erfgoed Haspengouw 
 
 
 
 
1.3.7.2.3. Nationaal Park Hoge Kempen 
1.3.7.2.4. Heemkunde Limburg  
1.3.7.2.5. Stebo 
 
 
 
 

1.3.7.4. Nationale organisaties 
1.3.7.4.1. Agentschap Onroerend Erfgoed 
 
 
 
 

 
 

Doelgroep (J/N):  J, stakeholder en partner 

OE-Expertise (J/N):  J 

Noden:  communicatie, samenwerking, 

ondersteuning, IOED als tussenpersoon 

Samenwerking:  wederzijds versterkend, structureel, 

mogelijk via vrijwilligerswerk (?) 

Doelgroep (J/N):  N 

OE-Expertise (J/N):  N 

Noden:  communicatie, OE input bij projecten 

Samenwerking:  ad hoc, op verzoek 

Doelgroep (J/N):  N 

OE-Expertise (J/N):  J 

Noden:  landschapszorg/geschiedenis 

Samenwerking:  inhoudelijk want expert 

Doelgroep (J/N):   N 

OE-Expertise (J/N): J, maar niet lokaal 

Noden:    lokale communicatie  

Samenwerking:  in kader van bv. resultaatsverbintenissen, 

overeenkomsten, partnerschappen, subsidieverstrekker 



1.3.7.4.1.1. Onroerend Erfgoed Limburg 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.3.7.3.2. Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 
1.3.7.3.3. Herita (*) 
1.3.7.3.4. Trage Wegen vzw 
1.3.7.3.5. Open Kerken vzw 
1.3.7.3.6. Parcum 
1.3.7.3.7. Centrum voor Agrarische Geschiedenis 
 
 
1.3.7.3.8. Rijksarchief 
1.3.7.3.9. Andere archieven en documentatiecentra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.8 Onderwijsinstellingen 

1.3.8.1. Gemeentelijk/stedelijk/provinciaal onderwijs 

Doelgroep (J/N):  N 

OE-Expertise (J/N):  J 

Noden:  bekendheid, lokale verankering 

Samenwerking:  ad hoc, op verzoek, draagvlak  

Doelgroep (J/N):  J, stakeholder en mogelijke partner 

OE-Expertise (J/N):  N 

Noden:  bekendheid, lokale verankering, 

inhoudelijke ondersteuning? 

Samenwerking:  met het Rijksarchief structureel 

Doelgroep (J/N):   J, stakeholder en partner 

OE-Expertise (J/N): J 

Noden:  communicatie, lokale ondersteuning, IOED als 

tussenpersoon 

Samenwerking:  structureel, communicatie, afstemming 

Doelgroep (J/N): J, mogelijke partner  

OE-Expertise (J/N):  N 

Noden:  inhoudelijke ondersteuning, kennis 

lokaal erfgoed 

Samenwerking:  projectmatig (lespakketten) 
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1.3.8.1.1. Basisonderwijs 
1.3.8.1.2. ASO/TSO/BSO 

 
 
 
1.3.8.2. Hoger onderwijs 

1.3.8.2.1. Ba/Ma Archeologie 
1.3.8.2.2. Ba/Ma (Kunst)geschiedenis 
1.3.8.2.3. Ba/Ma Architectuur 
1.3.8.2.4. Ma(naMa) Monumenten- en Landschapszorg  

(o.a. Centrum Lemaire,UAntwerpen,…) 
1.3.8.2.5. Andere 

 
1.3.8.3. Andere 

1.3.8.3.1. Syntra 
1.3.8.3.2. Centrum voor Volwassenenopleiding (CWO) 
1.3.8.3.3. Centrum voor Avondonderwijs  
1.3.8.3.4. Andere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doelgroep (J/N): J, mogelijke partner, afhankelijk van 

eigen aanbod en noden anders in te 

vullen  

OE-Expertise (J/N):  J, maar puur inhoudelijk 

Noden:  lokale kennis 

Samenwerking:  ad hoc (onderzoeksprojecten) 



1.4 Wetgevende context en sectorale plannen 

Dit hoofdstuk somt de bestaande beleidsdocumenten en regelgeving op lokaal, regionaal en 
(inter)nationaal niveau op die raken aan onroerend erfgoed. De verschillende punten worden beknopt 
toegelicht voor zover ze relevant zijn voor, en invloed kunnen hebben op de werking van de IOED. Hierbij 
zal vooral ingegaan worden op de beleidsdocumenten die specifiek van toepassing zijn op de regio. Een 
analyse van de nationale en internationale wetgevende context zou ons hier te ver leiden.  
 

1.4.1 Lokaal niveau 

1.4.1.1 Bilzen  

* Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Bilzen, 2006 (Technum) 
In het ruimtelijk structuurplan van Bilzen is ruim aandacht voor de bovengrondse erfgoedwaarden. De 
traditionele landschappen worden als uitgangspunt genomen voor de afbakening van deelgebieden. De 
eigenheid van die traditionele landschappen is een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling van die 
deelgebieden, zowel voor de open ruimte als de nederzettingsstructuur. Het verdwijnen of bedreigd zijn 
van de typische elementen van het landschap vormt een belangrijk deel van de knelpunten, in de 
herwaardering en versterking ervan zitten de kansen voor het ruimtelijk beleid.  
 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het kleinstedelijk gebied Bilzen en het buitengebied.  
Voor het kleinstedelijk gebied zijn aandachtspunten de versterking van het historisch gegroeide centrum, 
waarbij ook de valorisatie van het historisch patrimonium belangrijk is, o.a. in functie van de toeristische 
aantrekkingskracht van de gemeente. De Demervallei wordt versterkt als blauw-groene ader.  
 
Het buitengebied wordt onderverdeeld in: grote kernengebied Beverst-Munsterbilzen, gemengd 
landbouwgebied Vochtig-Haspengouw, landbouwgebied Droog-Haspengouw, valleicomplex Demer-
Munsterbeek, bosgordel Bilzen en bedrijventerrein Genk-Zuid. Voor het buitengebied zijn de krachtlijnen: 
het versterken van de kernen met aandacht voor het karakter van de dorpen, het  vrijwaren van de open 
ruimte. Hierbij wordt de beroepslandbouw gevrijwaard, maar is de nodige aandacht voor landschappelijke 
en natuurelementen. Beide dienen in harmonie samen te gaan. Er wordt sterk de nadruk gelegd op de 
versterking van kleine landschapselemenen (KLE’s), en de beekvalleien als gebieden met hoge landschaps- 
en natuurwaarden bij uitstek. Er is verder aandacht voor de landschappelijke integratie van woonlinten, 
hetzij door buffering, hetzij door vrijwaren van openruimtezichten. De overgang van bebouwde naar open 
ruimte wordt verzacht door het versterken van boomgaarden, houtkanten etc. Belangrijke 
beeldbepalende elementen in het landschap zoals kastelen worden gevaloriseerd en geïntegreerd, en 
worden gekoppeld aan het toeristisch potentieel van de gemeente. Vierkantshoeven in de kernen hebben 
potentie voor alternatieve woonformules. Er wordt in het algemeen een beleid rond cultuurhistorische 
bakens voorzien. 

 
* RUP Rentmeesterswoning, 2010  
Het RUP zet parameters uit voor de herbestemming en ontwikkeling van de beschermde 
rentmeesterswoning van Alden Biesen en omgeving. De herbestemming van de site tot hotel werd in 2018 
gerealiseerd.  
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* Subsidie aanleg en beheer kleine landschapselementen 
Hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, hakhoutstoven in rijverband, bomenrijen, knotbomen, poelen, 
veedrinkputten.  
 

1.4.1.2 Riemst 

*Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Riemst, 2007 (Technum) 
In het ruimtelijk structuurplan van de gemeente Riemst vormt het traditionele open landbouwlandschap 
met zijn kerndorpen het uitgangspunt voor de ruimtelijke ontwikkelingen. Het cultuurhistorische 
gebouwde en archeologische patrimonium krijgen hier een heel duidelijke plaats. Riemst bestaat uit een 
‘open field’ landschap met 10 gelijkwaardige kerndorpen (anders dan bvb. Bilzen of Hoeselt met een 
duidelijk centrum). De N79 Tongeren-Maastricht heeft een sterk structurerende rol, en veroorzaakte 
lintbebouwing en verschuiving van de kernen naar de steenweg. Boomgaarden en kleine 
landschapselementen rond de dorpen zorgen voor een overgang tussen het bebouwde landschap en de 
open ruimte. Kleine landschapselementen zijn in de open ruimte grotendeels verdwenen, o.a. door de 
ruilverkavelingen. In het algemeen zijn de natuurgebieden in Riemst erg klein en versnipperd. De 
gemeente heeft heel wat historische gebouwen en archeologische relicten.  
 
Het landelijke karakter, de herkenbare ruimtelijke structuur van Haspengouw, het rijke verleden (zowel 
gebouwen als archeologie) worden aangehaald als kwaliteiten en kansen. Er wordt verwezen naar het 
belang van vierkantshoeves, boomgaarden, holle wegen, mergelpatrimonium… Als knelpunten worden 
het verdwijnen van hoogstam, lintbebouwing, de onstabiele ondergrond, leegstand hoeves… aangehaald. 
Knelpunten en kansen m.b.t. archeologie worden expliciet opgelijst.  
 
De ruimtelijke ontwikkelingen zijn gericht op het versterken van de kerndorpen, groen ingekapseld in de 
agrarische open ruimte. Voor de dorpen is o.a. aandacht voor de herbestemming van historische hoeves, 
het uitbouwen van een renovatiebeleid, uitwerken van een netwerk van trage wegen. Opvallend is de 
selectie van te vrijwaren groene binnengebieden in de dorpen. Er wordt een beleid uitgewerkt rond 
bakens en markante gebouwen. De professionele landbouw is de drager van de open ruimte en moet alle 
kansen krijgen. In Vochtig-Haspengouw en de Jekervallei krijgt ook natuur een duidelijke plaats. De 
schaarse resten aan kleine landschapselementen en natuur in Droog-Haspengouw worden beschermd. 
Landbouwers worden gestimuleerd om hier een rol in te spelen,evenals bij het bestrijden van erosie en 
waterhuishouding. Er is aandacht voor het beheer van bermen en akkerranden. De toeristisch recreatieve 
structuur wordt opgehangen aan het cultuurhistorisch patrimonium en het Haspengouwse landschap. 
Hoevetoerisme en verblijftoerisme in bakens worden aangemoedigd. Wandel-, fiets- en dagrecreatie 
worden versterkt. Men zoekt naar een ontsluiting van de Romeinse weg. De leemontginning, hoewel die 
een sterke invloed op het landschap heeft, ziet men ook als een kans om via ‘landscape art’ het verhaal 
van de Slag van Lafelt te vertellen. 
 
* Onroerend erfgoedrichtplan voor de mergelgroeven in Riemst, 2019  
Het OERP werd goedgekeurd door het agentschap Onroerend Erfgoed, het agentschap Natuur en Bos en 
de gemeente Riemst. Bij de tot stand koming stonden samenwerking en participatie centraal. De inbreng 
van vrijwilligers voor het onderzoeksrapport was onontbeerlijk. Het plan voor de mergelgroeven bestaat 
uit acht ambities voor het behoud, beheer en beleid van en voor de mergelgroeven in Riemst: 
1. De groeven krijgen een duurzaam beheer in functie van veiligheid, natuur en erfgoed; 



2. De erfgoedwaarden en de natuurwaarden krijgen een integrale bescherming; 
3. De zorg voor de groeven ondersteunen we optimaal; 
4. De bovengrond krijgt gepaste bestemmingen; 
5. Stabilisaties die nodig zijn voor de openbare veiligheid voeren we uit; 
6. Een duidelijk afsprakenkader voor ingrepen boven de groeve die ondergronds gevolgen kunnen 

hebben; 
7. Eigenaars van gronden boven de groeven krijgen ondersteuning; 
8. We zorgen voor een grotere bewustwording van de groeven door de kennis erover aan te wakkeren. 

Zo versterken we ook het draagvlak voor dit erfgoed. 
Het actieprogramma waarin concrete acties voor de realisatie van de ambities geformuleerd worden, zal 
in 2020 gefinaliseerd worden.  
 
* Herziening BPA Kanne, 2006 
BPA voor het mergeldorp Kanne, waarbij behoud van het mergelpatrimonium en de historische dorpskern 
centraal staat.  
 
* BPA Herbestemming waardevolle landbouwnederzettingen, 2006 
Het BPA bepaalt de mogelijkheden en randvoorwaarden voor de herbestemming van beschermde en niet-
beschermde zonevreemde hoeves 
 
* BPA Vlijtingen, 2007 
Het BPA bevat een hoofdstuk beeldbepalende panden, waar naast beschermd en geïnventariseerd 
erfgoed ook enkele andere hoeves zijn opgenomen.  
 
* RUP Vroenhoven, 2013 
Het RUP bevat een hoofdstuk beeldbepalende panden en voorziet de mogelijkheid om groepswoningen 
onder te brengen in beeldbepalende hoeves. 
 
* RUP Oppervlaktedelfstoffen Leem in Zuid-Limburg 
In het RUP zijn zones voorzien waar leem op grote schaal wordt ontgonnen. Het RUP voorziet echter niet 
in een goede opvolging van het archeologische luik. In overleg met de ontginningssector wordt er gezocht 
naar een oplossing. 
 
* Gemeentelijke bouwverordening, 2015 
Deze verordening rond woonkwaliteit omvat ook bepalingen over onroerend erfgoed, waaronder 
bepalingen over zonnepanelen, dakvlakvensters, sloopaanvragen,… 
 
*Toekennen van bijkomende vergoedingen bij beheersovereenkomsten 
Bovenop de gewestelijke vergoedingen, bij beheersovereenkomsten tussen landbouwers en de Vlaamse 
Landmaatschappij.  
 
*Subsidiereglement aanleg kleine landschapselementen 
 
*Subsidiereglement voor aanplant en onderhoud van hoogstamfruitbomen 
 
*Subsidiereglement voor archeologisch vooronderzoek 
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Van toepassing bij particuliere ééngezinsgebouwprojecten, verkavelingsprojecten tot tien loten en de 
oprichting van bedrijfsgebouwen. 
 
*Gemeentelijke onderhoudspremie voor beschermde monumenten en beeldbepalende panden 
Bijkomende gemeentelijke premie bij de gewestelijke premie volgens de standaardprocedure voor 
beschermde monumenten en gemeentelijke premie voor beeldbepalende panden binnen beschermde 
dorpsgezichten, RUP’s/BPA’s en panden opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig 
erfgoed.  
 
*Subsidieregelement Monumentenwacht, sinds 2016 
Gratis lidmaatschap voor monumenten op het grondgebied en subsidiereglement voor inspectiekosten. 
 

1.4.1.3 Hoeselt 

* Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoeselt, 2005 (Technum) 
Ook het ruimtelijk structuurplan van Hoeselt is sterk geënt op het cultuurhistorische landschap en de 
landschappelijke eigenheid. De valleien van de Demer en Winterbeek (met hun zijbeken) zijn sterk 
structuurbepalend en herbergen belangrijke natuurwaarden. Het goed uitgeruste hoofddorp Hoeselt 
wordt geplaatst naast de zes overige landelijke kernen Romershoven, Alt-Hoeselt, Werm, Sint-Huibrechts-
Hern, Schalkhoven en O.L.V. Parochie. Als kansen voor het centrum worden o.a. het historische dorpsplein 
als kloppend hart, de grote groengebieden (mottepark, park Burghof…) en de landschappelijke kwaliteit 
van de dorpsrand vermeld. Verder worden ook de landschappelijke en natuurlijke waarden van de 
gemeente, evenals de aanwezigheid van historisch patrimonium, zowel in de dorpskernen (hoeves, 
kerken) als daarbuiten (kastelen) benoemd als kans. Knelpunten gelinkt aan erfgoed zijn de nieuwe 
identiteit van de kernen die niet geënt is op de historische, onderwaardering van het archeologische en 
gebouwde patrimonium, verdwijnen van bos, KLE’s, verlinting, vervuiling van het lanschap door 
infrastructuur voor de fruitteelt.  
 
Behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke kwaliteit is dan ook een van de uitgangspunten in 
de visie. Dit geldt zowel voor de open ruimte als de bebouwde structuren. Het beleid wordt geënt op de 
eigenheid van de deelruimten, met bijzondere aandacht voor open ruimteverbindingen, bakens en KLE’s.  
 
Voor Hoeselt centrum wordt ingezet op kernversterking en verdichting. Hierbij is er bijzondere aandacht 
voor het historische erfgoed, met name het dorpsplein, de Mot met omgeving, klooster Burghof, de 
stationsbuurt, oud gehucht Kruisstraat. Er wordt bovendien gesteld dat er gezocht moet worden naar 
plaatsen waar bomen oud kunnen worden.  
 
Voor de overige kernen geldt behoud en ondersteuning van de eigenheid en leefbaarheid. Er is aandacht 
voor herwaardering van de dorpsranden als overgangszone en het behoud en de herbestemming van 
historische gebouwen. Voor de open ruimte wordt gestreefd naar een verweven ontwikkeling van 
landbouw en natuur. In de valleien en hellingen wordt ingezet op natuur- en landschapsversterking, op de 
golvende vlaktes krijgt grondgebonden landbouw de nodige ruimte. Er wordt een gericht beleid rond KLE’s 
vooropgesteld. Het landschap met haar rijke verleden leent zich uitstekend voor recreatief medegebruik.  

* Subsidie aanleg en onderhoud kleine landschapselementen 
Hagen, heggen, hoogstamboomgaarden, houtkanten, poelen, loofbomen en knotbomen. 



1.4.1.4 Voeren 

* Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Voeren, 2008 (Omgeving) 
De waardevolle natuurlijke en landschappelijke context vormt een rode draad doorheen het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan van Voeren. Aan de basis liggen vragen bij de uitbouw van toerisme, de plaats van 
natuur en landbouw, de toekomst van de dorpskernen, het woonbeleid, zonevreemde gebouwen, telkens 
in relatie met het waardevolle landschap en natuur. Voeren beschouwt zichzelf als het groene hart van de 
stedendriehoek Maastricht – Luik – Aken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het oostelijke land 
van Herve, en het westelijke deel dat aansluit bij Haspengouw.  
 
Het gecompartimenteerde, kleinschalige landschap met zijn historische bossen, rivier- en beekvalleien, 
markante reliëfovergangen, holle wegen, kleine landschapselementen, permanent grasland, … met zijn 
compacte kernen rijk aan gebouwd erfgoed, en waardevolle hoeves en kastelen in de open ruimte, dient 
behouden en versterkt te worden. Belangrijke knelpunten zijn rationalisering en schaalvergroting van de 
landbouw, wat het verdwijnen van kleine landschapselementen, permanent grasland en 
hoogstamboomgaarden, de opkomst van maisteelt en laagstam veroorzaakt. Daarnaast is er druk op de  
ruimte door recreatie en toerisme,  wat overconsumptie van het landschap en verkeers- en 
parkeerproblemen genereert , en de leefbaarheid van de dorpen bedreigt. 

 
Het gewenste ruimtelijke beleid gaat uit van de bescherming, het behoud en herstel van de waardevolle 
natuur en landschap. Grondgebonden landbouw krijgt ruime ontwikkelingskansen voor zover zij natuur 
en landschap niet aantast. Verbreding van landbouw bvb. in functie van hoevetoerisme, natuur- en 
landschapsbeheer wordt gestimuleerd. Toerisme blijft kleinschalig en duurzaam. In de dorpen dient het 
evenwicht tussen toerisme en wonen bewaard te blijven. Wonen primeert in de kernen. Er wordt een 
beleid uitgestippeld voor zonevreemde gebouwen. Historische hoeves en kastelen krijgen hierbij extra 
mogelijkheden. De kansen voor verblijfstoerisme worden expliciet aangehaald.  
 
Het beschermen van de open ruimte (inclusief het gebouwde erfgoed), en het geven van nieuwe 
ontwikkelingsperspectieven voor het cultuurhistorisch erfgoed worden tot slot vermeld als twee van de 
zes prioritaire beleidsthema’s in het ruimtelijk structuurplan.  
 
* Subsidie aanleg en onderhoud kleine landschapselementen 
Hagen, heggen, hoogstamboomgaarden, houtkanten, poelen, loofbomen en knotbomen. 
 
 

1.4.2 Bovenlokaal/regionaal niveau 

1.4.2.1 Provincie 

De provincie Limburg zet hoofdzakelijk in op erfgoed in relatie met toerisme. Onroerend erfgoed komt in 
beleidsdocumenten meestal ter sprake in een toeristisch-economische context. Het Provinciaal Centrum 
voor Cultureel Erfgoed zet voornamelijk in op de ontsluiting van erfgoed.  

* Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan  
Onroerend erfgoed wordt vermeld in relatie met toerisme/economie. 
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* Beleidsplan Ruimte Limburg, 2019- (in voorbereiding) 
De provincie startte in 2019 met de voorbereidingen van een nieuw Beleidsplan Ruimte Limburg. 
Onroerend Erfgoed, met name de landschappelijke eigenheid van verschillender regio’s, krijgt hier in 
tegenstelling tot het bestaande PRSP, een expliciete plaats. In de conceptnota worden 6 ruimtelijke 
strategieën geformuleerd die de richting aangeven voor de ruimtelijke ontwikkeling van Limburg op de 
lange termijn. De eerste strategie is ‘de ruimtelijke regionale eigenheid respecteren’: “Het landschap in 
Limburg is divers door geologische verschillen en de wijze hoe mensen daarmee omgegaan zijn. Die 
verscheidenheid kenmerkt elke streek, de aard van de bebouwing, de inrichting van het landschap en de 
mentaliteit van de mensen die er wonen. Streken als Haspengouw, de Kempen, het Maasland, Voeren of 
de mijnstreek geven identiteit aan Limburg en aan de Limburgers. De oorspronkelijke structuur van beken, 
rivieren, reliëf en bodem liggen aan de basis van het karakter en de huidige verschijningsvorm van Limburg. 
Dit fysisch systeem en die variëteit aan landschappen moeten we zo gaaf mogelijk houden om de 
eigenheid, de kwaliteit en het onderscheidend vermogen van Limburg te bewaren, zowel in de open ruimte 
als binnen de bebouwde structuren van steden en dorpen.”83 Men wil dit realiseren door het fysische 
systeem meer sturend te maken in ruimtelijke planningsprocessen en projecten en meer aandacht te 
hebben voor fysische en regionale eigenheid in alle ruimtelijke dossiers. 

* PRUP afbakening van het kleinstedelijk gebied Bilzen, 2012 
Bilzen wordt benoemd als regionaal toeristisch-recreatief knooppunt (historisch centrum, Alden Biesen, 
kastelenlandschap). 
 
* Alle tijd in Haspengouw van alle tijden. Masterplan voor de ruimtelijke ontsluiting van het 
cultuurhistorisch erfgoed van Haspengouw, 2002 
Men streeft naar een netwerk van cultuurhistorisch erfgoed in Haspengouw en werkt hierbij rond de 
thema’s archeologisch erfgoed (Romeinen), religieus erfgoed, burchten- en kastelenlandschap 
Er worden podia (Tongeren, Sint-Truiden, Borgloon-Heers), toegangen (Alden Biesen), en bakens bepaald 
die als kapstokken, trekkers in instappunten moeten fungeren.  
Via het project Kastanje werd gewerkt aan een uniforme ontsluiting in het landschap met Cortenstaal 
elementen. 
 
* Investeringssubsidie voor erfgoeddepots 
Subsidiereglement voor investeringen in erfgoeddepots. Zowel gemeentebesturen als erfgoedbeheerders 
kunnen hiervan gebruik maken. Het doel is om de bewaring van het verplaatsbare erfgoed op lange 
termijn te verbeteren. Daarbij gaat veel aandacht naar duurzaamheid en samenwerking. 
 
* Projectsubsidie voor erfgoed in Limburg  
Dit reglement voorziet in een subsidie voor projecten met betrekking tot de zorg, het onderzoek en de 
ontsluiting van erfgoed in de provincie Limburg. 

* E-xtra² - onderscheidende investeringsprojecten onroerend erfgoed 
Het reglement wil uitzonderlijke investeringsprojecten in Limburgs onroerend erfgoed met een publieke 
functie en een bovenlokale uitstraling ondersteunen en het belang en de zichtbaarheid van Limburgs 
onroerend erfgoed vergroten. Het reglement heeft betrekking op projecten waarbij de totale 
investeringskosten meer dan 650.000 euro bedragen.  
 
 

 
83 Beleidsplan Ruimte Limburg, conceptnota, Hasselt, 2019, p. 45.  



* Subsidie klein niet-beschermd historisch erfgoed  
Subsidie voor onderhoudswerken aan klein, niet-beschermd erfgoed zoals kapellen, kiosken, putten,… 
Gelinkt aan lidmaatschap en rapport Monumentenwacht.  
 
* Jong redt oud projectsubsidie 
Het project wil kinderen en jongeren bewust maken van het onroerend erfgoed in hun omgeving door hen 
er actief mee aan de slag te laten gaan. 
 

1.4.2.2 Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren 

Alle gemeenten zijn aangesloten bij het Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren. Het Regionaal 
Landschap zet sterk in op het beheer, onderhoud en ontsluiting van het traditionele landschap, met o.a. 
projecten rond hoogstamboomgaarden, klein historisch erfgoed, kleine landschapselementen. Op het vlak 
van landschapszorg is er een nauwe samenwerking tussen de IOED en het Regionaal Landschap.  
 

* Onroerenderfgoedrichtplan voor de Hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren, 2019 
In samenwerking met tal van partners op Vlaams, regionaal en lokaal niveau, uit sectoren van natuur, 
landbouw en erfgoed, en met inbreng van eigenaars, beheerders, gebruikers, werd een langetermijnvisie 
uitgewerkt voor de hoogstamboomgaarden. Het plan voor de hoogstamboomgaarden bestaat uit acht 
ambities voor het behoud, het beheer en het voeren van een gezamenlijk beleid voor de 
hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren: 

1. We houden het bestaande areaal hoogstamboomgaarden in Haspengouw op semi-dynamische wijze 
in stand; 

2. We zoeken actief naar nieuwe locaties waar hoogstamboomgaarden een plek kunnen krijgen; 
3. We zetten hoogstamboomgaarden in als streekeigen oplossing voor maatschappelijke uitdagingen en 

wensen in Haspengouw; 
4. We zoeken oplossingen voor het voorkomen en bestrijden van moeilijk beheersbare ziektes en 

plagen; 
5. We ondersteunen een gepast beheer op maat van het doel en de waarde van de 

hoogstamboomgaarden; 
6. Bij het beheer van hoogstamboomgaarden besteden we aandacht aan zowel positieve als negatieve 

effecten op de professionele (laagstam)teelt; 
7. We voeren samen een stimulerend basisbeleid voor hoogstamboomgaarden met gedeelde 

verantwoordelijkheid; 
8. We voeren een aanvullend flexibel projectmatig beleid rond hoogstamboomgaarden. 

De visie wordt omgezet in een actieprogramma met concrete acties.  
 

1.4.2.3 Erfgoed Haspengouw 

Erfgoed Haspengouw is een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultureel erfgoed van 9 
gemeenten in Haspengouw. Alle vier de gemeenten van de IOED zijn aangesloten.  

* Beleidsplan Erfgoed Haspengouw 2014-2020 
Erfgoed Haspengouw definieert 3 centrale thema’s in haar werking: religieus erfgoed, agrarisch erfgoed 
en bewonerserfgoed. De 5 thema’s van IOED Oost (zie hoger) vinden hierbij grotendeels aansluiting. In 
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het beleidsplan van de erfgoedcel wordt IOED Oost vermeld als waardevolle partner naast het Regionaal 
Landschap Haspengouw en Voeren. IOED Oost maakt deel uit van het overlegplatform van Erfgoed 
Haspengouw. Een van de doelstellingen van de erfgoedcel is tweejaarlijks een ontsluitingsproject uit te 
werken met IOED Oost en/of andere partners. Een concreet project samen is het jaarlijkse 
netwerkmoment Rendez-Vous. 
 

1.4.3 Vlaams, federaal en internationaal niveau  

IOED Oost houdt zich in haar beleidsvoorbereidend en adviserend werk aan de vigerende Vlaamse en 
Federale regelgeving en blijft op de hoogte van relevante wijzigingen aan die wetgeving, zodat deze 
meteen in de praktijk toegepast kunnen worden. IOED Oost communiceert de regelgeving aan eigenaren 
en gemeenten via infovergaderingen, folders en via de eigen website. 

1.4.3.1 Vlaamse en federale overheid  

*Onroerend Erfgoeddecreet van 12 juli 2013 en Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 
betreffende de uitvoering van het Onroerend Erfgoeddecreet van 12 juli 2013, en latere wijzigingen 

* Handleidingen en afwegingskaders van het agentschap Onroerend Erfgoed 
O.a. over landbouwbedrijven in erfgoed, zonne-energie, historisch schrijnwerk, inventariseren. Als 
aanknopingspunt en toetssteen voor het lokale beleid, te hertalen naar de lokale situatie.  
 
 
Verder te vermelden zijn: 

* Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (+ diverse uitvoeringsbesluiten) 
 
* Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gewijzigd 
 
* Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, gewijzigd 
 
* Bosdecreet van 13 juni 1990, gewijzigd 

 
* Conceptnota ‘Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk’, 24 juni 2011 
De minister vraagt in zijn nota aan de kerkbesturen om in het kader van het meerjarenplan 2014-2019 een 
strategische visie te ontwikkelen over het lokaal kerkenbestand van de gemeente. Deze nota zwengelde 
het debat rond neven- en herbestemming van kerken aan.  
 
*Het decreet van 12 juli 2013 houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, 
gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en 
crematoriaen Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 betreffende de toekenning 
van subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-
confessionele morele dienstverlening en crematoria 
Er wordt een subsidie van maximaal 30% toegekend voor niet als monument beschermde gebouwen 
bestemd voor de erkende eredienst voor renovatie, voor studiekosten voor herbestemming, en studie-,  
investerings- en verbouwingskosten voor nevenbestemmingen.  



 
* Besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van 
begraafplaatsen en crematoria 
Bevat een regeling over graven met lokaal historisch belang. Iedere gemeente wordt verplicht een 
dergelijke lijst op te maken, waarvoor zij de zorg gedurende 50 jaar op zich neemt.  
 
Hiernaast bestaat tal van regelgeving, zowel op Vlaams als federaal niveau, waarmee men vanuit 
onroerend erfgoedbeleid soms in aanraking komt en rekening dient te houden. Het is onmogelijk alles te 
vermelden, maar we denken onder andere aan volgende: 
 
* Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid en Besluit van 
de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid van 19 november 2010 
Uitzonderingsmaatregelen voor gebouwd erfgoed 
 
* Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening betreffende toegankelijkheid van 5 juni 2009 
Afwijkingsmogelijkheden voor beschermd erfgoed 

 
* Burgerlijk wetboek 
Het burgerlijk wetboek definieert onder andere het onderscheid tussen onroerende en roerende 
goederen. Het omschrijft ook de zogenaamde zakelijke rechten als eigendom, vruchtgebruik en 
erfdienstbaarheden. Een onderdeel is de Pachtwet, die onder ander de vrijheid van teeltkeuze bepaalt.  
 
* Veldwetboek 
Het veldwetboek regelt een aantal verplichtingen en rechten van de burgers met betrekking tot 
nabuurschapsproblemen op het platteland. 
 
 
* Erfgoedplus 
Erfgoedplus is een gratis te gebruiken, online databank voor de registratie en ontsluiting van 
erfgoedcollecties. Bij de hervorming van de provincies werd deze databank overgeheveld naar het 
Vlaamse niveau. Tot nog toe wordt erfgoedplus voornamelijk gebruikt voor de registratie en ontsluiting 
van kerkinventarissen. Er is ook potentieel voor andere collecties gelinkt aan onroerend erfgoed.  
 

1.4.3.2 Internationaal  

1.4.3.2.1. Europese subsidies 

* PDPO III 2014-2020 (Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling) en Leader PG 
Haspengouw  
Het werkgebied van de IOED valt onder het projectgebied. Bij de afgebakende thema’s is echter, in 
tegenstelling tot eerdere programmaperiodes, geen directe relatie met onroerend erfgoed.  
 
Eerdere projecten Zolad+ met Leader steun  

o Landschap van dorpskerkmusea (2007-2009) 
o Het landschap vertelt (2010-2011, hoofdpromotor Regionaal Landschap) 
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o Verborgen Moois (2013-2015, hoofdpromotor Regionaal Landschap) 
 

1.4.3.2.2. Raad van Europa 

* Conventie van Granada “pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe”, goedgekeurd 
1985, geratificeerd door België 1993 
Handelt over het beheer van het architectonische erfgoed. 
 
* Conventie van Firenze, Europees landschapsverdrag, goedgekeurd 2000, geratificeerd door België 
2004 
Pleit voor de integratie van landschapszorg in andere beleidsdomeinen (ruimtelijke ordening), legt de basis 
voor het beleid rond ankerplaatsen en erfgoedlandschappen. Landschap wordt gedefinieerd als “… deel 
van het grondgebeid, zoals dat door de bevolking wordt waargenomen…”. 
 
* Verdrag van Valetta, goedgekeurd in 1992, geratificeerd door België 2010 
Pleit voor de integratie van archeologie in de ruimtelijke ordening, het behoud in situ en het principe van 
‘de verstoorder betaalt’. 
 
* Conventie van Faro 2005, Waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving (nog niet geratificeerd 
door België maar wel meegenomen in Cultureel Erfgoeddecreet en Onroerenderfgoeddecreet) 
Introduceert onder andere de begrippen erfgoedgemeenschappen en recht op cultureel erfgoed. 
 

1.4.3.2.3. Charter van Venetië en charter van Firenze  

* Het Charter van Venetië uit 1964  
wordt beschouwd als een soort handvest van de monumentenzorg.  
 
* Het Charter van Firenze uit 1982  
vormt een basis voor het behoud en de restauratie van historische tuinen en parken.  

1.4.3.2.4. Unesco  

* ‘World Heritage Convention’ van 16 november 1972.  
Een heel klein deel van het grondgebied van Bilzen valt binnen het Nationaal Park Hoge Kempen, dat 
toewerkt naar het statuut van Werelderfgoed. 
 
 
 
 
 
  



1.5 SWOT-analyse 

Deze analyse is opgebouwd uit twee delen. Een eerste deel analyseert de interne factoren, het tweede 
deel de externe factoren. Alle items uit de SWOT-analyse worden onderverdeeld in vier thema’s: de 
organisatie, de regio, het gemeenschappelijk erfgoedpakket en de actoren. 

1.5.1 Interne factoren 

1.5.1.1 Sterktes 

Organisatie 
 inhoudelijk onderlegd 
 lange ervaring 
 breed netwerk 
 verankerde regiokennis 
 groot politiek draagvlak 
 go-between tussen gemeente en gewest, tussen bouwheer en overheid 
 laagdrempelig aanspreekpunt 
 mobiel erfgoedloket 

 

Regio 
 diversiteit 
 kruispuntfunctie (ook historisch) 
 veel open ruimte 
 sterk identiteitsgevoel 
 kleine dorpen; sterk sociaal weefsel  
 nabijheid van “oudste stad” Tongeren en Maastricht, (inter)nationale uitstraling Alden 

Biesen 
 sterk onroerenderfgoedtoerisme 

 

Gemeenschappelijk erfgoedpakket 
 divers en dus rijk 
 sterk inhoudelijk verhaal (5 thema’s) 
 sterke samenhang met historiek regio 
 sterke link tussen de verschillende soorten erfgoed 
 sterke landschappelijke waarden als verbindend element 
 lange traditie van kennisopbouw 

 
Actoren 

 veel verschillende actoren op verschillende niveaus 
 enthousiaste vrijwilligers 
 een paar sterke professionele actoren op bovenlokaal niveau 
 sterke binding eigenaars/beheerders met hun erfgoed 
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1.5.1.2 Zwaktes 

Organisatie 
 De interne organisatie van een projectvereniging  
 hoge personeelskosten 
 weinig resterend budget, mede door besparingen vanuit Vlaanderen 
 overlap met andere verenigingen, o.a. wat publiekswerking en landschapszorg betreft 

 

Regio 
 diversiteit van de erfgoedregio noopt tot een gedifferentieerd beleid en laat niet overal 

eenvormig beleid toe 
 niet over de dorpsgrenzen heen kijken  
 uitgesproken landelijk karakter is extra uitdaging voor herbestemming wegens het 

ontbreken van grote centra of grote spelers als aantrekkingspool en motor voor 
ontwikkeling  
 

Gemeenschappelijk erfgoedpakket 
 overzicht bewaren is niet gemakkelijk 
 kwetsbaarheid en onzichtbaarheid bepaalde types erfgoed  

 
Actoren 

 onduidelijke taakstelling voor de verschillende actoren met overlap tot gevolg 
 weinig actoren werken expliciet rond onroerend erfgoed 
 weinig expertise i.v.m. erfgoedzorg ook bij sommige eigenaars/beheerders 

 

1.5.2 Externe factoren  

1.5.2.1 Kansen 

Organisatie 
 werking krijgt weerklank in diverse (buur)gemeenten 
 OE-decreet brengt een zekere dynamiek op gang 
 ontvoogding in het raam van de OE-gemeenten en algemene tendens tot decentralisering 

OE-beleid biedt kansen 
 lange termijnplanning voor lokaal onroerend erfgoedbeleid via BBC 
 ruimte voor maatwerk binnen intergemeentelijk/gemeenschappelijk kader  

 

Regio 
 groot potentieel qua toerisme en economische return 
 verschillende bezoekerscentra rond erfgoed 
 grensoverschrijdende samenwerking (bv. Eijsden-Margraten, Geopark Krijtland) 
 Europese en provinciale subsidiekanalen zoals Leader en PDPO 
 volgen van maatschappelijke tendensen om bepaalde doelgroepen te bereiken (bv. 

senioren) 
 potentie voor sterke betrokkenheid door sterk identiteitsgevoel 



 potentie voor duurzame landbouw en duurzaam ruimtegebruik in Haspengouw en Voeren 
(cf. projectgroep Voerstreek) 

 

Gemeenschappelijk erfgoedpakket 
 grote dynamiek aanwezig tussen de verschillende soorten erfgoed 
 overkoepelende thema’s zijn af te bakenen om integrerend te werken 
 digitalisering maximaal inzetten voor erfgoedzorg 
 regelgeving en maatschappelijke tendensen verplichten besturen na te denken over 

beheer, herbestemming en ruimtegebruik 
 OE-decreet zet meer in op lange-termijnbeheer 

 

Actoren 
 Kansen voor kenniswinst en kennisuitbreiding  
 vele mogelijkheden om samen te werken en elkaar te versterken 
 inzetten op maatschappelijke tendensen om bepaalde doelgroepen te bereiken (bv. 

senioren, fietstoeristen,…) 

 

1.5.2.2 Bedreigingen 

Organisatie 
 versnippering erfgoedbeleid; wie doet wat, op welk niveau en met welke taakstelling? 
 hoge aanwezigheid van erfgoed en historische sites doet veel kennis vermoeden, maar 

niet uitdrukkelijk aanwezig (bv. romeinse villa’s) 
 Uitgebreid takenpakket voor te weinig personeel/financiën, verdere taakverschuivingen 

van Vlaams naar lokaal niveau kunnen die druk nog verhogen  
 druk op onroerend erfgoedbeleid door maatschappij 
 daling nieuwbouw (minder zichtbare dienstverlening ondergronds erfgoed) 
 verdere beperking van de financiële middelen door besparing in eigen sector (o.a. 

gemeenten) 
 gemeentelijke autonomie versus intergemeentelijke samenwerking; per gemeente 

andere benadering 

 
Regio 

 goedmaken van historische achterstand in economische ontwikkeling 
 schaalvergroting landbouw 
 verdichting zonder voldoende oog voor de dorpse context en kwaliteiten 
 vergrijzing  

 

Gemeenschappelijk erfgoedpakket 
 groeiende inname van de open ruimte en de teloorgang van de hierbij horende 

erfgoedcontext 
 diversiteit kan versnippering in de hand werken 
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 Vlaams beleidsintrumentarium en visie op de deeldisciplines OE bevordert integrale en 
geïntegreerd aanpak nog te weinig 

 beleidsmatige scheiding roerend/immaterieel en onroerend erfgoed 
 druk op onroerend erfgoed door maatschappij 
 verdwijnen traditionele kennis en technieken 
 leegstand en verval grote erfgoedcomplexen 
 schaalvergroting landbouw 

 

Actoren 
 risico op naast-elkaar-werken door ontbreken van duidelijke taakstelling 
 vergrijzing vrijwilligers/heemkringen 
 minder interesse in langdurige vrijwilligersengagementen 
 verloren gaan van tradities, kennis,… 

 
 

1.6 Conclusie met betrekking tot de omgevingsanalyse 

Het opstellen van de omgevingsanalyse was in alle opzichten verhelderend. Het liet toe verschillende 
aspecten te bekijken, te analyseren en in te schrijven in een bredere erfgoedcontext. 
 
Wat kunnen we afleiden uit de omgevingsanalyse? 
 
1. Met betrekking tot de eigen organisatie 

 De interne organisatie van een projectvereniging en het kleine budget nopen de IOED nog 
steeds op zoek te gaan naar een organisatiestructuur in een groter verband met andere reeds 
bestaande actoren. 

 De IOED moet op zoek gaan naar externe/meer financiële middelen, desnoods via de 
gemeenten,  om de niet-indexering en de besparing van 6% van de Vlaamse middelen op te 
vangen. 
 

2. Met betrekking tot de regio en de maatschappelijke context 
 De regio biedt ontzettend veel kansen om erfgoed ‘in de markt te zetten’, mits een gedegen 

communicatieplan en een langetermijnvisie. 
 Een nauwe samenwerking met bvb. de toeristische sector is in dit verband nastrevenswaardig. 
 Het landelijke karakter is een enorme troef, maar ook een uitdaging. 
 De regio is aan het vergrijzen (al is dit niet exclusief in de regio het geval) en dit biedt veel 

kansen. 
 

3. Met betrekking tot het gemeenschappelijke erfgoedpakket 
 De erfgoedregio is ontzettend divers en dus rijk. Hierdoor zijn verschillende invalshoeken 

mogelijk.  
 Integratie van de drie erfgoedpijlers (archeologie, monumenten en landschappen) is 

noodzakelijk voor het welslagen van een lokaal beleid rond onroerend erfgoed. 
 Alle onroerend erfgoed is in vijf overkoepelende thema’s te gieten. Elk thema heeft bovendien 

rechtstreekse relaties met een historische context en roerend en immaterieel erfgoed: 
o Het ontstaan en evolutie van landbouwgemeenschappen 



o Het ontstaan en evolutie van het adellijk en kerkelijk bezit 
o Het ontstaan en evolutie van de industrialisering van het gebied 
o De erfgoedregio als conflictzone en de impact ervan op de lokale gemeenschap 
o De dorpsgemeenschappen als erfgoedgemeenschappen 

 
4. Met betrekking tot de actoren 

 De regio draagt vanwege de vele actoren vele samenwerkingsmogelijkheden rond erfgoed in 
zich. 

 Wegens het ontbreken van een duidelijk afgebakend takenpakket zijn afspraken met de 
diverse actoren noodzakelijk. 
 

5. Met betrekking tot het wetgevend kader 
 Lokale en regionale beleidsdocumenten bevestigen het bestaande draagvlak voor erfgoed. 
 Het is zaak de bestaande en nieuwe regelgeving en instrumenten optimaal te benutten in 

functie van het beheer en de ontsluiting van het onroerende erfgoed.  
 Er zijn veel subsidiemogelijkheden op alle mogelijke niveau’s. 

 
Wat zijn de aandachtspunten? 
 
Uit de verschillende onderdelen van de omgevingsanalyse komen ook enkele aandachtspunten naar 
voren, die los van of boven de vijf inhoudelijke themata staan. Deze moeten mee in het oog gehouden 
worden bij bv. beleidsvoorbereidend werk, erfgoedbeheer of advisering. De aandachtspunten staan deels 
in verband met elkaar. Cruciale vragen in deze zijn: Hoe moeten de gemeenten (en dus de IOED) omgaan 
met deze problematiek? Welke zijn de instrumenten die kunnen ingezet worden? Hoe worden eigenaars 
gestimuleerd? Hoe kan de IOED de gemeenten hierin maximaal ondersteunen?  
 

1. Duurzaam ruimtegebruik 
Betonstop, bouwshift, verdichting: de ambities voor een aangepast ruimtelijk beleid haalden de 
voorbije jaren vaak de media. Terwijl op Vlaams niveau nog veel onduidelijkheden zijn, deed de 
provincie Limburg een eerste interessante voorzet met de focusnota voor het nieuwe ruimtelijke 
beleidsplan. Versnippering en bijkomende inname van de open ruimte tegengaan, kwalitatief 
verdichten op maat van de kleine dorpen, met de eigenheid van die dorpen en de omgeving als 
uitgangspunt, de juiste functies op de juiste plaats,… Hoe vertalen we dit concreet op lokaal niveau? 
Hoe krijgt onroerend erfgoed hierin de gepaste plaats?  
 
2. Leegstand en herbestemming 
Hoe kunnen we leegstand tegengaan en renovatie stimuleren? Hoe kunnen we de potenties van 
gebouwd erfgoed in het duurzaamheidsdebat beter uitspelen? Kunnen we stimulansen bieden voor 
moeilijke herbestemmingsopgaven? Hoe kunnen we onderbenutte kerken en leegstaande hoeves 
inzetten voor kernversterking?  

 
Bij sommige complexe probleemdossiers en situaties van vergaand verval moet ook de discussie over 
erfgoedwaarden en het opheffen van de beschermingen gevoerd kunnen worden. De OE-gemeenten 
kunnen hierin het voortouw nemen.  
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3. Handhaving 
Handhaving (of het ontbreken ervan) is een steeds wederkerend knelpunt in het beheer van 
onroerend erfgoed. Welke rol kunnen of willen gemeenten hierin spelen? Krijgen OE-gemeenten 
bijkomende bevoegdheden i.k.v. het Groenboek en hoe vullen we die in?  

 
4. Evolutie regelgevend kader en werkingsstructuur  
Ook qua organisatie is er een aandachtspunt, namelijk het het intergemeentelijk samenwerken an 
sich. Moet de IOED in 2022 een andere samenwerkingsvorm kiezen? Moet ze opgaan in een groter 
geheel?  
 
Sinds de inwerkingtreding van het OE-decreet in 2015 is de regelgeving rond Onroerend Erfgoed 
voortdurend in verandering. Dit geldt ook voor de taaksteling tussen het agentschap, de IOED’s, 
gemeenten en OE-gemeenten. Wat is de uitkomst van het Groenboek dat in de loop van 2020 het licht 
zal zien? En hoe zal dit de werking van de IOED en het gemeentelijke beleid beïnvloeden?  
 
5. Eigendomsstatus 
Niet alleen metaaldetectoristen worstelen er soms mee (o.a. met de vondsten), ook de gemeenten en 
de IOED (bv. toestemmingen voor o.a. betreding). De IOED kan hierin faciliteren. 
 

  



2 Beleidsplan 

2.1 Missie en visie 

Missie: “IOED Oost geeft het onroerend erfgoed meer zichtbaarheid” 
IOED Oost streeft dit enerzijds na door een geïntegreerd beleid en beheer van het onroerend erfgoed in 
de erfgoedregio84 en anderzijds een attractief, passief en (inter)actief, duurzaam ontsluiten van dit 
erfgoed. Hierbij worden de dorpsgemeenschappen beschouwd als erfgoedgemeenschappen met eigen 
wensen en noden. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar specifieke doelgroepen zoals jeugd en 
nieuwkomers. 
 
Ook inhoudelijk zorgt de IOED voor meer zichtbaarheid van het onroerend erfgoed. Uitgangspunt is en 
blijft de ondersteuning van de deelnemende gemeenten en 
het aanreiken en benutten van kansen voor een 
(inter)gemeentelijk onroerenderfgoedbeleid. Ook blijft de 
IOED inzetten op ondersteuning van en communicatie naar de 
eigenaars en gebruikers (i.e. ook toeristen) van het lokale 
onroerende erfgoed. Constructief overleg, het verdedigen 
van de belangen en het transversaal en integraal werken met 
de doelgroepen, partners en actoren staan centraal. 
 
Visie 
Tegen het einde van de beleidsperiode zijn de 
dorpsgemeenschappen daadwerkelijk erfgoed-
gemeenschappen waarbij elke deelnemer zorg draagt of de 
zorg uitdraagt voor het aanwezige lokale onroerende erfgoed. 
De dorpen zijn als het ware ambassadeurs van hun eigen 
erfgoed. 
IOED Oost is hierbij de aanjager/katalysator en maakt gebruik 
van alle bestaande (financiële) instrumenten en 
overlegstructuren om dit duurzaam te bewerkstelligen. Hiervoor zal de IOED ook verder inzetten op een 
grondige update, verdere uitbouw een betere verankering van de regiokennis én promotie ervan in het 
werkgebied. Er is hier ook een rol weggelegd voor participatieve trajecten. 
 
Tijdens de projecttermijn zal het onroerend erfgoed met diverse actoren op een integrale, maar ook op 
een transversale manier benaderd zijn. Het onroerend erfgoed is in meerdere lagen duurzaam ontsloten 
en beheerd, waarbij het landschap als rode draad en drager fungeert, en de dorpsgemeenschappen als 
verbindende factor. Dit bereiken we enkel door samenwerking met verschillende partners uit diverse 
beleidsdomeinen: toeristisch-recreatieve sector, ruimtelijke ordening, natuur, cultuursector. De actieve 
dorpsraden zijn hier het aanspreekpunt; participatie is hier het kernwoord. 
 
Tegen 2026 vormt IOED Oost het kruispunt waarlangs de verschillende erfgoedgemeenschappen en 
actoren passeren voor inhoudelijke en praktische ondersteuning bij het beheer en de ontsluiting van het 
lokale onroerende erfgoed.   

 
84 Cfr. marketingplan Haspengouw van Toerisme Limburg (zie omgevingsanalyse). 

“IOED Oost 
geeft het 

onroerend 
erfgoed meer 
zichtbaarheid” 
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2.2 Het IOED Oost -beleid 

In de voorbije beleidsperiode groeide IOED Oost uit tot een volwaardige partner van de gemeenten inzake 
onroerend erfgoed. De IOED verwierf deze positie dankzij de actieve en passieve ontsluiting van het 
aanwezige onroerende erfgoed, het ontlasten van de gemeentelijke administraties, de inzet van expertise. 
Echter, het werk is nog niet voltooid. Het succes en de merites van de IOED liggen besloten in de integrale 
en geïntegreerde werking en daar zal de IOED op blijven inzetten. Er zal verder gebouwd worden op het 
beleid dat in de voorbije beleidsperiode werd gevoerd, met name op een duurzame integratie van de 
erfgoedpijlers (zie bijlage 6.5), op een duurzame ontsluiting, op lange termijn beheer en visievorming, en 
op een samenwerking met de bestaande erfgoedgemeenschappen en actoren. Hierbij wordt ingespeeld 
op specifieke maatschappelijke tendensen in de regio. 
 
Pro memorie wordt in wat volgt nogmaals dieper ingegaan op hoe IOED Oost de integratie van de drie 
traditionele onroerenderfgoedpijlers wil bewerkstelligen. Deze benadering is ongewijzigd ten opzichte van 
de vorige beleidsperiode. Aan de basis ligt nog steeds het idee dat een “coherente visie nodig is voor het 
behoud van bouwkundig erfgoed, landschappen en archeologische sites. Het draait dus niet om 
individuele monumenten, men beoogt het duurzaam behoud van het ‘cultuurlandschap’ – of beter gezegd 
het ‘erfgoedlandschap’ – in al zijn aspecten” (Van Looveren, 2014: 35). De dorpsgemeenschappen vormen 
hier als erfgoedgemeenschappen een belangrijke draaischijf én uithangbord (zie verder).  
 
De integratie van de erfgoedpijlers bij IOED Oost  
IOED Oost benadert het onroerend boven- en ondergrondse erfgoed dus als een set van lagen waarbij de 
jongste laag de meest recente toevoegingen zijn aan het huidige zichtbare landschap (bv. het 
Albertkanaal). Deze toevoegingen hebben meestal een invloed op de oudere lagen: ofwel verdwijnen de 
oudere lagen, ofwel worden ze geïntegreerd in de nieuwe en wordt dit gedefinieerd als ‘herbruik’. Vanuit 
dit standpunt is (onroerend) erfgoed een dynamisch gegeven: elke generatie voegt zaken toe aan en 
neemt zaken weg van het haar bekende landschap. Met andere woorden: het huidige landschap is een 
palimpsest van alle vroegere lagen. De oudste laag is de zogenaamde geologische sokkel waar alles op 
rust.  

Fig. 57 – Tijdslagen (Bron: RLKM) 
 

Concreet betekent dit dat IOED Oost 
tijdens projecten altijd oog zal hebben 
voor de meerlagig karakter van de 
locatie van het onroerend erfgoed. Het 
project zal dus niet enkel focussen op 
‘een’ monument, ‘een’ landschap of 
‘een’ archeologische site. Het erfgoed 
zal dus voor zover mogelijk altijd 
integraal benaderd worden. 
 
De erfgoedclusters  
Deze clusters moeten beschouwd 
worden als lokale verdichtingen van 

alle mogelijke erfgoed. In se zijn de clusters dan ook locaties waar het erfgoed sterk aanwezig is en zijn 
stempel drukt op de omgeving85. Een erfgoedcluster zou dus als volgt gedefinieerd kunnen worden:  

 
85 Zie bv. het Mappiness-project: www.mappiness.org.uk of het urbangems-project: http://www.urbangems.org/ . 



 
Een erfgoedclusters is het samengaan van ondergronds en bovengronds erfgoed 
met een historisch verhaal. Het heeft verhaalversterkende relaties met het 
roerende en het immateriële erfgoed. Een dorp is een voorbeeld van een 
erfgoedcluster. 

 
De erfgoedclusters en de werking errond moeten het grote publiek in staat stellen dit erfgoed te 
verkennen via (historische) verhaallijnen. Deze worden aangeboden via bv. toeristische informatie, 
informatie rond streekproducten, enz. Op deze manier wordt niet alleen het erfgoed ontsloten maar 
wordt het ook dadelijk gerelateerd aan de bestaande toeristische actoren. Een mooi voorbeeld van een 
erfgoedcluster en wat er mee kan gebeuren in ontsluiting is het dossier rond de VIA Belgica. 
 
Uit het gemeenschappelijk erfgoedpakket bleek dat bijna alle onroerende erfgoed in het werkgebied te 
vatten valt in vijf grote thema’s. We herhalen ze hier nog even: 
 

1. Het ontstaan en evolutie van landbouwgemeenschappen 
2. Het ontstaan en evolutie van het adellijk en kerkelijk bezit 
3. Het ontstaan en evolutie van de industrialisering van het gebied 
4. De erfgoedregio als conflictzone en de impact ervan op de lokale gemeenschap 
5. Dorpsgemeenschappen als erfgoedgemeenschappen 

 
Naast deze inhoudelijke clustering houdt IOED Oost dus ook rekening met een geografische clustering. Dit 
biedt qua ontsluiting verschillende mogelijkheden. Zo kan bv. het verhaal van een item in een 
erfgoedcluster verteld worden aan de hand van één van de thema’s, of kan één thema (bv. het religieuze 
erfgoed) het onderwerp zijn van een cluster.  
 
Waar passen de dorpsgemeenschappen in dit plaatje? 
IOED Oost beschouwt de dorpsgemeenschappen – in totaal zijn het er 37 in het werkingsgebied – als de 
meest werkbare vorm van een erfgoedgemeenschap omdat het kleinere en minder zichtbare 
erfgoedgemeenschappen overkoepelt. Het verenigingsleven (zie hoger) is immers sterk dorpsgericht. De 
dorpen in de regio zijn ruimtelijk duidelijk afgebakende entiteiten. Mensen identificeren zich sterk met 
het dorp waarin ze wonen. Dit heeft op het eerste zich nadelen omwille van de spreiding en de diversiteit, 
maar naar communicatie en branding is dit een sterk voordeel. Vanuit de geschiedenis van het dorp en 
verhalen over het verleden van het dorp is er slechts een kleine duw nodig om de relatie te leggen met 
het onroerende erfgoed. Er is potentie voor een sterke betrokkenheid. Inzetten op de 
dorpsgemeenschappen biedt veel kansen voor een duurzame ontsluiting en beheer van het onroerend 
erfgoed in het werkgebied. Bovendien hebben een aantal actuele maatschappelijke uitdagingen gelinkt 
aan onroerend erfgoed (denk aan de herbestemming van kerken, versterken van ruimtelijke kwaliteiten 
in de dorpen) in eerste instantie impact op de dorspgemeenschap. Binnen een overkoepelend 
(inter)gemeentelijk beleidskader worden projecten verfijnd op maat van ieder dorp en wordt ingespeeld 
op bottom-up initiatieven waar mogelijk. Lokale projecten kunnen immers anderen inspireren.  
 
Inspelen op maatschappelijke tendensen en aandachtspunten 
Zoals hoger reeds aangehaald zal de IOED binnen het beleid bijkomende aandacht hebben voor:  

1. Duurzaam ruimtegebruik 
2. Leegstand en herbestemming 
3. Handhaving  
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4. Evolutie regelgevend kader en werkingsstructuur 
5. Eigendomsstatus 

 
Het gebruik van bestaande instrumenten in deze visie 
De integrale werking (m.i.v. een geografische of thematische clustering) vertaalt zich in 
ontsluitingsprojecten, en wordt tegelijk aangehouden bij het beheer van het onroerend erfgoed. De 
opmaak van erfgoedlandschappen en beheersplannen zijn middelen die zich uitermate lenen tot een 
integrale benadering en waar IOED Oost, in samenspraak met de gemeenten, op wil blijven inzetten, mede 
door het succes ervan in de voorbije beleidsperiode. Ook het instrument van onroerenderfgoedrichtplan 
heeft naar onze mening ondertussen zijn meerwaarde bewezen in het creeëren van bijkomende kansen. 
Het is nu zaak de visies in acties om te zetten. Ook in het kader van concrete beheersdossiers (bvb. 
restauratiewerken, archeologisch onderzoek, …) zal de boven beschreven integrale benadering zoveel 
mogelijk en voor zover relevant de achtergrond en basis blijven vormen voor de advisering en begeleiding 
bij het project. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor het duurzaam ontsluiten van het onroerende erfgoed. 
 
De strategische en operationele doestellingen 
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. 
 
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 SMART86-methode verbonden. IOED Oost koos ervoor om 
dit niet te doen: veel van de doelstellingen zijn immers niet te kwantificeren; hoe kwantificeer je kennis? 
Of de toename ervan? Het zou ook louter neerkomen op natte-vinger-werk zonder aandacht voor de 
kwaliteit. 
Strategische en operationele doelstellingen zijn de tussenniveaus tussen opdracht en ambitie 
(neergeschreven in respectievelijk de missie en de visie) en de concrete acties die ondernomen worden in 
een organisatie. Deze zijn dan weer terug te vinden in actieplannen, afsprakennota’s, projectplannen, 
procedures en op individueel niveau in planningsdocumenten (bv. bestekken).  
 
In wat volgt, wordt de volgende structuur aangehouden: 
 
Niveau 1 Strategische doelstelling (SD) 
 Niveau 2 Operationele doelstelling (OD) 
  Niveau 3 Taken (niet exhaustief, als voorbeeld) 
 
 

2.3 Strategische doelstellingen 

IOED Oost koos er voor om bij het ontwerpen van de nieuwe beleidsdoelstellingen de decretale 
erkenningsvoorwaarden te volgen. Hierdoor wordt het aftoetsen van deze erkenning eenvoudiger in bv. 
de jaarlijkse evaluatie door de subsidiegever. Onder deze strategische doelstellingen kunnen alle 
operationele doelstellingen een plaats krijgen.  

 
86 Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdsgebonden. 



 
SD 1.  IOED Oost voert een beleid uit waarbij een actief behoud van het onroerend erfgoed binnen de 

aangesloten gemeenten centraal staat. De IOED zet in op het actieve behoud, het gebruik en de 
herbestemming van het onroerend erfgoed in het werkgebied. Het beleid is integraal, 
geïntegreerd en houdt rekening met de noden van de aanwezige onroerenderfgoedactoren. 

SD 2. IOED Oost ondersteunt en betrekt de erfgoedgemeenschappen die zich inzetten voor het 
duurzame behoud en beheer en voor de ontsluiting van het onroerend erfgoed op zijn 
grondgebied en neemt acties om een lokaal draagvlak voor de onroerenderfgoedzorg te creëren. 

SD 3. IOED Oost beschikt over voldoende expertise om het onroerenderfgoedbeleidsplan uit te voeren 
en bouwt met het oog op expertiseverwerving een consultatienetwerk uit met alle diensten en 
organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor het onroerend erfgoed. 

SD 4. IOED Oost onderneemt acties die bijdragen tot de kennisuitbouw van het lokale erfgoed 
SD 5  IOED Oost onderneemt acties ten aanzien van de eigen organisatie 
 

2.4 Voeren en Riemst als erkende onroerenderfgoedgemeente 

In 2016 werden de gemeenten Riemst en Voeren erkend als onroerenderfgoedgemeente (OE-gemeente). 
Dit heeft als gevolg dat IOED Oost voor deze twee gemeenten een extra strategische doelstelling en 
verschillende operationele doelstellingen dient op te nemen op basis van de zes door Vlaanderen 
gedefinieerde beleidsprioriteiten voor OE-gemeenten. 
 
 Beleidsprioriteit 1: De gemeente beschikt over een onderbouwde beleidsvisie die het actief behoud, 

het gebruik en herbestemming van het onroerend erfgoed op haar grondgebied voor ogen heeft en 
die complementair is aan het Vlaamse onroerenderfgoedbeleid (OEVBP01): 
 De beleidsvisie is integraal: een visie op de zorg voor het archeologisch erfgoed, voor de 

monumenten én voor de cultuurhistorische landschappen. 
 De beleidsvisie is geïntegreerd: een visie die is afgestemd met andere beleidsvelden die 

raakvlakken hebben met de onroerenderfgoedzorg. 
 De beleidsvisie houdt rekening met de noden van de aanwezige onroerenderfgoedactoren. 

 Beleidsprioriteit 2: De gemeente ondersteunt en betrekt de erfgoedgemeenschappen die zich 
inzetten voor het duurzame behoud en beheer en de ontsluiting van het onroerend erfgoed op haar 
grondgebied en onderneemt acties om een lokaal draagvlak voor de onroerenderfgoedzorg te 
ondersteunen (OEVBP02). 

 Beleidsprioriteit 3: De gemeente neemt een voorbeeldfunctie op over het duurzame behoud en 
beheer van het onroerend erfgoed in haar eigendom of onder haar beheer en integreert de visie op 
dat onroerend erfgoed in de beslissingen en plannen van de gemeente (OEVBP03). 

 Beleidsprioriteit 4: De gemeente bouwt met het oog op expertiseverwerving een consultatienetwerk 
uit met de diensten en organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor het onroerend erfgoed, en een 
door de gemeenteraad erkende adviesraad, waarin de aanwezige onroerenderfgoedactoren 
vertegenwoordigd zijn, en betrekt deze raad bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het 
gemeentelijke onroerenderfgoedbeleid (OEVPB04). 

 Beleidsprioriteit 5: De gemeente houdt de toelatingen, de bekrachtiging en de aktename van 
archeologienota’s en nota’s en de meldingen, afgeleverd in het kader van het 
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, bij in een digitaal register (OEVPB05). 

 Beleidsprioriteit 6: De gemeente inventariseert het onroerend erfgoed op het gemeentelijk 
grondgebied en zet instrumenten in om het duurzame behoud en beheer ervan te stimuleren 
(OEVPB06). 
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Uit bovenstaande volgt dus een zesde en laatste strategische doelstelling: 
 
SD 6  IOED Oost ondersteunt de OE-gemeenten in het werkingsgebied   
  



 
SD 1. IOED Oost voert een beleid uit waarbij een actief behoud van het onroerend erfgoed binnen de 
aangesloten gemeenten centraal staat. De IOED zet in op het actieve behoud, het gebruik en de 
herbestemming van het onroerend erfgoed in het werkgebied. Het beleid is integraal, geïntegreerd en 
houdt rekening met de noden van de aanwezige onroerenderfgoedactoren.  
 
OD 1.1. IOED Oost zet verder in op de ontwikkeling van lange termijnvisies voor het beheer van het 

onroerend erfgoed en brengt deze visies ten uitvoer via de realisatie van concrete acties en 
projecten 

 
IOED Oost coördineert de opmaak van beheersplannen  
IOED Oost werkt mee aan de uitvoering van het actieprogramma van het OERP voor de 

hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren 
IOED Oost werkt mee aan de uitvoering van het actieprogramma van het OERP voor de 

mergelgroeven in Riemst 
IOED Oost sensibiliseert en ondersteunt de gemeenten bij het uitwerken van een duurzaam 

ruimtelijk beleid vertrekkend vanuit de eigenheid van de regio en de dorpen 
IOED Oost streeft, in overleg met de gemeenten, naar een afgewogen en gedragen beheer en beleid 

rond geïnventariseerd en ander lokaal erfgoed 
 
OD 1.2. IOED Oost stimuleert regulier onderhoud 
 

IOED Oost zet verder in op de opmaak van beheersplannen en waakt over uitvoering van de 
maatregelen 

IOED Oost blijft de werking van Monumentenwacht actief promoten naar particuliere beheerders, 
en verder integreren bij het beheer van het gemeentelijk patrimonium  

 
OD 1.3. IOED Oost zoekt actief mee naar oplossingen in complexe beheersvraagstukken, zoals 
leegstand, verwaarlozing en herbestemming  
 

IOED Oost  ondersteunt gemeenten en kerkbesturen bij de opmaak van kerkenbeleidsplannen 
IOED Oost ondersteunt de gemeenten en kerkbesturen in trajecten rond neven- en herbestemming 

van kerken 
IOED Oost zoekt samenwerking met hogescholen, universiteiten of andere partners voor 
onderzoek naar specifieke regionale beheersvraagstukken (mergel, herbestemming hoeves,…) 

 
OD 1.4. IOED Oost beheert het onroerende erfgoed in het werkgebied (met aandacht voor de specifieke 

noden van eigenaars en gebruikers) 
 
IOED Oost werkt desgevallend mee aan de inventaris van Archeologische Zones (o.a. 

waarschijnlijkheid toetsen)  
IOED Oost werkt mee aan de inventaris van gebieden waar geen archeologisch erfgoed te 

verwachten valt 
IOED Oost adviseert en begeleidt eigenaars en gebruikers in hun onroerend erfgoeddossiers en 

verzorgt een eerstelijnsloket 
IOED Oost gaat na hoe de kerkfabrieken beter ondersteund kunnen worden  
IOED Oost zorgt voor de opvolging van archeologisch onderzoek 
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OD 1.5. IOED Oost ondersteunt eigenaars en gebruikers inzake Onroerend Erfgoed   
 

IOED Oost zoekt samenwerking met hogescholen, universiteiten of andere partners voor 
onderzoek naar specifieke regionale beheersvraagstukken (mergel, herbestemming 
hoeves,…) 

IOED Oost informeert de eigenaars en gebruikers over het decretaal instrumentarium en poogt dit 
instrumentarium maximaal te benutten ten voordele van de eigenaars en gebruikers 
(subsidiemogelijkheden) 

IOED Oost staat in nauw overleg met de VONA en de archeologische bedrijven 
 
OD 1.6. IOED Oost ondersteunt de aangesloten gemeenten bij onroerend erfgoeddossiers en werkt 

hierbij proactief en constructief via een afsprakennota 
 
IOED Oost neemt initiatieven om de diverse gemeentelijke administraties op de hoogte te brengen 

van de werking van IOED Oost en betrekt hen waar kan 
IOED Oost overlegt via het projectoverleg op regelmatige en structurele basis met de gemeentelijke 

diensten ruimtelijke ordening, milieu, toerisme, met het oog op mogelijke 
knelpuntdossiers  

IOED Oost 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 

IOED Oost coördineert projecten en dossiers binnen de gemeenten aangaande onroerend erfgoed 
IOED Oost is betrokken bij en geeft input bij dossiers met raakvlakken met OE (vanuit cultuur, 

toerisme,…)  
IOED Oost adviseert bij vergunningsaanvragen, bij aktename/toelatingsaanvragen in 

onroerenderfgoedgemeentes, bij richtplannen (OERP’s) en bij planningsprocessen 
(RUP’s,…) 

IOED Oost organiseert per gemeente een mobiel loket 
IOED Oost probeert Onroerend Erfgoed in te schrijven in de BBC 
 

OD 1.7. IOED Oost onderzoekt de mogelijkheid een erkend OE-depot op te richten  
 
 
SD 2. IOED Oost ondersteunt en betrekt de erfgoedgemeenschappen die zich inzetten voor het 
duurzame behoud en beheer en voor de ontsluiting van het onroerend erfgoed op zijn grondgebied en 
neemt acties om een lokaal draagvlak voor de onroerenderfgoedzorg te creëren. 
 
OD 2.1. IOED Oost zet in op de dorpsgemeenschappen als erfgoedgemeenschappen, betrekt hen bij de 

werking, tracht de kennis van en het draagvlak voor het erfgoed in het eigen dorp te vergroten 
en speelt maximaal in op lokale noden 

 
IOED Oost zoekt per dorp een contactpersoon of vereniging als actieve partner 
IOED Oost zet projecten op in samenwerking met de dorpsscholen 
IOED Oost onderzoekt hierbij de kansen voor samenwerking met andere (regionale) partners zoals 

Erfgoed Haspengouw en het PCCE (i.k.v. subsidies) 
 



OD 2.2. IOED Oost helpt op een actieve manier mee aan de (actieve of passieve) ontsluiting van het 
onroerende erfgoed in het werkgebied en werkt hierbij integrerend en transversaal samen 
met partners. De projecten kaderen binnen een of meer van de vijf afgebakende inhoudelijke 
thema’s.  

 
IOED Oost ontsluit locaties op een actieve of passieve manier 
IOED Oost communiceert (over) de kennis omtrent het onroerende erfgoed  
IOED Oost organiseert tijdelijke exposities (of levert er input voor aan) rond het lokale onroerende 

erfgoed 
IOED Oost treedt in contact met eigenaars en/of gebruikers ten einde het onroerende erfgoed 

open te stellen (bv. bij OMD, Open kerkendagen, archeologiedagen,...) 
IOED Oost werkt mee aan/zet projecten op samen met andere partners binnen het regionale 

erfgoedveld (RL, EH) en sectoren met aanknopingspunten met onroerend erfgoed 
(cultuur, toerisme, jeugd)  

IOED Oost zet meer in op communicatie naar specifieke doelgroepen (senioren, jeugd, scholen…) 
via geëigende kanalen (bv. plaatselijke facebookgroepen) 

IOED Oost voert (samen met partners) kleinschalig terreinonderzoek uit voor de aangesloten 
gemeenten voor zover het tijdsgebruik dit toelaat 

IOED Oost gebruikt het provinciaal subsidie-instrumentarium (bv. Jong redt oud) 
 
OD 2.3. IOED Oost organiseert opleidingen/ondersteunt de werking voor vrijwilligers, eigenaars, 

beheerders en/of andere actoren. Hiervoor bundelt ze maximaal de krachten met andere 
lokale en regionale partners en steunt op haar kennisnetwerk 

 
IOED Oost onderzoekt de mogelijkheid een subsidiereglement voor vrijwilligers op te maken (ism. 

Erfgoed Haspengouw of andere partners) 
IOED Oost organiseert opleidingen in overleg met andere actoren 

 
OD 2.4. IOED Oost neemt initiatieven om de politieke en maatschappelijke geledingen te betrekken bij 

onroerend erfgoed en hun kennis hieromtrent te doen toenemen 
 

IOED Oost communiceert op regelmatige basis met de schepencolleges, gemeenteraden, 
cultuurraden, jeugdraden, GECORO’s (i.e actoren buiten het erfgoedveld) 

IOED Oost ondervraagt op regelmatige basis deze actoren 
 
 
SD 3. IOED Oost beschikt over voldoende expertise om het onroerenderfgoedbeleidsplan uit te voeren 
en bouwt met het oog op expertiseverwerving een consultatienetwerk uit met alle diensten en 
organisaties die betrokken zijn bij de zorg voor het onroerend erfgoed. 
 
OD 3.1. IOED Oost consolideert het bestaande netwerk van professionele actoren en vrijwilligers, blijft 

het verder uitbouwen en werkt structureel samen met de belangrijkste partners 
 
IOED Oost overlegt op structurele basis met de belangrijkste partners (Erfgoedcel, Regionaal 

landschap, Limburgoverleg…) 
IOED Oost werkt samen met andere actoren (IOED Haspengouw West, Erfgoed Haspengouw,…) 

aan regionale projecten 
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IOED Oost werkt complementair samen met het regionaal landschap in het kader van 
landschapszorg 

IOED Oost betrekt waar mogelijk de vrijwilligers bij de werking en brengt hen samen via 
netwerkmomenten, openingen,… 

 
OD 3.2. IOED Oost bewaakt op ieder moment de kwaliteit van uitvoering en de inhoud van de 

producten 
 

IOED Oost ziet toe op een correcte naleving van deontologische codes o.a. de code van goede 
praktijk 

IOED Oost toetst de uitkomst van projecten op kwaliteit 
IOED Oost blijft op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het beleidsdomein middels 

studiedagen, congressen,…. 
IOED Oost raadpleegt haar professionele netwerk bij gespecialiseerde onderwerpen 

 
OD 3.3. IOED Oost is lid van het NOE, het Netwerk Onroerend Erfgoed 
 

IOED Oost is een actief lid van het NOE en draagt bij tot de uitbreiding van de kennis door 
samenwerking en kennisuitwisseling  

 
 
SD 4. IOED Oost onderneemt acties die bijdragen tot de kennisuitbouw van het lokale erfgoed 
 
OD 4.1. IOED Oost verzamelt kennis over het regionale onroerend erfgoed 

 
IOED Oost inventariseert ondergronds erfgoed (of laat inventariseren), zowel op het terrein als via 

desktop-onderzoek 
IOED Oost evalueert de bestaande inventarissen bouwkundig erfgoed en neemt desgevallend 

initiatieven tot herinventarisatie 
IOED Oost zet projecten op m.b.t. de inventarisatie, het beheer en de ontsluiting van 

landschappelijk en klein historisch erfgoed 
IOED Oost werkt, in samenspraak met de gemeenten, aan een visie voor het behoud en beheer 

van funerair erfgoed 
 
 
SD 5. IOED Oost onderneemt acties ten aanzien van de eigen organisatie 
 
OD 5.1.  IOED Oost is de werkgever van 2 personeelsleden 
 
OD 5.2.  IOED Oost heeft als erfgoedspeler een langetermijnvisie, ook wat de eigen vereniging betreft, 

en bouwt verder aan zijn professionele werkingsstructuur  
 

IOED Oost beheert de eigen financiën 
IOED Oost komt zijn afspraken, zowel decretale als andere, na 
IOED Oost breidt zijn netwerk uit middels sociale media, pers, … 
IOED Oost 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 



 
SD 6. IOED Oost ondersteunt de Onroerend erfgoedgemeenten in het werkingsgebied   
 
OD 6.1. IOED Oost ondersteunt de OE-gemeenten in het werkingsgebied bij de realisatie van de 

Vlaamse beleidsprioriteiten, overeenkomstig de gemaakte afspraken 
 

IOED Oost ondersteunt de gemeente voor wat betreft OEVBP01 - opmaken van een onderbouwde 
beleidsvisie die het actief behoud, het gebruik en herbestemming van het onroerend 
erfgoed nastreeft en gekenmerkt wordt door het integraal en geïntegreerd karakter, 
met aandacht voor de noden van de onroerenderfgoedactoren (zie ook SD 1) 

IOED Oost ondersteunt de gemeente voor wat betreft OEVBP02 - ondersteunen en betrekken van 
de erfgoedgemeenschappen en acties ondernemen in het kader van een lokaal 
draagvlak voor de onroerenderfgoedzorg (zie ook SD 2) 

IOED Oost ondersteunt de gemeente voor wat betreft OEVBP03 - opnemen van een 
voorbeeldfunctie 

IOED Oost ondersteunt de gemeente voor wat betreft OEVBP04 - bouwen aan een 
consultatienetwerk en oprichten van adviesraad (zie ook SD 3) 

IOED Oost ondersteunt de gemeente voor wat betreft OEVBP05 - bijhouden van een digitaal 
register 

IOED Oost ondersteunt de gemeente voor wat betreft OEVBP06 - inventariseren en inzetten van 
instrumenten voor een duurzaam beheer en behoud (zie ook SD 1 en SD 4) 

 
OD 6.2. IOED Oost ondersteunt de OE-gemeenten in het werkingsgebied bij de uitvoering van hun 
decretale taken 
 

IOED Oost bereidt toelatingen voor handelingen aan beschermd erfgoed voor en volgt dossiers op 
 IOED Oost bereidt aktenames van archeologienota’s voor  
 IOED Oost bereidt de onroerenderfgoedraad voor en roept samen 

IOED Oost bereidt de jaarlijkse rapportage van de werking voor 
 
OD 6.3. IOED Oost vertegenwoordigt de gemeente tijdens overleg, na ruggespraak 

 
IOED Oost verdedigt de OE-gemeenten in netwerken en overleg 

 
 
 
Deze doelstellingen en actieprogramma’s worden jaarlijks in de jaaractieplannen hernomen en verder 
uitgewerkt en waar mogelijk voorzien van een timing 
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2.5 Organisatiestructuur, taken, personeelsinzet en huisvesting to be 

 

2.5.1 Structuur & organisatie  

 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren is een projectvereniging die werkt volgens het decreet Lokaal Bestuur 
(2018). Dit houdt onder andere in dat de organisatiestructuur vrij eenvoudig is. De IOED wordt bestuurd 
door een raad van bestuur samengesteld uit vertegenwoordigers van de zittende schepencolleges en uit 
vertegenwoordigers uit de oppositie. Beiden worden aangesteld door de gemeenteraad. Enkel de 
vertegenwoordigers van de schepencolleges hebben stemrecht en kunnen een functie binnen de raad van 
bestuur opnemen. De twee personeelsleden fungeren als adviserende leden van deze raad van bestuur. 
Er is geen algemene vergadering, alhoewel de statuten wel de mogelijkheid openlaten voor een 
advieswerkgroep. Het organigram van de vereniging ziet er als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 58  – Organigram 
 
 
De raad van bestuur komt minimaal vier keer per jaar samen.  
 
In 2019 werd besloten de raad van bestuur te hervormen: administratieve krachten of externen werden 
niet meer uitgenodigd omdat de meer inhoudelijke zaken aan bod komen bij het projectoverleg OE dat 
per gemeente georganiseerd wordt. De raad van bestuur buigt zich met andere woorden weer over zijn 
kerntaken, zijnde personeel en financiën. 
 

2.5.2 Taken 

Beide personeelsleden voeren de taken uit die zich rond een drietal thema’s uitkristalliseren. Ten eerste 
staan ze in voor de dagelijkse personeels- en financiële administratie, vervolgens voor het beleid en 
beheer en tot slot voor de ontsluiting en communicatie (zie omgevingsanalyse).  
 

adviserend stemgerechtigd 

Raad van bestuur 

Personeelsleden 



Van 2005 tot 2010 lag de focus van de vereniging op dossiers met een archeologische inslag. Vanaf 2010 
kwam daar het gebouwde erfgoed bij; de ZOLAD evolueerde van een intergemeentelijke archeologische 
dienst naar de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Zolad+. In 2016 werd de naam omgedoopt in 
IOED Oost-Haspengouw & Voeren.  
 
Vanaf 2015 zette de projectvereniging volwaardig in op landschappen, naast en samen met de twee 
andere onroerend erfgoedpijlers. Specifieke taken rond het bovengrondse erfgoed worden hoofdzakelijk 
uitgevoerd door Veerle Vansant (beleidsvoorbereidend werk, trajectbegeleiding). Ondergronds erfgoed, 
organisatie en coördinatie worden verder opgenomen door Tim Vanderbeken. Het is en blijft de ambitie 
om een echt integraal beleid uit te bouwen, dat wil zeggen: een beleid dat meer is dan drie aparte 
disciplines onder één koepel. Tegelijk wordt het omliggende historisch gegroeide landschap met haar 
ondergrondse en bovengrondse structuren benaderd als één verhaal. 

 
In het onroerenderfgoeddecreet zijn geen specifieke taken opgenomen voor een erkende IOED. Leden 
binnen het samenwerkingsverband die onroerenderfgoedgemeente zijn, krijgen wel de volgende 
decretale taken: het verlenen van toelatingen voor niet-vergunningsplichtige werken aan of in 
beschermde goederen (Art. 6.4.4. §1), het ontvangen van meldingen voor en verlenen van toelating voor 
het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem of een archeologische 
opgraving (Art. 5.4.6. §1 en 2, Art. 5.1.3., Art. 5.4.10., Art. 5.4.14. en Art. 5.4.18). In 2017 kwam hier het 
bekrachtigen/akteneming van archeologienota’s bij. In de praktijk worden deze taken inhoudelijk 
uitgevoerd door de IOED.  
 
Door het uitgebreide takenpakket, worden met de gemeenten de prioriteiten duidelijk bepaald, opdat de 
bestaande dienstverlening gehandhaafd blijft en zelfs versterkt kan worden door een meer integrale 
benadering. 
 
In de voorbije beleidsperiode kwam herhaaldelijk de depotproblematiek (zie jaarverslag 2019) naar boven. 
In Riemst werd dan ook actief gezocht naar een locatie: een te restaureren en te herbestemmen hoeve, 
de bibliotheek, de pastorij en de kerk. Al deze locaties bleken na evaluatie niet te voldoen aan de 
voorwaarden en/of werden de aanpassingswerken werden te duur bevonden. In 2019 werd het voorstel 
gelanceerd om in de groeve van het Avergat in Kanne een onroerenderfgoeddepot op te richten. De IOED 
coördineert hierbij de werkzaamheden. Als alles verloopt zoals gepland, wordt het dossier voor de 
aanvraag van een erkenning als onroerenderfgoeddepot bij het agentschap Onroerend Erfgoed ingediend 
in januari 2021. 
 

2.5.3 Personeelsinzet 

 
Qua personeelsinzet wil de IOED, in het kader van het groenboek, nog steeds beroep doen op 1.5 VTE. Het 
gaat om: 
 

 1 VTE, erfgoedconsulent bovengronds erfgoed, die de taak van coördinator op zich neemt 
 0.5 VTE, erfgoedconsulent ondergronds erfgoed 
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2.5.4 Huisvesting en mobiel loket 

In de voorbije beleidsperiode werd er, zoals hoger al aangegeven, geëxperimenteerd met een mobiel 
loket: de erfgoedconsulenten waren om beurten in een andere gemeente aanwezig; zo werden er in elke 
gemeente werkplekken ingericht. Deze aanwezigheidspolitiek werpt duidelijk vruchten af: de 
erfgoedconsulenten zijn per direct aanspreek- en raadpleegbaar, ze kunnen korter op de bal spelen, enz. 
Niettemin moeten de voor- en de nadelen tegen elkaar afgewogen worden. Bovendien is het succes voor 
een groot deel afhankelijk van het soort dienstverlening dat de erfgoedconsulenten (kunnen) bieden. 
 
Wat het ondergrondse erfgoed en de externe dienstverlening hierrond betreft, moet gezegd worden dat 
het mobiel loket minder oplevert: de veranderde taakstelling rond de dossiers met een archeologische 
inslag is hier vooral merkbaar. Sinds de invoering van het nieuwe decreet, waarbij een groot deel van de 
opvolging van archeologisch onderzoek bij de erkende archeoloog komt te liggen, wordt de 
erfgoedconsulent minder bevraagd door particulieren en dus ook minder persoonlijk benaderd via het 
mobiele loket. De meeste contacten verlopen via mail en telefoon. Het mobiel loket is hier eerder nuttig 
voor interne contacten met de diensten Ruimtelijke Ordening, Cultuur en Toerisme.  
 
Voor dossiers rond het bovengrondse erfgoed ligt dit anders. De consulent krijgt wel nog particulieren 
over de vloer die vragen hebben rond specifieke dossiers, premieaanvragen, enz. Dit komt omdat de 
dienstverlening hier voornamelijk maatwerk betreft en dit een persoonlijke en rechtstreekse aanpak 
behoeft. Het mobiel loket blijft dus zeker gehandhaafd voor dergelijke dienstverlening. 
 
De vraag blijft echter of de huidige regeling moet gehandhaafd blijven. Het loket heeft zeker zijn 
verdiensten en echte nadelen zijn er niet echt aan verbonden, tenzij de (hogere) verplaatsingskosten, het 
feit dat quasi alles digitaal verloopt en het ontbreken van een vaste werkplek. Bovendien doet deze 
werkwijze beroep op een zeker vertrouwen vanuit de raad van bestuur ten aanzien van de 
personeelsleden.  
 
Ruggespraak binnen de gemeenten toonde aan dat dit mobiel loket best behouden blijft, al dan niet in 
licht gewijzigde vorm. Dit zal onderwerp vormen van de afsprakennnota (zie OD 1.6) die in het eerste 
werkjaar wordt opgesteld. 
 

 
  



2.6 Uitbouw consultatienetwerk 

IOED Oost heeft in de loop der jaren een uitgebreid consultatienetwerk uitgebouwd (zie hoofdstuk 1.3). 
Dit consultatienetwerk kan steeds verder verfijnd of uitgebreid worden via nieuwe contacten. Minstens 
even belangrijk lijkt ons evenwel het intenser en frequenter benutten van het bestaande netwerk.  
 
Het consultatienetwerk bestaat uit zes grote groepen: 
 

 Eigenaars en beheerders 
 Verenigingen 
 Privé-personen 
 Onroerenderfgoedondernemers en professionelen 
 Actoren op ambtelijk niveau 
 Onderwijsinstellingen 

 
De gemeenten en gemeentelijke diensten zijn vanzelfsprekend (een van) de belangrijkste partners van 
IOED Oost en zijn een onmisbaar onderdeel van het consultatienetwerk. Daarnaast zorgt het NOE, het 
Netwerk van de IOED’s en de OE-gemeenten, voor een schakel tussen de verschillende IOED’s in 
Vlaanderen en een platform voor kennisuitwisseling. Sinds 2019 heeft ook het ‘Limburg-overleg’ tussen 
het PCCE en de Limburgse IOED’s vaste vorm gekregen. Verder blijven de gemeentelijke onroerend 
erfgoedraden van de twee OE-gemeenten en ontmoetingsmoment Rendez-Vous belangrijke netwerk- en 
overlegfora. IOED Oost zal bovendien blijven inzetten op een goede communicatie naar de diverse 
actoren. Ook dit zal bijdragen tot een sterkere verankering van IOED Oost in dit consultatienetwerk. 
 
De erfgoedconsulenten merken ook dat dit consultatienetwerk in twee richtingen werkt: regelmatig wordt 
IOED Oost geconsulteerd om ideeën of meningen te formuleren voor leden in het netwerk. Zo werd in de 
voorbije beleidsperiode beroep gedaan op IOED Oost om een visie te geven op ontsluitingsmogelijkheden 
(De Vlaamse Waterweg), inhoudelijke expertise (OERP, EYCH rond mergel,…), … 
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3 Meerjarenbegroting 

 

 
Zie aparte bijlage 
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5 Verklarende woordenlijst en afkortingen 

Aagten   Ondergrondse gang of ruimte, door de mens gegraven. 

Artefacten  Door de mens vervaardigde voorwerpen. 

Carbonisch Uit het Carboon, periode in de geologische tijdsschaal (ca. 360 tot 300 miljoen jaar 

geleden (bron: wikipedia). 

Castellum  °Latijn, versterkte locatie. 

Colluviatie  Periode waarin colluvium ontstaat en op een lagergelegen plaats afgezet wordt 

Colluvium  Sediment dat ontstaat bij erosie. 

Devonisch Uit het Devoon, periode in de geologische tijdsschaal (ca. 420 tot 360 miljoen jaar 

geleden (bron: wikipedia). 

Eem-interglaciaal Warme periode tijdens de laatste ijstijd. 

Eolisch   Door de wind afgezet. 

Federmesser  Mensengroep tijdens het late of epipaleolithicum, ca. 11.000 jaar geleden. 

Geografie  Ook: aardrijkskunde. 

Geomorfologie De wetenschap die de vormen van het landschap en de processen die bij het 

ontstaan daarvan een rol spelen of hebben gespeeld, bestudeert (bron: 

wikipedia). 

Getuigenheuvel Geologische term. Heuvel met een bepaalde geologische oorsprong. De vorm van 

de heuvel is daarbij een aanduiding ('getuige') voor hoe het landschap er lang 

geleden uitzag (bron: wikipedia). 

Gidsfossiel Geologische term. Fossiel dat gebruikt kan worden om een gesteentelaag te 

dateren (bron: wikipedia). In de archeologie wordt het gebruikt als de term voor 

een artefact dat typisch is voor een bepaalde periode. 

Hydrologie  Waterkunde. De studie van waterlopen van bron tot monding. 

Holoceen Geologische term. Tijdvak van 11.700 jaar geleden tot nu. Het Holoceen volgt op 

het Pleistoceen, waarmee het samen het Kwartair vormt. 

Hortus   De tuin- en fruitboomzone. 

Interfluvium  Het gebied tussen twee rivieren. 

Karst de verzamelnaam van verschijnselen ontstaan door water en kalksteen, of een 

daardoor gekenmerkt landschap (bron: wikipedia). 

Krijt   Geologische term. Tijdvak van ongeveer 135 tot 65 miljoen jaar geleden. 
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Lustgrabung °Duits. Archeologisch ‘onderzoek’ zonder voorafgaandelijke wetenschappelijke 

vraagstelling of gebruik van wetenschappelijke methodes en slechts bedoeld ter 

bevrediging van de persoonlijke interesse van de persoon die het uitvoert. 

Marien   Van de zee. 

Manuport  Door de mens en handmatig van elders meegebracht. 

Mesolithicum Archeologisch tijdvak. Periode in het Holoceen waarin jagen en verzamelen nog 

steeds belangrijk is om te voorzien in levensonderhoud. Na het mesolithicum zal 

dat landbouw worden. 

Mioceen Geologische term. Periode in de geologische tijdsschaal van ca. 23 tot 5 miljoen 

jaar geleden (bron: wikipedia). 

Neolithicum Archeologisch tijdvak. Periode in het Holoceen waarin landbouw en veeteelt 

gebruikt wordt om te voorzien in levensonderhoud. 

Overkragen Gebouwd zijn met steenlagen die gedeeltelijk over elkaar heen steken (bron: Van 

Dale). 

Paleolithicum Archeologisch tijdvak, onderverdeeld in Oud/vroeg, midden en jong/laat/epi. 

Periode waarin jagen en verzamelen gebruikt wordt om te voorzien in 

levensonderhoud. Karakteristiek is het gebruik van vuursteen. 

Platentektoniek Wetenschappelijke theorie die zowel de geografische ligging van continenten, 

oceanen, gebergten en andere structuren in het aardoppervlak verklaart als de 

geologische structuren in de aardkorst en de plek waar aardbevingen en 

vulkanisme voorkomen (bron: wikipedia). 

Pleistoceen Geologische term. Periode in de geologische tijdsschaal van ca. 2,5 miljoen tot 12 

duizend jaar geleden. Het volgt op het Plioceen (bron: wikipedia) 

Roccourtbodem bodemontwikkeling die gelieerd wordt aan het eem-interglaciaal (MIS5) (bron: 

onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be 

Substraat Geologische term. Het onderliggende gesteente, onderhevig aan chemische of 

fysische verwerking (bron: wikipedia) 

Tertiair Geologische term. Periode in de geologische tijdsschaal (ca. 66 tot 2,6 miljoen jaar 

geleden (bron: wikipedia) 

Toponiem  Plaatsnaam 

Tumulus (-i)  °Latijn, grafheuvel 

Waterscheiding Hoogste locatie in het interfluvium en de grens tussen twee stroomgebieden 

(bron: wikipedia) 



 

GIS   Geografische Informatiesystemen 

TAW   Tweede Algemene Waterpassing 

ZOLAD   Zuid-Oost-Limburgse Archeologische Dienst 
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6 Bijlagen 

6.1 Statuten IOED Oost , 2016, goedgekeurd door de raad van bestuur en de 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten 

HOOFDSTUK 1:  

NAAM, ZETEL, DOELSTELLINGEN EN DUUR  

 
Artikel 1 - Naam van de projectvereniging  
 
De projectvereniging wordt genoemd ‘IOED Oost-Haspengouw & Voeren’. De projectvereniging 
is onderworpen aan de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking, en aan deze statuten. In de verdere tekst van deze statuten 
wordt de projectvereniging IOED Oost-Haspengouw & Voeren aangeduid als ‘projectvereniging’. 
 
Artikel 2 - Zetel van de projectvereniging  
 
De zetel van de projectvereniging is gevestigd in 3770 Riemst, Maastrichtersteenweg 2b  
 
Artikel 3 - deelnemers 
 
§1 De deelnemers aan de projectvereniging zijn de gemeenten Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren.  
§2 Zij worden ingeschreven in het deelnemersregister dat aan de statuten van de 
projectvereniging gehecht is. In het deelnemersregister wordt vermeld welke bijdrage zij leveren 
aan de vereniging. 
§3 Op elk moment kunnen nieuwe deelnemers instappen in de vereniging. 
 
Artikel 4 - Doel van de projectvereniging  
 
§1 De vereniging heeft tot doel een geïntegreerd beleid te voeren rond het onroerende 
ondergrondse en bovengrondse erfgoed. Dit doet ze door de diverse onroerenderfgoed-items te 
beheren, te ontsluiten, te (laten) bestuderen en te ontwikkelen zowel autonoom als in 
samenwerking met diverse actoren die eenzelfde doelstelling hebben. De projectvereniging staat 
de gemeente bij in het beheren van de dossiers rond Onroerend Erfgoed en volgt hierbij het 
beleidsplan dat in december 2014 (en ter kennisgeving/goedkeuring in december 2016) aan de 
deelnemende gemeenten werd voorgelegd en de welke de basis was voor het krijgen van de 
gewestelijke erkenning als IOED. 
§2 De IOED treedt ook op als beheerder van het depot voor archeologische vondsten en collecties 
komende van opgravingen in het werkgebied en daarbuiten voor zover daar geschreven 
overeenkomsten aan ten grondslag liggen. Hierover worden aparte afspraken gemaakt en vallen 
buiten deze statuten. 
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Artikel 5 - Duur van de projectvereniging  
 
§1. De projectvereniging wordt opgericht voor een termijn van zes jaar met een start op 1 januari 
2016. Tijdens deze periode is er geen uittreding mogelijk. 
§2. De projectvereniging kan opeenvolgende keren verlengd worden voor een termijn van zes 
jaar, na een gunstige beslissing door de deelnemende gemeenten. Bij gebrek aan instemming van 
de betrokken gemeenten of bij het uitblijven van een of meer beslissingen, wordt de 
projectvereniging, ontbonden. De statuten bepalen de wijze van vereffening. 
 
 
HOOFDSTUK 2: BESTUUR VAN DE PROJECTVERENIGING  

 
Artikel 6 - Bestuur van de vereniging  
 
§1. De projectvereniging wordt geleid door een raad van bestuur waarvan de leden benoemd 
worden door de deelnemers.  
§2. Deze raad van bestuur heeft uitsluitend de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen die 
kaderen binnen het doel van de vereniging en het uitvoerende personeel. Het mandaat van 
bestuurder wordt beëindigd indien de respectieve raad die hij/zij vertegenwoordigt zijn/haar 
mandaat intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn vervang(st)er aanduidt. 
 
Artikel 7 - Samenstelling raad van bestuur  
 
§1. De raad van bestuur bestaat uit stemgerechtigde leden en uit leden met raadgevende stem. 
De leden worden vermeld in het deelnemersregister, bijgevoegd aan deze statuten. 
§2. De stemgerechtigde leden bestaan uit één lid van het college van burgemeester en schepenen 
van elke deelnemende gemeente. Elk stemgerechtigd lid beschikt over slechts één stem. Deze 
plaatsvervanger kan het stemgerechtigd lid, bij diens afwezigheid, vervangen in de raad van 
bestuur. 
§3 Daarnaast duidt elke deelnemende gemeente één afgevaardigde aan als lid met raadgevende 
stem. Deze afgevaardigden zijn steeds raadsleden in de deelnemende gemeenten, verkozen op 
een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester en 
schepenen. Elke deelnemende gemeente duidt één plaatsvervanger aan. Deze plaatsvervanger 
kan het lid met raadgevende stem bij diens afwezigheid vervangen in de raad van bestuur. Deze 
plaatsvervanger is een raadslid, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel 
uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.  
§4. De Raad van Bestuur laat zich bijstaan door ambtenaren of externe deskundigen of kan 
andere personen uitnodigen die een bijdrage kunnen leveren. Hun namen worden toegevoegd 
aan de deelnemerslijst. 
§5. De bestuurders worden benoemd voor de duur van de projectvereniging, maar zijn van 
rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van de 
algehele vernieuwing van de gemeenteraden. In voorkomend geval duiden de deelnemende 
gemeenten in de loop van de maand januari volgend op het jaar van de verkiezingen tot algehele 



vernieuwing van de gemeenteraden, de nieuwe bestuurders aan. Zij treden aan op 1 februari 
daaropvolgend.  
Het mandaat van de bestuurder wordt eveneens beëindigd indien de respectievelijke raad die hij 
vertegenwoordigt zijn mandaat intrekt en in dezelfde raadsvergadering zijn vervanger aanduidt. 
 
Artikel 9 - Vergaderingen raad van bestuur  
 
De raad van bestuur vergadert ten minste 4 maal per jaar waarvan 1 keer voor de goedkeuring 
van de jaarrekening en de begroting. De uitnodigingen worden minstens tien dagen vooraf 
verstuurd, vergezeld van een agenda. Om rechtsgeldig te beslissen moet de helft van de 
stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid 
van stemmen.  
 
Artikel 10 - Presentiegeld  
 
De leden van de raad van bestuur zullen geen presentiegeld ontvangen.  
 
Artikel 11 - Ondersteuning raad van bestuur  
 
§ 1 De raad van bestuur kan werkgroepen of adviesgroepen oprichten om de vergaderingen van 
de raad van bestuur voor te bereiden en kan specifieke opdrachten uitbesteden aan derden.  
§ 2 De bepalingen met betrekking tot samenstelling en werkwijze van de adviesgroepen en 
werkgroepen worden door de raad van bestuur vastgelegd. 
 
Artikel 12 - Verslaggeving  
 
§ 1. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. De notulen van de 
vergaderingen en de bijhorende documenten worden, uiterlijk één maand na de vergadering, 
digitaal bezorgd aan de leden van de raad van bestuur. 
§ 2. De raad van bestuur legt de jaarrekeningen, samen met het activiteitenverslag en het verslag 
van de accountant jaarlijks neer.  
 
Artikel 13- werkingsmodaliteiten van de raad van bestuur 
 
De werkingsmodaliteiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in een bij de statuten 
gevoegd huishoudelijk reglement dat gewijzigd kan worden bij een eenvoudige beslissing van de 
raad van bestuur.  
 
 
Artikel 14 – handtekenbevoegdheid 
 
Tegenover derden volstaat, opdat de vereniging geldig vertegenwoordigd zou zijn, de 
handtekening van de voorzitter. 
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HOOFDSTUK 3: FINANCIEEL BEHEER  

 
Artikel 16 - Budget en rekeningen  
 
§ 1. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wetgeving op de boekhouding van de 
ondernemingen en met naleving van de richtlijnen die de overheid uitvaardigt m.b.t. de 
boekhoudkundige verrichtingen.  
§ 2. De raad van bestuur stelt de rekening van het afgelopen jaar vast uiterlijk op 15 maart na het 
verstreken boekjaar. De begroting wordt goedgekeurd door de raad van bestuur uiterlijk op 31 
december van het jaar dat voorafgaat. 
 
Artikel 17 - Financiering  
 
§ 1 Er wordt overeenkomstig de oppervlakte, het aantal inwoners, de aanwezige erfgoeditems 
en eventueel door de raad van bestuur te bepalen factoren een bedrag per gemeente bepaald. 
Deze berekening wordt opgenomen in de bijlagen van deze statuten. 
§ 2 Elk deelnemend bestuur kiest de gemeente-specifieke projecten waaraan het participeert. 
Bijkomende financiële middelen die nodig zijn voor de realisatie van projecten, worden 
aangeleverd door de besturen die wensen te participeren, hetzij via een jaarlijkse voorziening, 
hetzij via subsidies. 
 

Artikel 18 - Financiële controle  
 
De raad van bestuur benoemt een accountant die de controle op de financiële toestand uitvoert 
en hierover jaarlijks rapporteert aan de raad van bestuur.  
 
HOOFDSTUK 4: WIJZIGING STATUTEN, TOETREDING, ONTBINDING  

 
Artikel 19 - Wijziging van de statuten, toetreding  
 
De wijzigingen van de statuten, inclusief een eventuele uitbreiding van de doelstelling, en de 
toetreding van nieuwe leden behoeven de instemming van alle deelnemers, op basis van een 
gemeenteraadsbeslissing. 
 
Artikel 20 - Ontbinding van de vereniging  
 
De vereniging kan voortijdig ontbonden worden mits een akkoord van 2/3 van de aanwezige 
stemgerechtigde bestuurders en hun respectievelijke gemeenteraden. De vereniging stelt hiertoe 
een vereffenaar aan.  
 
 
 
 



Artikel 21 - Bestemming van de activa na ontbinding 
 
§ 1 In het geval dat na ontbinding een nieuwe vereniging wordt opgericht met dezelfde 
doelstelling als de huidige, worden de activa na goedkeuring van de huidige leden-
gemeentebesturen overgedragen aan de nieuwe vereniging. 
§ 2 In geval van ontbinding van de vereniging zonder een opvolger worden de activa, na 
aanzuivering van de eventuele passiva, overgedragen aan de deelnemende gemeenten in 
verhouding tot de betaalde financiële bijdragen in de lopende periode van de projectvereniging.  
§ 3 Bij de ontbinding van de vereniging zullen de eventueel in gebruik gegeven goederen worden 
teruggegeven aan de eigenaars, in zoverre hun rechten daarop kunnen bewezen worden aan de 
hand van geschreven overeenkomsten.  
 

Hoofdstuk 5 – SLOTBEPALING 

 

Artikel 22  
 
Voor alles wat niet in deze statuten is voorzien, gelden de bepalingen van het decreet van 6 juli 
2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
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Deelnemerslijst  

 

Bilzen 

Riemst 

Voeren 

Hoeselt 

 

De raad van bestuur bestaat uit 

 

Maike Meijers 

Peter Neven 

Joris Gaens 

Yves Croux 

of hun plaatsvervangers, 

de politieke mandatarissen; 

Veerle Schoenmaekers 

Anita Beusen 

Jasper Goffin 

of hun plaatsvervangers, 

de adviserende leden; 

Veerle Vansant 

Tim Vanderbeken 

de personeelsleden; 

 
  



6.2 Overzicht  van de beschermingen en (lokale) inventarissen  

 

  Bilzen Hoeselt Riemst Voeren Totaal 

Beschermd erfgoed 

monumenten 46 18 109 60 233 
stads-
/dorpsgezichten 

15 6 38 13 72 

landschappen 3 1 5 6 15 

opp in ha 195 8 119 2034 420 
archeologische 
sites 

1 0 2 0 6 

opp in ha 3  59  32 

Vastgesteld erfgoed  
bouwkundig 
erfgoed 

216 86 219 352 873 

landschappelijke 
gehelen (vml. 
ankerplaatsen) 

1 0 2 3 6 

opp in ha 819 - 950 3020 4789 
archeologische 
zones 5 1 2 0  

Erfgoed zonder rechtsgevolgen opgenomen in databank Onroerend Erfgoed 
bouwkundig 
erfgoed 

4*     

landschappelijke 
gehelen (vml. 
ankerplaatsen) 

2 2 2 0 6 

opp in ha 632 38 890 - 1560 

landschappelijke 
elementen** 

45 5 7 741 798 

Lokale inventarissen*** 

bouwkundig 
erfgoed 

Bilzen binnen de 
wallen 

 

inventaris 
mergelgebouwen 

inventaris 
interbellumwoning

en (beide jaren 
1990, niet digitaal) 

  

kapellen en 
kruisen 

boek kapellen   
geïnventariseerd 

door Gogri, niet in 
GIS 

gedeeltelijk 
geïnventariseerd 

(kruisheren +oude 
thesis) 

 

funerair erfgoed 

gedeeltelijk door 
heemkringen, 

niet 
geuniformiseerd 

artikels heemkring 
gedeeltelijk in 

opmaak binnen 
beheersplannen 

gedeeltelijk in 
opmaak binnen 
beheersplannen 

 

houtig erfgoed bomenboek  oude inventaris 
bomen 
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trage wegen 

Rosmeer, 
eigenbilzen, 

Hoelbee, 
Martenslinde 

door heemkring 
grotendeels 

geïnventariseerd 
geïnventariseerd  

andere 
landschappelijke 
elementen 

          

 
* bunkers langs het kanaal in Eigenbilzen, geïnventariseerd i.k.v. project oorlogserfgoed 
** dit omvat houtige beplantingen, tuinen en parken, en andere elementen zoals holle wegen, poelen, … Vele liggen 
binnen vastgestelde of beschermde landschappelijke gehelen, maar ze zijn niet individueel vastgesteld 
*** dit omvat zowel gemeentelijke projecten als gekende initiatieven van heemkringen e.a 
.  



6.3 Overzicht van de beschermde landschappen  

 
Gemeente Naam landschap Jaar MB Opp 

(ha) 
Korte beschrijving Waarde in 

beschermingsbesluit 
Bilzen Kasteel van 

Schoonbeek met 
dreef en park 

1958 8 Geheel kasteel, dreef en park / 

Voeren Kapel Heilige 
Maagd met 
omgeving 

1960 0,4 Driehoekige plaats omringd 
met oude hoeven met een 
lindeboom, een stukje van de 
Voer en de kapel van de 
Heilige Maagd 

/ 

Riemst Omgeving 
tumulus 
Gentombe 

1976 5 Omgeving tumulus / 

Riemst Omgeving 
overblijfselen 
burcht en 
vierkanthoeve  

1977 1 de omgeving van de 
overblijfselen van de  
burcht en van de 
vierkantshoeve 

Wetenschappelijke en 
esthetische waarde 

Hoeselt Omgeving kasteel 
en kasteelhoeve 

1977 8 Omgeving kasteel (park) Esthetische waarde 

Riemst Plateau Van 
Caestert 

1978 35 Mergellandschap, 
krijtformaties, groeves, oude 
hoeves 

Wetenschappelijke en 
esthetische waarde 

Voeren  Kruisgraef 1985 5 droge, smalle, handvormig 
vertakte, beboste, noord-zuid 
georiënteerde en plaatselijk 
tot 20 meter diep ravijn 

(natuur)wetenschapp
elijke en esthetische 
waarde 

Voeren Hoogbos 1985 32 Bosgebied met residuele 
silexgesteente, archeologisch 
belang, historisch bos, graften 

(natuur)wetenschapp
elijke en esthetische 
waarde 

Voeren Martelberg – 
Graftengebied 

1990 60 Vrnl. graftenlandschap (natuur)wetenschapp
elijke en esthetische 
waarde 

Bilzen en 
Riemst 

De 
Molenbeemden 

1991 41 Beemden, steile hellingen, 
Molenbeek, kleine 
landschapselementen 

(natuur)wetenschapp
elijke, de  
(cultuur)historische en 
de esthetische waarde 

Bilzen Groenendaal-
Zangerhei 

2001 170 Hoge esthetische 
belevingswaarde door 
geïsoleerde ligging; kasteel 
Groenendaal en 
dienstgebouwen kasteel 
Zangerhei in landschappelijk 
park (19de eeuw); 

esthetische, 
historische en 
wetenschappelijke 
waarde 
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overgangsgebied Haspengouw 
en Kempen is ecologisch en 
geografisch belangrijk. 

Riemst De westelijke 
valleiflank van de 
Jeker nabij Kanne 

2015 54 Geologisch waardevol, 
biologisch refugium, schrale 
graslanden, archeologisch 
waardevol, mergel en 
mergelgroeven, 
belevingswaarde van vroegere 
bewoning bv. te Avergat  

natuurwetenschappeli
jke, historische, 
esthetische en sociaal·  
culturele waarde 

Voeren Altenbroek en 
Voervallei met 
omgeving  

2018 1118 Gaaf, traditioneel agrarisch 
cultuurlandschap, 
asymmetrische valleien, grote 
veelheid aan KLE’s en 
cultuurhistorische relicten, 
historisch permanent grasland 

Archeologische, 
esthetische, 
historische, 
technische, ruimtelijk-
structurerende, 
volkskundige, en 
wetenschappelijke 
waarde 

Voeren  Gulpvallei met 
omgeving  

2018 500 Gaaf, traditioneel agrarisch 
cultuurlandschap, 
asymmetrische valleien, grote 
veelheid aan KLE’s en 
cultuurhistorische relicten, 
historisch permanent grasland 

Archeologische, 
esthetische, 
historische, 
technische, ruimtelijk-
structurerende, 
volkskundige, en 
wetenschappelijke 
waarde 

Totaal 14 beschermde 
landschappen 

 2037 
ha 

  

 
 
 
  



6.4 Overzicht van de landschappelijke gehelen afgebakend in de 
landschapsatlas (zgn. ankerplaatsen) 

 
Naam 
gemeente 

Naam landschap  Vastge-
steld 

Jaar 
vaststel-
ling 

Opp (ha) beschrijving 

Riemst Kasteeldorp 
Genoelselderen 

Nee / 261 Straatdorp met kasteeldomein, Franse 
tuin, dreven en kasteelhoeve; tumuli 

Riemst Mergelgrotten 
van Val-Meer en 
Zichen-Zussen-
Bolder 

Nee / 628 Dagzoomende krijtlagen 
Maastrichteriaan, mergelgroeves. 
Oude hoeves in mergel 

Riemst Kanne en plateau 
van Caestert 

Ja 2007 365 Jeker, Sint-Pietersberg, krijtformaties, 
mergel, groeves, oude hoeves 

Riemst Omgeving van het 
Iers Kruis op de 
Keiberg te Lafelt 

Ja 2008 581 Agrarisch open-field landschap, 
hoogste delen van de Keiberg 
archeologische artefacten, Iers Kruis 
op de Keiberg herinnert aan Slag bij 
Lafelt in 1747 

Bilzen Munsterbos, 
Kasteeldomeinen 
van Groenendaal 
en Zangerhei 

Ja 2017 819 Oude heidegebieden op rand 
Kempisch plateau, Munsterbos, 
Kasteel, kasteelhoeven, 
landschappelijke parken 

Bilzen Overgangsgebied 
tussen Kempen en 
Haspengouw op 
de zuid-westelijke 
rand van het 
Kempisch plateau 

Nee / 175 (op 
grondgebied 
Bilzen) 

De plateaurand met gehuchten, 
vijvercomplexen, schansen en 
beekdalen, beboste heide, lager 
gelegen graslanden 

Bilzen Landcommanderij 
Alden Biesen 

Nee / 457 Waterslot, Engels park, 
rentmeesterswoning, 
hoogstamboogaarden, historische bos 

Hoeselt 
(/Kortessem/
Diepenbeek) 

Jongenbos Nee / 34,5 (op 
grondgebied 
Hoeselt) 

Kasteeldomein, met park, bos en 
landbouwgronden 

Hoeselt 
(/Tongeren) 

Kasteeldomein 
van ’s-
Herenelderen en 
het brongebied 
van de Demer 

Nee / 3,5 (op 
grondgebied 
Hoeselt) 

Kasteeldomein en omgeving 

Voeren Dal van de Berwijn Ja 2008 121 Meanderende Berwijn met groot 
debiet, Maasterrassen, geologisch 
waardevol, steile dalhellingen, resten 
watermolen 
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Voeren (‘s 
Graven)Voeren, 
Sint-Marten en 
Sint-Pieter 

Ja 2008 2404 Graften, Maasterassenlandschap, 
hellingbossen, kapellen en kruisen, 
postweg (17de eeuw), commanderie, 
watermolens, spoorweg met 
boogbruggen (WO I) 

Voeren Vallei van de Gulp 
bij Teuven 

Ja 2008 493 Hoogvlakte, Gulp breed dal, ondiepe 
en beboste holle wegen, Teuvenerbos, 
hoeven, abdij van Sinnich met park 

Totaal 6 vastgesteld en 6 
niet vastgestelde  

  4783 ha 
vastgesteld 
1384 ha niet-
vastgesteld 

 

 
  



6.5 Enkele vaststellingen en opmerkingen voor het beleid 

 De verkokering van de drie erfgoedpijlers afzonderlijk, en het feit dat de drie traditionele 
erfgoedpijlers geen gemeenschappelijke taal hebben, maakt in het huidige bestel een integratie zo 
goed als onmogelijk.  

 Sommige onroerenderfgoedpijlers kampen, afhankelijk van de maatschappelijke positie, met een 
imagoprobleem (landbouw vs landschappen, ontwikkelaars vs monumenten, gemeentebesturen vs 
archeologie). Hier kan aan geremedieerd worden door een verregaande integratie of het inschrijven 
ervan in een groter (historisch) verhaal; 

 Onroerend erfgoed, of het nu een monument, een deel van een landschap of een archeologische site 
is, wordt altijd als zeer plaatselijk en incidenteel gepercipieerd, terwijl het altijd deel uitmaakt van 
een geheel dat groter is dan de locatie zelf, ook inhoudelijk. Hierop wordt veel te weinig nadruk 
gelegd, vooral met betrekking tot bv. de dorpsgemeenschappen; 

 Het probleem van de mergelgroeven toont het integratieprobleem duidelijk aan. Omwille van de 
specifieke eigenheid hebben de mergelgroeven een eigen problematiek (waaronder veiligheid en 
toegankelijkheid), en kan het daarom noch volledig onder landschappen, noch volledig onder 
monumenten geschoven worden. Het verdient met andere woorden een aanpak die nu eens gelijk 
loopt met een archeologische site, dan weer met een landschap of een monument. 

Hiermee rekening houdend wordt het dus moeilijk om de drie klassieke pijlers met elkaar te verweven en 
te integreren. Het onroerenderfgoeddecreet zelf biedt hier bovendien weinig speelruimte en is, in de 
praktijk, eigenlijk niet echt gericht op een integratie van de drie disciplines. 
 
Wat is nu precies integratie? 
Een integratie staat vaak gelijk aan het toekennen van een evolutie of een verband tussen twee of drie 
schijnbaar onafhankelijke zaken87. Wanneer diverse zaken geïntegreerd moeten worden, volstaat het vaak 
om te kijken naar de gemeenschappelijk zaken (het zogenaamd verknopen), deze uit te vergroten en de 
rest hieraan ondergeschikt te maken. Wanneer deze oefening voor de drie erfgoedpijlers wordt gedaan, 
vallen vooral de verschillen en niet-bruikbare overlappingen op en niet de gemeenschappelijke zaken 
(tenzij de vanzelfsprekende): 
 Erfgoed in de meest brede zin is quasi onuitputtelijk88. Dat geldt inderdaad voor landschappelijk en 

bouwkundig erfgoed, maar niet voor het zogenaamde archeologisch erfgoed: het is namelijk eindig 
(zie hiervoor bv. Van Looveren 2014: 32); 

 Archeologisch erfgoed bestaat eigenlijk niet. Het is een ooit geconcipieerd bovengronds volume dat 
zich door diverse natuurlijke of antropogene processen ondergronds bevindt en waar archeologie de 
wetenschap bij uitstek is om het te beschrijven. Archeologie is dus een manier om naar erfgoed te 
kijken en/of te onderzoeken. Het is een wetenschappelijke methode die op erfgoed wordt toegepast. 
In die zin kan het zowel toegepast worden op een artefact, een landschap als op een gebouw. Of nog: 
zogenaamde archeologisch erfgoed ontstaat eigenlijk pas wanneer een archeoloog er door een 
proces (bv. een vooronderzoek) er een zekere waarde aan toekent. Met andere woorden: erfgoed, 
hetzij gebouwd, hetzij landschappelijk, wordt archeologisch onderzocht (of toch de restant ervan), 
maar het is geen ‘archeologisch’ erfgoed; 

 Een ‘landschap’ wordt in de drie disciplines verschillend benaderd en is een heel brede term die 
verschillende ladingen kan dekken; 

 
87 Zie ook: bv. een werkproces (of chaîne opératoir) of bv. het beeld van drie nietszeggende puzzelstukken naar één totaalbeeld. 
88 https://www.onroerenderfgoed.be/actueel/agenda/congres-als-straten-gaan-praten/. 
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 De term ‘monumenten’ is vaak verwarrend en voor de buitenwereld vaak enkel van tel voor gebouwd 
en beschermd erfgoed;  

 Erfgoed onderzocht door archeologen kan op termijn roerend worden. Dit geldt niet voor gebouwd 
erfgoed en al zeker niet voor een landschap; 

 Gebouwd en landschappelijk erfgoed worden meestal (her)bruikt en beleefd, ‘archeologisch erfgoed’ 
zelden. Gebouwd en landschappelijk erfgoed zijn vaak maatschappelijk relevanter (de leefomgeving) 
dan wat onderzocht wordt via archeologie (want per definitie onzichtbaar); 

 Men legt gauw de link tussen landschappelijk erfgoed en natuurwaarden waardoor het een zeker 
maatschappelijk draagvlak geniet. Dit is niet het geval voor monumenten of archeologie.  

 Bewaring in situ is voor een landschap of monument veel realistischer dan bij zogenaamd 
archeologisch erfgoed. De aard van het archeologisch erfgoed maakt een integratie ervan in een 
monument of in een landschap praktisch zo goed als onmogelijk. 

 
Hoe bereiken we de integratie? 
Een mogelijke stap naar integratie is om de drie soorten erfgoed anders te benaderen en te benoemen.  
 
Benadering – Wanneer  we de verschillende soorten erfgoed ontleden vallen twee zaken op: het 
omnipresente en dus continue karakter en de opbouw ervan in de tijd. Anders gezegd: alle soorten 
erfgoed doen zich voor als een landschap: niet alleen in drie dimensies, maar ook in de vierde dimensie. 
Zo is wat de archeologie bestudeert een ondergronds landschap en behoort gebouwd erfgoed tot een 
verleden landschap. Een landschap is dus het allesomvattende begrip om erfgoed te kaderen, te 
onderzoeken en te ontsluiten. 
 
Nomenclatuur – Het enige wat voor alle onroerend erfgoed van belang is, is te weten in welke 
‘landschappelijke’ laag het zich bevindt, met andere woorden of het zich ondergronds dan wel 
bovengronds bevindt en of het door de mens geïnduceerd is of niet (ontworpen, niet-ontworpen). Deze 
categorisering heeft als bijkomend voordeel dat het als een 
cyclus kan gezien worden: een boerderij (bovengronds en 
ontworpen) takelde door omstandigheden – dit is het 
(historisch) verhaal – af tot ondergronds ontworpen erfgoed. 
De archeologische wetenschap biedt hier de kans dit verhaal 
van verval op te tekenen en de relatie te leggen met ander 
bovengronds ontworpen erfgoed. Alle erfgoedcategorieën 
zijn dus met deze vier termen te omschrijven: 
 Bovengronds ontworpen erfgoed: het traditionele 

‘monumentale’ of gebouwd erfgoed, historische 
parken en tuinen, bomen, lanen, kastelen, enz; 

 Ondergronds ontworpen erfgoed: het traditionele 
‘archeologisch erfgoed’, mergelgroeven, aagten,…; 

 Bovengronds niet-ontworpen erfgoed: onaangetaste 
of semi-natuurlijke landschappen/organisch 
gegroeide landschappen (i.e. de drager van het 
traditionele landschappelijke erfgoed); 

 Ondergronds niet-ontworpen erfgoed: geologische 
wanden. 

Het ondergrondse landschap is het studieobject bij 

uitstek van de archeologie. Zoals alle landschappen 

vertoont dit ondergrondse landschap lokale 

verdichtingen. Deze verdichtingen (of gehelen) noemen 

we archeologische sites, op objectniveau spreken we 

van archeologische vindplaatsen.  

Het bovengronds landschap kan onderverdeeld worden 

in het gebouwde erfgoed (door de mens gemaakte, 

niet-levende constructies zoals gebouwen, 

infrastructuur, straat- en tuinmeubilair zoals hekken, 

waterpompen, …) en het groen/levend erfgoed 

(bomen, struiken, gewassen,…). Het bovengronds 

landschap kan op objectniveau (een huis, een solitaire 

boom) of in een groter geheel benaderd worden (een 

straat, gehucht, kasteeldomein,..). Voor beide gelden 

specifieke onderzoeks- en beheersmethoden. 



Hierbij dient opgemerkt te worden dat, ten eerste, archeologie zich zowel bovengronds (bv. 
muurarcheologie) als ondergronds kan afspelen, dat, ten tweede, IOED Oost niet inzet op het geologische 
erfgoed en dat, ten slotte, de regio weinig tot geen onaangetaste landschappen kent (Antrop 2011). Voor 
de leesbaarheid kan de opdeling ontworpen/niet-ontworpen gesupprimeerd worden en houdt IOED Oost 
het dus voortaan op ondergronds en bovengronds erfgoed. Het raakvlak of interface tussen beide is de 
topografie die op haar beurt beïnvloed is door geomorfologische processen. Ook aan die processen zal 
IOED Oost aandacht besteden.  
 


