PROVINCIE LIMBURG, Rekem (Lanaken): Dorpsgezicht Oud-Rekem - BEHEERSPLAN

BIJLAGE 7:
INDIVIDUELE RELICTFICHES

Noot:
elke individuele fiche moet gelezen worden samen met het beheersplan, in het bijzonder
met de toekomstvisie en beheersdoelstellingen uit hoofdstuk 5 van dit beheersplan
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Bijlage 7 – individuele relictfiches

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Boomgaardstraat 2
Zie Walstraat 22-42.
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Boomgaardstraat 2

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Engelenstraat - straatinleiding

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
Historiek
Het Engelenstraatje verbindt de Groenplaats met de Herenstraat en liep van daar door naar de
‘Dilgerd’, het veld ten zuiden van de Herenstraat dat van oudsher binnen de stadswallen en waar in
1630 het huis van de drossaard gebouwd werd (zie Engelenstraat 14). De straat vertrok aan de SintPieterskerk en was via het ‘Getske’ - een kleine gekasseide steeg achter de kerk en bezijden het
gerechtshof - verbonden met Onder de Linden. De bebouwing in de Engelenstraat klimt minstens op
tot de 17de eeuw en wordt van oudsher afgewisseld met onbebouwde kaveldelen, afgesloten door
middel van bakstenen tuinmuren. Hierdoor ontstaat een aangename afwisseling van bebouwde en
onbebouwde percelen die aan de smalle straat een meer open karakter geeft. De tuin van het
‘Haringeschoolke’ (Engelenstraat 2) met fraaie magnoliaboom en appelboom is hiervan het mooiste
en meest beeldbepalende voorbeeld. Een groot deel van de gebouwen in de straat bestaat uit bijen dienstgebouwen die behoren aan de hoekpanden van de Herenstraat. Zoals de stedelijke
verordening het wilde, hebben de gebouwen allemaal ongeveer dezelfde bouwhoogte - anderhalve
tot twee bouwlagen, al naargelang de functie - en zijn ze opgetrokken in baksteen met pannen
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zadeldaken. De Engelenstraat is één van de weinige straten in Oud-Rekem die nog haar semi-private
stoepen met natuurstenen boordstenen en kasseien bewaart. De kasseibestrating, zoals zichtbaar op
historische foto’s, werd geasfalteerd (eerste straatdeel) en vervangen door klinkers (tweede
straatdeel).
Beschrijving1
Smalle straat waarin de bebouwing wordt gevormd door slechts enkele woonhuizen, omgeven door
dienstgebouwen, veelal horend bij de hoekwoningen woningen van de Herenstraat. Typerend voor
het straatbeeld is de afwisseling van tweelaagse bakstenen gebouwen onder pannen zadeldaken met
de open ruimte van koeren en tuinen die doorgaans met bakstenen muren en poorten afgescheiden
zijn, waardoor soms (overhangend) groen uit de achterliggende privé-tuinen in het straatbeeld
zichtbaar is en de straat kleurt. Recente bestrating met behouden semi-private stoepen, gevormd
door natuurstenen boordstenen en Maaskalkstenen kasseien.
Evaluatie
Stemmig straatje met bochtig tracé tussen de Groenplaats en de Herenstraat en recht tracé vanaf de
Herenstraat

naar

de

‘Dilgerd’.

Typologisch

interessante

afwisseling

van

woonhuizen

en

dienstgebouwen die elk een eigen bouwtypologie hebben maar door hun materiaalgebruik en
vormgeving toch een homogeen beeld aan de straat verlenen. De goede bewaring van de
historische bebouwing, het evenwicht tussen bebouwing en open ruimte, al dan niet met zichtbaar
privaat groen, en de nog behouden semi-private natuurstenen stoepen, verlenen aan de straat niet
alleen een grote authenticiteit maar ook een belangrijke historische en ensemblewaarde.
Beheersdoelstellingen
Het historische evenwicht tussen bebouwde en open ruimte, de typologische en vormelijke hiërarchie
tussen woonhuizen en dienstgebouwen en de historische semi-private stoepen kenmerken het
historische straatbeeld en moeten behouden blijven. Elke ingreep aan de gebouwen of de open
ruimte zal rekening houden met de typische kenmerken van de straat en het straatbeeld.

1

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Beeldmateriaal

Engelenstraat tussen de Groenplaats en de Herenstraat, ca. 1980 - Bron: www.erfgoedplus.be

Engelenstraat, zicht naar de ‘Dilgerd’, s.d. - Bron: www.erfgoedplus.be
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Engelenstraat 2: het ‘Haringeschoolke’

Juridische toestand
Beschermd dorpsgezicht ‘Oude kern Rekem’ (M.B. 28 september 1994)
Vastgesteld bouwkundig erfgoedrelict: ID 995
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Engelenstraat 2

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Al op het primitief kadaster van 1826 figurerend gebouw dat dienst deed als dorpsschooltje, volgens
een informatiebordje op de gevel tijdens de Tweede Wereldoorlog het ‘haringenschooltje’ genoemd
wegens de krappe behuizing. Het gebouw werd rond 1880 1 voor een eerste maal uitgebreid in het
verlengde van het bestaande volume. Ruim een eeuw later zou het gebouw nog twee maal
uitgebreid worden in noordelijke richting - in 1988 en 20032 - en grondig gerenoveerd. Daarbij werd
de diephuisstructuur gewijzigd door verlegging van de toegang tot het pand, die zich in oorsprong in
de straatgevel bevond, naar de noordelijke zijgevel. De oorspronkelijke deur in de voorgevel werd
omgevormd tot venster.
Beschrijving3
Dwars op de straat en langsheen een stadstuin ingeplant, éénlaags volume onder een rood pannen
mansardedak met wolfseinden en houten kroonlijsten, aan de zijgevels gedragen door klossen.
Straatgevel, uitgewerkt als een twee traveeën tellende afgetopte puntgevel, gekenmerkt door een
hoge gecementeerde en grijs geschilderde plint, steekboogvensters met hardstenen lekdrempels en
muurvlechtingen in de geveltop. Als lijstgevel uitgewerkte zijgevels met getoogde deuren en dito
vensters met bakstenen lekdrempelsen schrijnwerk met roedeverdeling. Halfradvensters aan de
westzijde.
Zijtuin met fraaie magnolia en appelboom, begrensd door een bakstenen tuinmuur onder ezelsrug en
toegankelijk via een smeedijzeren poortje met pijnappelmotief op de middenstijl.

Waardevolle bomen
10.01. Magnolia
10.02. Appelboom (Malus domestica)

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1880/34.
Idem, mutatieschetsen 1988/21 en 2003/15.
3
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
1
2
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Evaluatie
Typerend voor het geheel van woning en tuin is de nagenoeg vrijstaande ligging van het pand in de
tuin, de beeldbepalende magnolia met over de tuinmuur hangende takken die aan de straat een
groen beeld geven, de opengewerkte straatgevel met gecementeerde plint, en het kenmerkende
mansardedak met wolfseinden.
Het pand heeft een lokale waarde omdat het dienst deed als dorpsschool.
Waardering
Lokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
In het dakvlak mogen geen dakkapellen of bijkomende dakvlakvensters geplaatst worden. De
ommuurde tuin met magnolia en fruitboom heeft een belangrijke beeldwaarde en geeft kwaliteit aan
de smalle straat. Behoud van het tuinperceel wordt vooropgesteld. Indien vervanging van de
magnolia noodzakelijk blijkt, wordt opnieuw een magnolia aangeplant. De appelboom kan vervangen
worden door eender welke fruitboom.
Beeldmateriaal

Oude ongedateerde foto - Bron: www.erfgoedplus.be
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De achtergevel.
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Juridische toestand
Beschermd dorpsgezicht ‘Oude kern Rekem’ (M.B. 28 september 1994)
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
In kern vermoedelijk tot de 18de eeuw opklimmende woning die als één geheel gebouwd met de
aanpalende woning, Engelenstraat 8 en als dusdanig op de primitieve kadasterkaart van 1826
figureert. Omstreeks 1842-1844 was het pand in eigendom van Jan Humblé.1 Het werd rond 18572 in
twee woningen opgesplitst waardoor de huidige twee eigendommen ontstonden. Het pand kreeg in
18633 zijn huidige gevel op de rooilijn van de Engelenstraat, toen nog ‘Kerkstraatje’ genoemd. Op
datzelfde moment werd de aan de woning palende servitude langsheen de tuin van het
‘Haringenschoolke’ (Engelenstraat 2) kadastraal bij de woning gevoegd. In 1915 registreerde het
kadaster een wijziging van de bijgebouwen achter het hoofdvolume. Op basis van stijlkenmerken kan
aangenomen worden dat gelijktijdig de voorgevel zijn decoratieve cementering kreeg.
De recente hardstenen gevelsteen boven de deur met inscriptie “P.T.H./1838” is enigszins
verwarrend gezien noch de initialen, noch de gesuggereerde bouwdatum verband houden met
hogervermelde kadastrale gegevens.
Beschrijving4
Twee traveeën en twee bouwlagen tellend enkelhuis, voorzien van een pannen zadeldak en een
lijstgevel met fraaie cementbekleding, getypeerd door een pseudo-baksteenparement, opvallende
hoekpilasters met afwisselend diamantkoppen en verhoogde spiegels, en een plint met spiegeldecor,
doorgetrokken lekdrempels, cordons en een subtiele boogfries onder de kroonlijst die de gevel
horizontaal geleden. Beplankte voordeur met geprofileerd kalf en trigliefmotief onder een bovenlicht,
rechthoekig, beluikt venster met T-raam op de gelijkvloerse verdieping en getoogde vensters met
recente zesruiters op de verdieping. Verankerde, blinde zijgevel met muizentandfries in de
bovenbouw. Gekasseide stoep met hardstenen boordstenen voor de woning en servitude naast de
woning.
Evaluatie
Deel van een vermoedelijk tot de 18de eeuw opklimmend geheel van twee woningen. Goed bewaard
en representatief voorbeeld van een eenvoudige woning met een decoratieve gevelcementering
opklimmend tot het begin van de 20ste eeuw - een fraai staaltje van vakmanschap en geveldecoratie en de blinde zijgevel.
Waardering
Lokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het dakvlak en de zijgevel blijven gesloten.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, oorspronkelijke aanwijzende tafel der grondeigenaren.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1857/10.
3
Idem, mutatieschets 1863/15.
4
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
1
2
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Beeldmateriaal

Engelenstraat, s.d. - Bron: www.erfgoedplus.be
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Engelenstraat 8

Juridische toestand
Beschermd dorpsgezicht ‘Oude kern Rekem’ (M.B. 28 september 1994)
Vastgesteld bouwkundig erfgoedrelict: ID 996
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
In kern vermoedelijk tot de 18de eeuw opklimmende woning die als één geheel gebouwd met de
aanpalende woning, Engelenstraat 6 en als dusdanig op de primitieve kadasterkaart van 1826
figureert. Omstreeks 1842-1844 was het pand in eigendom van Jan Humblé.1 Het werd rond 18572 in
twee woningen opgesplitst waardoor de huidige twee eigendommen ontstonden. Het pand kreeg in
1863 zijn huidige gevel op de rooilijn van de Engelenstraat, toen nog ‘Kerkstraatje’ genoemd, zo
getuigt de hardstenen gevelsteen boven de deur en registreert het kadaster in 1864.3 De initialen op
de hardstenen gevelsteen boven de deur met inscriptie “P.I.H./1863” verwijzen allicht naar een
nazaat van Jan Humblé.
Beschrijving4
In baksteen opgetrokken dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een pannen
zadeldak, met een verzorgde lijstgevel, wit geschilderd en met een zwarte, gecementeerde plint, en
voorzien van rechthoekige vensters op de begane grond en steekboogvormige vensters in de
bovenbouw. Typerend zijn de houten paneeldeur onder bovenlicht met roedeverdeling en groen
glas-in-lood, de vensterluiken op de begane grond, en de S-vormige ankertjes in de ontlastingsbogen
van de vensters op de verdieping. Hardstenen lekdrempels op de begane grond, bakstenen
lekdrempels in de bovenbouw. Houten bakgoot.
Gekasseide stoep met hardstenen boordstenen voor de woning.
Evaluatie
Goed bewaard voorbeeld van een dorpswoning met sober en verzorgd voorkomen, onder meer
door de gecementeerde plint, de bakstenen lekdrempels in de bovenbouw, de houten deur met
bovenlicht en de vensterluiken op de begane grond.
Waardering
Ondersteunende waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het dakvlak blijft gesloten.

Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, oorspronkelijke aanwijzende tafel der grondeigenaren.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1857/10.
3
Idem, mutatieschets 1864/23.
4
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
1
2
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Bron: www.erfgoedplus.be
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Engelenstraat 11
Zie Herenstraat 19.
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Engelenstraat 14: huis “De Hoek”

Woonhuis - Bron: Onroerend Erfgoed.

Juridische toestand
Het huis “De Hoek” werd als monument beschermd bij Koninklijk Besluit van 29 januari 1981. Met
datzelfde besluit werden het huis en de onmiddellijke omgeving ook beschermd als stadsgezicht.
Daarnaast zijn beide opgenomen in het beschermd dorpsgezicht ‘Oude kern Rekem’, geregeld bij
ministerieel besluit van 28 september 1994 dat tevens ook de bescherming als monument regelde
van de resten van de stadsomwalling, waarvan op de site ook relicten bewaard bleven.
Vastgesteld bouwkundig erfgoedrelict: ID 1007
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: parkgebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde.
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Historiek
Huis ‘Den Hoek’, in de zuidwestelijke hoek van de versterkte stad en bovenop de stadsmuur
opgetrokken op de site die ‘Dillegaard’ genoemd werd. De site werd in 1637 door graaf Ernest
d’Aspremont-Lynden verkocht aan drossaard Engelberg1 naar wie de huidige Engelenstraat
vernoemd werd. ‘Den Hoek’ zou in de 19de eeuw uitgebreid worden door Frans Eymael die er een
brouwerij onderbracht.2
Beschrijving3 4
Aan het einde van de Engelenstraat op een ruime site gelegen gebouwenensemble, samengesteld
uit een L-vormig woonhuis uit 16345, een aanpalende bediendenwoning uit 1647, een daar tegenover
gelegen, vermoedelijk uit dezelfde periode daterende en oorspronkelijk vrijstaande schuur en twee Lvormende, daartussen opgetrokken stalvleugels die in 18476 door het kadaster geregistreerd werden
en het geheel tot een quasi U-vormig geheel maken.
In de zijpuntgevels “1634” gedateerd woonhuis,

in baksteen opgetrokken op de voormalige

stadsmuur (zuid- en westzijde), telt twee bouwlagen onder een rood pannen zadeldak, gevat tussen
aandaken met muurvlechtingen en voorzien van een bakgoot op houten consoles met dropmotief
boven een muizentandfries. Verankerde, wit geschilderde gevels met de geïntegreerde stadsmuur met
bakstenen steunberen aan de westzijde, Maastrichterstenen hoekkettingen, een zwart geschilderde
plint en rechthoekige 16de- en 19de-eeuwse muuropeningen, de deur voorzien van een bovenlicht met
roedeverdeling en de vensters met zes- of achtruiters en beluikt. Verankerde zijpuntgevels met
datumsteen, twee steekboogvensters (oostzijde) en een rondboogvenster (noordzijde) in de geveltop.
Tegen de noordelijke zijtuitgevel opgetrokken, sobere bediendenwoning, op de verankerde erfgevel
door middel van een cartouche “1647” gedateerd en opgevat als een wit gekalkt, gestrekt volume
van één bouwlaag en vijf traveeën onder een pannen zadeldak. Verankerde bakstenen gevel met
dubbelhuisopstand, voorzien van een gezwarte plint en geopend door een rechthoekige houten deur
en houten bolkozijnen, die links van de deur voorzien van luiken en diefijzers, die rechts met houten
onderstijlen. Zoldervenster in de vierde travee. Blinde veldzijde.
In 1847 door het kadaster geregistreerde stallen, in L-vorm ingeplant in het verlengde van de
bediendenwoning als twee in hoogte verschillende volumes, beide opgetrokken in baksteen met een
ver overstekend pannen zadeldak. De westelijke stalvleugel telt anderhalve bouwlaag en is aan de
erfzijde geopend door licht getoogde vensters en deuren op de begane grond, en door smalle
rechthoekige en halfradvensters op de zolderverdieping. De lagere, noordelijke stalvleugel werd
omgevormd tot halfopen bergruimte of schob door verwijdering van de zuidgerichte erfgevel.
De langsheen de Engelenstraat gelegen bakstenen schuur met pannen zadeldak klimt vermoedelijk in
kerk op tot de 17de eeuw, zo doen het S-vormige muuranker en de overhoekse muizentandfries
S.n., Historische straatnamen in Lanaken, 2007, p. 69.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, primitieve legger.
3
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
4
De beschrijving van de gebouwen die niet zichtbaar waren van op de straat is gebaseerd op de foto’s van het
KIK (http://balat.kikirpa.be/photo.php?path=A097300&objnr=58946&lang=nl-NL&nr=96) en van de inventaris
van het onroerend erfgoed (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1007), geraadpleegd op 8 januari 2018.
5
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1007, geraadpleegd op 8 januari 2018.
6
Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1847/12.
1
2

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Engelenstraat 14

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
vermoeden. Het zes traveeën tellende, wit gekalkte volume wordt aan de straatzijde gedomineerd
door twee monumentale, houten rondboogpoorten en wordt voorts gekenmerkt door een gezwarte
plint, twee kleine vensters met roedeverdeling tussen de poorten en drie luiken in een houten
omlijsting: één in de eerste travee en twee op de zolderverdieping, aan weerszijden van de rechter
poort. De erfgevel is geopend door middel van een korfboogpoort, een rechthoekig raampje, een
rechthoekige en een licht getoogde deur. Tegen de zuidwestelijke hoek van de schuur staat een
latrine onder pannen lessenaarsdak. Verankerde zijpuntgevels met muurvlechtingen en overhoekse
muizentandfries.
Evaluatie
Het huis ‘De Hoek’ en de onmiddellijke omgeving zijn beschermd omwille van de historische waarde.
Het geheel van woning, bediendenwoning en dienstgebouwen bleef gaaf bewaard en heeft
daardoor - en mede door de goede staat van onderhoud - een hoge graad van authenticiteit. Het is
een representatief voorbeeld van een woonst met aanhorigheden, zoals die in de 17de eeuw
gehoorde aan de rijkere klasse en heeft door de behouden configuratie en functionele band tussen
de gebouwen een belangrijke ensemble- en contextwaarde. Het behouden schrijnwerk van vensters,
deuren en poorten ondersteunt de erfgoedwaarde van het geheel.
De achtertuin bewaart nog restanten van de 17de-eeuwse stadsomwalling beschermd als monument
omwille van de historische, meer bepaald militair-geschiedkundige waarde:
“Als getuige van de drievoudige stadsversterking uit 1607, 1625-1630 en 1638” (verslag KCML).
Waardering
Bovenlokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Belangrijk is het behoud van de 17de- en 19de-eeuwse gebouwen in hun authentieke voorkomen en
met al hun erfgoedelementen, evenals de configuratie van de gebouwen, met name het geheel van
vijf aaneengeschakelde, qua volume verschillende gebouwen die samen een eenheid vormen door
hun gewitte gevels, gezwarte plint, groen geschilderd schrijnwerk en rode pannen zadeldaken.
De dakvlakken blijven gesloten.
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Beeldmateriaal

Engelenstraat 14, schuur.

Engelenstraat 14, bediendenwoning, 1946 - Bron: KIK.
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Engelenstraat 14, westelijke stalvleugel, 1946 - Bron: KIK.

Engelenstraat 14, schuur, 1946 - Bron: KIK.
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Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
Historiek
Voormalig marktplein op nagenoeg rechthoekig grondplan, gelegen in het noorden van de stedelijke
kern, ten westen grenzend aan het grafelijk kasteel d’Aspremont-Lynden en aan de zuidzijde
bereikbaar via de Engelenstraat en Onder de Linden.
De kaart van Villaret toont aan dat het plein in 1745-1748 aan alle zijden bebouwd was en geeft
centraal op het plein een kwadrantvormige pleinaanleg met een centraal punt, waarop allicht het
perron of de kaecke (schandpaal) stond. Allicht na de opheffing van de rechtbank van Oud-Rekem,
ten tijde van de Franse Revolutie, werd het perron naar de kasteeltuin verplaatst.
Het primitief kadasterplan, opgetekend omstreeks 1826, toont gedetailleerd de bebouwing rondom
de “Bleekery”, zoals de Groenplaats toen genoemd werd. Ruime, aaneengesloten gebouwen en
tuinmuren omzoomden toen het plein, slechts onderbroken door een open gracht en de straten die
toegang verschaften tot het plein (zuidzijde) en de weg naar het ommuurde kerkhof dat ten
noordwesten van de Bleekerij lag en waarvan in de westelijke muur (zijde Schijfstraat) nog steeds drie
ingemetselde grafstenen bewaard zijn: die van André-Guillaume Lambrechts (1795-1854), notaris en
burgemeester van Rekem, Jan Lambrechts (1800-1880) en Maria-Catharina Oostermeyer (†1809),
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huisvrouw van Jozef Hoffbauer, kastelein van het kasteel en opzichter. In 1962 werd het oude kerkhof
aan de Groenplaats geruimd1.
De bij het kadasterplan horende horende primitieve legger geeft meer informatie over de eigenaars
en de bestemming van de gebouwen in 1826 en bevestigt de status van het plein: aan de westzijde
stonden het gemeentehuis met bijhorende jongensschool en de pastorie, ten zuiden van het plein de
Sint-Pieterskerk en een rentenierswoning op de hoek met Onder de Linden, aan de oostkant het
poortgebouw met aansluitende tuinmuur van het kasteel d’Aspremont de Lynden en aan de
noordzijde een rentenierswoning en de woning van slachter Frans Janssen.
Historische foto’s tonen dat het plein tot enige tijd geleden een typisch 19 de-eeuwse pleinaanleg
had, gekenmerkt door een centraal, rechthoekig grasveld dat met hardstenen boordstenen
omzoomd was en op de vier hoeken gemarkeerd werd door statige kastanjebomen. Het grasveld
was van de huizenrijen gescheiden door een gekasseide straat die onder meer vóór het
gemeentehuis een stoep had. Zelfs na de bouw van het nieuwe gemeentehuis in 1859 (zie
Kanaalstraat 9) was de Groenplaats nog lang het centrum van het gemeenschapsleven in Rekem; de
plaats waar markten gehouden werden, waar gefeest werd en processies aankwamen en waar
kinderen dagelijks speelden.
In de tweede helft van de 20ste eeuw werd de typisch 19de-eeuwse aanleg van de Groenplaats teniet
gedaan: de omlopende straat werd omgevormd tot voetpad, het grasplein werd doorsneden door
een straat en omgevormd tot parking, en het perron, dat sinds de Franse Revolutie in de kasteeltuin
stond, kreeg een plaats aan de oostelijke pleinzijde. Van de 18de-eeuwse bebouwing rondom het
plein resten enkel nog de Sint-Pieterskerk - in 1956 aan de eredienst onttrokken en omgevormd tot
museumkerk - en het voormalige gemeentehuis met jongensschool (zie Groenplaats nr. 4). De
overige statige 18de-eeuwse burgerwoningen verdwenen in de loop van de 20 ste eeuw waardoor het
uitzicht van het plein grondig veranderde. Ook de bakstenen muur die de gesloopte noordelijke
pleinzijde vervangt en het nieuwe poortgebouw met administratievleugel gebouwd ca. 1904-1906
van het Toevluchtshuis op de kasteelsite langsheen de oostzijde van het plein droeg daartoe bij.
Beschrijving2
Rechthoekig plein, via de Engelenstraat en Onder de Linden aan de zuidzijde toegankelijk en
gedomineerd door de neotraditionele gebouwen van het Rijkspsychiatrisch Centrum die de volledige
oostelijke pleinwand innemen. Aan de zuidzijde, een nieuwbouwwoning (Onder de Linden 11) en de
barokke Sint-Pieterskerk met classicistische toren. Aan de westelijke pleinwand bevindt zich het
voormalige

gemeentehuis

annex

jongensschool

(Groenplaats

4),

geflankeerd

door

een

nieuwbouwwoning (Groenplaats 6) die een vroeger diephuis vervangt. Een deel van de westelijke en
de volledige noordelijke pleinzijde wordt gevormd door een bakstenen muur, door middel van
getrapte spaarvelden geleed en aan de oostzijde deels geopend als toegang tot het achtergelegen
braakliggend terrein en het ‘Kasteelrestaurant’. Ten westen van de kerk bevindt zich een Witte
paardenkastanje (Aesculus hippocastanum).

1

2

MAESEN M., Grafstenen en grafkruisen op het domein Reckheim, onuitgegeven nota, 27 november 1998.
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Deels gekasseid, deels geasfalteerd plein, gemarkeerd door vier na 1980 aangeplante monumentale
lindebomen en centraal doorsneden door een rijstrook, aan weerszijden geflankeerd door
parkeerzones. Aan de oostzijde van het plein staat, op een dubbele, gekasseide trap, het hardstenen
perron, gevormd door een licht verjongende zuil waarop een zittende leeuw, houdende het wapen
van het keizerlijk graafschap Rekem.

Waardevolle bomen
0.17. Zomerlinde (Tilia platyphyllos), vier exemplaren, 211 cm (dikste exemplaar)
0.18. Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum)

Evaluatie
Van het typisch 19de-eeuwse plein, eertijds gekenmerkt door harmonieuze gevelwanden en het
centrale grasplein met hoekbomen en omlopende kasseistraat, resten vandaag nog enkel de kerk en
het voormalig gemeentehuis annex jongensschool. De Groenplaats heeft vooral aan authenticiteit en
erfgoedwaarde ingeboet door de gewijzigde straataanleg en de sloop van de noordelijke pleinwand.
Hierdoor ging het gesloten karakter van het plein verloren en ontstond een vergezicht dat niet
strookt met de 19de-eeuwse typologie van het plein.
Beheersdoelstellingen
Hoewel de ensemblewaarde van de Groenplaats in de 20 ste eeuw sterk werd aangetast, heeft de site
voldoende potentieel om - mits doordachte ingrepen - het historisch karakter te herstellen. Twee
factoren zijn daarbij bepalend: de aanleg en inrichting van het plein als publieke ruimte en het herstel
van de noordelijke pleinwand. De historische gegevenheid en typering, zoals hierboven beschreven,
zullen daarbij richtinggevend zijn.
Daarom wordt geadviseerd om bij toekomstige herinrichting van het plein bijzondere aandacht te
besteden aan de vergroening van het plein en de beperking van de parkeermogelijkheid, zowel in
oppervlakte als in tijd. Dit kan zich vertalen in een centrale, groene ruimte die - net zoals in het
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verleden - polyvalent is en geschikt voor verschillende functies, zoals markten, feesten,
ontspanning,…, met strategisch ingeplante parkeerruimte, bij voorkeur aan de buitenzijde van het
plein.
Daarnaast wordt voorkeur gegeven aan het opnieuw sluiten van het plein door constructie van een
nieuwe noordelijke pleinwand die qua schaal rekening houdt met de historische gegevenheid van het
19de-eeuwse plein en qua bouwtypologie, gabarit en materiaalgebruik afgestemd is op de
nabijgelegen historische bebouwing, in de eerste plaats het oud gemeentehuis.
Voor het behoud van de bomen wordt er best zo weinig mogelijk ingegrepen in de wortelzone.
Een VTA-controle (Visual Tree Assessment) van de vier waardevolle bomen kan wenselijk zijn om
aantastingen en stabiliteitsproblemen aan het licht te brengen. Dit en andere onderzoeken kunnen
betoelaagd worden met een onderzoekspremie. Op basis van deze studie kunnen verdere
beheersmaatregelen bepaald worden.
Na uitval moet een gelijkaardige boom aangeplant worden. Als de vier bomen tegelijk worden
vervangen, kan overwogen worden opnieuw kastanjebomen aan te planten, bv. met Rode
paardenkastanje (Aesculus × carnea) die beter bestand is tegen de paardenkastanjemineermot
(Cameraria ohridella).
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Beeldmateriaal

Primitieve kadasterkaart, 1826 (Bron: Cartesius)

Groenplaats, westelijke pleinwand, s.d. - Bron: www.erfgoedplus.be
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Groenplaats, westelijke pleinwand, s.d. - Bron: www.erfgoedplus.be.

Groenplaats, westelijke (links) en noordelijke (rechts) pleinwand, s.d. - Bron: www.erfgoedplus.be.
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Groenplaats, noordelijke pleinwand en centraal grasveld met kastanjebomen, 1946 - Bron: KIK.

Groenplaats, noordelijke pleinwand en centraal grasveld met kastanjebomen, 1946 - Bron: KIK.
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Groenplaats, centraal grasveld met hoekbomen en zicht op de noordelijke (links) en oostelijke (rechts)
pleinwand met Rijkspsychiatrisch Centrum, s.d. - Bron: www.erfgoedplus.be.

Groenplaats, zuidelijke pleinwand (bron: KIK, 1946)
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Groenplaats, zicht noordoost

Groenplaats, zicht zuidwest
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Groenplaats, noordelijke pleinzijde.

Groenplaats, oostelijke pleinzijde.
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Groenplaats, zuidelijke pleinzijde.

Groenplaats, westelijke pleinzijde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Groenplaats - straatinleiding

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Groenplaats zonder nummer: perron of kaecke

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
Gedurende eeuwen stond op de Groenplaats1 een perron, een zuil die doorgaans bekroond werd
door een rijksappel maar hier het wapen van het graafschap Rekem draagt. Die afwijkende
vormgeving houdt allicht verband met het feit dat Rekem tot aan de Franse revolutie een
rijksheerlijkheid was die rechtstreeks afhankelijk was van de Duitse keizer en daardoor een bijzonder
statuut genoot. Perrons zijn een typisch fenomeen in het prinsbisdom Luik2 en symboliseren
(stedelijke) vrijheid, autonomie en gerechtigheid. Ze werden opgericht in het centrum van de stad,
op de plaats waar de stad bestuurd werd of waar recht gesproken werd. Zo ook in Rekem waar op de
Groenplaats ’s zondags na de mis aan het perron verordeningen werden afgekondigd, of waar de
vlakbij gelegen schepenbank - Onder de Linden 5 - haar vonnissen publiceerde en het perron ook
dienst deel als kaecke of schandpaal om veroordeelden publiekelijk te straffen.
Toen het graafschap Rekem na de Franse revolutie ophield te bestaan en er in de stad geen recht
meer gesproken werd, verhuisde het perron naar de tuin van het grafelijk kasteel. Vandaag staat het
perron opnieuw op de Groenplaats.
Volgens M. Driessen3 zou het voetstuk van het oude perron dienst doen als sokkel voor het
gietijzeren kruis dat vandaag aan het begin van de Kanaalstraat staat. Delen van de zuil van het oude
perron zouden dienst doen als stootpaal voor de hoekhuizen Herenstraat 12 en Herenstraat 24.
Beschrijving4
Aan de oostzijde van de Groenplaats, op een dubbele, gekasseide trap geplaatst hardstenen perron,
gevormd door een licht verjongende zuil waarop een zittende leeuw, houdende het wapen van het
keizerlijk graafschap Rekem.
Evaluatie
Als symbool van de (stedelijke) vrijheid, autonomie en gerechtigheid in de graaflijke stad Rekem en
als materiële getuige van de rechtspraak aldaar, heeft het perron een belangrijke historische en
symbolische waarde voor Rekem.
Waardering
Bovenlokale waarde
Beheersdoelstellingen
Het perron moet bij een eventuele heraanleg van de Groenplaats, zinvol geïntegreerd worden in het
totaalconcept (zie Groenplaats - straatinleiding). Werken van onderhoud, herstel en herwaardering
aan erfgoedelementen kunnen in aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van
de op dat moment geldende wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap
Onroerend Erfgoed.

1
2

VERBOIS R., Geschiedenis van Rekem en zijn keizerlijk graafschap, Rekem, 1972, p. 212.
Rekem was evenwel niet afhankelijk van de prins-bisschop van Luik.

3

DRIESSEN M., Perrons in het land van Loon, s.l., 1979, p. 20.

4

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Groenplaats 1: kasteeldomein

kasteel
3de afd., sectie B, 509H: bijgebouwtje
3de afd., sectie B, 509T: tuin en hoektoren, 513F2: tuin
3de afd., sectie B, 509V: voormalig ziekenhuis
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Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Het waterkasteel en de hoektoren zijn beschermd als M bij M.B. van 28 september 1994
Vastgesteld bouwkundig erfgoedrelict: ID 972
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde

Historiek1
De oorsprong van het kasteel van Rekem dient gezocht te worden in een Karolingische vesting op
deze plaats; in de 14de eeuw is deze vesting vervallen, en wordt circa 1350 vervangen door een
ovaalvormige burcht van grote afmetingen; deze burcht wordt bewoond tot 1507 en raakt daarna in
verval. In 1597 bouwt graaf Herman d'Aspremont-Lynden een zeer ruim waterkasteel in
Maasrenaissancestijl, waarvan het huidige gebouw slechts een deel is. In 1792 wordt het kasteel door
de Fransen geconfisqueerd, ingericht als hospitaal en als dusdanig gebruikt tot 1795. In deze periode
wordt een groot deel van complex afgebroken, op de nog bestaande gebouwen van het
waterkasteel na. In 1809 wordt het kasteel in gebruik genomen als bedelaarsgesticht waarvoor in
1812-1813 het voorhof verdween ten voordele van een nieuw U-vormige ziekenhuis. Het kasteel
kende een grondige restauratie in 1857, mogelijks dateren de dakkapellenuit die periode.
Van 1904 tot 1920 in gebruik als “Toevluchtshuis”, een zelfbedruipende instelling waarvoor de
terreinen ten noorden van de kasteelsite worden ingenomen voor de uitbouw van de instellingen en
allerhande dienst- en nutsgebouwen rond het kasteel worden opgetrokken. In 1921 in gebruik
genomen als Rijkspsychiatrische instelling, een functie die tot 1981 doorleefde. Het kasteel en het Uvormig ziekenhuis van ca. 1812 staan momenteel leeg, de overige gebouwen werden gerenoveerd
en van een nieuwe bestemming voorzien.

Beschrijving2
De hoektoren van 1607
De hoektoren, 1607 gedateerd op een gesmede ijzeren windvaan, maakte deel uit van de eerste
omwalling en is opgevat als een vierkante, bakstenen toren met verhoogde begane grond onder een
leien tentdak, geleed door een bakstenen kordon en een overhoekse muizentandfries onder de
dakrand. Smalle schietgaten in een Maaskalkstenen omlijsting; de deur en de vensters van de
benedenverdieping zijn latere toevoegingen.

De basis voor de tekst is: Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Kasteel d'Aspremont-Lynden [online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/972 (geraadpleegd op 19 januari 2018).
2
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
1
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Het 17de-eeuwse waterkasteel3
Het kasteel is thans bereikbaar via de administratieve gebouwen aan de zijde van de Groenplaats.
Een klein gedeelte van de oorspronkelijke omgrachting, ten zuiden en ten westen, aan de voet van
de muren bleef bewaard. Van het oorspronkelijke waterkasteel bleven vier vleugels onder leien
bedaking bewaard, met op elke hoek een toren, gegroepeerd omheen een kleine binnenplaats; de
toegang tot het oorspronkelijke complex was onmiddellijk ten noorden van de huidige
noordwestelijke toren. De verdwenen gebouwen strekten zich ten noorden en ten oosten van het
huidige kasteel uit, zodat de huidige noord- en oostvleugel tussen de andere gebouwen lagen,
terwijl alleen de west- en zuidgevels buitenmuren waren, wat thans nog af te lezen is in het gebruik
van Maastrichtersteen voor deze muren, terwijl de binnenmuren in baksteen werden opgetrokken.
De westvleugel is voorzien van twee hoektorens, een leien zadeldak met zes Maastrichterstenen
dakvensters: kruiskozijnen afgelijnd met een entablement voorzien van medaillons en spiraalmotieven;
Maastrichterstenen schoorsteen. De westgevel is een Maastrichterstenen lijstgevel van zeven traveeën
en drie bouwlagen op een Maaskalkstenen plint. Horizontale gevelgeleding door de kordon
vormende, kalkstenen lekdrempels der vensters. Op de eerste bouwlaag, kleine, rechthoekige
vensters in een vlakke, kalkstenen omlijsting met vier licht uitspringende, gebouchardeerde
negblokken; op de tweede bouwlaag, kalkstenen kloosterkozijnen met negblokken, en een sterk
uitspringende, geprofileerde druiplijst met een gebouchardeerde sluitsteen; op de derde bouwlaag,
kalkstenen kloosterkozijnen in een vlakke omlijsting met op regelmatige afstanden geplaatste
negblokken; tussen de bovenvensters, op het kordon, spleetvormige, kalkstenen schietgaten. Houten
kroonlijst op langgerekte, gesculpteerde modillons; hieronder een licht uitspringende, gesculpteerde,
Maastrichterstenen band met dropmotief; tussen de modillons een fries van ruiten en medaillons.
De hoektorens zijn eveneens van Maastrichtersteen, met kalkstenen hoekbanden, plint en kroonlijst,
en dezelfde, horizontale geleding als de westgevel. Pseudo gebogen tentdak (leien) met fraaie,
gesmede ijzeren windvanen, op de noordwestelijke toren versierd met de tweekoppige adelaar van
het Duitse Rijk, op de zuidwestelijke toren met jaartal 1769, tweekoppige adelaar en de leeuw van
Rekem; de daken zijn bovendien voorzien van dakvensters en schoorstenen. Gelijkaardige vensters als
de westgevel, alsook een reeks schietgaten met ronde opening in het midden. Halverwege de
noordwestgevel van de noordwestelijke toren loopt de scheiding tussen het Maastrichterstenen en
het bakstenen gedeelte van het gebouw; waarschijnlijk sloot hier de omheiningsmuur op het kasteel
aan.
De zuidvleugel wordt eveneens door twee hoektorens geflankeerd: schilddak (leien), voorzien van
negen Maastrichterstenen dakvensters. Maastrichterstenen zuidgevel van negen traveeën en drie
bouwlagen, qua opvatting en afwerking zoals de westgevel. Kalkstenen kruiskozijnen op de
bovenverdieping, op de benedenverdieping kalkstenen bolkozijnen met gebouchardeerde,
uitspringende negblokken. De zuidoosttoren heeft een bedaking met dakvensters en schoorsteen; de
zuidgevel is voorzien van kruiskozijnen, de oostgevel van kloosterkozijnen.

De basis voor de tekst is: Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Kasteel d'Aspremont-Lynden [online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/972 (geraadpleegd op 19 januari 2018).
3
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De noordvleugel is afgedekt met een zadeldak (leien) met dakkapellen. De huidige ingang bevindt
zich in de noordgevel; de beide hoektorens zijn hier opgevat als sterk uitspringende hoekrisalieten,
die de centraal geplaatste ingangspoort flankeren; baksteenbouw van twee traveeën (noordgevel van
de noordoostelijke hoektoren) + één travee (westgevel van de noordoostelijke hoektoren) + drie
traveeën (noordgevel) + twee traveeën (oostgevel van de noordwestelijke hoektoren) + twee traveeën
(twee bakstenen traveeën van de noordgevel van de noordwestelijke hoektoren), en twee bouwlagen;
sterk verhoogde begane grond, met hoge, kalkstenen plint, behalve aan de noordoostelijke hoek van
de rechtse hoektoren; gesmeed ijzeren muurankers met krullen. Kalkstenen hoekbanden en kordon
vormende, kalkstenen lekdrempels. Houten kroonlijst op geprofileerde, houten modillons, met
eronder een licht uitspringende, Maastrichterstenen band. Vensters (kruis- en kloosterkozijnen) zoals
hoger beschreven; indien deze muuropeningen niet met druiplijsten zijn afgewerkt, zijn ze voorzien
van een ontlastingsboog van twee rollagen. Het portaal is rondboogvormig, in een geblokte en
gebouchardeerde, rechthoekige omlijsting van hardsteen; zwaar entablement met trigliefen- en met
open fries, bekroond door een geprofileerde druiplijst; hardstenen pui met dubbele kwartslagtrap. De
noordoostelijke hoektoren, onder schilddak (leien), is afgewerkt zoals de overige gevels.
De oostvleugel samen met de aansluitende zuidoostelijke hoektoren, vormen een L-vormig geheel,
opgetrokken

in

baksteen;

zadeldaken

(leien)

voorzien

van

bijzonder

fraai

afgewerkte,

Maastrichterstenen dakvensters (ruiten, medaillons, wapenschilden met het kruis van de familie
Lynden, vleugelstukken en lelies). De zuidgevel van de zuidoostelijke hoektoren telt vijf traveeën, de
oostgevel zeven traveeën, telkens twee bouwlagen op sterk verhoogde begane grond met kalkstenen
plint, voorzien van keldervensters en -deuren, afgewerkt met gebouchardeerde negblokken.
Ordonnantie en afwerking zoals de noordzijde. Alle vensters zijn hier kruiskozijnen, voorzien van zware,
geprofileerde druiplijsten; voor het overige, zie hoger; de twee rechtse benedenvensters van de
zuidelijke zijgevel werden later (?) tot deuren omgevormd.
De binnenplaats is een kleine, grosso modo rechthoekige ruimte. De verschillende bakstenen gevels
tellen twee bouwlagen; gesmede ijzeren muurankers met krullen; houten kroonlijsten op geprofileerde
modillons met Maastrichterstenen band eronder; de daken zijn voorzien van dakvensters en
dakkapellen. De bovenverdiepingen zijn voorzien van identieke muuropeningen: kalkstenen
kruiskozijnen met negblokken, sponningbeloop, geprofileerde tussendorpel en druiplijst; kordon
vormende lekdrempels (omlopend); ontlastingsboog van twee rollagen. De noordgevel telt vijf
traveeën op de benedenverdieping en drie op de bovenverdieping; op de benedenverdieping
bevinden

zich

twee

rijen

kleine,

rechthoekige vensters

van kalksteen,

met

negblokken,

sponningbeloop en ontlastingboog van twee rollagen en een platte laag. Later toegevoegde (?),
rechthoekige deur met negblokken en druiplijst.
De oostgevel telt vijf traveeën; in de gevel bevinden zich drie gevelstenen: links, een gevelsteen met
afbeelding van een urne, datering 1603 en opschrift: HIC IACET COR GENEROSI DNI HERMANI DE
ASPRE. LYND; in het midden een gevelsteen, aangebracht door de Belgische staat, en verwijzend
naar herstellingen en vernieuwingen, uitgevoerd in 1903 en 1911; rechts, een steen met het wapen
van de familie Lynden en datering 1597. De benedenvensters van deze gevel zijn voormalige
kruiskozijnen, waaruit het kruis is verdwenen.
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De zuidgevel telt vijf traveeën; in het midden een fraaie gevelsteen met wapenschild van de familie
d'Aspremont-Lynden-Rekem; de titel "graaf van Rekem" werd vanaf 1623 aan de familie verleend;
sindsdien werd de leeuw van Rekem in het wapenschild van de familie toegevoegd; dit geeft een
terminus post quem voor deze gevelsteen. De benedenverdieping is opengewerkt door middel van
een kalkstenen rondboogarcade, met deuren in de twee uiterste bogen, de andere bogen bevatten
vensters, op een kalkstenen plint met paneel; geprofileerde sokkels en imposten, en drie sluitstenen
per boog, met diamantkopmotief; deze arcade was oorspronkelijk open, het houtwerk is een latere
toevoeging. De westzijde is langer dan de andere zijden (zeven traveeën); in het midden een
gevelsteen met opschrift: POSTCRITATE/ IMP.RUDOLPHUS II CAES. GER. P.F. AUG./ Cum
Baronatum Imperii hunc veterem aevo et bello/ Lapsum attritumque audiret/ Ut is in pristinum
splendorem dignitatemque/ posset restitui/ HERMANO/ ex comitibus de Aspremont/ Lynden
Domino horum/ locorum et Baroni benigne concessit indulcitque/ut omnia huiusce immediati
Sac.Rom.Imp/ Baronatus/iura, regalia, immunitates, privilegia/Signa vetustas vis, fraus delevisset,
oppressisset, intervertisset/ea omnia restituerentur, redderentur/ utiquo optimo iure ante fuissent/ ob
haec indulta et beneficia caesarea excitatus/ idem Hermanus/ hanc arcem labentem aut lapsam/ ex
ovali in meliorem maioremque hanc formam/ redegit, extruxit a fundamentis innovavit/ cum mesaulis
hypaethris et adnunctis aedificiis/ POSTERITAS/ hoc scire te voluit et quisquis haec leges/ Anno Dom
MDXCVII (1597). De benedenverdieping heeft een rondboogarcade, zoals de zuidgevel, doch met
afwisselend een ziende en een blinde boog.
De ziekenhuisvleugel van 1812-1813
De oude gebouwen van het voorhof, bestaande uit een poorttoren, de paardenstallen, het koetshuis,
de duiventoren, … werden in het begin van de 19de eeuw afgebroken en in 1812-1813 vervangen
door een U-vormig hospitaal naar ontwerp van Cavenne (05-09-1809)4. De haakse uitbreiding van de
noordvleugel dateert van ca. 1877, de uitbreiding van de oostelijke vleugel vermoedelijk van eind
19de eeuw5.

Opmetingsplan van 1806 en een plan met de inrichting van het bedelaarsgesticht in het kasteel,
1809 – Bron: Weyns e., e.a., Casle d’Aspremont-Lynden, onuitgegeven verhandeling Centrum
Lemaire, Leuven, 2012-2013, p. 57-58.

WEYNS E. e.a., Castle d’Aspremont-Lynden, projectwerk Raymond Lemaire International Centre for
Conservation, Leuven, 2012-2013, p. 57.
5
Hasselt, Archief van het kadaster, mutatieschets 1878/7; de uitbreiding van de oostelijke vleugel werd pas in
1981 kadastraal geregistreerd: mutatieschets 1981/60.
4
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Witgeschilderd bakstenen gebouw op U-vormige plattegrond met latere uitbreidingen aan de noorden oostvleugel, onder gecombineerde schild- en zadeldaken onderbroken door trapgevels en bedekt
met rode Vlaamse pannen. De bakstenen lijstgevels worden afgelijnd door een band van
Maasstrichtersteen en zijn geopend door grote rechthoekige vensters onder een rollaag met
hardstenen lekdrempels en houten schrijnwerk met kleinhoutverdeling. Aan de binnenkoer enkele
gewijzigde muuropeningen en een éénlaags bijgebouw onder afgesnuit rood pannen zadeldak
bekroond door een smeedijzeren kruis; rechthoekige muuropeningen en een bakstenen rondboognis
met hardstenen dorpel op consooltjes.
Het poortgebouw van 1907
De fiche van het poortgebouw is terug te vinden onder Groenplaats 1 – poortgebouw.
De kasteeltuin
De tuin van het kasteel strekt zich uit tussen het langgerekte poortgebouw met aansluitende tuinmuur
aan de westzijde en het kasteel met de ziekenhuisvleugel aan de oostzijde. Het centrale grasveld
wordt opgedeeld door een breed T-vormige gekasseid pad afgelijnd door betonnen boordstenen en
is aan de noordzijde toegankelijk via een ijzeren poorthek geflankeerd door een ijzeren grille op een
bakstenen voet tussen smalle bakstenen pijlers met hardstenen dekstenen. De zuidzijde wordt deels
afgesloten door een tuinmuur. In de tuin waar geen historische tuinaanleg terug te vinden is, komen
verspreid enkele interessante bomen voor. Een Rode paardenkastanje (Aesculus × carnea) en de
weinig voorkomende soort Geelhout (Cladrastis kentukea) die volgens Beltrees het zesde dikste
exemplaar in Vlaanderen is, werden vermoedelijk in het begin van de 20 e eeuw aangeplant, na de
afbraak van gebouwen rond 1907. Ouder is een fraaie Zomerlinde (Tilia platyphyllos) op de rand van
de slotgracht die vermoedelijk in het midden van de 19e eeuw werd aangeplant. Recentere
aanplantingen zijn onder meer een Magnolia (Magnolia sp.), een Schijncipres (Chamaecyparis sp.) in
een Juniperusmassief en enkele Gewone taxussen (Taxus baccata). Opschot van Valse christusdoorn
(Gleditsia triacanthos) herinnert aan een ouder verdwenen exemplaar. In de tuin staan verschillende
recente siervazen al dan niet op een oudere, hardstenen sokkel. Op de muren van de slotgracht komt
muurvaren (Asplenium ruta-muraria) voor. Van de landschappelijke aanleg die te zien is op
fotomateriaal uit het begin van de 20e eeuw is er niets meer terug te vinden (zie beeldmateriaal).
De smalle en verwaarloosde tuinstrook ten oosten van het kasteel wordt afgeschermd door een 19deeeuws smeed- en gietijzeren spijlenhek tussen ronde gecanneleerde zuiltjes met gepunte bol op een
bakstenen keermuur met hardstenen dekstenen die de kasteeltuin van de dieper gelegen walgracht
afscheidt. Het perceel bevat een vrijstaande zomerlinde (Tilia platyphyllos) alsook een groepje van zes
Zomerlinden (Tilia platyphyllos) waaronder twee smeedijzeren grafkruisen en acht hardstenen
graftekens uit Oud-Rekem werden samengebracht (zie bijlage 1 onderaan de fiche). ). De lindebomen
werden vermoedelijk op het einde van de 19e eeuw aangeplant.
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Waardevolle bomen
3.01. Rode paardenkastanje (Aesculus × carnea), 308 cm, geënt exemplaar
3.02. Geelhout (Cladrastis kentukea), 186 cm, volgens Beltrees op de 6de plaats in Vlaanderen
3.03. Magnolia (Magnolia sp.)
3.04. Schijncipres (Chamaecyparis sp. in Juniperusmassief)
3.05. Zomerlinde (Tilia platyphyllos), 337 cm
3.06. Gewone taxus (Taxus baccata), 207 cm
3.07. Gewone taxus (Taxus baccata)
3.08. Valse christusdoorn (Gleditsia triacanthos), opschot van gevelde boom
3.09. Zomerlinde (Tilia platyphyllos), zes exemplaren waarvan de dikste 279 cm
3.10. Zomerlinde (Tilia platyphyllos), 270 cm
Te verwijderen boom
0.05. Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) op de oever van de Ziepbeek, zorgt
voor concurrentie met de lovergang
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De voormalige tuin van de directeurswoning
De tuin ten zuiden van het waterkasteel is enkel te bereiken via Kanaalstraat 10 en werd ca. 1997
aangelegd door de toenmalige eigenaar ‘Domein Reckheim N.V.’ naar ontwerp van de
gerenommeerde Belgische landschapsarchitect Jacques Wirtz (°1924). Momenteel is de tuin
opgesplitst in twee eigendommen en behoort enkel het oostelijke deel bij het kasteel. Het westelijke
deel van de tuin behoort toe aan de eigenaars van de directeurswoning.
Het ontwerp is achteraan terug te vinden onder bijlage 2.
Voor het ontwerp van de tuin liet landschapsarchitect Jacques Wirtz zich ongetwijfeld inspireren door
de ‘style Duchêne’, genoemd naar de voornaamste exponenten van deze regelmatig-geometrische
'Franse' tuinstijl die onder de Franse tuinarchitecten vader (Henri) en zoon (Achille) Duchêne een
revival kende op het einde van de 19de eeuw.
De tuin op een onregelmatig rechthoekig grondplan is opgebouwd uit twee delen gescheiden door
de toegangsweg naar de woning en bestaat enerzijds uit een strak aangelegde bloementuin rond de
villa en anderzijds uit een streng geometrisch aangelegde (kruiden)tuin met fruitbomen gedomineerd
door een centraal gepositioneerde ronde lovergang met fontein waarop de padenstructuur geënt is,
en door een L-lovergang van haagbeuk (Carpinus betulus) langs de Kanaalstraat en de walgracht,
geleid door een fijne ijzeren constructie.

Evaluatie
De hoektoren van 1607
De restanten van de 17de-eeuwse stadsomwalling en de hoektoren zijn beschermd als monument
omwille van de historische, in casu militair-geschiedkundige waarde: “als getuige van de drievoudige
stadsversterking uit 1607, 1625-1630 en 1638” (verslag KCML).
Het 17de-eeuwse waterkasteel
Kasteel d'Aspremont-Lynden, werd beschermd als monument omwille van het algemeen belang
gevormd door de:
Historische waarde: “als zetel van de graven van Rekem, rechtstreeks afhankelijk van het Duitse Rijk.
De oorsprong dient gezocht te worden in een polygonale vesting waarvan de eerste fase
vermoedelijk uit de 12de eeuw eeuw dateert en waarvan de tweede fase in de 14de eeuw dient
gesitueerd; deze burcht wordt bewoond tot 1507 en raakt daarna in verval. In 1597 bouwt de graaf
Herman d' Aspremont-Lynden een zeer ruim waterkasteel in Maaslandse renaissancestijl, waarvan het
nog bestaande gebouw slechts een deel is. In 1792 wordt het gebouw door de Fransen
geconfisceerd, ingericht als hospitaal en als dusdanig gebruikt tot 1795 ; in deze periode wordt het
grote oorspronkelijke complex grotendeels afgebroken, op de nog bestaande gebouwen na. In 1809
wordt het kasteel in gebruik genomen als bedelaarsgesticht, later als psychiatrische instelling, functie
die het tot voor enkele jaren nog vervulde. Het werd grondig gerestaureerd in 1857.”
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Historische, meer bepaald architectuurhistorische waarde: “uniek voorbeeld van een waterkasteel in
Maasrenaissancestijl, bestaande uit vier vleugels, op elke hoek van een toren voorzien en
gegroepeerd omheen een kleine binnenplaats. De verdwenen gebouwen strekten zich ten N en ten
0 van het huidige kasteel uit. De architectuur biedt eveneens een uitzonderlijke rijkdom aan fraai
uitgewerkte details en bouwonderdelen mergelstenen schoorstenen en dakvensters, mergelstenen
kroonlijst met een fries van ruiten en medaillons, rijk geornamenteerde deur- en vensteromlijstingen,
waarin het ganse gamma der renaissancemotieven-voorkomt (medaillons, spiraalmotieven,
gebouchardeerde negblokken, fraaie druiplijsten, trigliefen en met open friezen, diamantkoppen.”
Sociaal-culturele waarde, meer bepaald de inplanting: “het gebouw met zijn omliggende groenzone
neemt het volledige stadsgedeelte tussen de Kanaalstraat en Onder de Linden in, en is nog voorzien
van een gedeelte van zijn oorspronkelijke omgrachting (ten Z en ten W). Zijn volume en markant
gabariet bepalen in hoge mate het uitzicht van het N.O.-stadsgedeelte.” (verslag KCML)
Het kasteel is momenteel leegstaand, de fundering van de noordoostelijke hoektoren is zwaar
beschadigd waardoor de stabiliteit in gedrang komt.
De 19de-eeuwse ziekenhuisvleugel
Markant voorbeeld van een vroeg 19de-eeuws hospitaal ontworpen door ingenieur F.A. Cavenne voor
de Franse overheid, die op de kasteelsite een bedelaarsgesticht wilde onderbrengen.
Het gebouw is momenteel leegstaand en vervallen.
De kasteeltuin
Ondanks de kasteeltuin geen historische tuinaanleg bewaarde, zijn er toch een aantal waardevolle
bomen aanwezig.
De voormalige tuin van de directeurswoning
Waardevolle tuinaanleg in ‘style Duchêne’ van 1997 van de hand van landschapsarchitect Jacques
Wirtz.

Waardering
De gebouwen: bovenlokale waarde
De kasteeltuin en de tuin van de voormalige directeurswoning: ondersteunende waarde:

Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
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De hoektoren van 1607, het 17de-eeuwse waterkasteel en de 19de-eeuwse ziekenhuisvleugel
Het kasteel en het ziekenhuis staan al vele jaren leeg waardoor het verval stilaan toeneemt. Een
algehele restauratie dringt zich op.
Het strekt tot aanbeveling een algemeen plan van aanpak op te maken waarin alle aspecten van het
bouwkundig erfgoed, het landschappelijk erfgoed en de herbestemming van de gebouwen aan bod
komen. Het is essentieel om hiervoor in overleg te treden met de omringende projecten (zone
Groenplaats, zone Rijkspsychiatrie) om zo tot een geïntegreerde visie te komen over de semiopenbare ruimte.
De kasteeltuin
-Het 19de-eeuwse smeed- en gietijzeren hekken aan de oostzijde van het domein dient op korte
termijn hersteld.
-Er dient een “definitieve” oplossing gezocht voor de 10 graftekens in eigendom van de gemeente
die de laatste jaren al meerdere keren verhuisd zijn.
-Er wordt beste een oplossing gezocht voor het maaiafval dat momenteel gestort wordt onder de zes
linden en tussen de graftekens.
-Spontane opslag tegen het ziekenhuis weghalen.
-Nadenken over een algemene opwaardering. Het is belangrijk om de ingrepen te beperken en alles
onderhoudsvriendelijk te houden. Vrije zichten zijn te behouden.
-De slotgracht en de oeverzones zijn te onderhouden om verruiging en spontane verbossing tegen te
gaan. Op korte termijn dient de Witte paardenkastanje gerooid om de lovergang niet verder te
beschadigen (boom nr. 0.05 op het kaartje).
-Voor het behoud van de bomen wordt er best zo weinig mogelijk ingegrepen in de wortelzone.
Indien toch werken aan de paden noodzakelijk zouden zijn, kan overwogen worden de betonnen
boordstenen te vervangen door natuurstenen exemplaren.
-Een VTA-controle (Visual Tree Assessment) van oude en/of waardevolle bomen is wenselijk om
aantastingen en stabiliteitsproblemen aan het licht te brengen. Dit en andere onderzoeken kunnen
betoelaagd worden met een onderzoekspremie. Op basis van deze studie kunnen verdere
beheersmaatregelen bepaald worden.
-Als waardevolle bomen moeten worden gerooid, kan een ecovelling worden overwogen. Na uitval
moet een gelijkaardige boom aangeplant worden.
-Door eenvoudig een ander maaibeheer toe te passen, kan de aanwezige soortenrijke vegetatie in de
gazons in stand gehouden en versterken worden. Door het maairegime te beperken, het maaisel af
te voeren, de gazons niet te bemesting of te besproeien en geen grondbewerkingen uit te voeren
ontstaan bloemrijke graslanden die niet alleen aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders maar uiteraard
ook voor de bewoners en de wandelaars. Op die manier kunnen de gazons de soortenrijkdom van
glanshavergraslanden benaderen.
-Bemaaiing in de boomspiegel of de kruinprojectie wordt afgeraden om schade aan het wortelgestel
te voorkomen.
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Volgende erfgoedelementen worden erkend als ZEN-erfgoed (afdelingsoverleg d.d. 19 april 2018)
1. Hoektoren eerste stadsomwalling (1607
Zeldzaam bewaarde hoektoren deel uitmakend van de eerste stadomwalling.

2. Rode paardenkastanje (Aesculus × carnea), 308 cm, geënt exemplaar, oorspronkelijk deel
uitmakend van de T-vormige dreef.
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3. Geelhout (Cladrastis kentukea), 186 cm,
Solitaire, beeldbepalende parkboom vermoedelijk daterend ui te het begin van de 20ste
eeuw. Het is een in Vlaanderen zeldzaam voorkomende soort. Op basis van de
gegevensdatabanken van Beltrees is de boom het zesde dikste exemplaar van zijn soort in
Vlaanderen en hoort hij in die zin bij de kampioenbomen van zijn soort.

De voormalige tuin van de directeurswoning
-Het is wenselijkheid om zowel op korte als op lange termijn steeds de homogeniteit van de twee
eigendomsdelen voor ogen te houden en dit zowel qua invulling als qua beheer.
-het westelijke deel van de tuin is dringend aan onderhoud toe. Zeker de lovergangen dienen zo snel
mogelijk gesnoeid te worden om de rondboogvorm te kunnen behouden en de snoeiwonden niet te
groot te maken. Aan de oostelijke zijde ondervindt de lovergang concurrentie van enkele bomen op
de oever van de Ziepbeek. Het verwijderen van deze bomen is aangewezen.
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Beeldmateriaal

De kasteeltuin na 1907. Er is een duidelijke landschappelijke aanleg aanwezig met een vijver, een
brugje en tuinmeubilair in cementrustiek en een paviljoentje. Van deze aanleg is niets bewaard –
Bron: www.delcampe.net.
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De zuidzijde van het kasteel.

De binnenkoer van het 19de-eeuwse ziekenhuis.
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Zomerlinde (Tilia platyphyllos), stamomtrek 337 cm.

De Zomerlindes (Tilia platyphyllos) aan de oostzijde van het kasteel.
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Hoektoren van 1607 en de kasteelmuur aan de Groenplaats / Onder de Linden.

De keermuur ten oosten van het kasteel met giet- en smeedijzeren hek.
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Bakstenen afscheidingsmuur met gietijzeren hekwerk aan de zijde van de Kanaalstraat.
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Bijlage 1. Graftekens in de kasteeltuin
1.Smeedijzeren Iers kruis
Arthur

Vereecke,

2.Smeedijzeren kruis
directeur

Amelia Vanderbrule, echtgenote

weldadigheidsschool, geboren in

van Arthur Vereecke, geboren te

Gent 12.06.1844. Overleden in

Gent, overleden in Rekem op

Rekem 27.05.1900.

19.07.1895

Herkomst:

en

van Marcellus

Vereecke, zoon van Amelia en

Kerkhof

Arthur, overleden in Rekem op

Bedelaarsgesticht (1810 – 1912)

21.10.1896
Herkomst: Kerkhof Bedelaarsgesticht (1810 – 1912)

3.Hardstenen kruis
“Hier

ligt

4.Hardstenen kruis
Brecht

“Hier ligt begraven den vroemen

Lindelove a 1607 ende Catharina

eerbaer Ghis Bolsai ende Jenne

Visscers syn Huisvrouwe rovw a.

Sarto

1617 den 7

kinders. Gestorven den 8 dach

Herkomst:
(989

–

de

begrave

febr”
Parochiaal

1685),

huisvrouw

metten

van september. Anno 1609. Bidt

kerkhof

rondom

sin

Godt voer die siele. Requiescant

de

in pace”

kasteelkerk

Herkomst: parochiaal kerkhof (989 – 1685), rondom de
kasteelkerk
5.Hardstenen kruis

6.Hardstenen kruis

“Hier light begrave Jan Ernens,

“Hier

stadhelder in syne leven tot

Lensen.

Borsen ende Reckem gestorven

september ende Maria Roeben

in ’t jaar 1629 den 9 meert God

sine huisvrouwe, sterf anno 1634.

troost die sielen. Amen. En sijne

Bidt Godt voor die siele”

huisvrouw Marie Alofs”

ligt

Sterf

Herkomst:

Herkomst: Parochiaal kerkhof (989 – 1685) , rondom de

begraven
1632,

parochiaal

Anthon
den

2

kerkhof

(989 – 1685), rondom de kasteelkerk

kasteelkerk.
7.Hardstenen kruis

8.Hardstenen grafsteen

“IHS

“Louise Josephine, epouse de J.

Hier

ligt begraven Jan

Lyndeloff sterf den 6 januari anno

Werner,

1638”

Mendicité, née à Gallais, + 8

Herkomst:
(989

–

parochiaal
1685),

kerkhof

rondom

kasteelkerk
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directeur

Dépot

de

fevrier 1861, 43 ans”
Herkomst:

kerkhof

Bedelaarswerkhuis (1810 – 1912).
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9.Hardstenen grafsteen

10.restant van een hardstenen
grafmonument

“D.O.M. Ter zaliger gedachtenis
van Joannis Ludovicus Mathieu,

Joannis-Ludovicus

rustend

priester-kanunnik.

kapitein

gendarmerie,

geboren

der
te

Peeters,

deken van Peer

Serolent, Frankrijk en overleden

professor in Beringen en Sint-

te Reckheim den 7 april 1886 in

Truiden

den ouderdom van 71 jaren en

pastoor in Heusden

van Joanna Catharina Hendrickx, geboren te Reckheim

overleden te Rekem op 4.11.1894, 73 jaar oud.

21 mei 1818 en overleden te Reckheim den 19
herkomst: parochiaal kerkhof (1685 – 1912) aan de

november 1891”

Groenplaats
Herkomst: parochiaal kerkhof (1685 – 1912) aan de
Groenplaats.

Houten kruis met naamplaatje van
Graaf d’Aspremont-Lynden dat
deel

uitmaakte

van

een

oriëntatieoefening voor kinderen
van de lagere school.
Geen erfgoedwaarde.
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Bijlage 2. Tuinontwerp voor de directeurswoning, Kanaalstraat 10, Wirtz International N.V. 1997.
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Groenplaats 1: voormalig poortgebouw en administratievleugel

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgesteld bouwkundig erfgoedrelict: ID 972
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
De uitgebreide historiek van het kasteeldomein is terug te vinden bij Groenstraat 1: kasteeldomein.
De hoofdingang en administratievleugel van het voormalige Toevluchtshuis - van 1904 tot 1920 op
het kasteeldomein gevestigd -, werd tussen 1904 en 1906 gebouwd ter vervanging van het oude
poortgebouw en de bijhorende kasteelboerderij.1 Het langgerekte volume in neotraditionele stijl
domineert de volledige oostzijde van de Groenplaats en loopt in noordelijke richting door tot aan de
hoektoren van 1607.
Beschrijving2
Imposante vleugel van meer dan 90m lang opgebouwd uit twee bouwlagen en een kelderverdieping
onder een zwart pannen zadeldak met niet minder dan negen decoratief uitgevoerde schouwpijpen,
wordt geaccentueerd door hoger opgetrokken venstertraveeën onder afgesnuit zadeldakje en de
asymmetrisch geplaatste brede poorttravee die uitloopt op een tuitgevel met aandak. Enkel het
zuidelijke deel dat grenst aan de Groenplaats kent een rijkelijke neotraditionele uitwerking, de rest
van de vleugel is op enkele vensters op de bovenverdieping na, nagenoeg blind. Typerend is het
contrasterend kleurgebruik van rode baksteen verlevendigd met blauwe hardsteen voor constructieve
onderdelen zoals onder meer de plint, hoekblokken, kordons, geprofileerde lateien, tussen- en
onderdorpels en poortomlijsting, het wit geschilderde houtwerk van de vensters, kroonlijst en
dakkapellen en de zwarte elementen in ijzerwerk zoals de sierlijk gesmede dakbekroningen en de
diefijzers. Kruisvensters, bolkozijnen en drielichten wisselen elkaar af, in de plint rechthoekige
keldervensters.

Vernieuwd

schrijnwerk

met

kleinhoutverdeling

in

de

bovenlichten.

Brede

korfboogpoort met bewaarde houten poortvleugels waarin een voetgangersdeurtje, smeedijzeren
hang- en sluitwerk en de datering ‘1908’ op de decoratief uitgesneden naald. De twee hardstenen
schamppalen alsook twee gietijzeren lamphouders naast de poort bleven bewaard. In het noordelijke
deel van de vleugel werd een oudere verankerde muur geïncorporeerd, de vensters boven het
hardstenen kordon aangepast en dakvlakvensters toegevoegd.
De achtergevel is over de volledige breedte op een gelijkaardige overvloedige wijze uitgewerkt als
het zuidelijke deel van de voorgevel en werd bijkomend voorzien van een hardstenen bogengalerij en
in de poorttravee van een smeedijzeren hekken en een ijzeren wijzerplaat onder een houten luifeltje in
de top.
De zijgevels met hardstenen aandaken op dito schouderstukken lopen uit op een robuuste schouwpijp
die risalietvormig neerdaalt op een geprofileerd consooltje; twee flankerende vensters in de top.
De tuin wordt besproken bij Groenstraat 1: kasteeldomein.
Evaluatie
De site van de voormalige ‘Rijkspsychiatrische Inrichting’ is een vrijwel intact bewaarde materiële
getuige van de wijze waarop de Belgische Staat doorheen de 19de- en 20ste eeuw haar sociale rol
invulde door de oprichting van gesloten, al dan niet zelfbedruipende, instellingen. Het ensemble van
in verschillende fases en voor verschillende doeleinden opgetrokken gebouwen en paviljoenen die
achtereenvolgens dienst deden als Bedelaarsgesticht (1830-1891), Rijksweldadigheidsschool (1981-

1
2

Geregistreerd op het kadaster in 1907: Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1907/42
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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1904), Toevluchtshuis (1904-1920) en Rijkspsychiatrische Inrichting heeft een grote historische,
sociaal-culturele en documentaire waarde.
Binnen het geheel van de voormalige staatsinstelling neemt het ca. 1906 gebouwde monumentale
poortgebouw en administratievleugel in rijkelijk uitgewerkte neotraditionele stijl een essentiële plaats
in, niet enkel binnen de interne organisatie van het toenmalige ‘Toevluchtshuis’ (1904-1920) maar
zeker ook als visitekaartje naar de buitenwereld toe en als beeldbepalend element langsheen de
Groenplaats en Onder de Linden.
Waardering
Bovenlokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
De plaatsing van bijkomende dakkapellen of dakvlakvensters is niet mogelijk.
Beeldmateriaal

Postkaart van voor 1920 – Bron: www.erfgoedplus.be.
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Groenplaats 2: Museumkerk Sint-Pieter

Juridische toestand
Beschermd als monument bij koninklijk besluit van 12 augustus 1969
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek1
De oorsprong van de Sint-Pietersparochie klimt op tot 989 wanneer binnen de kasteelmuren de
eerste kapel wordt opgericht. In 1231 wordt deze kapel vervangen door een kerk. Een jaar later
schenkt de heer van Rekem het patronaatsrecht aan de abdis van Hocht, in 1261 overgedragen aan
de zusters norbertinessen. De kerk wordt in 1400 door de Luikenaren verwoest en in 1493 hersteld.
Herman van Lynden laat de kerk op zijn kosten herstellen in 1590 na de Spaanse belegering van
1579. In 1640 wordt de kerk vernieuwd na de Franse invallen van 1638, toen de kerk door brand
zwaar werd beschadigd. De bouw van een nieuwe kerk buiten de kasteelmuren begint in 1707, maar
nog hetzelfde jaar worden de werken stilgelegd. In 1722 wordt het werk hervat en de kerk voltooid.
In 1755 brandt de kerk af en wordt in 1773 hersteld. De sacristie wordt bijgebouwd in 1775. In 1956
verliest de kerk haar functie, en wordt ingericht als gemeentelijk museum. Het grootste gedeelte van
het meubilair blijft er bewaard.
Beschrijving2 3
De plattegrond beschrijft een vierkante centraalbouw met noord-zuidoriëntatie. Voorstaande,
vierkante noordtoren, een zeer kort schip met transept, en koor van één rechte travee met vlakke
sluiting, geflankeerd door sacristiëen. Bakstenen gebouw met afwerking van kalksteen en
Maastrichtersteen. Vierkante noordtoren van baksteen; vijf geledingen, gescheiden door één
kalkstenen en voorts mergelstenen lijsten; klokvormige bekroning met naaldspits (leien). Ellipsvormige
vensters in Maastrichterstenen omlijsting met gesculpteerde sluitstenen. Aan alle zijden een
rondbogig

galmgat

met

licht

uitspringende

sluitstenen

en

imposten.

Neoclassicistisch

rondboogportaal in een rechthoekige omlijsting van geprofileerde hardsteen met verdiepte panelen
op de posten en zwikken; de posten zijn opgevat als pilasters met lijstkapitelen; gesculpteerde
sluitsteen; entablement met geprofileerde druiplijst. De toren is verbonden met de kerk door middel
van schuin geplaatste muren met elk een oculus, in kalkstenen omlijsting met regelmatig geplaatste
negblokken. Bakstenen schip op kalkstenen plint; schilddak (leien); houten kroonlijst op klossen. Aan
de oost- en westzijde een hoog rondboogvenster in kalkstenen omlijsting met negblokken.
Westelijke sacristie met vensters van hergebruikt materiaal. Westgevel met kruisbeeld onder zadeldak.
Evaluatie
De Sint-Pieterskerk werd op 12 augustus 1969 als monument beschermd omwille van de historische
en artistieke waarde.
Voor een gedetailleerde evaluatie van de erfgoedwaarden van de Sint-Pieterskerk, zie het
beheersplan “Museumkerk Sint-Pieter”.
Waardering
Bovenlokale waarde
Beheersdoelstellingen

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Parochiekerk Sint-Pieter [online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/971 (geraadpleegd op 19 januari 2018). Voor een gedetailleerde
historiek, zie het beheersplan “Museumkerk Sint-Pieter”.
2
Idem. Voor een gedetailleerde beschrijving, zie het beheersplan “Museumkerk Sint-Pieter”.
3
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
1

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Groenplaats 2 - Museumkerk Sint-Pieter

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Voor gedetailleerde beheersdoelstellingen, zie het beheersplan “Museumkerk Sint-Pieter”.
Beeldmateriaal

Sint-Pieterskerk, 1946 - Bron: KIK
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Groenplaats 4: oud gemeentehuis

Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Het burgerhuis is beschermd als monument bij M.B. van 28 september 1994
Achteraan de tuin bevindt zich de stadswal, beschermd als monument op 29 september 1994
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 973
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
Dit laatclassicistisch, heden alleenstaand dubbelhuis, door middel van muurankers “1820”
gedateerd, deed dienst als gemeentehuis en jongensschool tot in 1859, toen aan de kruising van de
Herenstraat en Onder de Linden een nieuw gemeentehuis met gemeenteschool gebouwd werd (zie
Kanaalstraat 9-11).1 Het pand, aan de noordzijde geflankeerd door de pastorie, werd omstreeks
18592 bescheiden uitgebreid aan de tuinzijde. Rond 18683, werd het tegen de zuidelijke zijgevel
aanpalende gebouw afgebroken - vermoedelijk het oorspronkelijke schoolgedeelte - waarvan
bouwsporen vandaag nog steeds het silhouet tonen. Het vrijgemaakte perceel werd bij het perceel
van het gemeentehuis gevoegd en van de Groenplaats afgesloten door een bakstenen tuinmuur,
zoals zichtbaar op een oude prentkaart die de veemarkt op een kermisdinsdag toont, een traditie die
tot in 1939 bleef bestaan. Wanneer het aanpalende dienstgebouw met korfboogport gebouwd werd,
werd niet geregistreerd door het kadaster, maar het stond er al omstreeks gebruik dat tot in waarin
allicht toen al de korfboogpoort toegang gaf tot de tuin. Het achterliggende gebouw werd echter
pas in 20124 geregistreerd, toen de woning daar werd uitgebreid.
Beschrijving5
Het witgekalkte, bakstenen breedhuis bestaat uit vijf traveeën en twee bouwlagen onder een pseudomansardedak waarin twee dakkapellen zijn geplaatst. De door middel van muurankers “1820”
gedateerde lijstgevel op beschilderde, hardstenen plint met ovaalvormige keldergaten heeft een
geaccentueerde middentravee die uitloopt op een puntgevel met rondboogvormig dakvenster in een
(gecementeerde?) plattebendomlijsting. In het midden staat een getoogde deur met bovenlicht en
roedeverdeling in een rechthoekige omlijsting van beschilderde hardsteen en voroafgegaan door twee
hardstenen treden. De vensters zijn eveneens getoogd en gevat in een beschilderde rechthoekige
hardstenen omlijsting met licht uitspringende lekdrempel. Op de benedenverdieping zijn de vensters
beluikt. De rechter zijgevel met aandak is gecementeerd .De linker zijgevel met aandak bevat een
dubbele rij muurvlechtingen die wijzen het gesloopte aanpalende gebouw. Aanpalend, eenlaags
volume (vandaag garage) van een travee met een brede korfboogpoort onder een zwart pannen
schilddak. Links van het koetshuis: bakstenen tuinmuur met gecementeerde plint en hardstenen
deksteen waarin een houten poort tussen gecementeerde pijlers met hardstenen deksteen als
toegang tot de tuin.
Oorspronkelijke deur met bovenlicht, behouden vensterluiken en smeedijzeren voetenschraper.
Vernieuwd schijnwerk voor de vensters.
Evaluatie
Enig resterend voorbeeld van de vroeg-19de-eeuwse huizen die eertijds de Groenplaats omsloten.
Goed bewaarde en daardoor authentieke woning van het breedhuistype, gekenmerkt door enerzijds
de geaccentueerde middentravee met puntgevelbekroning, en anderzijds de horizontaliserende
geleding van hardstenen plint, de registers van getoogde vensters met lekdrempels en de kroonlijst.

MAESSEN, M., Groenplaats 4, onuitgegeven bijdrage.
Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1859/8.
3
Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1868/21.
4
Idem, mutatieschets 2012/15.
5
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
1
2
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Voorts typerend is de nu vrijstaande ligging met tuin aan de zuidzijde, van het openbaar domein
gescheiden door de tuinmuur met houten poort.
De achtertuin bewaart nog restanten van de 17de-eeuwse stadsomwalling beschermd als monument
omwille van de historische, meer bepaald militair-geschiedkundige waarde:
“Als getuige van de drievoudige stadsversterking uit 1607, 1625-1630 en 1638” (verslag KCML).

Waardering
Bovenlokale waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Daarnaast dient het algemene voorkomen en de historische typologie van de half-vrijstaande woning
met zij- en achtertuin behouden. Tegen de blinde noordelijke zijgevel kan gebouwd worden. Het
dakvlak blijft gesloten.
Beeldmateriaal

Groenplaats vóór 1939 - Bron: M. Maesen, Rekem in Oude prentkaarten II, Rekem, 1980, ill. 16.
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Groenplaats ca. 1946 - Bron: www.erfgoedplus.be.

Groenplaats ca. 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed.
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Groenplaats 6

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Achteraan de tuin bevindt zich de stadswal, beschermd als monument op 29 september 1994
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Beschrijving
Nieuwbouw geregistreerd in 19891 en gebouwd op de plaats waar vroeger een diephuis stond,
waarvan de oorsprong allicht tot de 17de eeuw opklimt en dat volgens het primitief kadasterplan uit
1826 gebouwd werd langsheen een nu gedempte open gracht.
Evaluatie
De woning heeft geen erfgoedwaarde. De achtertuin bewaart nog restanten van de 17de-eeuwse
stadsomwalling beschermd als monument omwille van de historische, meer bepaald militairgeschiedkundige waarde:
“Als getuige van de drievoudige stadsversterking uit 1607, 1625-1630 en 1638” (verslag KCML).
Waardering
Indifferente waarde
Beheersdoelstellingen
Het aanbrengen van een bleke kalleilaag - een referentie naar de veelal gekalkte maar verdwenen
historische bebouwing langsheen de Groenplaats - zou de historische en architectuurhistorische
waarde van het plein versterken. Het dakvlak blijft gesloten.
Beeldmateriaal

Groenplaats, westelijke pleinwand, s.d. - Bron: www.erfgoedplus.be

1

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1989/21.
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Herenstraat - straatinleiding

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
Historiek1
Gedeelte van de oost-west-hoofdas van de stad, ten oosten uitlopend op de Kanaalstraat en ten
westen op de Patersstraat, voorheen van laatstgenoemde afgesloten door de Middel- of
Ferdinandpoort, later Aspremont- (1678, 1698, 1788) of Isabellapoort (1706, 1744) genaamd, in 1638
gebouwd door graaf Ferdinand d'Aspremont-Lynden als deel van de derde omwalling; deze poort lag
tussen die van het kasteel ten oosten en die van de Walstraat ten westen; ze werd in 1836 afgebroken.
Nadat in het begin van de 17de eeuw de gronden rondom de huidige Herenstraat drooggelegd werden
en bouwrijp gemaakt, verschenen de eerste woningen, waarvan de patriciërswoningen Herenstraat 1
en 7-9 vandaag nog resten. Volgens het amendement van 19 december 1678 diende de woning
Herenstraat 1 als voorbeeld voor nog te bouwen woningen aan de Herenstraat: “Binnen de muren op
de Grote Straat, vanaf de poort van Aspremont, alwaar de weduwe Claude Pertat woont, tot aan de
Maaspoort, moeten alle huizen gebouwd worden naar model en hoogte van de huizen van secretaris
Willem Craenen en Jan Meyers, namelijk met twee verdiepingen, stenen voorgevel met leien- of
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/100169, geraadpleegd op 26 januari 2018 en
aangevuld.
1
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
pannendak.”2 Deze bouwvoorschriften bleven nog lang gehandhaafd, zo blijkt uit latere
amendementen en het hedendaagse gevelbeeld van de Herenstraat.
Beschrijving3
De straat heeft regelmatige rooilijnen, en is breder dan de aansluitende Kanaal- en Patersstraat, zodat
het geheel een pleinvormig karakter krijgt. De gesloten gevelwanden bestaan er uit enkele 17deeeuwse patriciërshuizen tussen 18de-, 19de- en vroeg 20ste-eeuwse burgerhuizen, hier en daar met een
poort leidend naar achterliggende dienstgebouwen of een stadsboerderij. Markante gebouwen zijn
het voormalig hotel "De Roomse Keizer" (nummer 1), gelegen op de hoek met Oude God, het
herenhuis met aanhorigheden op de hoek met de Engelenstraat (nummer 12), het imposante,
neoclassicistische herenhuis nummer 18, en het diephuis van de voormalige stadshoeve op de hoek
met de Engelenstraat (nummer 21).
Het is met zekerheid geweten dat de Herenstraat in de eerste helft van de 18de eeuw4 al verhard was
met kasseien en voorzien van stoepen met hardstenen boordstenen. Vóór elke woning lag een semiprivate stoep - de overgang tussen het private en het publieke domein - die door de bewoner moest
onderhouden worden5 en mocht afgewerkt worden naar believen. Die individueel afgewerkte stoepen
gaven aan het straatbeeld een gevarieerd beeld en sloten aan bij een brede publieke stoep waartussen
de ietwat lager gelegen straat. Omstreeks de jaren 1920 was de Herenstraat bijkomend voorzien van
wat vandaag een ventweg zou heten: een aparte rijstrook voor de huizen aan de zuidelijke (pare). Deze
straatindeling verdween in de tweede helft van de 20ste eeuw en daarmee ook de individuele stoepen,
waarvan er in de Herenstraat vandaag nog maar één voorbeeld rest - zij het in gewijzigde toestand -,
namelijk voor de woning Herenstraat 12. Voor zover geweten, stonden in de Herenstraat nooit bomen.
Die waren allicht gereserveerd voor betekenisvolle plaatsen, als groenaccent. Momenteel zijn aan
weerszijde van de straat Gewone platanen (Platanus × hispanica, mogelijk cultivar) aangeplant (nr. 0.19
op het algemeen plan van houtige beplanting, bijlage 2).
Evaluatie
Als hoofdstraat van Oud-Rekem heeft de Herenstraat een voornaam karakter dat zich vooral
manifesteert door de bebouwing die goed bewaard is en homogeen oogt als geheel van twee
bouwlagen hoge bakstenen volumes met pannen zadeldaken. Het historische karakter van de straat
werd echter negatief beïnvloed door de recente straataanleg die bestaat uit gezaagde kasseien, in
ruitpatroon, in zes stroken tussen hardstenen banden en vlak gelegd. De recente straataanleg geeft
aan het straatbeeld een zeer lineair en uitgesproken vlak karakter. Daarnaast is het betreurenswaardig
dat de individuele stoepen verdwenen.
Beheersdoelstellingen
Om het 19de-eeuwse stadsbeeld zo goed mogelijk te bewaren en de beeldkwaliteit van het
beschermde stadsgezicht te handhaven en te versterken is het belangrijk om bij toekomstige

VERBOIS. R., Geschiedenis van Rekem en zijn keizerlijk graafschap, Rekem, 1972, p.211-212.
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/100169, geraadpleegd op 26 januari 2018 en
aangevuld.
4
R. Verbois maakt gewag van herstellingen aan de straten in 1766 door middel van keien uit de Maas, die met
toestemming van de abdis van Hocht in Herbricht op de Maasoever mochten geraapt worden. VERBOIS R.,
Geschiedenis van Rekem en zijn keizerlijk graafschap, Rekem 1972, p. 207.
5
VERBOIS R., Geschiedenis van Rekem en zijn keizerlijk graafschap, Rekem 1972, p. 207.
2
3
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herinrichting van de openbare ruimte een globaal plan op te maken dat heel de stadskern van OudRekem beschouwt en de historische vormgeving en materialen als uitgangspunt neemt. Voor de
bestrating wordt het gebruik van historische materialen ten zeerste aanbevolen. Als dat niet mogelijk
is, worden materialen gebruikt met een gelijkaardige uitstraling. Het behoud van de nog resterende
semi-private stoep voor het pand Herenstraat 12 is absoluut prioritair en het opnieuw aanleggen van
semi-private stoepen wordt aanbevolen.
Beeldmateriaal

Herenstraat, ca. 1920 - Bron: www.erfgoedplus.be

Herenstraat, ca. 1920 - Bron: www.delcampe.net
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Herenstraat, onpare zijde

Herenstraat, pare zijde
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Herenstraat 1: de Roomse Keizer

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Het burgerhuis is beschermd als monument bij M.B. van 28 september 1994
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 974
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
Het burgerhuis in Maasstijl werd in 1628 of 16401 gebouwd als drossaard woning voor Jan Meyers,
zogenaamd Op de Stein, en zou volgens de bouwvoorschriften in het amendement van 19 december
1678 van graaf Frans Gobert d’Aspremont dienen als voorbeeld voor de nieuw te bouwen woningen
tussen de Maaspoort - vandaag Uikhoverpoort - en de poort van Aspremont die aan het einde van de
Herestraat stond. In 17502 werd het gebouw door graaf Jan-Gobert d’Aspremont-Lynden gekocht als
woning voor de rentmeesters. Rond die periode werd het huis uitgebreid, wat nu nog steeds
zichtbaar is in de voorgevel, door de natuurstenen hoekketting tussen de eerste en de tweede travee
van links.3 Tegelijk werden in de westelijke gevel de kruisramen verlaagd, allicht om het geheel een
homogeen uitzicht te geven.4 Wegens een toename van het bezoek van zijn adellijke vrienden
veranderde de graaf het in 1772 in een hotel met als naam De Roomse Keizer. In 1779 werd de
woning verkocht als particulier bezit en deed daarna lang dienst als jeneverstokerij. 5 Vanaf 18916
kreeg het de functie van apotheek en dokterskabinet van de familie Humblé. Allicht werd toen de
voorgevel van het gebouw voorzien van een decoratieve gevelcementering. Hier bevond zich een
originele apotheek die van 1859 tot 1891 gevestigd was in de Paterstraat 41. Toen dokter Gerard
Humblé het apotheekinterieur erfde van drogisterij Maes, bracht hij het over naar de Herenstraat 1.
Na de dood van Frans Humblé schonk zijn weduwe de apotheek en de instrumenten van de
dokterspraktijk in 1985 aan de vzw Renovatie Rekem waar deze nu in de Museumapotheek op de
Groenplaats te bezoeken is.7 Tijdens de laatste renovatiecampagne werd de gevel ontdaan van zijn
cementering.
Beschrijving8
Rechthoekig dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak van zwarte Vlaamse
pannen dat uitloopt op een houten kroonlijst. Het betreft een verankerde bakstenen lijstgevel in
Maasstijl met gebruik van Maastrichtersteen voor de hoekkettingen, de speklagen en de fries.9 De plint
uit maasklaksteen bevat steekboogvormige keldergaten. De gevel is opengewerkt met acht vensters
met houten schrijnwerk en bevat een maaskalkstenen negblokomlijsting en maasklakstenen platte
bandomlijsting voor het aangebouwde gedeelte. Boven de rechthoekige houten deur met bovenlicht
en maasklakstenen omlijsting bevindt zich een neoclassicistische, geornamenteerde sluitsteen met
bloemmotief. Onderaan staat een kalkstenen trap. De verankerde bakstenen linker zijgevel met
muurvlechtingen en aandak is in de eerste bouwlaag opengewerkt met een venster en houten deur voorafgegaan door drie recenter treden -, beide onder een maaskalkstenen latei. Ernaast, een
blindvenster met maaskalkstenen latei. Rechthoekig zoldervenster onder houten latei. In de
rechtergevel bleef een Maaskalkstenen aandak bewaard. De achtergevel met dakoversteek op klossen
heeft hetzelfde uitzicht als de voorgevel en is opengewerkt met een kruisvenster en vensters met
MAESEN, M., Herenstraat 1, onuitgegeven bijdrage.
Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Burgerhuis De Roomse Keizer [online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/974 (geraadpleegd op 26 januari 2018).
3
Geregistreerd in 1899: Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1899/14.
4
MAESEN, M., Herenstraat 1, onuitgegeven bijdrage.
5
Idem.
6
Idem.
7
Informatiefolder van de Museumapotheek Dr. Humblé, Rekem.
8
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
9
Oorspronkelijk was de fries allicht voorzien van natuurstenen klossen, zoals ook het geval bij de panden
Herenstraat 7-9 en het pand Grote Kerkstraat 31 in Maaseik (zie verder bij ‘beeldmateriaal’).
1
2
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maaskalkstenen omlijsting. Het schrijnwerk van de vensters en de zijdeur werd vervangen.
Evaluatie
Het pand Herenstraat 1 werd beschermd als monument omwille van de:
Historische waarde: “Als voormalig hotel "De Roomse Keizer", in 1710 gebouwd door Drossaard
Coolen, in 1750 door graaf Jan-Gobert gekocht als woning voor de rentmeesters ; tussen 1772 en
1779 in gebruik als hotel. Vanaf 1879 heeft het gebouw de functie van dokterskabinet en apotheek,
waarvan de hele inboedel bewaard is.
Historische, meer bepaald architectuurhistorische waarde: als gebouw uit 1710 in Maasstijl met
huidige laatclassicistische gevelordonnantie uit het einde van de 18de-begin 19de eeuw en
cementering met neoclassicistische ornamenten uit het einde van de 19de eeuw.
Sociaal-culturele, meer bepaald intrinsieke waarde: Gezien het gave 19de-eeuwse interieur van de
apotheek.” (verslag KCML)
Voorts fraai en goed bewaard voorbeeld van een 17de-eeuwse patriciërswoning. Typisch zijn enerzijds
het decoratieve

materiaalgebruik van wit/gele natuursteen, blauwgrijze Maastrichtersteen, rode

baksteen en zwart geschilderde (sier)muurankers, en anderzijds de in de voor- en zijgevel afleesbare
bouwfases van het pand. Het authentieke pand is voorts beeldbepalend omwille van zijn hoekligging
en als dusdanig zichtbaar silhouet.
De in het beschermingsbesluit vermelde 19de-eeuwse neoclassicistische gevelcementering werd
verwijderd en de inboedel van de apotheek bevindt zich niet meer in situ.
Waardering
Bovenlokale waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het dakvlak blijft gesloten.
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Beeldmateriaal

Herenstraat 1-3, 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed

Maaseik, Grote Kerkstraat 31
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Herenstraat 3: In de Witten Engel

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
Reeds op het primitief kadasterplan van 1826 figurerend pand, genaamd In de Witten Engel met een
vermoedelijk tot de 17de eeuw opklimmende kern. Volgens de bouwvoorschriften in het amendement
van 19 december 1678 van graaf Frans Gobert d’Aspremont diende het pand als voorbeeld voor de
nieuw te bouwen woningen tussen de Maaspoort - vandaag Uikhoverpoort - en de poort van
Aspremont die aan het einde van de Herenstraat stond. Die woningen moesten allemaal twee
bouwlagen tellen, een stenen gevel hebben en een zadeldak dat met leien of met pannen bedekt
was. Het pand dat in 1678 op het perceel van Herenstraat 3 stond, was dus niet het huidige. Dat
pand brandde af en werd vermoedelijk in 1829 - het opschrift op de gevel - heropgebouwd in de
staat zoals het er vandaag nog staat, met drie bouwlagen maar voorts volledig volgens de 17 deeeuwse voorschriften die nog lang de standaard bleven. Op de invoeging van de garage na, bleef
het hoofdvolume van het pand sindsdien ongewijzigd. In 1915 registreerde het kadaster een
uitbreiding aan de tuinzijde.1
Beschrijving2
Dubbelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen, mogelijks oorspronkelijk twee, onder een zadeldak
van zwarte mechanische pannen met houten kroonlijst. De witgeschilderde bakstenen lijstgevel is
verankerd met een muuranker met krullen en staat op een gecementeerde, grijs geschilderde plint.
De gevel is opengewerkt door rechthoekige vensters met een beschilderde hardstenen omlijsting en
recente houten luiken op de begane grond. De rechthoekige deur heeft een beschilderde hardstenen
omlijsting en de trekbel uit hout. Aan weerszijden van de deur bevinden zich twee recente lantaarns
en boven de deur is een gietijzeren vlaggenstokhouder met vlag bevestigd. Rechts van de deur staat
een vernieuwde garagepoort met een gecementeerde latei en rechtstanden. Volledig vernieuwd
schrijnwerk.
Evaluatie
Goed bewaard en representatief voorbeeld van een verzorgde burgerwoning die volgens het
amendement van 19 december 1678 een voorbeeldfunctie had voor de nieuw te bouwen woningen
in het stadscentrum en als dusdanig een belangrijke lokale waarde heeft.
Waardering
Lokale waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het dakvlak blijft gesloten.

1
2

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, 1915/16.
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Beeldmateriaal

Herenstraat 3, ca. 1980 - Bron: www.erfgoedplus.be.
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Herenstraat 4

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 976
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
Al op het primitief kadasterplan van 1826 figurerende constructie waaraan een uitbreiding aan de
tuinzijde werd geregistreerd in 1880.1 Het huidig uitzicht dateert uit het einde van de 19 de eeuw of
begin 20ste eeuw.2
Beschrijving3
Het enkelhuis met deur aan de rechterkant bestaat uit twee traveeën en twee bouwlagen onder een
zadeldak van Vlaamse pannen. Links en rechts van het dak bevinden zich twee aandaken. De
bakstenen gevel staat op een gecementeerde plint en is opengewerkt met drie licht getoogde
vensters met oorspronkelijk houten schrijnwerk met kleinhouten onder een getoogde en verankerde
ontlastingsboog met hardstenen lekdrempel. Het venster van de benedenverdieping is beluikt. De
houten beplankte deur met rechthoekig bovenlicht wordt voorafgegaan door twee hardstenen treden
en heeft een getoogde en verankerde ontlastingsboog. Gietijzeren deurgreep met bloemmotief.
Boven de deur hangt een lantaarn.
Evaluatie
Goed bewaarde stadswoning, getypeerd door een eenvoudige maar verzorgd voorkomen. Het
behouden schrijnwerk - een zeldzaamheid in Oud-Rekem - versterkt de erfgoedwaarde van het pand
en geeft het een authentiek karakter.
Waardering
Lokale waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het dakvlak blijft gesloten.

Hasselt, Archief van het Kadatser, 1880/4.
MAESEN, M., Herenstraat 4, onuitgegeven bijdrage
3
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
1
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Herenstraat 4, ca. 1980 - Bron: www.erfgoedplus.be.
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Herenstraat 5

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde en deels parkgebied
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Historiek
Al op het primitief kadasterplan van 1826 figurerende constructie die in de 19de eeuw bij het
aanpalende pand Herenstraat 7 hoorde en eertijds voorzien was van een poort, waarvan vandaag
enkel nog een deel van de ontlastingsboog en sluitsteen resten. Beide panden werden kadastraal
gesplitst in 1900.1 Allicht werd toen de koetspoort gedicht en ontstond de huidige ordonnantie. Een
foto uit de jaren 1980 toont dat de gevels van beide woningen tot op het moment van de opname
voorzien waren van een nu verwijderde neoclassicistische cementering met schijnvoegen,
vermoedelijk daterend van na de opsplitsing van beide panden. Verdere verbouwingen zijn
geregistreerd in 1915, 1941 en 2003 waarbij telkens de achterbouw verder werd verdeeld of
gewijzigd.2
Beschrijving3
Enkelhuis bestaande uit twee traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak van mechanische rode
pannen. De bakstenen lijstgevel heeft een lage hardstenen plint waarin een latei met sporen van
diefijzers werd hergebruikt en wordt beëindigd door een eenvoudige houten bakgoot. De gevel is
opengewerkt met drie T-vensters met een verankerde getoogde ontlastingsboog en een bakstenen
lekdrempel. De deur met recent schrijnwerk en bovenlicht onder een getoogde ontlastingsboog
,wordt voorafgegaan door drie hardstenen treden. Het baksteenparement toont de restanten van een
vroegere poort: een ontlastingsboog met hardstenen sluitsteen en impost. Vernieuwd schrijnwerk van
deur en vensters.
Evaluatie
Ogenschijnlijk 19de-eeuwse constructie waarvan de gevel de bouwgeschiedenis van het pand
weerspiegelt en als dusdanig de architectuurhistorische waarde van het pand illustreert.
Waardering
Ondersteunende waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het dakvlak blijft gesloten.

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1900/8.
Idem, mutatieschets 1915/16, 1941/4 en 2003/37.
3
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
1
2
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Herenstraat 5

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beeldmateriaal

Herenstraat 5 (deels, links), 7 en 9 ca. 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed
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Herenstraat 5

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Herenstraat 6

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 977
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Herenstraat 6

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Deze stadshoeve staat op de plaats waar vroeger het Kamerlinckhof stond dat bewoond werd door
Jan Vanderhallen, kamerheer van de Hertog van Brabant en schout van Rekem van 1491 tot 1511.1
Het volume van het pand oogt 18de-eeuws, het huidige voorkomen van de lijstgevel - getypeerd door
steekboogvormige muuropeningen en vensters met lekdrempels - midden-19de-eeuws. Aanpassingen
aan de bijgebouwen van de hoeve zijn geregistreerd in 1901.2
Beschrijving3
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak van rode Vlaamse pannen tussen
aandaken. De bakstenen gevel wordt getypeerd door een korfboogvormige poort met hardstenen
sluitsteen en dito imposten uiterst links in de gevel en door steekboogvormige vensters van
verschillend formaat met trapeziumvormige sluitsteen in blauwe hardsteen en dito lekdrempel.
Steekboogvormige deur met bovenlicht, hardstenen sluitsteen, neuten en trede. Links en rechts van
de deur hangen twee lantaarns. Op de sluitsteen van de poort is het stadswapen van Rekem
aangebracht. Vervangen schrijnwerk van vensters, deur en poortvleugels.
Evaluatie
Op de historisch en archeologisch interessante site van het Kamerlinckhof gelegen, gerenoveerde
stadsboerderij met eenvoudig voorkomen die getuigt van het agrarisch-residentieel karakter dat de
kern van Oud-Rekem eeuwenlang had. Als dusdanig typologisch interessante getuige van het
architectuurhistorische patrimonium van Oud-Reken.
Waardering
Ondersteunende waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het dakvlak blijft gesloten.

MAESSEN, M., Herenstraat 6, onuitgegeven bijdrage.
Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, 1901/9.
3
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
1
2
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Herenstraat 6

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
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Herenstraat 6

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beeldmateriaal

Herenstraat 6 – Bron: www.erfgoedplus.be

Herenstraat 6, 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed.
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Herenstraat 6

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Herenstraat 7-9

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Het huis is beschermd als monument bij M.B. van 28 september 1994
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 978
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde en deels parkgebied

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Herenstraat 7-9

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Het pand De Zevende Hemel, klimt op tot de 17de eeuw en vormde in oorsprong één geheel met
nummer 9. Het was allicht een patriciërswoning zoals de woning Herenstraat 1. Het geheel was bij
optekening van het primitieve kadasterplan in 1826 al in twee eigendommen of woningen
opgesplitst. Op dat moment hoorde de huidige woning Herenstraat 5, als dienstgebouw bij het
pand Herenstraat 7 (zie Herenstraat 5). Toen dat in het begin van de 20 ste eeuw kadastraal afgesplitst
werd van de woning Herenstraat 7, werd allicht de neoclassicistische gevelcementering met
schijnvoegen aangebracht die nog zichtbaar is op een foto uit de jaren 1980 (zie ‘Beeldmateriaal’) en
na 1996 verwijderd werd1. De nog bewaarde gevelcementering op het pand Herenstraat 9 dateert
vermoedelijk van iets later: ze vertoont grote gelijkenissen met de beraapte spiegels op de
gevelafwerking van het pand Engelenstraat 6 die vermoedelijk dateert van de jaren 1915 (zie
Engelenstraat 6). Een prentkaart, vermoedelijk uit de jaren 1940, toont dat de ordonnantie van het
pand Herenstraat 9 wijzigde van dubbelhuis - met een deur centraal in de gevel - naar enkelhuis,
met de deur links, zoals vandaag ook nog het geval is. Dat verklaart allicht de vreemde plaatsing van
de (smallere) deur in de omlijsting. Wanneer de huidige ordonnantie ontstond, is niet duidelijk.
Beschrijving2
Twee enkelhuizen die in oorsprong één breedhuis vormden, opgetrokken in baksteen en natuursteen
en gevormd door twee bouwlagen onder een pannen zadeldak, gevat tussen gedeeltelijk vrijstaande,
verankerde zijpuntgevels, aan de oostzijde voorzien van muurvlechtingen en een rondboogvormig
dakvenster in Maastrichterstenen omlijsting. In de verankerde lijstgevel, heden vijf traveeën tellend,
zijn de linker hoekketting - deels in Maastrichtersteen, deels in blauwe hardsteen - en de
Maastrichterstenen modillons onder de kroonlijst nog getuigen van de oorspronkelijke constructie. De
allicht vroeg-20ste-eeuwse neoclassicistische gevelcementering op de rechtergevelhelft markeert de
opsplitsing van het pand in twee woningen.
Nr. 7: Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder een steil zadeldak van mechanische
Vlaamse pannen met houten bakgoot op zware mergelstenen modillons. Gevel met gewijzigde
ordonnantie, zo getuigen de diverse bouwsporen - ontlastingsbogen en Maastrichterstenen
hoekblokken -

en de vormgeving van de (18de-eeuwse) licht getoogde vensters en deur met

bovenlicht onder een verankerde rollaag. Voorts plint van ruw bekapte, gerecupereerde blauwe
hardsteen met rechthoekig keldergat. Vernieuwde T-ramen en een deur.
Nr. 9: Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een steil pannen zadeldak op zware
beschilderde Maastrichterstenen modillons. De verankerde, bakstenen lijstgevel met rechthoekige
muuropeningen is afgewerkt met een decoratieve cementering in neoclassicistische stijl, getypeerd
door een plint met schijnvoegen, sierbanden, beraapte spiegels en dito cordons. Voorts geriemde
omlijsting rondom de houten (vroeg-20ste-eeuwse) deur en het uiterst rechtse raam van de begane
grond. Een deels zichtbare maaskalkstenen (?)

negblokomlijsting naast het linker raam op de

verdieping doet vermoeden dat onder de gevelcementering nog restanten van kruisvensters
bewaard zijn. Vervangen schrijnwerk van de vensters. Gecementeerde en verankerde rechter zijgevel.

De cementering wordt immers nog vermeld in SCHLUSMANS, F., Inventaris van het cultuurbezit in België,
Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de
eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel – Turnhout, 1996.
2
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Evaluatie
De woningen, Herenstraat 7-9 werden als monument beschermd omwille van de historische, meer
bepaald architectuurhistorische waarde: “Als breedhuis in Maaslandse Renaissancestijl uit de tweede
helft van de 17de eeuw met gewijzigde voorgevelordonnantie uit de tweede helft van de 19de eeuw
met cementering en neo-classicistische decoratie.” (Verslag KCML)
Voorts zijn de woningen Herenstraat 7-9, als voormalige patriciërswoning uit de 17de eeuw, een
interessante en representatieve getuige van de residentiële architectuur in Oud-Rekem. Het silhouet
en de verankerde gevels doen veronderstellen dat de oorspronkelijke structuur van de woning moerbalken en dakspant - grotendeels bewaard bleef. Bouwsporen wijzen bovendien op een
bewaarde gevelstructuur onder de decoratieve cementering van het pand Herenstraat 9. Die
decoratieve cementering maakt deel uit van de historische gelaagdheid van het pand en illustreert
de wijzigende bouwtrends doorheen de eeuwen. De verwijdering van de gevelcementering van nr. 7
moet dan ook beschouwd worden als een verlies van erfgoedwaarde.
Waardering
Bovenlokale waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
De dakvlakken blijven gesloten.
Nr. 9: Bij vervanging van het schrijnwerk van de vensters wordt voorkeur gegeven aan T-ramen met
een aangepaste profilering. Het verwijderen van de gevelcementering is niet toegestaan omwille van
de architectuurhistorische waarde, als tijdsdocument, en omdat verwijdering van de cementlaag,
door de sterke hechting, de onderliggende bak- en natuursteen te zeer zou beschadigen.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beeldmateriaal

Herenstraat 5 (blauw), 7 en 9 (rood), ca. 1940 - Bron: www.erfgoedplus.be.

Herenstraat 5 (deels, links), 7 en 9 ca. 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed
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Herenstraat 7-9

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Herenstraat 8/1 en 8/2

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 979
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Herenstraat 8/1 en 8/2

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Deze voormalige stadshoeve, gevormd door een woonhuis met schuur, staat bekend als de
Rentmeestersschuur. Ze werd gebouwd door rentmeester Sebastiaan Dopff in 1717 en was het
stamhuis van de familie Dops.1 Het Archief van het kadaster bewaart geen mutaties die de
hoofdvolumes van woonhuis en schuur betreffen; zij bleven allicht doorheen de eeuwen ongewijzigd.
Wel wijzigde de eigendomsstructuur: de schuur werd omstreeks 1860 kadastraal samengevoegd met
het hoekpand Herenstraat 12. Om een duidelijk onderscheid te maken met de afgesplitste schuur
werd de gevel van het woonhuis opgesmukt door toevoeging van de cementering met schijnvoegen
en de architecturale decoratie: de frontons en voluutconsoles boven de ramen en de sierconsoles
met trigliefmotief onder de doorgetrokken lekdrempels onder de verdiepingvensters. Een prentkaart
uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, toont dat het woonhuis toen rechts van de deur nog twee
ramen had. De vormgeving van de huidige garagepoort doet vermoeden dat die omstreeks de helft
van de 20ste eeuw werd geplaatst. Uiteraard wijzigde daardoor ook de planindeling van de woning.
In de jaren 1980 bevond de schuur zich in ruïneuze toestand 2: foto’s van die periode tonen de schuur
met ingevallen dak en datumankers “17..” op de gevel. De ontbrekende datumankers (“..17”)
stonden op het woonhuis en werden allicht weggewerkt in de cementering. De schuur werd in 2000
grondig gerenoveerd en herbestemd als woning. Daarbij werd de dakstructuur vernieuwd en de
dakhelling gewijzigd, waardoor de visuele verwijzing naar de historische eenheid tussen woonhuis en
schuur verloren ging.
Beschrijving3
Stadsboerderij, gevormd door een woonhuis annex schuur, heden onder verschillende dakstructuur.
Woonhuis, in baksteen en natuursteen opgetrokken en opgevat als een enkelhuis van vier traveeën en
twee bouwlagen onder een zadeldak van Vlaamse pannen met houten bakgoot op versierde klossen
met schijfmotief. De gecementeerde en beschilderde lijstgevel is strak horizontaal geleed door de
(recente?) hardstenen plint, de registers van rechthoekige vensters, de pui-, dak- en cordonlijsten en
de subtiele lijnen van de schijnvoegen op het parement. Typisch neoclassicistische ornamenten
smukken de gevel op: frontons en voluutconsoles boven de oorspronkelijke natuurstenen
plattebandomlijstingen van deur en vensters in respectievelijk de eerste en de tweede bouwlaag en
sierconsoles met trigliefmotief onder de cordonlijst. Vernieuwd schrijnwerk.
Tot woning omgevormde schuur van twee traveeën onder een vernieuwd zwart pannen zadeldak en
voorzien van een verankerde, bakstenen lijstgevel met korfboogpoort en halfradvenster. Vernieuwd
schrijnwerk.

MAESEN, M., Herenstraat 8, onuitgegeven bijdrage.
Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/979
(geraadpleegd op 19 januari 2018).
3
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Evaluatie
Typologisch interessant ensemble, gevormd door een woonhuis en schuur die eertijds een
stadsboerderij vormden waarvan de oorsprong teruggaat tot de vroege 18 de eeuw. Hoewel in de
tweede helft van de 19de eeuw al kadastraal opgesplitst en toen al voorzien van een verschillende
gevelafwerking, werd de visuele eenheid tussen woonhuis en schuur omstreeks 2000 verstoord door
wijziging van de dakstructuur naar aanleiding van de herbestemming van de schuur tot woonhuis.
Daardoor werd de gebruikelijke hiërarchie die bestond tussen woonhuis en functioneel ondergeschikt
bijgebouw teniet gedaan.
Waardering
Ondersteunende waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
De dakvlakken blijven gesloten.
Beeldmateriaal

Herenstraat 8, 1ste kwart 20ste eeuw (?) - Bron: www.erfgoedplus.be.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Herenstraat 8, woonhuis, 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed.

Herenstraat 8, schuur, 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed.
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Herenstraat 8/1 en 8/2

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Herenstraat 10

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 980
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Herenstraat 10

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Al op het primitief kadaster van 1826 figurerende woning met voorkomen uit de tweede helft van de
19de eeuw en bijgebouwen aan de tuinzijde die aangepast werden omstreeks 1856 en 1879.1
Beschrijving2
Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak van zwarte Vlaamse pannen met
een houten kroonlijst op modillons boven de met houten blokken afgedekte steigergaten. De
bakstenen lijstgevel heeft een gecementeerde plint die is opengewerkt met twee rechthoekige
keldergaten in hardstenen omlijsting met oorspronkelijk duimen. Verjongende ordonnantie met
nagenoeg rechthoekige vensters onder een licht getoogde ontlastingsboog en voorzien van een
Maaskalkstenen onderdorpel, overal lekdrempelvormig behalve in het rechter raam van de
bovenbouw. Het oorspronkelijke houten schrijnwerk van de vensters is bewaard, alsook dat van de
deur, voorafgegaan door drie hardstenen treden, gevat tussen neuten en getopt door een bovenlicht
met getoogde ontlastingsboog. Behouden deurklopper, trekbel en brievenbus met handgreep.
Evaluatie
Goed bewaard voorbeeld van een 19de-eeuwse ruimere dorpswoning met sober doch verzorgd
voorkomen en behouden schrijnwerk van deuren en vensters, deurklopper, trekbel en brievenbus
met handgreep.
Waardering
Ondersteunende waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Belangrijk is het behoud van het sobere voorkomen van de woning, van het schrijnwerk en van het
gesloten dakvlak.

1
2

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1856/14 en 1879/11.
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Herenstraat 11

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde en deels parkgebied

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Herenstraat 11

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Op het primitief kadasterplan van 1826 figurerende woning met sindsdien ongewijzigd hoofdvolume
en in 1872 en 19151 door het kadaster geregistreerde verbouwingen aan tuinzijde.
Beschrijving2
Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak van Vlaamse pannen met houten
dakoversteek en hanggoot op klossen. De bakstenen gevel op hardstenen plint is opengewerkt met
laat-18de-eeuwse steekboogvormige muuropeningen in hardstenen plattebandomlijsting op de
begane grond en licht getoogde vensters met hardstenen lekdrempel op de verdieping. Gietijzeren
gepolychromeerd wapenschild van Rekem op de deuromlijsting met vlaggenstokhouder (?) erboven.
De behouden doken aan het venster van de begane grond wijst op vroegere luiken. Vernieuwd
schrijnwerk met T-indeling.
Evaluatie
Vermoedelijk tot het laatste kwart van de 18de eeuw opklimmende burgerwoning met sober maar
verzorgd voorkomen. Voorbeeld van een woning, geheel gebouwd volgens de stedenbouwkundige
voorschriften zoals die opgelegd

werden door de graven van Rekem, namelijk als tweelaagse

woningen met stenen gevel en pannen dak.
Waardering
Ondersteunende waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Behoud van het gesloten dakvlak.

1
2

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1872/5 en 1915/16.
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Herenstraat, ca. 1940 - Bron: www.erfgoedplus.be.
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Herenstraat 12

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Het hoekhuis is beschermd als monument bij M.B. van 28 september 1994
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 981
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
Minstens tot de 18de eeuw opklimmende en op het primitieve kadasterplan van 1826 opgetekende
hoekwoning met bijgebouwen - waaronder een brouwerij - die zich uitstrekten langsheen toenmalige
Kerkstraat (Engelenstraat). Door diverse kadastrale mutaties, onder andere samenvoeging van open
en bebouwde percelen en uitbreiding van bestaande constructies, zou het gebouwenbestand bij het
hoekpand tussen 1847 en 1931 vergroten en reiken tot aan de kerk op de Bleek (nu Groenplaats)1.
Een foto uit de jaren 1980 toont dat de daar gelegen dwarsschuur werd ingekort door sloop van de
meest oostelijke travee.
Volgens M. Driessen2 zou de stootpaal een deel zijn van de zuil van het oude perron (zie Groenplaats
zonder nummer en Herenstraat 24).

Beschrijving3
Gebouwenensemble, gevormd door een als dubbelhuis opgevat hoekhuis met belendende
dienstvleugel onder een complexe dakstructuur en een vrijstaand, dieper op het perceel gelegen
bedrijfsgebouw onder zadeldak.
Woonhuis, opgevat als een dubbelhuis van vier traveeën, twee bouwlagen en een mezzanino onder
een afgeschuind zadeldak van Vlaamse pannen, aan de oostzijde voorzien van een aandak. De als
lijstgevel uitgewerkte, verankerde bakstenen voorgevel staat op een lage Maaskalkstenen plint die
opengewerkt is door twee steekboogvormige keldergaten met Maaskalkstenen latei en diefijzers en is
strak horizontaal geleed door de registers van rechthoekige deur en vensters - het linker venster op
de verdieping is blind - , de hardstenen lateien en dito lekdrempels, de (vernieuwde?) houten luiken
op de begane grond en de beluikte mezzanino-vensters onder de houten kroonlijst op klossen.
Dubbele houten deur naar oorspronkelijk model, beplankt en voorzien van een trekbel en een
tweeledig bovenlicht boven het geprofileerde kalf, het geheel gevat in een geriemde hardstenen
omlijsting met neuten en voorafgegaan door twee treden. Gevelbrede stoep met hardstenen
boordsteen, aan de hoek van de Engelenstraat beëindigd door een gerecupereerd fragment van een
geriemde rondboogomlijsting en een stootpaal, beide in hardsteen.
De verankerde bakstenen linkerzijgevel van het woonhuis en het belendende dienst-/brouwerijgebouw
telt zes traveeën onder een zadeldak met schild en wordt getypeerd door een hoge plint, deels van
natuurstenen

blokken

(onderaan),

deels

gecementeerd

met

schijnvoegen,

voorzien

van

steekboogvormige keldergaten met diefijzers en afgelijnd door een cordon. Diensttoegang, gevormd
door een dubbele houten deur met tweeledig bovenlicht, het geheel gevat in een smalle hardstenen
plattebandomlijsting en voorafgegaan door drie hardstenen treden. Voorts getoogde vensters met
hardstenen lekdrempel, ontlastingsboog met S-anker, behouden luiken op de begane grond en
beluikte mezzanino-vensters op de zolderverdieping.
Aanpalend dienstgebouw onder lessenaarsdak met aandak, als beëindiging van de schuin aflopende,
verankerde bakstenen gevel, opengewerkt door middel van een rechthoekige, houten poort met
1

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschetsen 1847/8, 1856/14 en 1931/12.

2

DRIESSEN M., Perrons in het land van Loon, s.l., 1979, p. 20.
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De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Herenstraat 12

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
houten latei waarboven een even breed rondboogvenster. Hardstenen waterafvoer/moosgat en dito
stootpaal, links van de poort.
Erlangs, een schuin aflopende tuinmuur - eertijds de zijgevel van een bijgebouw - met houten deur
met oorspronkelijk sluitwerk onder verankerde houten latei en licht getoogde muuropening. In het
verlengde, een tuinmuur onder ezelsrug die naadloos overgaat in de schuur die achteraan op het
perceel gelegen is.
In baksteen opgetrokken tweelaagse dwarsschuur met verankerde lijstgevels onder een rood pannen
zadeldak met een dakgoot op houten klossen. De naar het noorden gerichte gevel heeft een zwart
geschilderde pseudoplint en een geel parement en is geopend door middel van een korfboogpoort
met bewaarde houten poortvleugels, ogenschijnlijk met oorspronkelijk hang- en sluitwerk en aan
weerszijden geflankeerd door stootstenen in natuursteen. Een houten latei en ontlastingsboog wijzen
op een aangepaste gevelordonnantie.
Zijgevel aan de Engelenstraat met muurvlechtingen en een rondboogvenster, voorzien van een
metalen roedeverdeling dat de achterliggende zolderruimte verlicht. Stootpaal op de hoek van de
gevel.
Langsheen de zijgevel aan de Engelenstraat lopende stoep met hardstenen boordsteen.
Evaluatie
Het hoekpand met bijgebouwen, gelegen aan de Herenstraat 12 en langsheen de Engelenstraat zijn
als monument beschermd omwille van “de historische, meer bepaald architectuurhistorische waarde:
Gaaf burgerhuis met lijstgevel uit de eerste helft van de XIXde eeuw en dee sociaal-culturele waarde,
meer bepaald de inplanting: de ligging op de hoek van de Herestraat en de Kerkstraat is zeer
straatbeeldbepalend.” (Verslag KCML)
Voorts typologisch goed bewaard ensemble van woonhuis, bij- en dienstgebouwen, waarbij de
hiërarchie tussen de voorname woning en de bijgebouwen in de vormgeving van het geheel vertaald
werd en fraaie kleine erfgoedelementen bewaard bleven, waaronder de trekbel, het schijnvenster in
de voorgevel, de mezzanino-luiken, de stootpalen en het moosgat.
Waardering
Bovenlokale waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Behoud van het blindvenster van de woning, de gesloten dakvlakken en de hiërarchie binnen de
typologisch verschillende gebouwen worden vooropgesteld.
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Herenstraat, ca. 1920 - Bron: www.erfgoedplus.be.

Herenstraat 12/Engelenstraat: dienstvleugel (links), s.d - Bron: www.erfgoedplus.be.
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Herenstraat 12/Engelenstraat: dwarsschuur, 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed.
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Herenstraat 13

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde en deels parkgebied
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Historiek
Allicht uit het einde van de 19de eeuw of het begin van de 20ste eeuw stammend woonhuis dat
omstreeks 1880 een eerste maal aan de tuinzijde werd uitgebreid en een tweede maal rond 1906.1
Beschrijving2
Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder een kunstleien zadeldak met rechter aandak
en houten kroonlijst op klossen. De bakstenen lijstgevel heeft een gecementeerde plint met pseudobossage en steekboogvormige muuropeningen met trapeziumvormige sluitsteen van blauwe
hardsteen. De vensters met T-verdeling hebben een hardstenen lekdrempel. De beplankte deur heeft
een behouden brievenbus met handgreep en een verkleind rechthoekig bovenlicht en is gevat in een
verdiepte, vlakke omlijsting van blauwe hardstenen.
Evaluatie
Eenvoudige en verzorgde dorpswoning met fraaie houten kroonlijst en bossageplint.
Waardering
Ondersteunende waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Bij vernieuwing van de dakbedekking, wordt het gebruik van Vlaamse pannen of niet geglazuurde,
keramische pannen vooropgesteld en blijft het dakvlak gesloten.

1
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Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1880/19 en 1906/3.
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Herenstraat 13, ca. 1940 - Bron: www.erfgoedplus.be.
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Herenstraat 14: Hoekhuis Den Yperman

Juridische toestand
Beschermd als dorpsgezicht bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 982
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
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Historiek
Minstens tot het begin van de18de, mogelijks tot de 17de eeuw opklimmend hoekhuis dat in zijn
huidige vorm op het primitief kadasterplan van 1826 figureert en in 1842-1844, bij optekening van de
legger bij het plan, eigendom was van de weduwe van Jan de Vissere die herbergierster was. Het
hoofdvolume bleef sindsdien ongewijzigd maar de voorgevel werd, vermoedelijk in het laatste kwart
van de 19de eeuw, voorzien van een neoclassicistische cementering. Het aanpalende bijgebouw aan
de Engelenstraat - voorheen Kerkstraatje werd aan de koerzijde uitgebreid omstreeks 1959. Een foto
uit 1980 leert dat de vensters in de linker en de middentravee van de bovenbouw toen nog gedicht
waren.
Gezien de ligging vlakbij de Middel- of Ferdinandpoot was het gebouwengeheel allicht in oorsprong
een afspanning. Die functie had het nog in 1842, toen het kadaster het pand als herberg aanduidde,
en behield het tot op heden
Beschrijving1
Als enkelhuis opgevatte hoekwoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder een afgewolfd
pannen zadeldak en een dienstgebouw van twee traveeën en twee bouwlagen onder een pannen
lessenaarsdak, gelegen langsheen de Engelenstraat.
Bakstenen hoekhuis met een verankerde, als lijstgevel uitgewerkt voorgevel, opengewerkt door
rechthoekige muuropeningen die oorspronkelijk gevat waren in een hardstenen plattebandomlijsting
maar vermoedelijk in het laatste kwart van de 19de eeuw geïncorporeerd werden in de
neoclassicistische gevelcementering. Vandaag wordt de voorgevel getypeerd door een vlakke plint,
een parement van schijnvoegen, cordons, geprofileerde waterlijstjes boven de deur en vensters van
de begane grond en geriemde vensteromlijstingen in de bovenbouw. Gietijzeren regenafvoer, links
van de deur. Vervangen schrijnwerk.
Door smeedijzeren muurankers met kram en krul verankerde zijgevel en aanpalend dienstgebouw met
baksteenparement boven een gecementeerde plint met keldergaten, voorzien van natuurstenen
omlijsting en diefijzers, en geopend door een rechthoekige deur als dienstingang, één
steekboogvormig en voorts rechthoekige vensters van divers formaat. Zoldervensters met houten latei.
Overige rechthoekige vensters gevat in een gecementeerde plattebandomlijsting. Diensttoegang met
houten paneeldeur onder bovenlicht en voorafgegaan door twee niet oorspronkelijke hardstenen
treden.
Ingewerkt verzekeringsbewijs, in de vorm van een medaillon met de godin Hera (?) en het opschrift
“SECURITAS”. Rechts staat een vernieuwde poort onder een zadeldakje. Ook hier is een medaillon
ingewerkt in de gevel: de heilige Sint-Michiel wordt afgebeeld met het opschrift “PRIMES /
BRUXELLAS”.
Evaluatie
Goed bewaarde, beeldbepalende en architectuurhistorisch interessante woning annex bijgebouw
waarvan de oorsprong allicht opklimt tot de 17de eeuw en de voorgevel vermoedelijk in het laatste
kwart van de 19de eeuw werd aangepast in neoclassicistische stijl.
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De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Waardering
Lokale waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het is belangrijk het silhouet van de woning te bewaren en de architecturale detaillering te
respecteren. Bij vervanging van de ramen, wordt geadviseerd een raam met T- of roedeverdeling te
plaatsen (zes- of achtruiters). Behoud van de gesloten dakvlakken.
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Herenstraat, ca. 1920 - Bron: www.erfgoedplus.be.

Herenstraat 14/Engelenstraat, 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Herenstraat 14

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Herenstraat 15

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 983
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde en deels parkgebied
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Historiek
De panden Herenstraat 15 en 17 vormden in oorsprong één geheel, zoals ook opgetekend op het
primitieve kadasterplan in 1826, en zouden volgens de gevelsteen boven de deur van het pand
Herenstraat 17 opgetrokken zijn in 1813. Op het moment van de kadastrale opmeting bestond het
geheel uit een woonhuis van twee bouwlagen en drie traveeën met achterliggende nutsgebouwen,
toegankelijk via de overbouwde korfboogpoort naast het woonhuis. In 1867 1 werd het geheel
kadastraal opgesplitst. Het nutsgedeelte met de poort werd verbouwd tot woongelegenheid aan de
Herenstraat 15. Uit de kadastrale opsplitsing van 1867 volgde ook een wijziging van de ordonnanties:
in de gevel van pand Herenstraat 15 werd in de uiterst rechtse travee een deur toegevoegd - zo
getuige de gerecupereerde onderdorpel die nu dienst doet als latei - en de gevel van het pand
Herenstraat 17 werd met een bouwlaag verhoogd.
Beschrijving2
Drie traveeën en twee bouwlagen tellende, langgestrekte stadshoeve, afgedekt door een zadeldak
van mechanische rode pannen met licht uitstekende dakrand op houten modillons. De verankerde
gevel met bakstenen parement, knipvoegen en deels hardstenen, deels gecementeerde plint, wordt
getypeerd door een korfboogpoort met houten poortvleugels uiterst links in de gevel en door
rechthoekige muuropeningen met blauw-grijs geschilderde hardstenen lekdrempels en dito lateien, in
hout boven het venster van de begane grond, van gerecupereerde hardsteen boven de deur met
bovenlicht en in hardsteen boven de vensters van de bovenbouw. Het recentere venster links van de
deur - vermoedelijk verlaagd en verbreed in de jaren 1930 - heeft een houten latei. Het vermoedelijk
ook niet oorspronkelijke venster boven de poort heeft een rollaag als ontlasting.
Evaluatie
Typologisch interessant voorbeeld van een nutsgebouw, vroeger horend bij Herenstraat 17 en in
1867 omgevormd tot woning met bescheiden voorkomen.
Waardering
Ondersteunende waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Herstel van het gewijzigde venster op de begane grond naar de oorspronkelijke afmetingen (zie de
benedenvensters van het pand Herenstraat 17) zouden de ritmering van de gevel en het historisch
aspect van de woning ten goede komen. Het dakvlak blijft gesloten.
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Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1867/11.
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Bron: verzameling Museumvrienden.
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Herenstraat 16: Stadswoning

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 984
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied en parkgebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Beschrijving1
Als enkelhuis opgevat breedhuis van twee bouwlagen en twee traveeën onder een vernieuwd
pannen zadeldak, met een grondig gerenoveerde, gevel waarvan enkel nog de hardstenen treden
voor de deur, de lekdrempels van de verdiepingvensters en het muuranker onder de kroonlijst
refereren aan de historische kern van het huis.
Evaluatie
Grondige renovaties aan het pand hebben nagenoeg alle zichtbare historische eigenschappen van
de vermoedelijk tot de 18de-eeuw opklimmende woning teniet gedaan. Bovendien is de recente
gevelafwerking atypisch en historisch stijlvreemd in het straat- en stadsbeeld.
Waardering
Indifferente waarde.
Beheersdoelstellingen
Het dakvlak blijft gesloten.
Herstel van de gewijzigde muuropeningen naar een historisch verantwoorde indeling zou het
historisch aspect van de woning ten goede komen. De dakvlakken dienen maximaal gesloten te
blijven.
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De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Herenstraat 16

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Herenstraat 17: woonhuis van een stadshoeve

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Het woonhuis van de stadshoeve is beschermd als monument bij M.B. van 28 september 1994.
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 983
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde en deels parkgebied
HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be
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Historiek
De panden Herenstraat 15 en 17 vormden in oorsprong één geheel, zoals ook opgetekend op het
primitieve kadasterplan in 1826, en zouden volgens de gevelsteen boven de deur van het pand
Herenstraat 17 opgetrokken zijn in 1813. Op het moment van de kadastrale opmeting bestond het
geheel uit een woonhuis van twee bouwlagen en drie traveeën met achterliggende nutsgebouwen,
toegankelijk via de overbouwde korfboogpoort naast het woonhuis. In 1867 1 werd het geheel
kadastraal opgesplitst. Het nutsgedeelte met de poort werd verbouwd tot woongelegenheid aan de
Herenstraat 15. Uit de kadastrale opsplitsing van 1867 volgde ook een wijziging van de ordonnanties:
in de gevel van pand Herenstraat 15 werd in de uiterst rechtse travee een deur toegevoegd - zo
getuige de gerecupereerde onderdorpel die nu dienst doet als latei - en de gevel van het pand
Herenstraat 17 werd met een bouwlaag verhoogd.
Beschrijving2
Enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak van Vlaamse pannen met een
houten kroonlijst op klossen. De bakstenen lijstgevel op hardstenen plint, door middel van een
datumsteen boven de deur “1813” gedateerd, wordt getypeerd door rechthoekige muuropeningen
in een hardstenen plattebandomlijsting in de eerste en tweede bouwlaag - de oudste kern van het
pand - en door licht getoogde vensters met hardstenen lekdrempels in de later verhoogde derde
bouwlaag. Houten deur met recent bovenlicht, zo toont een foto uit 1980. Zijgevels met aandaken en
muurvlechtingen. Vernieuwd schrijnwerk.
Evaluatie
“Het woonhuis van de stadsboerderij werd als monument beschermd omwille van zijn historische, in
casu architectuurhistorische waarde, meer bepaald als enkelhuis met lijstgevel uit 1813.”
In het beschermingsbesluit wordt het gebouwengeheel Herenstraat 15 en 17 getypeerd als
stadsboerderij. De kadastrale legger bij de primitieve schets vermeldt echter een herberg als functie
van het gebouw.
Typerend voor de gevel is de duidelijk afleesbare bouwgeschiedenis: de datumsteen leert wanneer
het pand gebouwd werd, de gaaf bewaarde eerste en tweede bouwlaag tonen hoe het pand er in
oorsprong uitzag, en de derde bouwlaag - die allicht niet lang na de opsplitsing van 1867
toegevoegd werd - toont de vergroting van het pand en de verhoging van de gevel. De muurankers
in de gevel doen bovendien veronderstellen dat de oorspronkelijke structuur van moer- en
kinderbalken bewaard bleef.
Waardering
Bovenlokale waarde.

1
2

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1867/11.
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het dakvlak blijft gesloten.
Beeldmateriaal

Herenstraat 17, 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed.
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Herenstraat 18 – 22

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Het herenhuis is beschermd als monument bij M.B. van 28 september 1994
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 985
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be
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Historiek
Op de site van het vroegere landbouwgoed De Franse Croon dat volgens de legger bij het
primitieve kadasterplan in 1842 eigendom was van landbouwer Jan Leenders, bouwde CarelTheodoor Hauben in 1850 een ruime herenwoning die een jaar later, in 1851 1, kadastraal
geregistreerd werd. Om zijn woning te kunnen bouwen, sloopte Hauben eerst het boerenhuis. In
18622 volgde de afbraak van de overige hoevegebouwen en liet hij een bijgebouw optrekken op de
nieuwe rooilijn, links aanpalend aan zijn woning (vandaag Herenstraat 20-22). Het geheel werd
opgetekend onder één kadastraal perceel. Een prentkaart van omstreeks 1920 toont het bijgebouw
als een drie traveeën tellend breedhuis met op de begane grond twee vensters en een rechthoekige
poort met (houten?) latei onder een mezzanino van drie halfradvensters; gelijkaardig aan het
bijgebouw van het pand Herenstraat 25. Omstreeks 18943 werd het bijgebouw samengevoegd met
een kleine woning aan de Schijfstraat. Vanaf 1900 werd het herenhuis verhuurd aan de Rijkswacht als
kazerne en werd het bijgebouw omgevormd tot gevangenis. Nadat de Rijkswacht de gebouwen in
1940 verliet, werd het geheel in drie percelen opgesplitst, door het kadaster geregistreerd in 1952 4.
Vandaag is het herenhuis weer één kadastraal geheel en doet het opnieuw dienst als woonhuis. De
vroegere bijgebouwen (Herenstraat 20-22) werden ingericht met twee wooneenheden.
Beschrijving5
Als dubbelhuis opgevatte herenwoning van vijf traveeeën en drie bouwlagen onder een zadeldak van
zwarte Vlaamse pannen. Bakstenen lijstgevel met Maaskalkstenen plint, opengewerkt door drie
keldergaten met diefijzers en strak geritmeerd door rechthoekige muuropeningen in hardstenen
plattebandomlijsting met dito lekdrempel en duimen die op de vroegere luiken wijzen. Centraal in de
gevel, een dubbele houten paneeldeur met bovenlicht, voorafgegaan door vier hardstenen treden en
in de latei voorzien van het opschrift “C:T/ HAUBEN/ 1850”. Het gevelvlak wordt afgesloten door een
houten kroonlijst waaronder zes steigergaten, met vierkante doppen afgedekt. Verankerde zijgevels
met aandaken en muurvlechtingen; de linker zijgevel is opengewerkt met een rondboogvenster, de
rechter zijgevel met een halfradvenster. Vernieuwd schrijnwerk met roedeverdeling naar
oorspronkelijk model in de voorgevel.
Onder een pannen zadeldak gevat tweelaags bijgebouw dat in de loop van de 20ste eeuw meermaals
werd aangepast en werd omgevormd tot twee wooneenheden.
Evaluatie
Het pand gelegen aan de Herenstraat 18 is beschermd als monument omwille van de historische,
meer bepaald architectuurhistorische waarde: “imposant herenhuis van vijf traveeën en drie
bouwlagen uit 1850. Door volume en inplanting is het pand sterk beeldbepalend”. (Verslag KCML)
Statig dubbelhuis dat door zijn goede staat van bewaring een representatieve en authentieke
getuige is van de midden-19de-eeuwse architectuur in Rekem en door zijn omvang, stijl en
materiaalgebruik de status van de toenmalige bewoners weerspiegelt.

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1851/7.
Idem, mutatieschets 1862/15.
3
Idem, mutatieschets 1894/11.
4
Idem, mutatieschets 1952/8.
5
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Door diverse aanpassingen en herbestemmingen verloor het dienstgebouw vrijwel alle historische
verwijzingen naar de constructie, zoals ze in 1862 werd gerealiseerd. De onaangepaste gevelindeling
met verdiept portaal en de horizontale gevelgeleding verstoren het historisch straatbeeld.
Waardering
Bovenlokale waarde (herenwoning).
Indifferente waarde (bijgebouw).
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Eventuele toekomstige werken aan het voormalig dienstgebouw moeten een meer aangepaste
gevelindeling nastreven conform aan de historische bebouwing in de onmiddellijke omgeving en
waardig aan de uitstraling van een hoofdstraat.
De dakvlakken blijven gesloten.
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Beeldmateriaal

Herenstraat 25 (links), ca. 1920 - Bron: www.delcampe.net
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Herenstraat 15-17-19: voormalig Karmelietenklooster/Stadshoeve

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgesteld bouwkundig erfgoedrelicten: ID 986
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde en deels parkgebied
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Historiek
Stadshoeve, opgetrokken op de site waar de Karmelieten in 1679 een paar huizen kochten “die zij
tot woonhuis en kapel lieten inrichten”1 maar amper vijf jaar later, in 1684, alweer verlieten. Allicht
bleven deze gebouwen niet bewaard; toch niet in hun toenmalige vorm of enkel in kern. Niets aan
het voorkomen van de gevels van het pand Herenstraat 19 vertoont immers gelijkenissen met de nog
gekende 17de-eeuwse woonhuizen in Rekem, zoals Herenstraat 1 of Herenstraat 7-9.
Het primitief kadasterplan van 1826 toont op de hoek van de Herenstraat en het zuidelijke deel van
de Engelenstraat - vroeger ‘de Dilgerd’ genoemd - een woonhuis aan de Herenstraat, een klein
bijgebouw langsheen de Engelenstraat en een groot L-vormig (hoeve?)gebouw langsheen de
oostelijke en zuidelijke grens van het perceel. Allicht gaat de oorsprong van de gebouwen terug tot
de 18de eeuw en was het volledige perceel van de straat afgesloten door middel van een bakstenen
muur. In 18472 werden de gebouwen uitgebreid tot een U-vormig geheel dat vandaag nog bestaat.
Het poortgebouw aan de Engelenstraat, via datumsteen “1875” gedateerd en voorzien van de
initialen “G.H.” - Guillaume Hauben of Willem Hauben, zoals het kadaster noteert - werd door het
kadaster geregistreerd in 18773. In 2004 registreerde het kadaster de renovatie van de bijgebouwen.
Beschrijving4
Gebouwenensemble bestaand uit een hoekhuis met voorgevel aan de Herenstraat, dienst doend als
woonhuis, en hoevegebouwen, gegroepeerd rond een erf, toegankelijk via een houten poort in de
Engelenstraat. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak van Vlaamse
pannen met een houten kroonlijst op klossen. De bakstenen verankerde lijstgevel staat op een
hardstenen plint. De rechthoekige vensters op de benedenverdieping met vernieuwd schrijnwerk zijn
geplaatst binnen een hardstenen omlijsting en beluikt. De rechthoekige vensters op de tweede
bouwlaag met vernieuwd schrijnwerk staan onder een getoogde ontlastingsboog met hardstenen
lekdrempel. De houten deur met hardstenen omlijsting en sluitsteen wordt voorafgegaan door twee
vernieuwde treden. De bakstenen rechter zijgevel met aandak, hardstenen plint en muurvlechtingen is
opengewerkt met een rechthoekig zoldervenster. Deze zijgevel loopt verder uit op een bakstenen
tuinmuur met ingewerkte poort en langsschuur. De houten poort onder korfboogvormige
ontlastingsboog is verankerd en bevat een gedateerde sluitsteen uit “G. H. 1875” en imposten. Naast
de poort is een aalpomp in de zijgevel ingewerkt in een vooruitspringende mijterboogvormige nis met
originele geleiders. De langschuur vormt een woning met verankerde bakstenen gevel met
muurvlechtingen en modern ingewerkte ramen en deur onder korfboogvormige ontlastingsboog. Het
zadeldak bestaat uit vernieuwde Vlaamse pannen. De tuinmuur met ezelsrug loopt verder langsheen
de tuin van het woonhuis waarin een Okkernoot (Juglans regia), staat. Aan de voorkant van het huis
staan twee taxusboompjes.

VERBOIS, R., Geschiedenis der kerken, kloosters en kapellen van Rekem, Rekem, 1965, p. 161.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1847/14.
3
Idem, mutatieschets 1877/15.
4
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Waardevolle bomen
9.01. Okkernoot (Juglans regia)

Evaluatie
Zeker tot de 18de eeuw opklimmend en goed bewaard gebouwenensemble van woonhuis en schuur
en stallingen die als geheel een fraai voorbeeld vormen van een ruime stadshoeve en als
beeldbepalend geheel - gelegen op de hoek van de Herenstraat en het zuidelijke deel van de
Engelenstraat - een belangrijke contextwaarde hebben.
Waardering
Bovenlokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
De gebouwentypologie en de functionele hiërarchie tussen de verschillende gebouwen moet
behouden blijven en de dakvlakken blijven gesloten.
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Beeldmateriaal

Herenstraat 19, ca. 1920 - Bron: www.erfgoedplus.be

Herenstraat 19, 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed
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Herenstraat 19, 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed
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Herenstraat 21: stadsboerderij
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Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Het hoekhuis is beschermd als monument bij M.B. van 28 september
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 987
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied en parkgebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde en
Historiek1
Stadsboerderij waarvan de oorsprong mogelijks tot de 17de eeuw opklimt, zo doet de naar vakwerk
refererende structuur van de zijingang aan de Engelenstraat vermoeden. Mogelijks werd het pand
aangepast volgens het amendement van 18 juni 1650, uitgevaardigd door graaf Ferdinand, dat
stelde dat “zo binnen als buiten de [stads]muren, geen schuren of stallingen langs de straat mogen
gebouwd worden. De reeds bestaande gebouwen moeten binst het jaar in bewoonbare huizen
veranderd (…).”2 De stadsboerderij figureert in zijn huidige vorm op het primitief kadasterplan en
was volgens de bijhorende kadastrale legger van 1842-1844 eigendom van dagloner Martijn Vankan.
Hij bezat het woonhuis met achterliggend erf, de schuur en een aanpalend tuinperceel. In 1857
registreerde het kadaster de samenvoeging van de percelen van het huis, de schuur en het
verbindende erf en ontstond de huidige kadastrale situatie. Vaststellingen in situ tonen aan dat de
schuur oorspronkelijk groter was en ingekort werd aan de noordzijde, rechts van de grote
schuurpoort. Verschillende soorten baksteen wijzen op de historische gelaagdheid van de
architectuur.
Beschrijving
In baksteen opgetrokken gebouwenensemble, gevormd door een woonhuis en schuur, verbonden
door middel van een erf of binnenkoer met bakstenen tuinmuur aan de Engelenstraat.
Dit diephuis, gelegen op de hoek van de Herenstraat en Engelenstraat, bestaat uit vijf traveeën, één
bouwlaag en een dakverdieping onder een afgewolfd zadeldak van rode Vlaamse pannen met
kroonlijst op klossen. De verankerde bakstenen voorgevel, opgevat als een afgetopte puntgevel met
muurvlechtingen en een gecementeerde plint en is opengewerkt door rechthoekige vensters met
verankerde ontlastingsboog, hardstenen lekdrempels en luiken in de eerste bouwlaag. De beplankte
deur met bovenlicht staat tevens onder een verankerde ontlastingsboog en wordt voorafgegaan door
twee hardstenen treden waarin twee gaten, bedoeld voor een ijzeren schoenenrichel. Blinde rechter
zijgevel langsheen een brandgang of osendrop, van de straat afgesloten door een laat-19de-, vroeg
20ste-eeuws smeedijzeren hek. De linker zijgevel is eveneens blind, op de onderdakse inham na waar
een venster met houten omlijsting en diefijzers en een zijdeur met bovenlicht, waarvan de houten
omlijstingen refereren aan een oudere vakwerkstructuur van stijlen en regels. De verankerde
bakstenen puntgevelvormige achtergevel is in de bovenbouw opengewerkt door twee

licht

getoogde zoldervenstertjes.
Een bakstenen tuinmuur, doorbroken door een houten poortje, verbindt het woonhuis met de schuur.
1
2

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
VERBOIS R. , Geschiedenis van Rekem en zijn keizerlijk graafschap, Rekem, 1972, p. 210.
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Ingekorte dwarsschuur met verankerde bakstenen gevels onder een zadeldak van Vlaamse pannen
met oversteek. De straatgevel met gecementeerde plint wordt getypeerd door twee korfboogpoorten
- een kleine en een grote - met behouden houten poortvleugels . De linker poort wordt getopt door
een nagenoeg vierkante laadopening met houten latei, onderdorpel en luik.
Evaluatie
“Het pand Herenstraat 21 werd als monument beschermd omwille van de historische, meer bepaald
architectuurhistorische waarde, als diephuis met lijstgevel uit de 19de eeuw.” (Verslag KCML)
Voorts bewaart het diephuis sporen van een oudere, vermoedelijk tot de 17de eeuw opklimmende
vakwerkstructuur en bleef het 18de-eeuwse voorkomen van de woning goed bewaard. Als dusdanig is
de stadsboerderij een authentieke en typologisch goed bewaarde getuige van de 18 de-eeuwse
architectuur in Rekem. Bovendien heeft ze een hoge ensemblewaarde door de behouden
configuratie van woonhuis, stal en erf en bezit ze een belangrijke beeldbepalende waarde door haar
ligging en silhouet.
Waardering
Bovenlokale waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Om het metselwerk van de (stal)gevels en tuinmuur te beschermen, wordt de begroeiing van wilde
wingerd best ingesnoeid en opnieuw geleid op een drager die het gevelparement spaart. De
noordelijke zijgevel - in oorsprong een binnenmuur - wordt best op duurzame wijze bescherm tegen
weersinvloeden. De dakvlakken en de straatgevels van de bijgebouwen blijven gesloten. De
osendrop kan niet bebouwd worden.
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Beeldmateriaal

Herenstraat 21, 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed.
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Herenstraat 23

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 206789
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde en deels parkgebied
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Historiek
Minstens tot de 18de eeuw opklimmende woning die op het primitief kadasterplan van 1826 staat
opgetekend als een vrijstaand, rechthoekig gebouw dat volgens de legger bij het primitieve
kadasterplan in 1842-1844 eigendom was van herbergier-schrijnwerker Franciscus Senden en
opgetekend staat als ‘huis’. Het huis werd omstreeks 1869 1 aan de tuinzijde uitgebreid met een
haakse (dienst)vleugel en verkreeg zo de L-vormige plattegrond die het vandaag nog heeft. Foto’s
uit de jaren 1980 tonen aan dat het pand toen voorzien was van een garage in de linker travee. Later
werd de oorspronkelijke ordonnantie hersteld maar werd de gevel ook ‘verfraaid’ door toevoeging
van plattebandomlijstingen rond de vensters.
Beschrijving2
Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak van zwarte Vlaamse pannen op
een vernieuwde houten kroonlijst op klossen. De verankerde bakstenen gevel op gecementeerde
(links) en hardstenen plint (rechts) met ovaal keldergat wordt getypeerd door rechthoekige
muuropeningen in recent toegevoegde hardstenen plattebandomlijstingen. Beplankte deur met
brievenbus en handgreep en vernieuwde vensters met T-verdeling.
Verankerde zijgevels met aandaken en muurvlechtingen.
Haakse aanbouw met gekalleide gevel en een zwart pannen zadeldak.
Evaluatie
Als vrijstaand dubbelhuis opgevatte stadswoning waarvan de oorsprong allicht teruggaat tot de 18 de
eeuw en die na de jaren 1980 ‘opgesmukt’ werd door toevoeging van de plattebandomlijstingen
rond de vensters, waardoor de gevel vandaag een ‘rijker’ voorkomen heeft dan oorspronkelijk het
geval was.
Waardering
Ondersteunende waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Om een meer homogeen uitzicht van de gevel te bekomen, kan overwogen worden om de gevel te
kalleien.
Het dakvlak blijft gesloten.

1
2

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1869/9.
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Beeldmateriaal

Herenstraat 23, 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed.
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Herenstraat 24

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 988
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
In het begin van de 19de eeuw op de oude stadswal opgetrokken hoekwoning, gelegen aan de
kruising van de Herenstraat en de Schijfstraat, op de plaats waar vroeger de Middenpoort of
Aspremontpoort stond. Op het moment van de inventarisatie van het bouwkundig erfgoed in het
midden van de jaren 1990 had het pand nog zijn gecementeerde gevels, gekenmerkt door een
vlakke plint, schijnvoegen, hoekkettingen en spaarvelden met rondboogfriezen 1. De gevel aan de
Schijfstraat had frontonbekroningen boven de deur en vensters, en de gevel aan de Herenstraat had
een gevelbrede winkelpui met centrale deur waarboven een rondboogvenster in een geriemde
omlijsting met voluutsluitsteen. Van deze typisch vroeg 20ste-eeuwse geveldecoratie bleef niets
bewaard, noch van de winkelpui.
Beschrijving2
Winkel-/woonhuis met toegang tot de vroegere winkelruimte in de voorgevel aan de Herenstraat en
privé-toegang in de zijgevel aan de Schijfstraat.
Hoekhuis van twee bouwlagen onder een recent zadeldak met schild, bedekt met Vlaamse pannen, en
voorzien van gedecapeerde, verankerde lijstgevels in baksteen, beëindigd door een houten kroonlijst
op klossen. De één travee tellende voorgevel wordt getypeerd door een hoge gecementeerde plint,
een recent toegevoegde houten winkelpui met verdiepte deur voorafgegaan door twee hardstenen
treden, en door een rechthoekig venster in de bovenbouw met gedrukte rondboogvormige
ontlastingsboog, refererend aan het vroegere rondboogvenster.
Verankerde zijgevel van drie traveeën, opengewerkt door vijf rechthoekige vensters onder een
gestrekte ontlastingsboog en een houten deur met bovenlicht, voorafgegaan wordt door drie
hardstenen treden. Vernieuwd schijnwerk.
Gecementeerde en verankerde noordelijke zijpuntgevel.
Eenlaags en twee traveeën tellend bijgebouw.
Evaluatie
Tot het begin van de 19de eeuw opklimmend hoekhuis dat typologisch interessant was door de
combinatie winkel-woonhuis en historisch waarde heeft als woning, gebouwd op de vroegere
stadswal. Het pand was echter het meest opmerkelijk omwille van zijn decoratieve gevelcementering.
Door die te verwijderen, heeft het pand veel van zijn erfgoedwaarde verloren.
Waardering
Ondersteunende waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in

Beschrijving door Frieda Schlusmans in 1996 spreekt nog van een gecementeerde gevel: SCHLUSMANS, F.,
Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons
Bilzen - Maasmechelen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N3, Brussel – Turnhout, 1996, p.303.
2
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
1
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aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
De verwijdering van de cementering heeft het baksteenparement beschadigd achtergelaten. Ter
bescherming van de baksteen is het aangewezen opnieuw een gecementeerde plint aan te brengen
en het baksteenparement af te werken met een kalleilaag.
Het dakvlak blijft gesloten.
Beeldmateriaal

Herenstraat 24, 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed.
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Herenstraat 25

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
In de tuin bevindt zich de stadswal, beschermd als monument op 29 september 1994
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde en deels parkgebied
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Historiek
Op de plaats van de vroegere Middenpoort of Aspremontpoort opgetrokken woning met bijgebouw
in de Patersstraat, beide met vroeg-19de-eeuws voorkomen en al figurerend op het primitieve
kadasterplan van 1826 maar met huidig voorkomen uit het midden van de 19 de eeuw. Een prentkaart
van omstreeks de jaren 1920 toont de voorgevel van de woning met centraal een dubbele,
beglaasde (winkel?)deur en beluikte vensters op de begane grond. De vensters van de verdieping
hebben roedeverdelingen (zesruiters) en de mezzanino is ogenschijnlijk open. Allicht zullen houten
luiken hier tegen weersinvloeden en dieren gediend hebben. Vermoedelijk in de jaren 1950 werden
de ordonnantie en de planindeling van het pand gewijzigd: de centrale deur aan de Herenstraat
werd gedicht en de toegang tot de woning geschiedde langs de Patersstraat. Een foto uit 1980 toont
de gevel aan de Herenstraat met het gedichte middenvenster en een gecementeerde plint met
flagstone-motief. Recent werd de oorspronkelijke gevelordonnantie aan de Herenstraat hersteld.
Jammer genoeg werd ook het 19de-eeuwse schrijnwerk met roedeverdeling verwijderd.
Beschrijving1
Hoekhuis met voorgevel aan de Herenstraat en zijgevel aan de Patersstraat, elk drie traveeën en twee
en een halve bouwlaag tellend en gevat onder een pannen zadeldak met schild. De bakstenen
lijstgevels met rood voegwerk zijn opengewerkt door rechthoekige vensters met hardstenen latei en
dito lekdrempel, op de begane grond voorzien van duimen die wijzen op vroegere luiken. Boven de
mezzaninovensters met houten latei en hardstenen lekdrempel sluit een houten kroonlijst op modillons
het gevelvlak af. Centraal in de gevel bevindt zich telkens een deur, voorafgegaan door drie
hardstenen treden.
Zijgevel met twee keldergaten, voorzien van een hardstenen latei en een hardstenen dorpel.
Aanpalend bakstenen dienstgebouw onder zadeldak met op de begane grond een rechthoekig raam
met hardstenen latei en lekdrempel en ernaast een poort met houten latei. Mezzanino van
halfradvensters.
Het schrijnwerk van woning en dienstgebouw werd volledig vernieuwd.
Evaluatie
De achtertuin bewaart nog restanten van de 17de-eeuwse stadsomwalling beschermd als monument
omwille van de historische, meer bepaald militair-geschiedkundige waarde:
“Als getuige van de drievoudige stadsversterking uit 1607, 1625-1630 en 1638” (verslag KCML).
Voorts goed bewaard voorbeeld van een vermoedelijk midden-19de-eeuwse stadswoning die
opgetrokken werd op de plaats van de voormalige Middenpoort en door zijn ligging aan het einde
van de Herenstraat een belangrijke beeldwaarde heeft.
Waardering
Lokale waarde.

1

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
De dakvlakken blijven gesloten. Als de gelegenheid zich voordoet en het schrijnwerk wordt
vervangen, wordt best geopteerd voor houten T-schrijnwerk met roedeverdeling (zesruiters).
Beeldmateriaal

Herenstraat 25 (links), ca. 1920 - Bron: www.delcampe.net.
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Herenstraat 25 (rechts, gedeeltelijk zichtbaar), 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed.
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Het Getske – straatinleiding

Openbaar domein

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Het Getske - straatinleiding

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beschrijving1
Het gekasseide steegje achter de kerk verbindt Onder de Linden met de Engelenstraat en is ontstaan
als brandgang tussen enerzijds het voormalige Kamerlinckhof – gelegen op de hoek met de
Herenstraat en in 1785 vervangen door het huidige handelspand met bijgebouwen (Onder de Linden
1) - en anderzijds het ca. 1640 te dateren voormalige gerechtshof (Onder de Linden 5). Het eerste
deel van de brandgang is gekasseid met Maaskeien waarin een afvoergeul van Maaskalkstenen werd
aangebracht; het deel achter de kerk is gekasseid door Maaskalkstenen in onregelmatig verband. De
bakstenen (zij)gevels en tuinmuren met ijzeren hekken en rondboogpoortjes verlenen het straatje een
hoge authenticiteit.
Evaluatie
Het authentieke steegje heeft een hoge (cultuur)historische waarde als minstens tot de 17de eeuw
opklimmende brandgang gekasseid met Maaskeien en Maaskalkstenen. Dergelijke steegjes waren in
het verleden in bijna elke gemeente of stad te vinden maar zijn vandaag zeldzaam erfgoed
geworden.
Waardering
Bovenlokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Behoud van de tuinmuren (halfsteensverband) met hun poorten en hekken. Het historische
legpatroon van zowel de Maaskeien in het oostelijke deel als van de Maaskalkstenen kasseien in het
westelijke deel dient intact behouden te blijven.
Beeldmateriaal

Foto uit de jaren 1970 – Bron: www.erfgoedplus.be

1

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Isabellastraat
Zie het noordwestelijke stadsdeel.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Isabellastraat

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Kanaal - straatinleiding

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: noordwest- en noordoostzijden: gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en
openbaar nut

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Kanaal - straatinleiding

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Van oudsher is Oud-Rekem omgeven door hoogstamboomgaarden. Ook als men in 1822-1826 aan
de oostzijde van de stad de Zuid-Willemsvaart graaft, blijven boomgaarden de oostzijde grotendeels
begrenzen. De brug die over de Vaart werd aangelegd, bevond zich aanvankelijk in het verlengde
van de Kanaalstraat maar werd bij de aanleg van de Populierenlaan in het tweede kwart van de 20ste
eeuw zuidwaarts verlegd (stafkaart van 1933-1936). Vanaf de Populierenlaan werd toen een
verbinding gemaakt met het jaagpad langs de Vaart alsook de aanlegplaats ter hoogte van de
Kanaalstraat gedeeltelijk gedempt en omgevormd tot openbare groene ruimte. Vanaf de tweede
helft van de 20ste eeuw werden de boomgaarden systematisch gerooid en omgevormd tot tuinen en
openbare ruimte.
Beschrijving1
Kanaal is in het begin van de straat omzoomd door Winterlindes (Tilia cordata) en heeft aan de
stadszijde haar groene karakter bewaard. De zone wordt vorm gegeven door private en openbare
ruimtes, binnen- en randgebiedjes gekenmerkt door tal van kleine landschapselementen zoals onder
meer knotwilgen (Salix alba) aan de Ziepbeek, een vijver omgeven door treurwilgen (Salix babylonica),
een bosje van Schietwilgen (Salix alba) en Essen (Fraxinus exelsior), een aantal solitaire bomen,
hagen, leiplatanen, …, die voor een aangenaam en afwisselend beeld zorgen.
Het pleintje ter hoogte van de vroegere aanlegplaats is opgevat als een langwerpig grasveld,
afgezoomd door betonnen boordstenen en is beplant met vier bomen: ten noorden een Gewone es
(Fraxinus excelsior) en een Haagbeuk (Carpinus betulus) en aan de zuidrand een jonge Zomereik
(Quercus robur) en een Schietwilg (Salix alba). De zuidrand geeft een rommelige indruk door de
veelheid aan infoborden, verkeersborden, verlichtingspalen, vlaggenstokken, houten zitbanken,
bordjes van nutsvoorzieningen en het onlangs geplaatste bronzen herdenkingsmonument met
infoblok in cortenstaal.
De overzijde van de straat - tussen de Populierenlaan en de Kanaalstraat - werd recent heraangelegd
waarbij het overvloedig gebruik van beton en de vele parkeerzones onmiddellijk opvallen en eerder
storend dan harmoniërend zijn voor de omgeving. Ook de aansluiting met Oude God en de
Kanaalstraat wordt gekenmerkt door een stenig en grijs karakter. Op de oever van de ZuidWillemsvaart werden Gewone essen (Fraxinus excelsior) aangeplant.
Waardevolle bomen

1
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De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Evaluatie
Ondersteunende waarde
Beheersdoelstellingen
De oostelijke zone maakt deel uit van de in het beschermingsbesluit opgenomen groene gordel rond
de historische stadskern en dient bijgevolg behouden en het versterkt te worden. Dit kan onder meer
door het versterken van kleine landschapselementen zoals het vervangen van de draadafsluiting van
de weide en de tuinen (Oude God 1 en Kanaal 33) door streekeigen hagen en door het aanplanten
van enkele hoogstamfruitbomen die refereren aan de vroegere hoogstamboomgaarden.
Knotwilgen2 zijn snel groeiende bomen en worden best om de drie à zes jaar geknot. Als vuistregel
wordt vooropgesteld de takken niet dikker dan 10 cm te laten worden. Het knotten gebeurt in de
wintermaanden (november-maart). Bij uitval wordt een gelijkaardige boom aangeplant.
Ook een kwaliteitsvolle heraanleg van het plein waarbij alle overbodige elementen voor
straatinrichting worden verwijderd, zou het dorpsgezicht ten goede komen.

Knotbomen, knoestige knapen. Een praktische gids, s.l., 2013:
www.pajot-zenne.be/sites/default/files/documenten/KNOTBOMEN-praktische-gids.pdf.
2
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Beeldmateriaal

Topografische kaart van 1890: de brug over de Zuid-Willemvaart ligt in het verlengde van de
Kanaalstraat – Bron: www.cartesius.be.

Topografische kaart van 1933-1936: de brug over de Zuid-Willemvaart is zuidwaarts verlegd, in het
verlengde van de nieuw aangelegde Populierenlaan – Bron: www.cartesius.be.
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De Zuid-Willemsvaart in het begin van de 20ste eeuw – Bron: www.delcampe.net.

Zicht op Oud-Rekem vanaf de Zuid-Willemsvaart, het gebouw aan de rechterkant is gesloopt, s.d. Bron: www.delcampe.net.
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Kanaal 21

noorden rechts
Bron: www.bing.com

tuin: 3de afd., sectie B, 509X, 509Y

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: noordwest- en noordoostzijden: gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en
openbaar nut
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Beschrijving1
Grondig aangepaste wit bepleisterde villa onder een gecombineerd pseudo schilddak met haaks
zadeldak bedekt met zwarte tichelen, gebouwd voor één van de hoofdverplegers van de
psychiatrische instelling en geregistreerd op het kadaster in 19332. De uitbreidingen onder plat dak
aan de noord en westzijde dateren van ca. 19953.
Toegankelijk via een ijzeren hek tussen bakstenen pijlers met hardstenen deksteen bezijden de
tweewoonst Kanaal 25-27.
De ruime beboomde tuin is aan de zijde van het kanaal afgezoomd door een hoge ligusterhaag en
aan de kant van de Kanaalstraat door een liguster- en coniferenhaag waarin een ijzeren hekje tussen
bakstenen pijlers.
Evaluatie
De villa heeft geen erfgoedwaarde maar maakt als voormalige dienstwoning deel uit van de
ontwikkelingsgeschiedenis van het Rijkspsychiatrisch Centrum en heeft als dusdanig een
documentaire waarde.
Waardering
Indifferente waarde.
Beheersdoelstellingen
De haag dient aan alle zijden beperkt gehouden te worden en regelmatig gesnoeid zodat het
gietijzeren kruis niet overwoekerd wordt en er steeds een minimaal zicht op het kasteel mogelijk
blijft. Men kan overwegen de haag van conifeer te vervangen door een streekeigen haag.

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1933/8.
3
Idem, mutatieschets 1996/38.
1
2
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Kanaal 23

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: noordwest- en noordoostzijden: gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en
openbaar nut
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Beschrijving1
Grondig verbouwde wit bepleisterde villa onder een zwarte tichelen zadeldak, gebouwd voor één
van de hoofdverplegers van de psychiatrische instelling en op het kadaster geregistreerd in 1938 2.
Ca. 1995 uitgebreid met aanbouwen onder plat dak3.
Toegankelijk via een ijzeren hek tussen bakstenen pijlers met hardstenen deksteen bezijden de
tweewoonst Kanaal 25-27.
Evaluatie
De villa heeft geen erfgoedwaarde maar maakt als voormalige dienstwoning deel uit van de
ontwikkelingsgeschiedenis van het Rijkspsychiatrisch Centrum en heeft als dusdanig een
documentaire waarde.
Waardering
Indifferente waarde.

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1938/11.
3
Idem, mutatieschets 1956/38.
1
2
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Kanaal 25-27

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 963
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: noordwest- en noordoostzijden: gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en
openbaar nut
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Beschrijving1
Mooi bewaard ensemble gevormd door een vrijstaand gebouw van 1880 opgevat als twee
enkelhuizen in spiegelbeeldschema met een poortgebouw ertussen, geflankeerd door smeedijzeren
hekjes bevestigd aan een bakstenen pijler met hardstenen deksteen en aan de straatzijde een laag
bakstenen tuinmuurtje eveneens afgedekt door blauwe hardsteen onderbroken door een decoratief
uitgewerkt buishek tussen betonnen pijlers, typisch voor de jaren 1950. Voor de tweewoonst bleven
de originele Maaskalkstenen stoeptegels bewaard waarin ter hoogte van de deuren telkens twee
voetschrapers verankerd zijn. Naar verluid gebouwd door kolenhandelaar Aelbers.
Baksteenbouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zwart pannen geknikt wolfsdak waarbij
de dakoversteek rust op houten klossen. Symmetrisch opgebouwde lijstgevel op een hardstenen plint
centraal doorbroken door een brede risalietvormige poorttravee onder zadeldak; geflankeerd door
spaarvelden met bakstenen hoekpilasters en bovenaan een dropmotief. Licht getoogde vensters in
een geprofileerde bakstenen omlijsting met oren en een hardstenen sluitsteen en dito lekdrempels,
beluikt op de benedenverdieping. De licht getoogde hardstenen omlijsting met neuten, oren en
sluitsteen. De bakstenen korfboogpoort met hardstenen imposten en gesigneerde en gedateerde
sluitsteen (A. AEL/BERS/1880) wordt geflankeerd door twee smalle rondboogvensters en bekroond
door vijf smalle venstertjes met hardstenen latei en lekdrempel en een korfboogvormig (laad?)venster
in de top. Zijgevels met aandaken en vlechtingen en aan de straatzijde gelijkaardige vensters als de
voorgevel. Verankerde achtergevel met getoogde vensters en een haakse aanbouw van één bouwlaag
onder zadeldak; getoogde muuropeningen onder een strekse laag. In de oksel een portaal onder plat
dak. Bewaard schrijnwerk met roedeverdeling op de begane grond en vernieuwd schrijnwerk naar
oorspronkelijk model op de verdiepingen. De deuren en de poort zijn eveneens vernieuwd.
Achter het tuinmuurtje aan de straatzijde werden leiplatanen geplant, in het verlengde ervan een
ligusterhaag en lindebomen.
Evaluatie
Goed bewaard en typologisch interessant voorbeeld van een laat 19de-eeuwse, symmetrisch
opgevatte tweewoonst gescheiden door een brede poorttravee; beeldbepalend gelegen achter het
pleintje en bezijden de Zuid-Willemvaart ondersteunt het door zijn authenticiteit de historische en
architectuurhistorische waarde van het dorpsgezicht.
Waardering
Lokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
De symmetrie van het ensemble dient behouden in al zijn facetten (schrijnwerk, kleurstelling,
dakbedekking, gevelafwerking, gevelreiniging, voegwerk, dakpannen…). De geslotenheid van de
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dakvlakken dient maximaal behouden te blijven. Speciale aandacht dient te gaan naar het behoud
van de private stoep met Maaskalkstenen plavuizen waarvan nog slechts één ander voorbeeld
bewaard is in Oud-Rekem (Patersstraat 35).
Beeldmateriaal

Bron: www.erfgoedplus.be.
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Kanaal 33

tuin: 3de afd., sectie B, 502Y

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
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Beschrijving1
Grondig verbouwde wit bepleisterde interbellumvilla onder een zwart tichelen zadeldak, gebouwd
voor de hoofdgeneesheer van de psychiatrische instelling, opgetekend op de topografische kaart
van 1933-1936.
De oorspronkelijke cottage getinte inkompartij bestaande uit een overluifeld voetgangerspoortje en
een ijzeren poorthek tussen witgeschilderde bakstenen pijlers en dito muurtjes onder ezelsrug bleef
bewaard. De twee grote flankerende treurwilgen fungeren als welkomstbomen.
De ruime omringende L-vormige tuin is volledig afgesloten door een draadafsluiting en bevat
meerdere solitaire bomen, waaronder veel treurwilgen, en een langgerekte vijver die verschijnt op de
topografische kaart van 1955. Een aantal jaren geleden werd een dreefje van platanen aangeplant
aan de zijde van het kanaal. Helemaal ten noorden, aan de Leon Hermanslaan, zijn nog twee oude
appelbomen (Malus domestica) met Maretak (Viscum album) te vermelden.

Waardevolle bomen
13.01. Appelboom (Malus domestica) met Maretak (Viscum album)
13.02. Appelboom (Malus domestica) met Maretak (Viscum album)
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Evaluatie
De villa heeft geen erfgoedwaarde. Enkel de inkompartij die stilistisch verwijst naar de
interbellumvilla (vermoedelijk eveneens in cottagestijl) en de tuin dragen bij tot de erfgoedwaarde in
het dorpsgezicht. De tuin is een belangrijke schakel in de oostelijke groene gordel rond de oude
stad.
Waardering
De tuin en de inkompartij uit het interbellum hebben een ondersteunende waarde
Indifferente waarde voor de villa.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
De tuinaanleg met vijver en hoofdzakelijk oude treurwilgen verspreid over het domein heeft op zich
geen erfgoedwaarde, maar is door zijn opgaand groen – voornamelijk aan Oude Weerdstraat - sterk
beeldbepalend. Dit groene karakter dient behouden te blijven. Als bomen moeten worden gerooid,
kan een ecovelling worden overwogen. Na uitval is een kwalitatieve heraanplanting noodzakelijk om
het dendrologisch belang van de tuin te versterken.
De draadafsluiting rond het domein wordt best vervangen door een haag.
Beeldmateriaal

Topografische kaart 1955 – Bron: www.cartesius.be.
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Zicht op de tuin met vijver omringd door treur- en Schietwilgen.

Appelbomen met Maretak.
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Kanaalstraat - straatinleiding

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
Historiek1
De Kanaalstraat ontstond omstreeks het midden van de 19de eeuw: de Atlas der Buurtwegen (184431845) toont de plaats van de huidige Kanaalstraat nog als tuin bij het kasteel. In 1859 werd begonnen
met de bouw van het nieuwe gemeentehuis op de kruising van de belangrijkste straten van Rekem: de
Herenstraat, Onder de Linden en Oude God. Dat gaf de aanzet voor de verdere bebouwing van de
straat. De Kanaalstraat leidde aanvankelijk naar het ‘bassin’ - een verbrede aanlegzone in het kanaal en de brug over het kanaal naar Uikhoven, waar ook Oude God bij aansloot. Die brug werd in de jaren
1970 in zuidelijke richting verlegd, ter hoogte van de huidige Populierenlaan. Van de historische
kasseibestrating bleef niets bewaard.
Beschrijving
Het straatbeeld van de Kanaalstraat wordt gekenmerkt door een groene noordzijde en een grotendeels
bebouwde zuidzijde met panden uit de tweede helft van de 19de eeuw. De noordelijke straatzijde wordt
gedomineerd door de directeurswoning en de tuin van het kasteel, van het openbaar domein
afgesloten door een bakstenen muur met ijzeren hek waarachter een lovergang van haagbeuk. De
zuidelijke straatzijde bestaat uit drie gebouwde clusters - het gemeentehuis, een groep tweelaagse
bakenstenen woningen en een hoekwoning - opgetrokken in baksteen onder pannen zadeldaken en
Gebaseerd op https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/100169, geraadpleegd op 26 januari
2018.
1
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van elkaar gescheiden door het tuinperceel van het voormalig gemeentehuis en de Ziepbeek.
Straatbekleding uit drie fasen: het straatbegin in beton met gekasseide stoepen, het middendeel in
asfalt met stoepen in betondallen, en straateinde met gekasseide straat en een stoep van
betonklinkers.
Evaluatie
Quasi ongewijzigd 19de-eeuws straatbeeld met een interessant evenwicht tussen bebouwde en
onbebouwde percelenwaar het groene karakter van de zuidzijde sterk beeldbepalend is en kwaliteit
geeft aan de openbare ruimte.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van de noordelijke groene straatzijde en van het evenwicht tussen bebouwde en
onbebouwde ruimte wordt vooropgesteld. Een meer homogene bestrating zou de historische waarde
van de straat versterken. Bij voorkeur gebeurt dat met historische materialen. Als dat niet mogelijk is,
worden materialen gebruikt met een gelijkaardige uitstraling.
Beeldmateriaal

Kanaalstraat, anno 1910 - Bron: www.delcampe.net.
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Kanaalstraat, noordelijke zijde.

Kanaalstraat, zuidelijke zijde.
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Kanaalstraat 1: Burgerhuis

Tuin: 3de afd., sectie B, 502T

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 990
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
Oorspronkelijk maakte de gronden tot aan Oude God deel uit van het kasteeldomein. Wanneer de
Kanaalstraat in 18561 dwars door de kasteeltuin werd aangelegd ontstond net buiten de stadswal een
driehoekige bouwplaats tussen de Ziepbeek, de weg naar de Ucoverpoort en de Kanaalstraat waarop
leerlooier Severinus Dreissen omstreeks 1896 een handelspand met woning bouwde2. Heden
gerenoveerd en omgevormd tot architectenbureau 3.
Beschrijving4
Burgerhuis op een onregelmatige plattegrond gesitueerd op een quasi driehoekig perceel op de
hoek van de Kanaalstraat en Oude God. Onderkelderd bakstenen volume van twee bouwlagen,
opgebouwd uit één travee en een afgeschuinde hoektravee aan de voorzijde en vier traveeën aan de
zijgevel, het geheel onder een zwart pannen complex schilddak met drie houten dakkapellen waarvan
één later toegevoegd (zie beeldmateriaal achteraan). Verzorgde lijstgevels op een hardstenen plint
opengewerkt door verankerde steekboogvormige muuropeningen en halfrad keldergaten met
diefijzers houten kroonlijst en afgelijnd door een omlopende kroonlijst met tandlijst en
diamantkoppen.
De getoogde vensters met hardstenen lekdrempel zijn op het gelijkvloers breder dan op de
bovenverdieping (uitstalramen) en voorzien van vouwluiken; vernieuwd T-vormig schrijnwerk. De
oorspronkelijke beglaasde en van decoratief ijzerwerk voorzien deuren, alsook de getoogde
bovenlichten met getande tussendorpel bleven bewaard. De deuren worden voorafgegaan door een
Maaskalkstenen trede. Nagenoeg blinde achtergevel met recent toegevoegd verticale lichtstraat.
Het achtertuintje onder het straatniveau wordt begrensd door de Ziepbeek en is bereikbaar via een
bakstenen trapje aan de Kanaalstraat. Omhaagd grasveld met een geknotte Zilverlinde (Tilia
tomentosa).

Waardevolle bomen
11.01. geknotte Zilverlinde (Tilia tomentosa)

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1858/14: registratie aanleg Kanaalstraat..
MAESEN, M., Kanaalstraat 1, onuitgegeven bijdrage; Het hoekpand werd geregistreerd in 1897: Hasselt,
Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1897/7.
3
Idem, mutatieschets 2008/52: afbraak van een bijgebouwtje aan de achterzijde waarbij het volledige perceel
werd omgevormd tot tuin.
4
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Evaluatie
Typologisch interessant voorbeeld van een handelspand annex woonhuis van eind 19de eeuw, dat
door zijn beeldbepalende ligging aan het begin van de Kanaalstraat en zijn authenticiteit de
historische en architectuurhistorische waarde van het dorpsgezicht mee vorm geeft. Het tuintje
langsheen de Ziepbeek biedt een mooi perspectief op de huisjes aan Oude God.
Waardering
Lokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
De geslotenheid van de zuidelijke zijgevel, de achtergevel en de dakvlakken blijft behouden.
Een knotlinde is een matige groeier en worden best om de zes à tien jaar geknot. Als vuistregel
wordt vooropgesteld de takken niet dikker dan 10 cm te laten worden. Het knotten gebeurt in de
wintermaanden (november-maart). 5
Beeldmateriaal

Postkaart uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Knotbomen, knoestige knapen. Een praktische gids, s.l., 2013:
www.pajot-zenne.be/sites/default/files/documenten/KNOTBOMEN-praktische-gids.pdf.
5
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Kanaalstraat 3: eclectisch herenhuis

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 991
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
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Historiek
Oorspronkelijk maakte de gronden ten zuiden van de Kanaalstraat tot aan Oude God, deel uit van
het kasteeldomein. Wanneer de Kanaalstraat in 18561 dwars door de kasteeltuin werd aangelegd
ontstonden ten westen van de Ziepbeek twee grote bouwkavels waarop in 18772 de familie Delissen,
een slotenmakersfamilie uit Maastricht, een woning bouwde3. De woning die naast de Ziepbeek
gelegen was, had een grote ommuurde tuin die zich uitstrekte tot aan het gemeentehuis
(Kanaalstraat 10). Een tiental jaren later wordt de woning uitgebreid met een poorttravee, cf. de
sluitsteen met inscriptie ‘H.D./1887’, alsook enkel bijgebouwen in de tuin opgetrokken4. Een laatste
bijgebouw werd ca. 1891 in de uiterste hoek van het perceel opgetrokken en correspondeert met de
twee laatste traveeën van het huidige woonhuis Kanaal 7. Enkele jaren later werd de site in twee
eigendommen opgedeeld waarbij het woonhuis van de dienstgebouwen werd afgesplitst en de
resterende open ruimte aan straat bebouwd 5.
Naar verluidt brandde het woonhuis in de jaren zestig af en werd het gerestaureerd naar het
oorspronkelijk uitzicht.
Beschrijving6
Onderkelderd eclectisch burgerhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder een zwart pannen
schilddak met vernieuwde houten kroonlijst. De lijstgevel met dubbelhuisopstand bezit een lage
hardstenen plint en wordt geleed door hoekpilasters en een middenrisaliet. Getoogde vensters gevat
in een bakstenen omlijsting met oren en neuten en onder de hardstenen lekdrempels bakstenen
consoles; oorspronkelijk beluikt op het gelijkvloers. De decoratief uitgewerkte hardstenen sluitstenen
zijn vernieuwd. In de zijgevel kijken enkele getoogde keldervensters uit over de Ziepbeek. Fraaie
deuromlijsting in Maaskalksteen bestaande uit een plattebandomlijsting op neuten waarboven een
sterk geprononceerde druiplijst. Vernieuwde dorpel alsook overal vernieuwd schrijnwerk waarbij de Tvensters met roedeverdeling aansluiten bij een historische indeling.
Evaluatie
Goed bewaard en typologisch interessant voorbeeld van een burgerwoning uit het laatste kwart van
de 19de eeuw, die door zijn beeldbepalende ligging aan de Kanaalstraat tegenover het voormalige
kasteeldomein en door zijn historische en architectuurhistorische waarde het dorpsgezicht mee vorm
geeft.
Waardering
Lokale waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1858/14: registratie aanleg Kanaalstraat.
Idem, mutatieschets 1878/8.
3
MAESEN, M., Kanaalstraat 3, onuitgegeven bijdrage.
4
Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1887/12.
5
Idem, mutatieschets 1896/9
6
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
1
2

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Kanaalstraat 3

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Beeldmateriaal

Postkaart uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.
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Kanaalstraat 5

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 992
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
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Historiek
Oorspronkelijk maakte de gronden ten zuiden van de Kanaalstraat tot aan Oude God, deel uit van
het kasteeldomein. Wanneer de Kanaalstraat in 18561 dwars door de kasteeltuin werd aangelegd
ontstonden ten westen van de Ziepbeek twee grote bouwkavels waarop in 1877 2 de familie Delissen,
een slotenmakersfamilie uit Maastricht, een woning bouwde3. De woning die naast de Ziepbeek
gelegen was, had een grote ommuurde tuin die zich uitstrekte tot aan het gemeentehuis
(Kanaalstraat 10). Een tiental jaar later wordt de woning uitgebreid met een poorttravee, cf. de
sluitsteen met inscriptie ‘H.D./1887’, en enkele bijgebouwen in de tuin4. Een laatste bijgebouw werd
ca. 1891 in de uiterste hoek van het perceel opgetrokken en correspondeert met de twee laatste
traveeën van het huidige woonhuis Kanaal 7. Enkele jaren later, ca. 1895, werd de site in twee
eigendommen opgedeeld waarbij het woonhuis van de dienstgebouwen werd afgesplitst en de
resterende open ruimte aan straat bebouwd 5. Pas in 1953 wordt een definitieve opsplitsing in drie
wooneenheden opgetekend: Kanaal nr 3, 5 en 7 6.
Beschrijving7
Woning van drie traveeën en één bouwlaag onder een zadeldak van mechanische zwarte pannen
waarbij de poorttravee in 1887 werd gebouwd en het resterende volume in 1895. Bakstenen lijstgevel
op een gecementeerde plint geritmeerd door bakstenen pilasters, afgelijnd door een bakgoot. De
gevel is opengewerkt in vier muuropeningen: uiterst links een verankerde korfboogvormige poort met
een hardstenen sluitsteen waarop de inscriptie ‘H.D./1887’ en vervolgens een rechthoekige deur en
twee dito beluikte vensters in gecementeerde omlijstingen. Overal vernieuwd schrijnwerk.
Evaluatie
Markant voorbeeld van een poortgebouw in 1887 opgetrokken bij het pand Kanaal 3, dat enkele
jaren later omgevormd en uitgebreid werd tot een éénlaagse woongelegenheid en hierdoor mee
gestalte geeft aan de historische en architectuurhistorische gelaagdheid van de Rekemse bebouwing.
Waardering
Ondersteunende waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Bij vernieuwing van het schrijnwerk wordt voorkeur gegeven aan een meer historische vormgeving,
bijvoorbeeld T-vensters of ramen met een roedeverdeling. Het gabarit en de gesloten dakvlakken
van het éénlaagse gebouw dienen gerespecteerd.

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1858/14: registratie aanleg Kanaalstraat.
Idem, mutatieschets 1878/8.
3
MAESEN, M., Kanaalstraat 3, onuitgegeven bijdrage.
4
Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1887/12.
5
Idem, mutatieschets 1896/9.
6
Idem, mutatieschets 1896/9.
7
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Beeldmateriaal

Postkaart uit het eerste kwart van de 20ste eeuw - Bron: www.delcampe.net.
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Kanaalstraat 7

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 993
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
Oorspronkelijk maakte de gronden ten zuiden van de Kanaalstraat tot aan Oude God deel uit van het
kasteeldomein. Wanneer de Kanaalstraat in 18561 dwars door de kasteeltuin werd aangelegd
ontstonden ten westen van de Ziepbeek twee grote bouwkavels waarop in 18772 de familie Delissen,
een slotenmakersfamilie uit Maastricht, een woning bouwde3. De woning die naast de Ziepbeek
gelegen was, had een grote ommuurde tuin die zich uitstrekte tot aan het gemeentehuis
(Kanaalstraat 10). Een tiental jaar later wordt de woning uitgebreid met een poorttravee, cf. de
sluitsteen met inscriptie ‘H.D./1887’, en enkel bijgebouwen in de tuin4. Een laatste bijgebouw werd
omstreeks 1891 in de uiterste hoek van het perceel gebouwd en correspondeert met de twee laatste
traveeën van het huidige woonhuis Kanaal 7. Enkele jaren later, ca. 1895, werd de site in twee
eigendommen opgedeeld waarbij het woonhuis van de dienstgebouwen werd afgesplitst en de
resterende open ruimte aan straat bebouwd 5. Pas in 1953 wordt een definitieve opsplitsing in drie
wooneenheden opgetekend: Kanaal nr. 3, 5 en 76.
Beschrijving7
Ruim dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak met drie
dakvlakvensters opgetrokken in twee bouwfasen op het einde van de 19de eeuw. Bakstenen lijstgevel
op een gecementeerde plint waarvan slechts de twee laatste traveeën verankerd doormiddel van
gietijzeren ankers in bloemvorm. Meerdere bouwnaden en het grote uitstalraam in een
gecementeerde omlijsting wijzen op een licht gewijzigde ordonnantie. Rechthoekige muuropeningen
onder hardstenen lateien, de vensters met hardstenen lekdrempels en bewaarde luikduimen op het
gelijkvloers. Het keldervenster is afgedekt met een decoratief gietijzeren rooster. De verankerde
korfboogvormige poort in de rechtertravee is voorzien van een hardstenen sluitsteen. Het schrijnwerk
werd overal vernieuwd.
Evaluatie
Markant voorbeeld van een nutsgebouw met poortdoorgang in 1891 opgetrokken bij het pand
Kanaal nr. 3, dat vrijwel onmiddellijk

omgevormd en uitgebreid werd tot een ruime

woongelegenheid en hierdoor mee gestalte geeft aan de historische en architectuurhistorische
gelaagdheid van de Rekemse bebouwing.
Waardering
Ondersteunende waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1858/14: registratie aanleg Kanaalstraat.
Idem, mutatieschets 1878/8.
3
MAESEN, M., Kanaalstraat 3, onuitgegeven bijdrage.
4
Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1887/12.
5
Idem, mutatieschets 1896/9
6
Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1896/9
7
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Het opnieuw aanbrengen van houten schrijnwerk met een historisch verantwoorde profilering en
indeling en van luiken op het gelijkvloers wordt aanbevolen. Het herstellen van de ordonnantie van
het gelijkvloers zou een meerwaarde betekenen voor de erfgoedwaarde van het pand.
Beeldmateriaal

Postkaart uit het eerste kwart van de 20ste eeuw - Bron: www.erfgoedplus.be.
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Kanaalstraat 9-11 en Oude God 16-20: voormalig gemeentehuis annex
schoolmeesterswoning en jongensschool

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 994
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
Oorspronkelijk maakte de gronden ten zuiden van de Kanaalstraat tot aan Oude God, deel uit van
het kasteeldomein. Wanneer de Kanaalstraat in 18561 dwars door de kasteeltuin werd aangelegd
ontstonden ten zuiden van de straat twee grote bouwkavels2. Op de meest westelijke kavel – tegen
de toen nog bewaarde zuidwestelijk hoektoren van het kasteeldomein - bouwde de gemeenten in
1858 een L-vormig neoclassicistisch gemeentehuis annex gemeenteschool naar ontwerp van
provinciaal architect Lambert Jaminé (1800-1871)3. Uitbreidingen aan de achterzijde van het gebouw
werden in 1863 en 1876 op het kadaster geregistreerd en leidde tot het definitieve U-vormig
grondplan waarbij naar verluidt de fundering van de hoektoren in de kelders werd geïntegreerd4. In
het begin van de jaren 1990 werd het pand gerestaureerd en deels omgevormd tot luxeappartementen waarvoor aan de oostgevel een bijkomende circulatieruimte werd gebouwd 5.
Beschrijving6
Het voormalige gemeentehuis met bijhorende schoolmeesterswoning en jongensschool werd in 1858
opgetrokken als een L-vormig volume in neoclassicistische stijl naar ontwerp van L. Jamine en een
tiental jaar later aan de achterzijde uitgebreid tot de huidige U-vormige plattegrond. Het imposante
gebouw van vijf op tien traveeën en twee bouwlagen onder gecombineerde pannen schilddaken is
strategisch en beeldbepalend ingeplant op de hoek van Kanaalstraat en Oude God en imponeert
zowel door haar volume als de plastische geveluitwerking en het contrastrijke materialengebruik. De
verankerde gevels in bruine bakstenen zijn verlevendigd met grijze Maaskalksteen voor onder meer de
plint, de horizontaliserende kordons, consoles, deuromlijstingen en lekdrempels, met witte natuursteen
voor de geblokte pilasters, met de zacht gele Maastrichtersteen voor de panelen op de fries en de
aflijnende band onder de houten bakgoot en rode baksteen voor de rollagen boven de vensters.
De voorgevel met dubbelhuisopstand wordt gemarkeerd door geblokte pilasters op de hoeken en het
middenrisaliet en boven de eerste bouwlaag een zwaar gecementeerd entablement tussen de
kordons waarop voorheen panelen. Rechthoekige vensters met afgeronde bovenhoeken op het
gelijkvloers met doorgetrokken lekdrempels. De centrale rondboogdeur met bewaarde vleugeldeur is
gevat in een geprofileerde hardstenen omlijsting met ijzeren waaiervormig bovenlicht en wordt
bekroond door een deurvenster in een geprofileerde, hardstenen omlijsting met driehoekig fronton.
Het deurvenster wordt geflankeerd door korintische pilasters (slechts één kapiteel bewaard) en
voorafgegaan door een rechthoekig balkon op zware consoles voorzien van een decoratieve
gietijzeren leuning. De overige gevels - waarbij de deuren gevat zijn in een rechthoekige platte
bandomlijsting - zijn op een gelijkaardige wijze uitgewerkt, maar in het later bijgebouwde deel
werden sommige natuurstenen elementen vervangen door gecementeerde imitaties. Bij de
verbouwing in 1990 werd de ordonnantie van de tuingevel volledig aangepast, al het schrijnwerk van
de vensters vervangen en inpandige terrassen in het schilddak gemaakt.

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1858/14: registratie aanleg Kanaalstraat.
Idem, mutatieschets 1878/8.
3
VERBOIS R., Bijzonderheden over Rekem na 1800, z.p., 1973, p. 23.
4
Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1863/14 en 1876/7; Het kasteel d’Aspremont-Lynden,
(uitgave Maasland VZW), Rekem, 1997, p. 20
5
Idem, mutatieschets 1992/19.
6
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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De aanpalende speelplaats is gedeeltelijk omgevormd tot een binnentuin met geometrische aanleg
gedomineerd door buxus- en beukenhaagjes, bolacacia’s en lindebomen; het achterste deel is
verhard met betonklinkers tot parkeergelegenheid. Lage bakstenen tuinmuur met vernieuwd hekwerk
tussen bakstenen pijlers afgedekt door hardstenen dekstenen.
Evaluatie
Imposant en typologisch uniek voorbeeld van een neoclassicistisch gemeentehuis annex
schoolmeesterswoning en jongensschool uit de tweede helft van de 19de eeuw ontworpen door
provinciaal architect Lambert Jaminé, vader van het bekende Limburgse architectengeslacht Jaminé
gevormd door Lambert (1800-1871); zoon Herman (1826-1885) en kleinzoon Léon (1858-1921) die als
provinciale architecten decennia lang hun stempel drukten op de bouw van overheidsgebouwen en
kerken in Limburg.
Waardering
Bovenlokale waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Beelmateriaal

Foto van 1946 – Bron: KIK
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Kanaalstraat 10: eclectische directeurswoning met tuin

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgesteld bouwkundig erfgoedrelict: ID 972
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
De villa werd omstreeks 1906 gebouwd als directeurswoning voor het ‘Toevluchtshuis’ dat van 1904
tot 1920 op het voormalige kasteeldomein was gevestigd. In 1956 geregistreerde men een
uitbreiding aan de westzijde1. In 1970 werd het gebouw ingericht als Rijksbasisschool, waarna het in
1981 werd aangekocht door de Provincie Limburg en in 1992 door de N.V. Domein Reckheim 2 die de
woning renoveerde en in 1997 de huidige tuin naar ontwerp van de gerenommeerde Belgische
landschapsarchitect Jacques Wirtz (°1924) liet aanleggen.
Beschrijving3
De voormalige directeurswoning is beeldbepalend ingeplant ten zuidenwesten van het kasteel op de
hoek van de Kanaalstraat en Oude God en wordt van de straat gescheiden door een opvallend artnouveau getint hekwerk op een gele bakstenen muur die op regelmatige afstand geleed wordt door
dito bakstenen pijlers en contrastrijk uitgewerkt is met een plint, banden en dekstenen in blauwe
hardsteen.
Markante, hoog oprijzende villa ca. 1906 opgetrokken in een eclectische stijl waarbij tijdsgebonden
elementen werden gecombineerd met stijlelementen die verwijzen naar het nabij gelegen kasteel in
Maasstijl. Speels geheel van twee bouwlagen en een souterrain op onregelmatige plattegrond
gevormd door verspringende rechthoekige en halfronde volumes onder platte daken en
gecombineerde mansardedaken met natuurleien, smeedijzeren sierelementen, houten dakkapellen
met fronton onder zadeldakjes en hoog oprijzende schouwpijpen met sierankers. Contrastrijke
uitwerking van de gevels door het gebruik van gele baksteen verlevendigd met blauwe hardsteen
voor onder meer de plint, muurbanden, steigergaten, lateien, tussendorpels, vensterdorpels,
trappartijen en andere sierelementen en een omlopende houten kroonlijst op houten en natuurstenen
consooltjes. Rechthoekige vensters, al dan niet gekoppeld tot twee- en drielichten, en rechthoekige
deuropeningen met bovenlicht. Vernieuwd schrijnwerk. Naar verluidt zou er een fraai houten portaal
met art-nouveau-inslag aan de achterdeur bewaard zijn.
De omringende tuin is een ontwerp van landschapsarchitect Jacques Wirtz (°1924) 4 uit 1997 (zie
‘beeldmateriaal’).
De tuin op een onregelmatig rechthoekig grondplan is opgebouwd uit twee delen gescheiden door
de toegangsweg naar de woning en bestaat enerzijds uit een strak aangelegde bloementuin rond de
villa en anderzijds uit een streng geometrisch aangelegde (kruiden)tuin met fruitbomen gedomineerd
door een centraal gepositioneerde ronde lovergang met fontein waarop de padenstructuur geënt is,
en door een L-lovergang van haagbeuk (Carpinus betulus) langs de straatzijde en walgracht geleid
door een fijne ijzeren constructie.
Momenteel is de tuin opgesplitst in twee eigendommen en behoort enkel het oostelijke deel bij het
kasteel. Het westelijke deel van de tuin behoort toe aan de eigenaars van de directeurswoning.

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1907/42 en 1956/40.
MAESEN, M., Kanaalstraat 10, onuitgegeven bijdrage.
3
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
4
Wirtz International N.V. werd in 1950 opgericht door landschapsarchitect Jacques Wirtz (°1924).
1
2
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Evaluatie
Goed bewaard ensemble bestaande uit een markante eclectische directeurswoning aan de straat
omgeven door een opvallend hekwerk, beide opgetrokken ca. 1906 in typische gele baksteen met
verwerking van blauwe hardsteen voor constructieve en decoratieve elementen. Waardevolle
tuinaanleg van 1997 van de hand van landschapsarchitect Jacques Wirtz waarin hij zich ongetwijfeld
liet inspireren door de ‘style Duchêne’, genoemd naar de voornaamste exponenten van deze
regelmatig-geometrische 'Franse' tuinstijl die onder de Franse tuinarchitecten vader (Henri) en zoon
(Achille) Duchêne een revival kende op het einde van de 19de eeuw5.
Waardering
De directeurswoning: bovenlokale waarde
De tuin: begeleidende waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het is wenselijkheid om zowel op korte als op lange termijn steeds de homogeniteit van deze twee
eigendomsdelen voor ogen te houden en dit zowel qua invulling als qua beheer. De lovergang dient
beperkt in hoogte te blijven om een minimaal zicht op het kasteel mogelijk te maken.
Momenteel is het westelijke deel van de tuin voorbeeldig onderhouden, het westelijke deel
daarentegen is sterk verwaarloosd en dringend aan onderhoud toe. Zeker de lovergangen dienen zo
snel mogelijk gesnoeid om de vorm te kunnen behouden en de snoeiwonden niet te groot te maken.
Aan de oostelijke zijde ondervindt de lovergang concurrentie van enkele bomen op de oever van de
Ziepbeek. Het verwijderen van deze bomen is aangewezen.
Beeldmateriaal

Luchtfoto van de tuin - Bron: www.bing.com/maps.
5

Met dank aan Roger Deneef, voormalig erfgoedconsulent landschappen bij Onroerend Erfgoed.
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Tuinontwerp voor de directeurswoning (noorden onder), Kanaalstraat 10, Wirtz International N.V.,
1997 – Bron: Wirtz International N.V.

Postkaart - Bron: www.delcampe.net.
HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Kanaalstraat 10- Eclectische directeurswoning

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

De bakstenen omheiningsmuur met smeedijzeren hekwerk en poort.
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Leon Hermanslaan: straatinleiding – historiek voormalige Rijkspsychiatrie

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan, noordwest- en noordoostrand: gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut met cultureel, historische en/of esthetische waarde

Historiek van de Rijkspsychiatrische Inrichting 1
Ten gevolge van de Franse Revolutie werd het vrije rijksgraafschap Rekem opgeheven en ingelijfd bij
het departement van de Nedermaas dat de grondgebieden van de beide huidige Limburgen
omvatte. Onder het bewind van Napoleon werd het grafelijke kasteel nuttig herbestemd tot
‘Bedelaarsgesticht’ of ‘Depôt de mendicité waar bedelaars en zwervers onderdak en werk kregen.
Aanpassingswerken aan het kasteel waren noodzakelijk en het voorhof ten noorden van het kasteel
werd gesloopt en vervangen door een U-vormig ziekenhuis gebouwd in de loop van 1812 - 1813.
Bij de ineenstorting van het Franse bewind in 1814 werd de bedelaarsinstelling verlaten en kort
daarna door het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) opnieuw ingericht als
‘Bedelaarswerkhuis’, een functie die ook na de Belgische onafhankelijkheid in 1830 bleef doorleven
tot 1891. Personen zonder middelen van bestaan konden op vrijwillige basis vrijwillig opgenomen
worden of geplaats worden door het gerecht, waar zij in werkhuizen en in de landbouwuitbating een
‘stiel’ konden leren. In het midden van de 19de eeuw ruilde de instelling met de gemeente het
zuidelijke deel van het kasteeldomein voor 15ha. heidegrond ten behoeve van de boerderij 2. De
noordelijke ziekenhuisvleugel werd centraal uitgebreid met een haaks volume3.

Gebaseerd op eigen kadastraal onderzoek en Het kasteel d’Aspremont-Lynden, (uitgave Maasland VZW),
Rekem, 1997.
2
In 1857 legde de gemeente op het verkregen stuk kasteeldomein de Kanaalstraat aan: Hasselt, Archief van het
kadaster, Rekem, mutatieschets 1858/14.
3
Idem, mutatieschets 1878/7.
1
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
In 1891 werd te Rekem een ‘Rijksweldadigheidsschool’ opgericht waar de aanpak van
jeugdcriminaliteit op een meer humane wijze werd georganiseerd door de jonge delinquenten een
beroepsopleiding in de landbouw en ambachten aan te bieden. De school in Rekem onderscheidde
zich trouwens van de andere Weldadigheidsscholen door de grote verscheidenheid aan ambachten
die die werden aangeleerd: vijlenmakers, kustdraaiers, kuipers, schoenmakers, kleermakers, enz. De
school bezat ook een boekdrukkerij en-binderij en een wagenmakerij. In die periode werden dan ook
nieuwe ateliers gebouwd gesitueerd ten noorden van het kasteeldomein buiten de stadsgracht,
hiervan restten enkel nog de ateliers aan de Leon Hermanslaan nrs. 37-49.
Als de ‘Rijksweldadigheidsschool’ in 1904 naar Ieper verhuist fungeert de inrichting tot 1920 als een
zelfbedruipend ‘Toevluchtshuis’ of ‘Maison de Refuge’ voor personen zonder middelen van bestaan.
De tijdsspanne 1907 – 1910 wordt gekenmerkt door een intense en bijna permanente bouwactiviteit
die het huidige uitzicht van het kasteeldomein en de instelling zou bepalen.
Het kasteel werd verbouwd en aan de Groenplaats verrees de indrukwekkende 90m lange
administratievleugel met poortgebouw. Op de hoek van Onder de Linden en de Kanaalstraat
bouwde de instelling een imposante directeurswoning.

4

Om een vlotte verbinding tussen het

kasteeldomein en de achterliggende site mogelijk te maken werden in 1904 de kasteelgracht rond
het voormalige U-vormige ziekenhuis en een deel van de noordelijke stadsgracht gedempt5. De site aan de oostzijde begrensd door de Ziepbeek -, werd aan de veldzijde afgesloten door een bakstenen
muur. Een aantal gebouwen van de Rijksweldadigheidsschool werden gesloopt en nieuwe
opgetrokken zoals de L-vormige verblijfsvleugel (Leon Hermanslaan nrs. 19-35), de conciërgewoning
ten oosten van de bestaande ateliers (Leon Hermanslaan nr. 37) en de werkhuizen in het verlengde
van de ateliers (Leon Hermanslaan nrs. 49-65).6

De kadastrale mutatieschets van 1907en 1911 waarbij telkens de nieuwe toestand wordt getoond – Bron:
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets van 1907/ 42 en 1911/4.

Het uitbouwen van de instelling ging gestaag verder; rechts van de verblijfsvleugel werd een tweede,
stilistisch gelijkaardige verblijfsvleugel opgetrokken (Leon Hermanslaan nrs. 13-17) en links ervan een
ruim atelier7. De nuts- en dienstgebouwen zoals de brandweergarage en kolenhokken (Leon

Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1907/42.
Idem, Rekem, mutatieschets 1905/11.
6
Idem, Rekem, mutatieschets 1907/42.
7
Stilistisch gezien behoort het atelier tot de bouwcampagne van 1907-1910 gebouwd, toch werd het pas in
1981 op het kadaster geregistreerd: Idem, Rekem, mutatieschets 1981/60.
4
5
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Hermanslaan nrs. 14-18) en de paardenstallen met koetshuis (Leon Hermanslaan nrs. 20-24)
groepeerden men aan de noordrand.
Gezien de bouwcampagne omstreeks 1910 afgesloten werd, dateert de aanleg van de buitenruimte
allicht uit dezelfde periode. Hiervan getuige nog de fraaie T-vormige dreef van Witte (Aesculus
hippocastanum) en Rode paardenkastanje (Aesculus × carnea) die het voormalige kasteeldomein met
de verblijfsvleugels en de ateliers en werkhuizen verbond, de Mammoetboom (Sequoiadendron
giganteum) en het smeedijzeren hekwerk tussen bakstenen pijlers aan de westzijde.
In 1920 wordt de instelling omgevormd tot ‘Rijkspsychiatrische Inrichting’ en in 1936 8 uitgebreid met
een modernistische ziekenhuisvleugel (Leon Hermanslaan nr. 11). De nutsgronden ten oosten van het
domein die aanvankelijk bewerkt werden door patiënten, werden in het begin van de jaren 1930
bebouwd met een twee villa’s voor de hoofdverpleging (Kanaal 21 en 23) en één voor de
hoofdgeneesheer van de instelling (Kanaal 33). De villa’s waren toegankelijk via een ijzeren hekken
tussen bakstenen pijlers links van Kanaal nrs. 25 - 27 en aan de achterzijde via het huidige
geasfalteerde wegje naast de witte ziekenhuisvleugel.
Als de instelling in 1981 haar deuren sluit wordt het domein aangekocht door de provincie Limburg
die het op hun beurt in 1992 verkochten aan de huidige eigenaars ‘Domein Reckheim N.V. De
gebouwen

zijn

ondertussen

systematisch

gerenoveerd

en

omgevormd

tot

luxueuze

woongelegenheden.

De beschrijving, de evaluatie, de waardering en de beheersdoelstellingen van de gebouwen zijn
terug te vinden in de individuele fiches per pand.

De beschrijving, de evaluatie, de waardering en de beheersdoelstellingen van de straat- en
groenaanleg zijn terug te vinden in de fiche: “Leon Hermanslaan – buitenaanleg”.

Het kasteel d’Aspremont-Lynden, (uitgave Maasland VZW), Rekem, 1997, p. 24 vermeldt 1936 als bouwdatum;
het infobordje 1935. Het gebouw werd pas in 1981 geregistreerd op het kadaster: Hasselt, Archief van het
kadaster, Rekem, mutatieschets, 1981/60.
8
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Beeldmateriaal

Opmetingsplan van de Rijkskolonie, 1966 – Bron: www.erfgoedplus.be.

Oude foto met zicht op het hekwerk, de conciërgewoning en de schrijnwerkerij, datum onbekend – Bron:
www.erfgoedplus.be.
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Leon Hermanslaan: buitenaanleg

Bron: www.bing.com

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan, noordwest- en noordoostrand: gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut met cultureel, historische en/of esthetische waarde

Beschrijving1
Straatinrichting
De Leon Hermanslaan, aangelegd in het begin van de 21ste eeuw, doorkruist de voormalige
Rijkspsychiatrie van west naar oost en kent daarbij een gevarieerde straataanleg deels omzoomd door
platanen en lindebomen. Het meest westelijke deel is geasfalteerd waarbij de open ruimte ter hoogte
van het klooster op de plaats van het gesaneerde kerkhofje een banale aanleg kreeg, gekenmerkt door
een grijze kiezelzone gevolgd door een zone met worteldoek waarop boomschors. De oude
Zomerlinde (Tilia platyphyllos) met een stamomtrek van 348 cm is de enige kerkhofboom die bewaard
bleef. Ter hoogte van de historische bebouwing (werkhuizen) is de straat aangelegd met kasseien van
blauwe hardsteen en porfier afgeboord door betonnen boordstenen, die aan de noordzijde van het
domein overgaan in grijze betonklinkers. Dit gebied, ten noorden van de voormalige
patiëntenvleugels, is nagenoeg volledig verhard en biedt een vrij monotone indruk. Vanaf de Ziepbeek
is de straat is opnieuw geasfalteerd en aan de noordzijde afgezoomd door een bomenrij van
Winterlinde.
Het domein wordt aan de noordzijde nog grotendeels begrensd door de bakstenen omheiningsmuur
geleed door lisenen en spaarvelden met bakstenen dropmotieven en steunberen onder een

1

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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natuurstenen afzaat. De muur werd in 1911 op het kadaster geregistreerd. In de as van de kastanjedreef
en gevat tussen het koesthuis en de brandweergarage wordt de omheiningsmuur doorbroken door
een fraai giet- en smeedijzeren hek met vleugelpoort tussen ronde gietijzeren zuiltjes die vroeger
toegang gaf tot de achterliggende velden. Allicht is het hekwerk eveneens ca. 1911 te dateren. De
poort ter hoogte van de tuin van nr. 26 is een latere toevoeging.
Binnentuin (Leon Hermanslaan nr. 13-17 en 19-35) (nr. 1 op de luchtfoto)
Gezien het huidige gebouwenbestand bijna volledig gerealiseerd werd tijdens de bouwcampagne van
het ‘Toevluchtshuis’ - omstreeks 1910 beëindigd - kan aangenomen worden dat de aanleg van de
buitenruimte uit dezelfde periode dateert. (zie ook de straatinleiding.)
Het min of meer rechthoekige tuinperceel was toen nog aan de oostzijde begrensd door de Ziepbeek,
aan de zuidzijde door de kasteeltuin en de 17de-eeuwse stadsmuur met hoektoren (1607) en aan de
westzijde door een smeedijzeren hekwerk tussen bakstenen pijlers en kende een duidelijke tweeledige
tuinaanleg. Het westelijke deel (tuin van nrs. 19-35) was als functionele verbindingszone ingericht met
een T-vormige dreef die het voormalige kasteeldomein verbond met enerzijds de noordelijk gelegen
verblijfsvleugels en achterliggende nutsgebouwen en anderzijds met de westelijk gesitueerde ateliers
en werkhuizen. Het opmetingsplan van 1966 en een luchtfoto van 1971 (zie beeldmateriaal) tonen
omringende gazons waarbij het zuidelijke grasveld is uitgerust met een diagonaal padenstructuur
gemarkeerd door een boom op het kruispunt; deze Mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) bleef
bewaard en heeft ondertussen een stamomtrek van 400cm. Geheel anders van karakter en functie is
de landschappelijk aangelegde tuin ten oosten van de dreef aan de kleinere verblijfsvleugel (tuin van
nrs. 13-17). De hierboven vermelde bronnen tonen duidelijk de karakteristieke aanleg van een
landschappelijke tuin bestaande uit een centraal grasveld omgeven door een bomengordel, waartussen
lusvormige wandelpaden.
Van de oorspronkelijke aanleg resten enkel nog de fraaie gekasseide T-vormige dreef van Witte
(Aesculus hippocastanum) en Rode paardenkastanje (Aesculus × carnea), geflankeerd door soortenrijk
grasland. Het zuidelijke grasveld met bewaarde Mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) vertoont
de grootste variëteit met onder meer margrieten, smalle weegbree, duizendblad, gewoon biggenkruid,
… . Ook het smeedijzeren hek op een bakstenen voet gevat tussen bakstenen pijlers met hardstenen
dekplaat en de vleugelpoort bleven bewaard. De smeedijzeren topbekroningen op de hekpijlers nog
zichtbaar op oude foto’s, zijn jammerlijk verdwenen (zie beeldmateriaal).
De landschappelijke tuin ten oosten van de kastanjedreef is volledig verdwenen en bestaat momenteel
uit een open grasvlakte waarop zonder enige tuinaanleg hoofdzakelijk aan de achterzijde van het
perceel een aantal solitaire bomen werden geplant, onder meer winterlindes (Tilia cordata) en gele
kornoelje (Cornus mas). Het perceel wordt aan de oostzijde begrensd door een geasfalteerd recent
aangeplant dreefje van Gewone plataan (Platanus × hispanica, mogelijk cultivar).
Tuin van het voormalige hospitaal voor mentaal en fysisch gehandicapte kinderen (Leon Hermanslaan
11) (nr. 2 op de luchtfoto)
De luchtfoto van 1971 toont een strakke aanleg waarbij het grasveld aan drie perceelsranden omzoomd
wordt door een rij jonge bomen of struiken. Momenteel is de tuin is opgevat als een open grasvlakte
waarop zonder enige tuinaanleg hoofdzakelijk aan de achterzijde van het perceel een aantal solitaire
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bomen werden geplant, onder meer winterlindes (Tilia cordata) en gele kornoelje (Cornus mas). Het
perceel wordt aan de westzijde begrensd door een geasfalteerd recent aangeplant dreefje van
Gewone plataan (Platanus × hispanica, mogelijk cultivar).vandaag
Paardenwei en boomgaard (nr. 3 op de luchtfoto)
De twee weiden ten oosten en zuiden van de hierboven besproken tuin, doen dienst doen als
paardenwei en worden afgebakend door een draadafsluiting. De open ruimte biedt een mistroostige
aanblik door het gebrek aan structurerende elementen en groenaanleg. Ten zuiden van de weiden
bevindt zich een smalle boomgaard, een functie die reeds opgetekend werd ten tijde van Ferraris, ca.
1775.
Tuinen van de voormalige ateliers en werkhuizen (Leon Hermanslaan 39-47 en 51-65) (nr. 4 op de
luchtfoto)
De ateliers en werkhuizen hadden evident geen tuinaanleg in het verleden. De open ruimte achter de
gebouwen die grenst aan de Walstraat, bestond uit een grasveld met hier en daar een solitaire boom
(zie beeldmateriaal). Recent werd de open ruimte opgedeeld in individuele tuinen van elkaar
gescheiden door hagen en aan de Walstraat door een zwarte draadafsluiting die het zicht op de
gebouwen deels ontnemen. Aan de oost- en westzijde bleef een Gewone es (Fraxinus excelsior)
bewaard.
Merkwaardige bomen

2.01. Zomerlinde (Tilia platyphyllos), 348 cm, oude linde aan de voormalige ingang van het
voormalig psychiatrisch instituut
2.02. Gewone es (Fraxinus excelsior), oudere boom op voormalige begraafplaats, slechte
conditie door beschadiging en mogelijk aangetast
2.06. jong dreefje van Gewone plataan (Platanus × hispanica, mogelijk cultivar)
2.10. twee Gewone essen (Fraxinus excelsior) aan de oost- en westzijde in de tuin van de
werkhuizen
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2.03. Mammoetboom (Sequoiadendron giganteum), 400 cm
2.04. Rode paardenkastanje (Aesculus × carnea), twee exemplaren, 376 cm (dikste exemplaar).
2.05 Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum), 340 cm
2.07. Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum), dreef in T-vorm, twintig exemplaren, 352
cm (dikste exemplaar)
2.08. jong dreefje van Gewone plataan (Platanus × hispanica, mogelijk cultivar)
2.09. jonge bomenrijen Winterlindes (Tilia cordata)

Evaluatie
De site van de voormalige ‘Rijkspsychiatrische Inrichting’ is een vrijwel intact bewaarde materiële
getuige van de wijze waarop de Belgische Staat doorheen de 19de- en 20ste eeuw haar sociale rol
invulde door de oprichting van gesloten, al dan niet zelfvoorzienende instellingen. Eigen aan dergelijke
instellingen maakte de groenaanleg wezenlijk deel uit van de organisatie van de site en werd daaraan
veel zorg besteed. Uit oude plannen blijkt dat er meerdere specifieke tuinen werden aangelegd maar
hiervan resten enkel nog de vrij goed bewaarde binnentuin met fraaie T- vormige kastanjedreef, de
Mammoetboom en het oorspronkelijk smeedijzeren toegangshek, aangelegd na de voltooiing van de
gebouwen voor het ‘Toevluchtshuis’ omstreeks 1910.
Bij de herbestemming en de renovatie van de voormalige site van de psychiatrie werd de grootste zorg
besteed aan het behoud van de herkenbaarheid en authenticiteit van de historische gebouwen. Deze
bekommernis is helaas niet systematisch doorgetrokken naar de aanleg van de buitenruimte. Door de
straataanleg, de nieuwe beplanting en het gebrek aan een geïntegreerde visie voor de inrichting van
de open ruimte wordt het verwachtingspatroon, eigen aan een historische omgeving, niet overal
ingelost. De straataanleg bestaat uit een amalgaan aan materialen en is daardoor onsamenhangend.
De grote verharde en halfverharde oppervlakten met asfalt, kasseien, betonklinkers en kiezels, alsook
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het gebrek aan een doordachte groenaanleg verlenen het straatbeeld een sterk vergrijsde indruk die
in schril contrast staat met de semi-openbare binnentuin waarin groen de hoofdrol speelt.
Archeologische waarde:
De binnentuin achter Leon Hermanslaan 19-35 en de achtertuinen van Leon Hermanslaan 37, 39-47 en
51-65 bewaren nog restanten van de 17de-eeuwse stadsomwalling, beschermd als monument omwille
van de historische, meer bepaald militair-geschiedkundige waarde:
“Als getuige van de drievoudige stadsversterking uit 1607, 1625-1630 en 1638” (verslag KCML).

Waardering
De archeologische relicten: bovenlokale waarde
De groenaanleg: lokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het huidige materiaalgebruik en de grote oppervlakte van de (straat)verharding geven een sterk
vergrijsde indruk. Daarom is de opmaak van een globaal aanlegplan essentieel voor de totale site.
Straataanleg
Wegen en paden behoren tot de belangrijkste structurerende elementen, zorgen voor
toegankelijkheid en dragen bij aan de beleving van een historische omgeving, een tuin of park. Een
meer homogene bestrating en een doordachte groenaanleg zouden de historische waarde van de site
aanzienlijk versterken. Voor de bestrating verdienen authentieke materialen de voorkeur. Als dat niet
mogelijk is, worden materialen aangewend met een gelijkaardige uitstraling. Het gebruik van moderne
materialen moet ondergeschikt zijn aan het historische beeld. Gronddoek, als dat al wordt gebruikt,
mag nooit zichtbaar zijn.
Het strekt hierbij tot aanbeveling om een globaal aanlegplan met een geïntegreerde visie te laten
opmaken waarbij zowel de bestrating als de groenaanleg herbekeken worden. De Handleiding voor
het beheer van historische dreven en wegbeplanting van het agentschap Onroerend Erfgoed kan
hierbij een leidraad zijn2. Dit hoeft niet persé duur en ingrijpend te zijn; kleine aanpassingen en
ingrepen kunnen de belevingswaarde van de historische site al aanzienlijk bijsturen.
De jonge dreven worden best vervolledigd en gemonitord op scheefgroei. Na uitval moet een
gelijkaardige boom aangeplant worden. Als een volledige bomenrij wordt vervangen, wordt gekozen
voor een kwalitatieve heraanplanting om het dendrologisch belang van de site te versterken.

2

Terug te vinden op de website van het agentschap: www.onroerenderfgoed.be.
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Binnentuin
-Oorspronkelijk werden de tuingevels van de verblijfsvleugels (Leon Hermanslaan nrs. 13-17 en 19-35)
voorafgegaan door een breed gekasseid pad dat later zal worden doorgetrokken tot aan het ziekenhuis
van 1936. De verbouwing tot wooneenheden schept echter de noodzaak tot meer privacy waarbij de
aanleg van een terras tot de mogelijkheden behoort. Bij de aanleg van een terras dienen de kasseien
(eventueel herlegd) op hetzelfde niveau behouden te blijven en zeker niet vervangen te worden door
blauwe hardsteen. De afschermende haag worden best op maximum 120cm gehouden, dit schept
voldoende privacy en belemmert het zicht op de gevel niet. Zodoende kan ook een uniform geheel
gecreëerd worden. Een mooi voorbeeld hiervan is het terras van Leon Hermanslaan nr. 19.
-Enkele kastanjebomen in de dreef zijn aangetast wat nader onderzoek noodzakelijk maakt. Een VTAcontrole (Visual Tree Assessment) van de oude en/of waardevolle bomen is wenselijk om aantastingen
en stabiliteitsproblemen aan het licht te brengen. Dit en andere onderzoeken kunnen betoelaagd
worden met een onderzoekspremie. Op basis van deze studie kunnen verdere beheersmaatregelen
bepaald worden.
-Als waardevolle bomen moeten worden gerooid, kan een ecovelling worden overwogen. Na uitval
moet een gelijkaardige boom van dendrologisch belang aangeplant worden.
-Indien de gelegenheid zich voordoet, bv. bij de heraanplant van een nieuwe dreef, worden de
betonnen boordstenen aan de gekasseide dreef best vervangen door natuurstenen exemplaren. Op
dit moment moeten alle werken in de wortelzone vermeden worden.
-Door eenvoudig een ander maaibeheer toe te passen, kan de aanwezige soortenrijke vegetatie in de
gazons in stand gehouden en versterken worden. Door het maairegime te beperken, het maaisel af te
voeren, de gazons niet te bemesting of te besproeien en geen grondbewerkingen uit te voeren
ontstaan bloemrijke graslanden die niet alleen aantrekkelijk zijn voor bijen en vlinders maar uiteraard
ook voor de bewoners en de wandelaars. Op die manier kunnen de gazons de soortenrijkdom van
glanshavergraslanden benaderen.
-Bemaaiing in de boomspiegel of de kruinprojectie wordt afgeraden om schade aan het wortelgestel
te voorkomen.
-Het is aangewezen het grasveld ten oosten van de kastanjedreef een meer kwaliteitsvolle aanleg
geven die bv. refereert aan de landschappelijke tuin uit het begin van de 20ste eeuw.
-Het asfaltwegje ten oosten wordt bij voorkeur van een meer gepaste bestrating voorzien die aansluit
bij de historische beleving van de site.
-Aanvullen van het platanendreefje.

Tuin van het voormalige hospitaal voor mentaal en fysisch gehandicapte kinderen, de
paardenwei en de boomgaard
Ook voor deze zone wordt best, in afstemming met de binnentuin, een globale visie ontwikkeld die is
gekaderd binnen het herstel van de historische groene gordel rondom de stad en van het
binnengebied zoals verduidelijkt in het algemeen deel van het beheersplan 5.3. Behoud en herstel (en
een eventuele uitbreiding) van de boomgaard is hierbij aangewezen gezien het historisch
grondgebruik. Bij voorkeur worden weides en boomgaarden omhaagd met streekeigen soorten zoals
bv. meidoorn.
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Tuinen van de voormalige ateliers en werkhuizen
Het valt te betreuren dat het terreinprofiel van de beschermd walgracht, tot voor kort nog aanwezig in
het landschap, door de recente vertuining volledig is verdwenen. Om de leesbaarheid en de
erfgoedwaarde van de site te vergroten, is het essentieel om de vertuining in de walgracht ongedaan
te maken en het reliëf van de walgracht te herstellen of het tracé ervan visueel te evoceren, zoals ook
opgenomen in het BPA3. De belevingswaarde van het geheel - walgracht en bastion - zou versterkt
worden als de walgracht en bastion meer zichtbaar zouden zijn vanaf het openbaar domein.
Om de beschermde resten van de stadsomwalling tussen de Walstraat en de Léon Hermanslaan
opnieuw herkenbaar te maken en ze te vrijwaren van verdere beschadiging, is het essentieel om de
vertuining in de walgracht ongedaan te maken en het reliëf van de walgracht te herstellen of het tracé
ervan visueel te evoceren. De erfgoedwaarde van het geheel - walgracht en bastions - én de
belevingswaarde zou versterkt worden als walgracht en bastion meer zichtbaar waren vanaf het
openbaar domein.

BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003, p. 34: Art. 18 Zone voor
Wal: Deze zone is gelegen op de plaats van de oude stadsafbakening. De inrichting van de zone dient te verwijzen
naar de oude omwalling.
3
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Volgende erfgoedelementen worden erkend als ZEN-erfgoed (afdelingsoverleg d.d. 19 april 2018):
1
2
3
4
5

De Zomerlinde (Tilia platyphyllos) aan het einde van de Leon Hermanslaan achter de
kloostersite, 348 cm;
De Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) ten noorden van Leon Hermanslaan 1317, 340 cm;
De dreef in T-vorm bestaande uit Witte paardenkastanjes (Aesculus hippocastanum), dikste
exemplaar 352 cm;
en twee Rode paardenkastanjes (Aesculus × carnea), dikste exemplaar 376 cm;
De Mammoetboom (Sequoiadendron giganteum), 400 cm.

Links: beeldbepalende zomerlinde aan de noordwestzijde van het stadsgezicht en laatste restant van het kerkhof
van het minderbroedersklooster.
Rechts: solitaire, beeldbepalende straatboom naast de gebouwen van de voormalige Rijkspsychiatrie, daterend
van dezelfde buitenaanleg (bouwcampagne 1907-1910).
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3, 4 en 5 De gekasseide dreef in T-vorm tussen de kasteeltuin en de gebouwen van de Rijkspsychiatrie bestaande
uit Witte paardenkastanjes en twee Rode paardenkastanjes. Solitaire, beeldbepalende parkboom in het grasveld
naast de dreef, daterend van dezelfde buitenaanleg (bouwcampagne 1907-1910). De boom markeerde
oorspronkelijk het kruispunt van twee wandelpaden over het grasveld.
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Beeldmateriaal

Opmetingsplan van de Rijkskolonie, 1966 – Bron: www.erfgoedplus.be.

Oude foto met zicht op het hekwerk en enkele ateliers, datum onbekend – Bron: www.erfgoedplus.be.
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Luchtfoto van 1971: rechts van de T-vormige dreef is de landschappelijke tuinaanleg zichtbaar – Bron:
www.onroerenderfgoed.be

Rechts van de T-vormige dreef heeft de landschappelijke tuinaanleg plaats gemaakt voor een grasveld met enkele
solitaire bomen – Bron: www.bing.net.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Leon Hermanslaan – buitenaanleg

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Soortenrijk grasland met enkele bloeiende margrieten ten zuiden van de kastanjedreef.

Het breed gekasseid pad voor de verblijfsgebouwen is op sommige plaatsen reeds vervangen door een verhoogd
terras in blauwe steen.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Leon Hermanslaan – buitenaanleg

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

De ateliers en werkhuizen aan de Leon Hermanslaan nrs. 39-47 en 51-65 met open tuinperceel aan de achterzijde
voor de verbouwingen – Bron: www.bing.net.

Het reliëf van de verdedigingsgracht aan de Walstraat is zichtbaar in het landschap – Bron: www.erfgoedplus.be.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Leon Hermanslaan – buitenaanleg

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Vertuining aan de Walstraat met gebruik van onaangepast materialen verstoren het historische beeld van OudRekem.

Storende aanleg van de openbare ruimte op het voormalige kerkhofje bestaande uit een kiezelstrook en
worteldoek bedekt met boomschors.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Leon Hermanslaan – buitenaanleg

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

De bakstenen omheiningsmuur ten noorden van het domein.

Het giet- en smeedijzeren hekwerk met poort in de noordelijke omheiningsmuur.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Leon Hermanslaan – buitenaanleg

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Het smeedijzeren hekwerk met toegangspoort ten westen van de kastanjedreef.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Leon Hermanslaan – buitenaanleg

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem,

Leon Hermanslaan 2, 6, 12

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan, noordwest- en noordoostrand: gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Leon Hermanslaan 2, 6 en 12

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem,
Beschrijving1
Nrs. 2 en 6 zijn nieuwbouwwoningen, nr. 12 een sterk verbouwd nutsgebouw – aanvankelijk wasserij,
later drukkerij - van de Rijkspsychiatrische instelling.
Evaluatie
De panden hebben geen architecturale erfgoedwaarde, enkel nr. 12 heeft als voormalig nutsgebouw
een historische link met de de Rijkspsychiatrische instelling.
Waardering
Indifferente waarde

Voor de historiek van de site en voor de beschrijving, evaluatie en beheersdoelstellingen van de
groenaanleg wordt respectievelijk verwezen naar de fiches: “Leon Hermanslaan – straatinleiding” en
“Leon Hermanslaan – buitenaanleg”.

1

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Leon Hermanslaan 2, 6 en 12

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Leon Hermanslaan 11: Voormalig hospitaal voor mentaal en fysisch gehandicapte
kinderen

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan, noordwest- en noordoostrand: gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Leon Hermanslaan 11

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beschrijving1
Vrijstaande modernistische ziekenhuisvleugel in 1935 gebouwd voor de ‘Rijkspsychiatrische Inrichting’
die van 1920 tot 1981 op het domein gevestigd was 2. Wit geschilderde en deel bepleisterde
baksteenbouw van twee bouwlagen en een verhoogde begane grond op een dubbele u-vormige
plattegrond onder een markant overkragend plat dak in beton dat boven het gebouw lijkt te zweven.
Rechthoekige vensters, al dan niet in registervorm en doorgetrokken hardstenen lateien en dorpels.
Rechthoekige deuropeningen met rondboogvormig bovenlicht boven de luifel, aan de straatzijde
voorafgegaan door een hardstenen trappenpartij. Aan de achtergevel een langgerekt verhoogd terras
tussen twee rechthoekige uitbouwen, bereikbaar via een hardstenen bordestrap. Bij de verbouwing
naar residentiële wooneenheden werden inpandige terrassen gecreëerd en het schrijnwerk
vernieuwd.
Evaluatie
De site van de voormalige ‘Rijkspsychiatrische Inrichting’ is een vrijwel intact bewaarde materiële
getuige van de wijze waarop de Belgische Staat doorheen de 19de- en 20ste eeuw haar sociale rol
invulde door de oprichting van gesloten, al dan niet zelfbedruipende, instellingen. Het ensemble van
in verschillende fases en voor verschillende doeleinden opgetrokken gebouwen en paviljoenen die
achtereenvolgens dienst deden als Bedelaarsgesticht (1830-1891), Rijksweldadigheidsschool (19811904), Toevluchtshuis (1904-1920) en Rijkspsychiatrische Inrichting heeft een grote historische,
sociaal-culturele en documentaire waarde.
Typologisch markant en architecturaal geslaagd voorbeeld van een modernistische ziekenhuisvleugel
uit het interbellum waarbij functionaliteit en het gebruik van moderne materialen en technieken het
uitgangspunt waren.
Waardering
Bovenlokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Voor de historiek van de site en voor de beschrijving, evaluatie en beheersdoelstellingen van de
groenaanleg wordt respectievelijk verwezen naar de fiches: “Leon Hermanslaan – straatinleiding” en
“Leon Hermanslaan – buitenaanleg”.

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
De bouwdatum is afkomstig van het infobordje. Het kasteel d’Aspremont-Lynden, (uitgave Maasland VZW),
Rekem, 1997, p. 24 vermeldt 1936 als bouwdatum. Het gebouw werd pas in 1981 geregistreerd op het kadaster:
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets, 1981/60.
1
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Leon Hermanslaan 11

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Leon Hermanslaan 13-17: voormalig patiëntenverblijf

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan, noordwest- en noordoostrand: gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Leon Hermanslaan 13-17

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beschrijving1
De vleugel werd ca. 1910 gebouwd voor het ‘Toevluchtshuis’ dat op het voormalige kasteeldomein
was gevestigd van 1904 tot 1920; vanaf 1920 in gebruik als patiëntenvleugel voor de
‘Rijkspsychiatrische Instelling’ en recent verbouwd tot meerdere luxueuze wooneenheden2.
Vrijstaande, neotraditioneel geïnspireerde baksteenbouw van twee bouwlagen op een rechthoekige
plattegrond onder een overkragend zwak schilddak (zwarte tichelen?) op houten consooltjes. De
bakstenen paramenten zijn verlevendigd met blauwe hardsteen voor de plinten, sierelementen,
hoekblokken, lateien, onderdorpels en de kordonvormende vensterdorpels ter hoogte van de tweede
bouwlaag. De rijker uitgewerkte naar de tuin gerichte voorgevel wordt gekenmerkt door een centraal
risalietvormende

deurtravee

onder

een

pseudo

tuitgevel.

Op

het

gelijkvloers

getoogde

kloostervensters en dito drielichten, op de verdieping rechthoekige kloostervensters afgewisseld met
recent toegevoegde vensteropeningen. De achtergevel is afgelijnd door een bakstenen fries met
getrapt dropmotief en wordt geopend door getoogde en op het gelijkvloers gekoppelde
muuropeningen. Naar aanleiding van de verbouwing tot meerdere woningen werden sporadisch
muuropeningen gewijzigd en/of toegevoegd echter met respect voor de ordonnantie en stylistische
kenmerken van het bestaande gebouw. Al het schrijnwerk is vernieuwd.
Aan de tuingevel ligt een breed gekasseid pad van porfier dat op sommige plaatsen verwijderd werd
voor de aanleg van een terras in blauwe hardsteen.
Evaluatie
De site van de voormalige ‘Rijkspsychiatrische Inrichting’ is een vrijwel intact bewaarde materiële
getuige van de wijze waarop de Belgische Staat doorheen de 19de- en 20ste eeuw haar sociale rol
invulde door de oprichting van gesloten, al dan niet zelfbedruipende, instellingen. Het ensemble van
in verschillende fases en voor verschillende doeleinden opgetrokken gebouwen en paviljoenen die
achtereenvolgens dienst deden als Bedelaarsgesticht (1830-1891), Rijksweldadigheidsschool (19811904), Toevluchtshuis (1904-1920) en Rijkspsychiatrische Inrichting heeft een grote historische,
sociaal-culturele en documentaire waarde.
De bewoningsvleugel voor de opvang van bedelaars en landlopers is opgetrokken in het begin van
de 20ste eeuw in een verzorgde eclectische, neotraditioneel getinte stijl en is een waardevolle
getuige van de wijze waarop de toenmalige Belgische staat de opvang van sociaal achtergestelde
burgers trachtte vorm te geven in streng gereglementeerde zelfbedruipende instellingen.
Waardering
Bovenlokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Het kasteel d’Aspremont-Lynden, (uitgave Maasland VZW), Rekem, 1997, p. 22-23; Hasselt, Archief van het
kadaster, Rekem, mutatieschets 1911/4.
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Leon Hermanslaan 13-17

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Oorspronkelijk was de voorgevel volledig zichtbaar en werd ze enkel voorafgegaan door een breed
gekasseid pad. De verbouwing tot wooneenheden schept echter de noodzaak tot meer privacy. Bij
de aanleg van een terras dienen de kasseien (eventueel herlegd) op hetzelfde niveau behouden te
blijven en mag de afschermende haag niet hoger zijn dan 120cm om het zicht op de gevel niet te
belemmeren. Een mooi voorbeeld hiervan is het terras van Leon Hermanslaan nr. 19.

Voor de historiek van de site en voor de beschrijving, evaluatie en beheersdoelstellingen van de
groenaanleg wordt respectievelijk verwezen naar de fiches: “Leon Hermanslaan – straatinleiding” en
“Leon Hermanslaan – buitenaanleg”.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Leon Hermanslaan 13-17

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Leon Hermanslaan 14-18: voormalige brandweergarage en kolenhokken

Nr. 14: 3de afd., sectie B, 297C2
Nr. 16: 3de afd., sectie B, 297D2
Nr. 18: 3de afd., sectie B, 297F2

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan, noordwest- en noordoostrand: gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Leon Hermanslaan 14-18

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beschrijving1
De brandweergarage en kolenhokken werden gebouwd voor het ‘Toevluchtshuis’ dat op het
voormalige kasteeldomein was gevestigd van 1904 tot 1920 en op het kadaster geregistreerd in
19112. Heden verbouwd tot drie woongelegenheden.
Bakstenen geheel op een licht verspringende voorheen gepikte plint opgebouwd uit vijf diepgerichte
volumes van één bouwlaag onder gekoppelde zadeldaken, nok loodrecht op de straat, gedekt met
zwarte pannen en aan de straatzijde afgewerkt met decoratieve houten windborden. De puntgevels
zijn uitgewerkt met een getrapt spaarveld en voorzien van een getoogde deuropening onder dubbele
rollaag waarboven een rondboogvenster met hardstenen lekdrempel. Zijgevels met spaarvelden
afgelijnd door een fries van overhoekse baksteendecoraties, aan de linkerzijde geopend door drie
grote tot vensters omgevormde poortopeningen en aan de rechterzijde door een aangepaste
deuropening bekroond door een rondboogvenster onder zadeldakje met windborden. Overal
vernieuwd schrijnwerk.
Evaluatie
De site van de voormalige ‘Rijkspsychiatrische Inrichting’ is een vrijwel intact bewaarde materiële
getuige van de wijze waarop de Belgische Staat doorheen de 19de- en 20ste eeuw haar sociale rol
invulde door de oprichting van gesloten, al dan niet zelfbedruipende, instellingen. Het ensemble van
in verschillende fases en voor verschillende doeleinden opgetrokken gebouwen en paviljoenen die
achtereenvolgens dienst deden als Bedelaarsgesticht (1830-1891), Rijksweldadigheidsschool (19811904), Toevluchtshuis (1904-1920) en Rijkspsychiatrische Inrichting heeft een grote historische,
sociaal-culturele en documentaire waarde.
Typologisch goed bewaard voorbeeld van dienstgebouwen opgetrokken ca. 1910 in decoratieve
baksteenarchitectuur die wezenlijk onderdeel uitmaakte van de interne organisatie van het
‘Toevluchtshuis’ (1904-1920) door de overheid bedoeld als een zelfbedruipende instelling.
Waardering
Bovenlokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Voor de historiek van de site en voor de groen- en straataanleg wordt respectievelijk verwezen naar
de fiches: “Leon Hermanslaan – straatinleiding” en “Leon Hermanslaan – buitenaanleg”.

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Informatie van het infobordje; Het kasteel d’Aspremont-Lynden, (uitgave Maasland VZW), Rekem, 1997, p. 2223 en Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1911/4.
1
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Leon Hermanslaan 14-18

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beeldmateriaal

Oude, ongedateerde foto Bron- www.erfgoedplus.be

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Leon Hermanslaan 14-18

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Leon Hermanslaan 19-35: voormalig patiëntenverblijf

Nr. 19: 3de afd., sectie B, 509G4
Nr. 21: 3de afd., sectie B, 509M4
Nr. 23: 3de afd., sectie B, 509N4
Nr. 25: 3de afd., sectie B, 509P4
Nr. 27: 3de afd., sectie B, 509P4
Nr. 29: 3de afd., sectie B, 509R4
Nr. 31: 3de afd., sectie B, 509S4
Nr. 33: 3de afd., sectie B, 509S4
Nr. 35: 3de afd., sectie B, 509S4

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
In de tuin bevinden zich restanten van de als M beschermde stadsomwalling: M.B. van 28 september
1994
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan, noordwest- en noordoostrand: gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Leon Hermanslaan 19-35

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Beschrijving1
De vleugel werd ca. 1906 gebouwd voor het ‘Toevluchtshuis’ dat op het voormalige kasteeldomein
was gevestigd van 1904 tot 1920; vanaf 1920 in gebruik als patiëntenvleugel voor de
‘Rijkspsychiatrische Instelling’ en recent verbouwd tot meerdere luxueuze wooneenheden 2.
Vrijstaande, neotraditioneel geïnspireerde baksteenbouw van twee bouwlagen op een L-vormige
plattegrond onder gekoppelde overkragend schilddaken (zwarte tichelen?) op houten consooltjes. De
bakstenen paramenten zijn verlevendigd met blauwe hardsteen voor de plinten, sierelementen,
hoekblokken, lateien, onderdorpels en de kordonvormende vensterdorpels ter hoogte van de tweede
bouwlaag. De rijker uitgewerkte naar de tuin gerichte voorgevel wordt gekenmerkt door twee
risalietvormende

venstertraveeën

onder

pseudo

tuitgevels.

Op

het

gelijkvloers

getoogde

kloostervensters soms gecombineerd tot kruisvensters en drielichten, op de verdieping rechthoekige
kloostervensters afgewisseld met recent toegevoegde vensteropeningen. De vleugel werd in de loop
der jaren aan de achterzijde uitgebreid met een smal volume onder plat dak, hiervan werd echter
geen bouwdatum teruggevonden. Aan de oostzijde een stilistisch gelijkaardige uitgewerkt volume
bestaande uit een smal, hoger opgetrokken middendeel onder een zwak zadeldak gevat tussen
pseudo tuitgevels met hardstenen decoratieve elementen geflankeerd door lagere aanbouwen onder
lessenaarsdak. De (tichelen?) bedaking wordt enigszins ontsierd door de zonnepanelen en de
opvallende aluminium schouwpijpen. Naar aanleiding van de verbouwing tot meerdere woningen
werden muuropeningen gewijzigd en/of toegevoegd echter met respect voor de ordonnantie en
stylistische kenmerken van het bestaande gebouw. Al het schrijnwerk is vernieuwd.
Aan de tuingevel ligt een breed gekasseid pad van porfier dat op sommige plaatsen verwijderd werd
voor de aanleg van een terras in blauwe hardsteen.
Evaluatie
De site van de voormalige ‘Rijkspsychiatrische Inrichting’ is een vrijwel intact bewaarde materiële
getuige van de wijze waarop de Belgische Staat doorheen de 19de- en 20ste eeuw haar sociale rol
invulde door de oprichting van gesloten, al dan niet zelfbedruipende, instellingen. Het ensemble van
in verschillende fases en voor verschillende doeleinden opgetrokken gebouwen en paviljoenen die
achtereenvolgens dienst deden als Bedelaarsgesticht (1830-1891), Rijksweldadigheidsschool (19811904), Toevluchtshuis (1904-1920) en Rijkspsychiatrische Inrichting heeft een grote historische,
sociaal-culturele en documentaire waarde.
De bewoningsvleugel voor de opvang van bedelaars en landlopers is opgetrokken in het begin van
de 20ste eeuw in een verzorgde eclectische, neotraditioneel getinte stijl en is een waardevolle
getuige van de wijze waarop de toenmalige Belgische staat de opvang van sociaal achtergestelde
burgers trachtte vorm te geven in streng gereglementeerde zelfbedruipende instellingen.

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Het kasteel d’Aspremont-Lynden, (uitgave Maasland VZW), Rekem, 1997, p. 22-23; Hasselt, Archief van het
kadaster, Rekem, mutatieschets 1907/42.
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Leon Hermanslaan 19-35

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
De achtertuin bewaart nog restanten van de 17de-eeuwse stadsomwalling beschermd als monument
omwille van de historische, in casu militair-geschiedkundige waarde: “als getuige van de drievoudige
stadsversterking uit 1607, 1625-1630 en 1638” (verslag KCML).
Waardering
Bovenlokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Archeologisch erfgoed
Gezien het archeologisch potentieel in de ondergrond, dat goed gekend is door de bescherming tot
monument van de resten van de stadsomwalling (MB 28-09-1994) en de opname van de historische
stadskern in de vastgestelde inventaris (ID 11915), dient elke ingreep in de bodem gemeld in functie
van de afweging of een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is.
Voor de historiek van de site en voor de beschrijving, evaluatie en beheersdoelstellingen van de
groenaanleg wordt respectievelijk verwezen naar de fiches: “Leon Hermanslaan – straatinleiding” en
“Leon Hermanslaan – buitenaanleg”.

Beeldmateriaal

Achtergevel aan de Leon Hermanslaan.
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Leon Hermanslaan 19-35

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Het moet vermeden worden dat het brede gekasseid pad voor het gebouw wordt vervangen door een
verhoogd terras in blauwe steen.
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Leon Hermanslaan 19-35

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Leon Hermanslaan 20-24: voormalige paardenstallen en koetshuis

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan, noordwest- en noordoostrand: gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Leon Hermanslaan 20-24

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beschrijving1
De paardenstallen annex koetshuis werden gebouwd voor het ‘Toevluchtshuis’ dat op het voormalige
kasteeldomein was gevestigd van 1904 tot 1920 en werden op het kadaster geregistreerd in 19112.
Verankerd bakstenen bedrijfsgebouw op rechthoekige plattegrond van vijf traveeën en één bouwlaag
onder een overkragend zadeldak bedekt met zwarte pannen en aan de puntgevels afgewerkt met
decoratieve windborden, nok parallel aan de straat. Verzorgde gevels op een licht verspringende
voorheen gepikte plint geritmeerd door lisenen en spaarvelden en geopend door getoogde en
rondboogvormige muuropeningen onder een dubbele rollaag met vernieuwd schrijnwerk. Lijstgevel
met spaarvelden afgelijnd door een fries van overhoekse baksteendecoraties getypeerd door een
middenrisaliet onder een puntgevel afgewerkt met windborden en in de top een rondboogvormig
laadvenster met bewaard hijssysteem onder zadeldakje. Verzorgde rechterzijgevel met lisenen en
getrapt spaarveld, geopend door gelijkaardige muuropeningen waarbij de het schrijnwerk van de
poortvleugels en het erboven gesitueerde rondboogvensters bewaard bleven. De rechthoekige
openingen in de zijpuntgevels zijn toegevoegd tijdens de verbouwing tot drie wooneenheden. Het
schrijnwerk is vernieuwd.
Evaluatie
De site van de voormalige ‘Rijkspsychiatrische Inrichting’ is een vrijwel intact bewaarde materiële
getuige van de wijze waarop de Belgische Staat doorheen de 19de- en 20ste eeuw haar sociale rol
invulde door de oprichting van gesloten, al dan niet zelfbedruipende, instellingen. Het ensemble van
in verschillende fases en voor verschillende doeleinden opgetrokken gebouwen en paviljoenen die
achtereenvolgens dienst deden als Bedelaarsgesticht (1830-1891), Rijksweldadigheidsschool (19811904), Toevluchtshuis (1904-1920) en Rijkspsychiatrische Inrichting heeft een grote historische,
sociaal-culturele en documentaire waarde.
Typologisch goed bewaard voorbeeld van een koetshuis annex paardenstallen in decoratieve
baksteenbouw van ca. 1910 die wezenlijk onderdeel uitmaakte van de interne organisatie van het
‘Toevluchtshuis’ (1904-1920) door de overheid bedoeld als een zelfbedruipende instelling.
Waardering
Bovenlokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
De geslotenheid van de dakvlakken dient in de toekomst behouden te blijven.

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Informatie van het infobordje; Het kasteel d’Aspremont-Lynden, (uitgave Maasland VZW), Rekem, 1997, p. 2223 en Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1911/4.
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Leon Hermanslaan 20-24

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Voor de historiek van de site en voor de groen- en straataanleg wordt respectievelijk verwezen naar
de fiches: “Leon Hermanslaan – straatinleiding” en “Leon Hermanslaan – buitenaanleg”.
Beeldmateriaal

Oude foto, datum onbekend – Bron: www.erfgoedplus.be.
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Leon Hermanslaan 20-24

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Leon Hermanslaan 26: atelier

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan, noordwest- en noordoostrand: gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Leon Hermanslaan 26

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beschrijving1
Gezien het atelier in dezelfde stijl werd opgetrokken als de andere nabijgelegen bedrijfs- en
nutsgebouwen (Leon Hermanslaan 14-18 en 20-24) kunnen we aannemen dat ze eveneens ca. 1910
werd gebouwd voor het ‘Toevluchtshuis’ dat op het voormalige kasteeldomein was gevestigd van
1904 tot 1920. De registratie op het kadaster geschiedde pas in 1981 2. Het gebouw, in Rekem
gekend als de ‘Driekap’, werd recent verbouwd tot een ruime woning.
Hoog opgetrokken bakstenen gebouw op een licht verspringende voorheen gepikte plint bestaande
uit drie diepgerichte volumes van twee bouwlagen onder gekoppelde zadeldaken, nok loodrecht op
de straat, gedekt met rode pannen en afgewerkt met lobvormige houten windborden. Decoratieve
uitgewerkte puntgevels met getrapt spaarveld, geopend door getoogde muuropening onder een
dubbele rollaag op het gelijkvloers en drie rondboogvenster met hardstenen lekdrempel op de
verdieping. Aan de voorzijde gedichte oculi in de top en een bewaard overluifeld hijssysteem.
Zijgevels met spaarvelden afgelijnd door een fries van overhoekse baksteendecoraties en een houten
dakoversteek op consooltjes. Aan de linker zijgevel drie getoogde vensters. Overal vernieuwd
schrijnwerk.
De tuin is aan de noordzijde afgesloten door de bakstenen omheiningsmuur van het voormalige
‘Toevluchtshuis’ (ca. 19113) waartegen een langgerekte bakstenen gebouwtje onder een rood pannen
zadeldak met gelobde houten windborden werd opgetrokken dat recent werd omgevormd tot
garage. Een bakstenen muur met poortje verbindt de garage met het woonhuis en sluit de tuin aan
de westzijde af.
Evaluatie
De site van de voormalige ‘Rijkspsychiatrische Inrichting’ is een vrijwel intact bewaarde materiële
getuige van de wijze waarop de Belgische Staat doorheen de 19de- en 20ste eeuw haar sociale rol
invulde door de oprichting van gesloten, al dan niet zelfbedruipende, instellingen. Het ensemble van
in verschillende fases en voor verschillende doeleinden opgetrokken gebouwen en paviljoenen die
achtereenvolgens dienst deden als Bedelaarsgesticht (1830-1891), Rijksweldadigheidsschool (19811904), Toevluchtshuis (1904-1920) en Rijkspsychiatrische Inrichting heeft een grote historische,
sociaal-culturele en documentaire waarde.
Typologisch goed bewaard voorbeeld van een nutsgebouw in decoratieve baksteenbouw uit het
begin van de 20ste eeuw dat wezenlijk onderdeel uitmaakte van de interne organisatie van het
‘Toevluchtshuis’ (1904-1920) door de overheid bedoeld als een zelfbedruipende instelling.
Waardering
Bovenlokale waarde.

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Het kasteel d’Aspremont-Lynden, (uitgave Maasland VZW), Rekem, 1997, p. 22-23; Hasselt, Archief van het
kadaster, Rekem, mutatieschets 1981/60.
3
Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1911/4.
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Leon Hermanslaan 26

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
De geslotenheid van de dakvlakken dient in de toekomst behouden te blijven.
Voor de historiek van de site en voor de groen- en straataanleg wordt respectievelijk verwezen naar
de fiches: “Leon Hermanslaan – straatinleiding” en “Leon Hermanslaan – buitenaanleg”.

Beeldmateriaal

Oude foto, datum onbekend – Bron: www.erfgoedplus.be.
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Leon Hermanslaan 26

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Leon Hermanslaan 37: conciërgewoning

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
In de tuin bevinden zich restanten van de als M beschermde stadsomwalling: M.B. van 28 september
1994
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan, noordwest- en noordoostrand: gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Leon Hermanslaan 37

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beschrijving1
De conciërgewoning2 werd op getekend op het kadaster in 19073 en is opgevat als een gedeeltelijk
vrijstaand dubbelhuis van vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder een pannen zadeldak
doorbroken door een centraal dakvenster met een rondboogvenster en een bekronende gesteelde
bol. Verankerde bakstenen lijstgevel horizontaal geleed door het hardstenen kordon en de houten
bakgoot en voorzien van rondboogvensters, een dito deur en radvensters ter hoogte van de
mezzanine. Gelijkaardige vensters in de achter- en zijgevel. Het schrijnwerk met roedeverdeling is
vernieuwd. Aangrenzende bakstenen tuinmuur ten oosten.
Evaluatie
De site van de voormalige ‘Rijkspsychiatrische Inrichting’ is een vrijwel intact bewaarde materiële
getuige van de wijze waarop de Belgische Staat doorheen de 19de- en 20ste eeuw haar sociale rol
invulde door de oprichting van gesloten, al dan niet zelfbedruipende, instellingen. Het ensemble van
in verschillende fases en voor verschillende doeleinden opgetrokken gebouwen en paviljoenen die
achtereenvolgens dienst deden als Bedelaarsgesticht (1830-1891), Rijksweldadigheidsschool (19811904), Toevluchtshuis (1904-1920) en Rijkspsychiatrische Inrichting heeft een grote historische,
sociaal-culturele en documentaire waarde.
Goed bewaard en typologisch representatief voorbeeld van een vroeg 20ste-eeuwse burgerwoning
die deel uitmaakte van het in 1904 opgerichte ‘Toevluchtshuis’, in 1920 omgevormd tot
‘Rijkspsychiatrische Inrichting’.
De achtertuin bewaart nog restanten van de 17de-eeuwse stadsomwalling beschermd als monument
omwille van de historische, in casu militair-geschiedkundige waarde: “als getuige van de drievoudige
stadsversterking uit 1607, 1625-1630 en 1638” (verslag KCML).
Waardering
Bovenlokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Gezien het archeologisch potentieel in de ondergrond, dat ruim gekend is door de bescherming tot
monument van de resten van de stadsomwalling (MB 28-09-1994) en de opname van de historische
stadskern in de vastgestelde inventaris (ID 11915), dient elke ingreep in de bodem gemeld in functie
van de afweging of een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is.
Voor de historiek van de site en voor de groen- en straataanleg wordt respectievelijk verwezen naar
de fiches: “Leon Hermanslaan – straatinleiding” en “Leon Hermanslaan – buitenaanleg”.

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
WEYNS E., e.a., Casle d’Aspremont-Lynden, onuitgegeven verhandeling Centrum Lemaire, Leuven, 2012-2013,
p. 92.
3
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1907/42.
1
2

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Leon Hermanslaan 37

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beeldmateriaal

Oude foto, datum onbekend – Bron: www.erfgoedplus.be.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Leon Hermanslaan 39-47: voormalige schrijnwerkerij

Nr. 39: 3de afd., sectie B, 509F3
Nr. 41: 3de afd., sectie B,509Z2
Nr. 43: 3de afd., sectie B, 509A3
Nr. 45: 3de afd., sectie B, 509B3
Nr. 47: 3de afd., sectie B, 509C3 en 509S3

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
In de tuinen bevinden zich restanten van de als M beschermde stadsomwalling: M.B. van 28
september 1994
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan, noordwest- en noordoostrand: gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Leon Hermanslaan 39-47

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beschrijving1
De schrijnwerkerij werd reeds in 1898 op het kadaster geregistreerd en bijgevolg gebouwd in functie
van de ‘Rijksweldadigheidsschool’ die van 1891 tot 1904 ondergebracht was in het voormalige
kasteeldomein2. Recent verbouwd tot eengezinswoningen.
Het betreft een zeventien traveeën tellend gebouw van twee bouwlagen onder plat dak. Bakstenen
lijstgevels op een gepikte plint geleed door lisenen en spaarvelden met bakstenen dropmotief
waarboven een fries van spiegels afgewisseld met steigergaten. Rechthoekige muuropeningen onder
ijzeren I-balkjes en getoogd ontlastingssysteem; gekoppeld op de bovenverdieping.
Evaluatie
De site van de voormalige ‘Rijkspsychiatrische Inrichting’ is een vrijwel intact bewaarde materiële
getuige van de wijze waarop de Belgische Staat doorheen de 19de- en 20ste eeuw haar sociale rol
invulde door de oprichting van gesloten, al dan niet zelfbedruipende, instellingen. Het ensemble van
in verschillende fases en voor verschillende doeleinden opgetrokken gebouwen en paviljoenen die
achtereenvolgens dienst deden als Bedelaarsgesticht (1830-1891), Rijksweldadigheidsschool (19811904), Toevluchtshuis (1904-1920) en Rijkspsychiatrische Inrichting heeft een grote historische,
sociaal-culturele en documentaire waarde.
Typologisch goed bewaard voorbeeld van een eind 19de-eeuws ambachtsgebouw in decoratieve
baksteenbouw met gebruik van ijzeren lateien, typisch voor de bouwperiode.
Het ambachtsgebouw was een belangrijke schakel in het heropvoedingsprogramma van jonge
misdadigers die in de Rijksweldadigheidsscholen een beroepsopleiding kregen in de landbouw en
ambachten3.
De achtertuin bewaart nog restanten van de 17de-eeuwse stadsomwalling beschermd als monument
omwille van de historische, in casu militair-geschiedkundige waarde: “als getuige van de drievoudige
stadsversterking uit 1607, 1625-1630 en 1638” (verslag KCML).
Waardering
Bovenlokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Gezien het archeologisch potentieel in de ondergrond, dat goed gekend is door de bescherming tot
monument van de resten van de stadsomwalling (MB 28-09-1994) en de opname van de historische
stadskern in de vastgestelde inventaris (ID 11915), dient elke ingreep in de bodem vooraf gemeld in
functie van de afweging of een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is.

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Weyns e., e.a., Casle d’Aspremont-Lynden, onuitgegeven verhandeling Centrum Lemaire, Leuven, 2012-2013,
p. 92; Het kasteel d’Aspremont-Lynden, (uitgave Maasland VZW), Rekem, 1997, p. 21.
3
Het kasteel d’Aspremont-Lynden, (uitgave Maasland VZW), Rekem, 1997, p. 21.
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Leon Hermanslaan 39-47

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Voor de historiek van de site en voor de beschrijving, evaluatie en beheersdoelstellingen van de
groenaanleg wordt respectievelijk verwezen naar de fiches: “Leon Hermanslaan – straatinleiding” en
“Leon Hermanslaan – buitenaanleg”.
Beeldmateriaal

Oude foto, datum onbekend –
Bron: http://www.reckheim.com/av-vastgoed/images/ckfinder/userfiles/files/REKEM-dossier1.pdf.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Leon Hermanslaan 51-65: voormalige werkplaatsen

Nr. 51-53: 3de afd., sectie B, 509W3 en 509X3
Nr. 55: 3de afd., sectie B, 509P3
Nr. 59: 3de afd., sectie B, 509N3
Nr. 61: 3de afd., sectie B, 509D4 en 509 E4
Nr. 63: 3de afd., sectie B, 509Y3
Nr. 65: 3de afd., sectie B, 509Z3

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
In de tuinen bevinden zich restanten van de als M beschermde stadsomwalling: M.B. van 28
september 1994
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan, noordwest- en noordoostrand: gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Leon Hermanslaan 51-65

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beschrijving1
De werkplaatsen2 in het verlengde van de schrijnwerkerij werden ca. 1906 3 gebouwd voor het
‘Toevluchtshuis’ en zijn opgevat als een aaneenschakeling van bakstenen volumes van één bouwlaag
onder pannen zadeldaken tussen later aangebrachte trapgevels (zie beelmateriaal). Op een aantal
plaatsen zijn de dakvlakken verkleind om een inpandig terras te creëren. Lijstgevels op een gepikte
plint beëindigd door een bakstenen fries met dropmotief en geopend door getoogde en
korfboogvormige muuropeningen. De achtergevels zijn uitgewerkt met lisenen en spaarvelden
afgelijnd door een fries van overhoekse baksteendecoraties waarin recent grote rechthoekige
muuropeningen werden aangebracht. Vernieuwd schrijnwerk.
Evaluatie
De site van de voormalige ‘Rijkspsychiatrische Inrichting’ is een vrijwel intact bewaarde materiële
getuige van de wijze waarop de Belgische Staat doorheen de 19de- en 20ste eeuw haar sociale rol
invulde door de oprichting van gesloten, al dan niet zelfbedruipende, instellingen. Het ensemble van
in verschillende fases en voor verschillende doeleinden opgetrokken gebouwen en paviljoenen die
achtereenvolgens dienst deden als Bedelaarsgesticht (1830-1891), Rijksweldadigheidsschool (19811904), Toevluchtshuis (1904-1920) en Rijkspsychiatrische Inrichting heeft een grote historische,
sociaal-culturele en documentaire waarde.
Typologisch goed bewaard voorbeeld van eenvoudige werkplaatsen uit het begin van de 20st eeuw,
opgetrokken in verzorgde baksteenarchitectuur. De gebouwen maakte wezenlijk onderdeel
uitmaakte van de interne organisatie van het ‘Toevluchtshuis’ (1904-1920) door de overheid bedoeld
als een zelfbedruipende instelling.
De achtertuin bewaart nog restanten van de 17de-eeuwse stadsomwalling beschermd als monument
omwille van de historische, in casu militair-geschiedkundige waarde: “als getuige van de drievoudige
stadsversterking uit 1607, 1625-1630 en 1638” (verslag KCML).
Waardering
Bovenlokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Gezien het archeologisch potentieel in de ondergrond, dat goed gekend is door de bescherming tot
monument van de resten van de stadsomwalling (MB 28-09-1994) en de opname van de historische
stadskern in de vastgestelde inventaris (ID 11915), dient elke ingreep in de bodem vooraf gemeld in
functie van de afweging of een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is.

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Weyns e., e.a., Casle d’Aspremont-Lynden, onuitgegeven verhandeling Centrum Lemaire, Leuven, 2012-2013,
p. 92.
3
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1907/42.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Voor de historiek van de site en voor de beschrijving, evaluatie en beheersdoelstellingen van de
groenaanleg wordt respectievelijk verwezen naar de fiches: “Leon Hermanslaan – straatinleiding” en
“Leon Hermanslaan – buitenaanleg”.
Beeldmateriaal

Oude foto: het dakvlak van de werkplaatsen is doorlopend, datum onbekend –
Bron: http://www.reckheim.com/av-vastgoed/images/ckfinder/userfiles/files/REKEM-dossier1.pdf.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Nieuwe Walstraat
Zie het noordwestelijke stadsdeel.
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Nieuwe Walstraat

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Onder de Linden - straatinleiding

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Wetenschappelijke inventaris, houtige beplanting met erfgoedwaarde: gekandelaarde lindenrij ID
300188
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
Historiek
Onder de Linden is van oudsher de verbinding tussen de Herenstraat en de Groenplaats. De
schepenbank of het gerechtshof was er eeuwenlang gevestigd. Al in het derde kwart van de 18de eeuw
was de straat aan beide zijden voorzien van een rij lindebomen, als een dreef die leidde naar de
toegang tot het kasteel aan de Groenplaats. Omstreeks 1910 restten van de westelijke lindenrij nog
slechts twee exemplaren (zie beeldmateriaal). Die verdwenen allicht in het midden van de 20 ste eeuw
waardoor nu enkel nog de oostelijke lindenrij bewaard is. Het huidige straatbeeld wordt gekenmerkt
door de monumentale lindenrij en de daarachter liggende tuinmuur van de Rijkspsychiatrie die in 1907
uitgebouwd werd op de kasteelsite. Daartegenover een nagenoeg gesloten gevelwand, gevormd door
panden, opgetrokken tussen de 17de en de 21ste eeuw, en oorspronkelijk slechts onderbroken door het
Getske, een smalle gekasseide steeg die naast het gerechtshof en achter de kerk naar de Engelenstraat
loopt. De oorspronkelijke kasseibestrating bleef enkel bewaard aan de lindenrij.
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Beschrijving1
Pleinvormige straat met monumentale lindenrij en bakstenen tuinmuur aan de oostzijde en een
nagenoeg gesloten straatwand aan de westzijde, gevormd door tweelaagse bakstenen woningen onder
pannen zadeldaken. Geasfalteerde straat met gekasseide stoep en behouden hardstenen boordstenen
onder de lindenrij en een stoep van betondallen met behouden hardstenen boordstenen aan de
bebouwde zijde.

Waardevolle bomen

0.06.
0.07.
0.08.
0.09.
0.10.
0.11.
0.12.
0.13.
0.14.
0.15.
0.16.

1

Zomerlinde (Tilia platyphyllos), Onder de Linden, 320 cm
Zomerlinde (Tilia platyphyllos), deel van rij, Onder de Linden, 235 cm
Zomerlinde (Tilia platyphyllos), deel van rij, Onder de Linden, 94 cm (restant)
Zomerlinde (Tilia platyphyllos), deel van rij, Onder de Linden, 278 cm
Zomerlinde (Tilia platyphyllos), deel van rij, Onder de Linden, recente boom
Zomerlinde (Tilia platyphyllos), deel van rij, Onder de Linden, recente boom
Zomerlinde (Tilia platyphyllos), deel van rij, Onder de Linden, recente boom
Zomerlinde (Tilia platyphyllos), deel van rij, Onder de Linden, 289 cm
Zomerlinde (Tilia platyphyllos), deel van rij, Onder de Linden, recente boom
Zomerlinde (Tilia platyphyllos), deel van rij, Onder de Linden, recente boom
Zomerlinde (Tilia platyphyllos), deel van rij, Onder de Linden, 278 cm

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Evaluatie
Stemmige en authentiek ogende straat met pleinallures waarvan het karakter sterk bepaald wordt door
de tot de 18de eeuw opklimmende lindenrij en de achterliggende bakstenen muur van de voormalige
Rijkspsychiatrie. De nagenoeg gesloten straatwand aan westelijke zijde heeft een homogeen karakter,
ondanks elk gebouw er in een andere periode werd opgetrokken, gaande van de 17 de tot de 21ste
eeuw. De afbraak van de tuinmuur tussen de woning Onder de Linden 1 en het bijhorende
dienstgebouw, de plaatsing van fietsenrekken tegen de kasteelmuur en de quasi permanente
terrasinrichting doen enigszins afbreuk aan de erfgoedwaarden van de pleinvormige straat.
Beheersdoelstellingen
Het strekt tot aanbeveling om de fietsenrekken tegen de kasteelmuur te verwijderen en elders of op
een betere manier fietsenparking te voorzien. Om de straatwand opnieuw te sluiten, zoals eeuwenlang
het geval was, strekt het tot aanbeveling om de tuinmuur tussen het woonhuis en het bijgebouw van
Onder de Linden 1 opnieuw op te trekken en indien nodig te voorzien van een deur.
Om het historische karakter van de straat te versterken, strekt het tot aanbeveling om de asfaltering en
de betondallen te vervangen door een meer historische bestrating. Bij voorkeur gebeurt dat met
kasseien. Als dat niet mogelijk is, worden materialen gebruikt met een gelijkaardige uitstraling. Hierbij
moeten werken in de wortelzone van de linderrij absoluut vermeden worden.
De 18de – eeuwse lindenrij verdient omwille van haar hoge ouderdom bijzondere aandacht, waarbij de
beheersvisie erop gericht is de bomen zo lang mogelijk in stand te houden. Dit betekent enerzijds het
verderzetten van het traditioneel onderhoud en anderzijds een regelmatige monitoring van de fysische
toestand.
De oude zomerlindes werden gekandelaard, dat is een traditioneel beheer dat in stand gehouden
moet worden door het periodiek - om de vijf à zes jaar - terugzetten van de gesteltakken tot op de
knotten.
De fysische toestand van de lindes dient regelmatig gecontroleerd en geëvalueerd worden. Dit laat
toe om mogelijke problemen in een vroeg stadium vast te stellen en hier gepaste maatregelen voor te
nemen. Ook de standplaats waarin de bomen groeien moet regelmatig gecontroleerd worden op
bodemverdichting. Indien een boom door de hoge ouderdom zou uitvallen, moet deze vervangen worden door een soortgelijke boom.
Daarnaast moet ook speciale aandacht geschonken worden aan de jonge lindebomen. Om
concurrentie met de oudere lindebomen te vermijden, is het noodzakelijk ook deze lindes te
kandelaren zodra zij de hoogte van de oude bomen bereikt hebben. Indien er in de toekomst toch
concurrentie zou optreden tussen beide bomen, moet de oude gekandelaarde linde bevoordeeld
worden, tenzij dit door een gebrekkige fysische toestand niet wenselijk zou zijn.
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Volgend erfgoedelement wordt erkend als ZEN-erfgoed (afdelingsoverleg d.d. 19 april 2018):
1.

Rij van lei- of knotlinden: zes gekandelaarde linden behoren nog tot de oorspronkelijke 18deeeuwse beplanting. Vijf exemplaren werden vervangen door jongere bomen.

Beeldmateriaal

Kasseistoep met hardstenen boordstenen.
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Onder de Linden, in of vlak voor 1910 - Bron: www.erfgoedplus.be.

Onder de Linden, na 1910 - Bron: www.delcampe.net.
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Onder de Linden 1

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgesteld bouwkundig erfgoedrelict: ID 975
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
Hoekhuis, ook “de Fortuyn” genoemd, dat volgens datumsteen in 1785 gebouwd werd op de site
van het voormalige Kamerlinckhof, een tot de 14de eeuw opklimmende stadsboerderij die zich
uitstrekte over de huidige percelen Herenstraat 2 tot 6 en Onder de Linden 1 tot 11. Het bijgebouw,
ingeplant langsheen het ‘Getske’ - de brandgang tegen de noordelijke grens van het perceel - werd
vermoedelijk samen met de woning in 1785 gebouwd en was in oorsprong met de woning
verbonden door middel van een nu verdwenen bakstenen muur. In die muur werd later een
smeedijzeren poort gehangen, zoals een oude prentkaart (vermoedelijk van de jaren 1920) toont (zie
‘beeldmateriaal’). Daaruit blijkt ook dat de oorspronkelijke korfboogpoort in de kopse gevel van het
bijgebouw toen gedicht was en enkel voorzien van een staldeur en twee kleinen muuropeningen,
waarvan één beluikt die toegang gaf naar de laadruimte op de zolder. Een historische foto die
vermoedelijk in het eerste kwart van de 20ste eeuw werd genomen (zie ‘beeldmateriaal’), toont aan
dat het pand - toen café-restaurant H. Calsius - twee ingangen had: één centraal in de gevel aan de
kant van de Herestraat, die toegang gaf tot het café, en één aan de kant van Onder de Linden, allicht
de toegang tot de bijhorende woning. De uitbreiding ten noorden van het hoekhuis - vandaag onder
plat dak - die al op het primitief kadasterplan van 1826 figureerde, is ook hier zichtbaar maar werd
omstreeks het midden van de 20ste eeuw aangepast, getuige een foto (zie ‘beeldmateriaal’). In 19051
registreerde het kadaster de bouw van een smal verbindingsvolume tussen de uitbreiding van het
woonhuis en de voormalige schuur. Dat werd in 19532 alweer afgebroken en is vandaag vervangen
door een grotendeels beglaasd volume.
“De Fortuyn” huisvestte in 1784 een meisjesschool3, rond 1800 een smidse4, gevolgd door caférestaurant Calsius5 (vanaf 1900) 6. Sinds het einde van de 20ste eeuw is er een restaurant gevestigd.
Beschrijving7
Twee bouwlagen tellend bakstenen hoekhuis onder een rood pannen zadeldak met schild en
gecementeerd aandak en dito schouw aan de Herenstraat.

De verankerde en wit geschilderde

lijstgevels tellen zowel aan Onder de Linden als aan de Herenstraat drie traveeën. Ze worden
beëindigd door een eenvoudige houten bakgoot en getypeerd door een gecementeerde en grijs
geschilderde plint en door getoogde vensteropeningen met hardstenen lekdrempel De gevel aan de
zijde van Onder de Linden heeft een getoogde, met hardsteen omlijste deur, in de trapeziumvormige
sluitsteen “1785” gedateerd en voorafgegaan door drie hardstenen treden waarop een smeedijzeren
handgreep. Vernieuwd schrijnwerk op de begane grond, op de bovenverdieping 19de-eeuws (?)
schrijnwerk met getrokken glas.
Aanpalend, een ietwat achteruitspringend, tweelaags volume onder plat dak met één haast
gevelhoge muuropening, ingevuld door middel van een publiciteitsvaan onder een screen.
Vrijstaand bijgebouw, haaks op de straat opgetrokken in baksteen over een hoogte van twee
bouwlagen en gevat onder een rood pannen zadeldak tussen aandaken met muurvlechtingen en

Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1905/12.
Idem, mutatieschets 1953/15.
3
VERBOIS R., Geschiendeis van Rekem en zijn keizerlijk graafschap, Rekem, 1972, p. 292.
4
MAESEN M., Huis Onder de Linden nr. 1-3, onuitgegeven nota, s.d.
5
MAESEN M., Rekem in oude prentkaarten, Rekem, 1980, afb. 13.
6
MAESEN M., Huis Onder de Linden nr. 1-3, onuitgegeven nota, s.d.
7
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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topstuk. Verankerde gevels met aan de straatzijde een bijna gevelbrede rondboogpoort - vandaag
volledig beglaasd -, een klein rechthoekig raampje in de voorts blinde noordelijke zijgevel, uitkijkend
op de brandgang, en een blinde zijpuntgevel met deels heropgevoegd parement aan de westzijde.
Evaluatie
Typologisch goed bewaard ensemble uit 1785, gevormd door een hoekhuis met schuur, dat door zijn
goede staat van bewaring en ligging een beeldbepalende en authentieke getuige is van de laat-18deeeuwse architectuur in Rekem. Daarnaast is het, als voormalig dorpsschooltje en eeuwenoud trefpunt
voor dorpsbewoners, een lokaal waardevol gebouw voor Rekem dat de historische waarde van het
dorpsgezicht ondersteunt. De sloop van de tuinmuur tussen de woning en het bijgebouw doorbrak
de typologische samenhang tussen beide gebouwen.
Waardering
Lokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het schrijnwerk in de bovenbouw wordt best zo lang mogelijk bewaard. Indien vervanging aan de
orde is, wordt een nieuw raam naar bestaand model en materiaal geplaatst. De dakvlakken blijven
gesloten. Om de straatwand opnieuw te sluiten, zoals eeuwenlang het geval was, strekt het tot
aanbeveling om de tuinmuur tussen het woonhuis en het bijgebouw van Onder de Linden 1 opnieuw
op te trekken en indien nodig te voorzien van een deur.
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Beeldmateriaal

Onder de Linden 1, ca. 1910 - Bron: www.erfgoedplus.be.

Onder de Linden 1, bijgebouw - Bron: MAESEN M., Rekem in Oude prentkaarten II, Rekem, 1980, ill.
14.
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Onder de Linden 1, s.d. - Bron: MAESEN M., Rekem in Oude prentkaarten II, Rekem, 1980, ill. 13.

Onder de Linden 1, s.d. - Bron: JANSSENS L., Rekem in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1972.
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Onder de Linden 1, bijgebouw.
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Onder de Linden 5: voormalig gerechtshof

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Beschermd als monument bij K.B. van 17 december 1981
Vastgesteld bouwkundig erfgoedrelict: ID 999
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254 BPA “De stad” en “Oud Centrum”
(Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
Voormalige schepenbank of gerechtshof, vermoedelijk niet lang na 1623 ingericht, toen Rekem een
graafschap werd dat onder rechtstreekse bescherming stond van het keizerrijk en haar eigen
onafhankelijke rechtspraak kon organiseren. Naar verluidt maakte de schepenbank in oorsprong deel
uit van het tot de 14de eeuw opklimmende Hof van Kamerlinck, een grote hoeve die zich uitstrekte op
de plaats van de huidige panden Herenstraat 2-6 en Onder de Linden 1-11. Op basis van
materiaalgebruik en stijlkenmerken lijkt het echter aannemelijk dat het ontstaan van het pand te
situeren is rond 1640, vlak na de installatie van de rechtbank en in de periode waarin de stadswallen
aangelegd en de stadspoorten opgetrokken werden. Op dat moment werd waarschijnlijk ook het
perron of de kaecke (schandpaal) opgericht in de nabijheid van het gerechtshof, op de Groenplaats,
dat er tot aan de Franse Revolutie stond, daarna naar de kasteeltuin verhuisde en nu opnieuw op de
Groenplaats staat (zie ‘Groenplaats, perron’). Na de invoering van nieuwe gerechtshoven in 1795,
kwam het voormalig gerechtshof in particuliere handen1. Op dat moment was het gebouw - zo toont
de primitieve kadasterkaart van 1826 - een L-vormige constructie met een dieper volume aan het
‘Getske’, de brandgang die ook grenst aan “de Fortuyn” (zie Onder de Linden 1). Van de enige
wijziging die kadaster in 19102 registreerde - een kleine uitbreiding aan de noordzijde, palend aan
het pand Onder de Linden 7 - is vandaag geen spoor meer. Een oude prentkaart toont aan dat in het
voormalige rechtsgebouw omstreeks 1910 een warenhuis “Gebroeders Delhaize en C°” gevestigd
was. Vandaag is het oud gerechtshof een restaurant.
Beschrijving3
Vermoedelijk in het tweede kwart van de 17de eeuw opgetrokken bakstenen hoekhuis op L-vormige
plattegrond, met twee bouwlagen onder een rood pannen zadeldak. Aan de straatzijde: verankerde
lijstgevel met dubbelhuisopstand, afgelijnd door een natuurstenen hoekketting en een houten
kroonlijst op klossen en getypeerd door rechthoekige muuropeningen - de deur voorzien van een
hardstenen plattebandomlijsting en voorafgegaan door drie hardstenen treden, de vensters met
houten latei en later aangebrachte hardstenen lekdrempel. Behouden deur, deels beglaasd en
voorzien van sierlijke diefijzers, en vernieuwde ramen. De gevel was naar verluidt tot in 19994 voorzien
van een eenvoudige cementering waarvan nog een gedeelte op de zijgevel bewaard bleef en nog
sporen zichtbaar zijn rond de vensters in de voorgevel.
Zijgevel met diverse bouwsporen en rechthoekige muuropeningen met houten latei - op de begane
grond met hardstenen lekdrempel, vernieuwd schrijnwerk en voorzien van diefijzers, en in de
bovenbouw voorzien van 19de-eeuws schrijnwerk met metalen roedeverdeling en met resten van een
gecementeerde omlijsting (rechts) en een houten muurkader (links). Aandakvormende zijpuntgevel
met muurvlechtingen, de geveltop geopend door middel van drie vernieuwde) rechthoekige
zolderramen met houten latei en dito onderdorpel. Op de gelijkvloerse verdieping een rechthoekig
raam met houten latei, dito onderdorpel en decoratief diefijzer, en in de tweede bouwlaag venster van
de gevangeniscel, voorzien van een hardstenen plattebandomlijsting met diefijzers.

MAESEN M., Het gerechtshof - de Schepenbank, onuitgegeven nota’s.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1910/2.
3
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
4
MAESEN M., Het gerechtshof - de Schepenbank, onuitgegeven nota’s.
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Evaluatie
Het

gerechtshof

werd

in

1981

beschermd

omwille

van

de

historische

waarde.

Het

beschermingsbesluit geeft geen motivering voor de erfgoedwaarde.
Goed bewaard voorbeeld van een in kern tot de 17de eeuw opklimmend dubbelhuis dat eeuwenlang
de functie had van gerechtsgebouw en dat aansluit bij de typologie van een burgerwoning. Jammer
genoeg werden de gevelafwerking, de luiken en de gecementeerde plint bij recente renovatiewerken
verwijderd.
Waardering
Bovenlokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Ter bescherming tegen weersinvloeden en vervuiling en om de (architectuur)historische waarde van
het pand te versterken, wordt de voorgevel best voorzien van een kalleilaag in bleke kleur. De zij- en
achtergevels zijn aan restauratie toe. De dakvlakken blijven gesloten. Het strekt tot aanbeveling
opnieuw houten luiken aan te brengen.
Beeldmateriaal

Onder de Linden 5, na 1910 - Bron: www.delcampe.net.
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Onder de linden 5, s.d. - Bron: MAESEN M., Rekem in Oude prentkaarten II, Rekem, 1980, ill. 14.

Onder de Linden 5/Het Getske
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Onder de Linden 7-9

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
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Beschrijving1
In of vlak voor 19102 ter vervanging van een oudere constructie opgetrokken dubbelwoonst van twee
bouwlagen en vier traveeën onder een zwartblauw pannen zadeldak met een centraal, tuitgevelvormig
dakvenster met gecementeerd top- en natuurstenen schouderstukken. Samenstel van twee bakstenen
enkelhuizen, elk met een deurtravee links en een venstertravee rechts en getypeerd door getoogde
muuropeningen in baksteenomlijsting, door het gedeelde, centrale dakvenster met twee
rondboogramen onder een blind oculus en door het rode voegwerk van deur- en vensteromlijstingen
dat aan de gevel een decoratief karakter geeft. Horizontale geleding door de gecementeerde plint
met schijnvoegen, de hardstenen lekdrempels op bakstenen pseudo-consoles en de fraaie houten
kroonlijst op modillons. In nr. 7 bleef de deur behouden, in nr. 9 het rondboogvormig dakvenster,
vandaag voorzien van driekleurig glas-in-lood. Voorts vervangen schrijnwerk.
Evaluatie
Goed bewaard voorbeeld van een vroeg-20ste-eeuwse, verzorgde dorpswoning die door haar
authenticiteit de historische waarde van het beschermde dorpsgezicht ondersteunt.
Waardering
Lokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het is wenselijk de symmetrie van de woningen te behouden en te herstellen waar nodig en dit in al
zijn facetten (schrijnwerk, kleurstelling, dakbedekking, gevelafwerking, gevelreiniging, voegwerk,
dakpannen…).
Wanneer de bakstenen vensteromlijstingen nieuwe voegwerk nodig hebben, wordt dat opnieuw in
een baksteenrode kleur aangebracht. Daaruit volgt dat het tot aanbeveling strekt om de in kalkkleur
aangebrachte voegen in de vensteromlijsting van nr. 7 hetzij met een rode kalkverf te kleuren of van
rode voegspecie te voorzien.
Het nog oorspronkelijke rondboogvenstertje in de geveltop van nr. 9 blijft behouden. De profilering
ervan zal dienen als model voor eventuele nieuwe ramen elders in de gevel, zowel voor nr. 7 als nr. 9.
Voor nr. 9 strekt het tot aanbeveling om bij vervanging van de ramen terug te keren naar de
oorspronkelijke raamindeling met T-verdeling, volgens het raamprofiel van het bewaarde
rondboogvenster en uitgevoerd in hout.
De dakvlakken blijven gesloten.

1
2

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1910/2.
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Beeldmateriaal

Onder de Linden 7-9 (in opbouw), in of vlak voor 1910 - Bron: www.erfgoedplus.be.

Onder de Linden 7-9 (links), na 1910 - Bron: www.delcampe.net.
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Onder de Linden 7-9, ca. 1980? - Bron: www.delcampe.net.
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Onder de Linden 11

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
Geen erfgoedwaarde.
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Historiek
Hoewel de huidige hoekwoning nog steeds het primitieve kadasternummer draagt, zoals genoteerd
bij opmaak van de eerste kadasterplannen in 1826, werd het pand recentelijk volledig
nieuwgebouwd op de plaats van een veel ouder, allicht uit de eerste helft van de 18de eeuw
stammend hoekhuis dat bestond uit een woongedeelte met gevel aan de zijde van Onder de Linden
en een schuur-/stalgedeelte met rondboogpoort en staldeur aan de “Bleekery”, nu Groenplaats.
Beschrijving1
Hoekhuis, opgetrokken in baksteen met twee bouwlagen onder een mank, zwart pannen zadeldak
met schild.
Evaluatie
Geen erfgoedwaarde.
Waardering
Indifferente waarde.
Beheersdoelstellingen
Het aanbrengen van een bleke kalleilaag - een referentie naar de veelal gekalkte maar verdwenen
historische bebouwing langsheen de Groenplaats en Onder de Linden - zou de historische en
architectuurhistorische waarde van het straatbeeld versterken. De dakvlakken blijven gesloten.
Beeldmateriaal

Onder de Linden 11, 1946 - Bron: KIK.
1

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Onder de Linden 11 (links van de kerk), 1946 - Bron: KIK.
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Oude God - straatinleiding

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: deels ‘woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde’, deels
‘parkgebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde’.
Historiek1
Vóór de aanleg van de Kanaalstraat in het midden van de 19de eeuw volgde Oude God het tracé van
de omwalling rond het kasteel. De straat werd in twee gesneden door de stadsomwalling van 17251730 en leidde intra muros van de Herenstraat en Onder de Linden naar de Uikhoverpoort en extra
muros naar Uikhoven en Boorsem. Halverwege de straat intra muros leidde de Molenstraat - nu ook
Oude God - in zuidelijke richting naar de grafelijke hondsstal en watermolen en naar de stadswal met
de

thans

verdwenen

Nonnenpoort

die

toegang

gaf

tot

het

eveneens

verdwenen

norbertinessenklooster dat met zijn tuinen, binnen een eigen omwalling en ommuring, buiten de
stadswal lag.
Beschrijving2
Oude God is van oudsher een straat met vier entiteiten: het begin van de straat dat buiten de
stadsomwalling ligt, wordt gekenmerkt door nagenoeg vrijliggende eenvoudige dorpswoningen, het
Gebaseerd op https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/100185, geraadpleegd op 26 januari
2018.
2
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
1
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
tweede straatdeel - intra muros vanaf de Uikhoverpoort tot aan het vroegere Molenstraatje - is
pleinvormig en wordt getypeerd door de 17de eeuwse stadspoortcomplex en door een gevelrij van
panden met 19de-eeuws uitzicht; het midden van de straat intra muros bestaat uit het voormalige
Molenstraatje en heeft een industrieel karakter door de voormalige leerlooierij en de vroegere
grafelijke molen; en het laatste straatdeel intra muros heeft een prestigieus en statig karakter, bepaald
door de statige, 18de-eeuwse rentmeesterswoning die het visuele einde vormde van de zichtas
Groenplaats-Onder de Linden.
De bebouwing aan Oude God wordt - zoals de stedelijke amendementen het eeuwenlang bepaalden
- getypeerd door bakstenen woningen van twee bouwlagen onder zadeldak. Enkel de gecementeerde
gevels van de drossaardwoning - Oude God 3 - en de rentmeesterswoning - Oude God 23 - wijken
hiervan af.
De kasseibestrating bleef enkel extra muros bewaard.
Evaluatie
Stemmige straat die met haar diverse karakters een zeer authentieke uitstraling heeft en door de
diversiteit aan bouwtypologieën een unieke staalkaart vormt voor het erfgoed in Oud- Rekem, gaande
van sobere dorps- en burgerwoningen over vestingarchitectuur en industrieel erfgoed tot rijke
stedelijke architectuur, verbonden door onbebouwde percelen met waardevol groen.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van het diverse karakter van Oude God en het open en groene karakter in het straatdeel
extra muros en in het voormalige Molenstraatje zijn kenmerkend en moeten behouden blijven. Een
eenvormige bestrating met historische materialen of materialen die daaraan refereren, zouden een
verbindende factor zijn tussen de diverse straatdelen en verhogen de (architectuur)historische waarde
van het beschermde stadsgezicht.
Beeldmateriaal

Oude God, straatgedeelte intra muros tussen de Uikhoverpoort (links) en het Molenstraatje (rechts),
ca. 1930 - Born: www.erfgoedplus.be.
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Oude God, straatgedeelte extra muros met zicht naar de Uikhoverpoort, s.d. - Bron:
www.erfgoedplus.be.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Oude God - straatinleiding

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Oude God zonder nummer: gietijzeren kruis

Openbaar domein (geen kadasternummer)

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Beschermd als M bij M.B. van 28 september 1994
Vastgesteld bouwkundig erfgoedrelict: ID 200292
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan, de noordwest- en noordoostzijden: gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en
openbaar
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Historiek
In 1856 werd het zuidelijke deel van het kasteeldomein afgestaan aan de gemeente Rekem in ruil
voor 15ha. heide die het ‘Bedelaarsgesticht’ nodig had voor landbouwuitbating. Hierdoor kon de
gemeente de Kanaalstraat aanleggen in het verlengde van de Herenstraat om zo het dorpscentrum
rechtstreeks te verbinden met de brug over de Zuid-Willemvaart (1826). Om het oude kruisbeeld aan
de in onbruik geraakte Ucoverpoort in herinnering te brengen, werd aan de kruising van de
Kanaalstraat en Oude God ook een kruisbeeld geplaatst 1. Volgens M. Driessen2 zou de
Maaskalkstenen sokkel van het kruisbeeld oorspronkelijk het voetstuk van het oude perron geweest
zijn (zie Groenplaats zonder nummer, perron of kaecke).
Beschrijving3
Gietijzeren kruisbeeld op een geprofileerde Maaskalkstenen sokkel, vermoedelijk uit de tweede helft
van de 19de eeuw.
Evaluatie
Beschermd als monument omwille van de volkskundige waarde als gepolychromeerd, gietijzeren
kruisbeeld op kalkstenen sokkel.
Waardering
Bovenlokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het visueel aantrekkelijker maken van de omgeving door het verwijderen van de verkeersborden,
paaltjes, signalisatie voor nutsvoorzieningen is noodzakelijk en erfgoedversterkend.
Regelmatig snoeien van de ligusterhaag houdt het kruis zichtbaar.

Het kasteel d’Aspremont-Lynden, (uitgave Maasland VZW), Rekem, 1997, p. 19-20 en Historische straatnamen
in Lanaken, Lanaken, 2007, p. 67. De aanleg van de straat werd in 1858 geregistreerd op het kadaster: Hasselt,
Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets, 1858/14.
2
DRIESSEN M., Perrons in het land van Loon, s.l., 1979, p. 20.
3
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
1
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Beeldmateriaal

Postkaarten met gietijzeren kruis aan het begin van de Kanaalstraat – Bron: www.delcampe.net.

Visuele verontreiniging: het kruisbeeld is omgeven door verkeersborden en signalisatie van
nutsleidingen.
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Oude God 1: dorpswoning

Juridische toestand:
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgesteld bouwkundig erfgoedrelict: ID 1000
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Beschrijving1
Buiten de stadsomwalling aan de vroegere weg naar Uyckhoven en Borsem gelegen dorpswoning, in
18972 kadastraal geregistreerd en opgevat als een volledig vrijstaand dubbelhuis van drie traveeën en
twee bouwlagen onder een zwart pannen zadeldak. Het geheel werd opgetrokken in baksteen met
verwerking van blauwe hardsteen voor lekdrempels en treden en heeft een verankerde voor- en
achtergevel, opengewerkt door middel van steekboogvormige muuropeningen met rollaag en
lekdrempel en beëindigd door middel van een geprofileerde houten kroonlijst. Verankerde zijgevels
met aandaken en muurvlechtingen en een klein steekboogvenster ter verlichting van de
zolderverdieping. De in 19153 kadastraal geregistreerde uitbreiding aan de zuidzijde werd recent van
een bijna gevelbreed raam voorzien. Overal werd het schrijnwerk vernieuwd. Aan de straatzijde, een
recente hardstenen plint ter vervanging van een gecementeerd plint en vernieuwde houten luiken
voor de gelijkvloerse vensters.
Het bakstenen stalletje onder lessenaarsdak, gelijktijdig met de woning in 1897 opgetrokken, werd in
de zomer van 2017 volledig heropgebouwd.
De omgevende tuin, aanvankelijk zeer beperkt in oppervlakte, werd in twee fases vergroot: een
eerste maal ten oosten van de woning, kadastraal geregistreerd in 19294 door overname van een
deel van de belendende boomgaard en een tweede maal ten zuiden van de woning, opgetekend in
20125. De vermoedelijk ca. 1929 opgetrokken bakstenen tuinmuur werd recent volledig herbouwd.
Evaluatie
Historisch interessant en relatief goed bewaard ensemble van een bescheiden dorpswoning, een
stalletje en deels ommuurde tuin. Bij dergelijke dorpswoningen weerspiegelen de vormgeving van
de gebouwen en de gebruikte materialen de status van de eigenaar. Zo is bijvoorbeeld een
gecementeerde plint het goedkope alternatief van de hardstenen plint in ‘rijkere’ woningen. De
recente renovatie van het geheel, onder meer de vervanging van de vroegere gecementeerde plint
door een hardstenen plint, de (gedeeltelijke) heropbouw van het stalletje met spouw, en de
heropbouw van de tuinmuur met een hardstenen deksteen, hebben de eenvoudige dorpswoning
een andere status gegeven en de authenticiteit van het geheel enigszins aangetast.
Waardering
Lokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1897/11.
3
Idem, mutatieschets 1915/17.
4
Idem, mutatieschets 1929/6.
5
Idem, mutatieschets 2012/33.
1
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Om de authenticiteit van het ensemble van woning, stalletje en tuin te vergroten en refererend aan
de gewezen boomgaard, stemt het tot aanbeveling om ten zuiden van de woning en op het
belendende perceel enkele hoogstamfruitbomen aan te planten en de percelen af te zomen door
streekeigen hagen.
De dakvlakken blijven gesloten.
Beeldmateriaal

Oude God 1, 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed.
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Oude God 2: dorpswoning

Juridische toestand:
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgesteld bouwkundig erfgoedrelict: ID 1000
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Beschrijving1
Buiten de stadsomwalling aan de vroegere weg naar Uyckhoven en Borsem en tegen de stadsgracht
gelegen dorpswoning, in 18692 kadastraal geregistreerd en opgevat als een deels vrijstaand
dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder een rood pannen zadeldak met aandak en
muurvlechtingen aan de vrije zuidelijke zijgevel. Het geheel werd opgetrokken in baksteen en heeft
verankerde gevels, opengewerkt door middel van steekboogvormige muuropeningen die alle
voorzien zijn van een rollaag en aan de straatzijde een hardstenen lekdrempel hebben, op de begane
grond cordonvormig uitgewerkt boven de gecementeerde plint. Behouden vensterluiken in de eerste
bouwlaag aan de straatzijde en vernieuwd schrijnwerk voor deur en vensters.
Bakstenen tuinmuur in 19983 geregistreerd, eenlaags bijgebouw met garage.
Evaluatie
Historisch interessante en goed bewaarde dorpswoning met authentieke uitstraling.
Waardering
Ondersteunende waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Bij vervanging van het schrijnwerk wordt voorkeur gegeven aan een meer historische vormgeving: Tvensters of zesruiters.
Beeldmateriaal

Oude God 2, 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1869/11.
3
Idem, mutatieschets 1998/35.
1
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Oude God 3 en 8 - Uikhoverpoort, gevormd door het poortgebouw, de
poortwachterswoning en de drossaardwoning

Uikhoverpoort, stadzijde, met poortwachterswoning (links) en drossaardwoning (rechts)

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
De Uikhoverpoort - het poortgebouw en de poortwachterswoning - werden beschermd bij Koninklijk
Besluit van 12 augustus 1969. De drossaardwoning en de resten van de stadsomwalling zijn
beschermd als monument bij Ministerieel Besluit van 28 september 1994.
Vastgesteld bouwkundig erfgoedrelict: ID 1001, ID 2999
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
De drossaardwoning maakt deel uit van het U-vormige complex van de Uikhoverpoort, gevormd
door het eigenlijke poortgebouw, ten noorden geflankeerd door de poortwachterswoning (Oude
God nr. 8) en ten zuiden door de drossaardwoning (Oude God nr. 3). Het geheel van de
Uikhoverpoort - eertijds ook Maaspoort, Terweydenpoort en Ucovenpoort genoemd - werd in 1630
gebouwd in opdracht van graaf Ernest d’Aspremont-Lynden, getuige de jaarankers op de
Drossaardwoning en de wapensteen boven de poort, beide aan de veldzijde van het poortcomplex
aangebracht. De Uikhoverpoort maakte deel uit van de eerste stadsomwalling die aan de oostelijke
zijde van de stad het tracé volgt van de Siepbeek, een zij-arm van de Maas. Tot de tweede helft van
de 18de eeuw bleef het complex van de Uikhoverpoort als één geheel eigendom van de graaf van
Rekem. De drossaardwoning werd als eerste verkocht, in 1750, aan een privé-eigenaar. Zo kwam de
drossaardwoning in 1760 in het bezit van de postmeester van Rekem 1 die, allicht in het eerste kwart
van de 19de eeuw, ten zuiden van het drossaardhuis een posthuis liet optrekken met een woning voor
de postbezorger en paardenstallen (Oude God nr. 5-7). De poortwachterswoning en het
poortgebouw waren vanaf 1795 overheidsbezit en kwamen respectievelijk in 1810 en in 1852 in
privé-handen.
Aan de hand van de mutatieschetsen, bewaard in het Archief van het Kadaster, is het mogelijk de
bouwgeschiedenis van de Uikhoverpoort te reconstrueren vanaf het tweede kwart van de 19de eeuw.
Het primitief kadasterplan uit 1826 toont het poortgebouw niet, allicht omdat de begane grond niet
bebouwd is en mogelijkerwijs ook omdat het poortgebouw als ‘gemeen goed’ beschouwd wordt.
Algauw echter wordt het poortgebouw samen met de poortwachterswoning opgetekend. Dat
gebouw wordt op het primitief kadasterplan voorgesteld als een langgerekt, T-vormig gebouw. De
poortwachterswoning werd volgens de mutatieschetsen drie maal aangepast: een eerste maal door
inkorting van de vleugel aan de veldzijde, haaks op de poort - niet geregistreerd door het kadaster
maar na 1826 (primitief kadasterplan) en voor 1906 (tweede verbouwing) -, een tweede maal
omstreeks 19062 toen het perceel van de poortwachterswoning aan oostelijke zijde met een kleine
strook vergroot werd - waardoor het mogelijk werd de veldgevel te voorzien van ramen - en een
laatste maal rond 20073, toen de linker travee van de voorgevel, die voorheen ietwat achteruit lag,
vergroot en uitgebreid werd tot tegen de gevellijn.
De drossaardwoning was volgens het primitief kadasterplan in 1826 groter dan vandaag. De
mutatieschetsen tonen de woning met een langgerekte annex in het verlengde van de oostgerichte
veldgevel, langsheen de Siepbeek, en een ietwat verspringende annex aan de westzijde, gericht naar
de stad. Bij de drossaardwoning hoorde toen ook het posthuis (Oude God 5-7). Dat gebouw werden
in 18804 kadastraal afgesplitst van de drossaardwoning. De hoger vermelde annex aan de westzijde
van de woning werd nagenoeg volledig afgebroken rond 18995. Allicht dateert de neoclassicistische
afwerking van de toen vrijgekomen voorgevel en de zuidelijke zijgevel uit die periode. Het
resterende deel van de westelijke annex en de langgerekte oostelijke bijbouw langsheen de
MAESEN M., De Ucoverpoort en de drossardwoning in de Oude God, onuitgegeven bijdrage, s.d.
Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1906/5.
3
Idem, mutatieschets 2007/50.
4
Idem, mutatieschets 1880/39.
5
Idem, mutatieschets 1899/15.
1
2
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Siepbeek, werden in 19076 gesloopt waardoor het drossaardhuis zijn huidige voorkomen verkreeg.
Gelijktijdig werd het eenlaagse, langgerekte bijgebouw opgetrokken, aansluitend bij het posthuis.
De tuin langsheen de Siepbeek werd omstreeks 1984 7 bij het perceel van de drossaardwoning
gevoegd waardoor een deel van de beschermde stadsomwalling op het perceel kwam te liggen.
Beschrijving8
De Uikhoverpoort is een U-vormig gebouwengeheel van twee bouwlagen onder pannen zadeldaken,
met centraal het eigenlijke poortgebouw, een poortwachterswoning aan de noordzijde en de
drossaardwoning aan de zuidzijde.
Het poortgebouw wordt op de begane grond getypeerd door een rondboogpoort, aan de veldzijde
gevat in een rechthoekige negblokomlijsting van blauwe hardsteen en getopt door het wapen van
graaf d’Aspremont-Lynden, en aan de stadszijde voorzien van een hardstenen rondboogomlijsting,
bekroond door een vierkant venster van hout. Gewit baksteenparement aan de veldzijde,
ontpleisterde gevel aan de stadszijde. Zichtbare balkenstructuur, baksteenmetselwerk en gekasseide
bestrating in de poortdoorgang.
Bezuiden het poortgebouw bevindt zich de poortwachterswoning, een ondiep en ietwat lager
bouwvolume dat haaks op het poortgebouw werd ingeplant en vandaag kadastraal één gehele vormt
met het poortgebouw. De naar het zuiden gerichte voorgevel bestaat uit drie traveeën - de meest
rechtse dateert van 2007 (bouwnaad) - en wordt gekenmerkt door een ontpleisterd parement, een
rechthoekige deur met gerecupereerde omlijsting, licht getoogde muuropeningen met rollaag in de
eerste bouwlaag en rechthoekige vensters met hardstenen lekdrempel in de tweede bouwlaag.
Ontpleisterde en blinde zijgevel, naar het westen gericht en van muurvlechtingen en een aandak
voorzien en ogenschijnlijk - afgaande op het metselverband - ter hoogte van de begane grond
gewijzigd. De oostelijke, naar de veldzijde gerichte en gewitte zijgevel, is voorzien van een
muizentandfries onder de daklijst en was in oorsprong uit veiligheidsoverwegingen maar van één
kleine vensteropening voorzien: een klein vierkant raampje in met hardstenen omlijsting rechts van de
latei van de poort. Uiterst rechts, twee boven elkaar geplaatste, licht getoogde muuropeningen,
vermoedelijk daterend van omstreeks 1906. Een laag bakstenen tuinmuurtje met hardstenen deksteen
vormt de afscheiding tussen het kleine stadstuintje en het openbaar domein. Noordelijke zijgevel met
aandak. Vernieuwd schrijnwerk en gevelbrede lichtstraat boven de kroonlijst van het poortgebouw.
Het aan de zuidzijde van het poortgebouw aangrenzende drossaardhuis is een gebouw op nagenoeg
rechthoekige plattegrond, opgevat als een dubbelhuis van twee bouwlagen onder een kunstleien
zadeldak met twee grote schoorstenen, en opgetrokken in baksteen met verwerking van blauwe
hardsteen. Als lijstgevel uitgewerkte, verankerde voorgevel van drie traveeën, voorzien van een
cementering in neoclassicistische stijl, omstreeks 1899 te dateren en getypeerd door schijnvoegen,
geriemde omlijstingen met diamantkopvormige sluitsteen rond de rechthoekige muuropeningen en
pseudo-cordons ter hoogte van de onderdorpels van de vensters. Ontpleisterde noordelijke zijgevel,
door middel van S-vormige muurankers verankerd en op de begane grond geopend door middel van
een rechthoekig raam met een hardstenen plattebandomlijsting die voorzien is van duimen, wijzend
Idem, mutatieschets 1907/29.
Idem, mutatieschets 1984/30.
8
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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op vroegere luiken. Door middel van jaarankers “1630” gedateerde, oostgerichte veldgevel,
ontpleisterd en met diverse bouwsporen. Lijstgevel, heden met dubbelhuisopstand, op de begane
grond gevormd door een centrale deur met hardstenen rechtstanden, geflankeerd door rechthoekige
vensters in een hardstenen plattebandomlijsting en op de verdieping links voorzien van een
rechthoekig venster in plattebandomlijsting, rechts een licht getoogd venster met ontlastingsboog.
Zuidgerichte zijgevel met S-vormige muurankers en sporen van een cementering in de bovenbouw.
Geriemd omlijst raam, zoals in de voorgevel, en in de geveltop (minstens één) uilengat.
Behouden schrijnwerk van verschillende vormgeving: zesruiters en T-vensters, op de begane grond
voorzien van een bovenlicht met roedeverdeling. Overvloedige begroeiing door klimop en wilde
wingerd, voornamelijk geconcentreerd aan de oost- en zuidgevel en op de bakstenen tuinmuur,
waarin een smeedijzeren poort, vermoedelijk uit het midden van de 20ste eeuw.
Evaluatie
Het poortgebouw en de poortwachterswoning van de Uikhoverpoort werden beschermd omwille van
de historische waarde, meer bepaald als uniek bewaard relict van de stadsomwalling van 1625-1630,
uitgevoerd in opdracht van graaf Ernest d'Aspremont-Lynden.
De drossaardwoning is beschermd omwille van de historische waarde: “Het gebouw is gedateerd
1630, en was van 1640 tot 1666 verhuurd aan de drossaard Roger Holtacker. Het maakt deel uit van
de Uikhoverpoort, in 1630 door graaf Ernest d'Aspremont-Lynden gebouwd werd. Voor het huis
(d.w.z. extra muros) bleef nog de oorspronkelijke stadsgracht bewaard.”
De drossaardwoning is beschermd omwille van de historische, meer bepaald architectuurhistorische
waarde: “gebouw uit 1630 waarvan de voorgevel in neoclassicistische stijl is aangepast.”
De resten van de stadsomwalling zijn beschermd als monument omwille van hun

militair-

geschiedkundige waarde: “de historische, meer bepaald militair-geschiedkundige waarde omdat het
getuigen zijn van de drievoudige stadsversterking uit 1607, 1625-1630 en 1638.” (Verslag KCML)
Waardering
Bovenlokaal belang.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Om de eenheid van het geheel van poortwachterswoning, poortgebouw en drossaardwoning te
versterken, strekt het tot aanbeveling de baksteengevels opnieuw van een bleke kalleilaag te
voorzien, met uitzondering van de gecementeerde voorgevel van het drossaardhuis.
Het drossaardhuis straalt authenticiteit uit en is representatief voor de wijze waarop oudere
constructies in de 19de eeuw werden aangepast aan nieuwe behoeften en decoratieve tendensen.
Om het metselwerk te beschermen moet de woekerende begroeiing van klimop en wilde wingerd
verwijderd worden. Zo kunnen de oostelijke en de zuidelijke zijgevel opnieuw voorzien worden van
een gevelafwerking ter bescherming van het baksteenparement. Gevelbegroeiing kan, maar steeds
op een drager die het gevelparement spaart. De dakvlakken blijven gesloten.
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Beeldmateriaal

Oude God 3 en Uikhoverpoort, ca. 1920 - Bron: www.erfgoedplus.be

Oude God, stadszijde van de Uikhoverpoort, 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed.
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Oude God, veldzijde van de Uikhoverpoort, s.d. - Bron: www.erfgoedplus.be.

Uikhoverpoort 3 en 8, veldzijde met poortgebouw (midden) en poortwachterswoning (rechts)
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Oude God 3, De Drossaard, stadzijde

Oude God 8, poortwachterswoning, stadzijde
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Oude God, poortgebouw, veldzijde
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Oude God 5-7: Posthuis

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
Vermoedelijk in het eerste kwart van de 19de eeuw gebouwd posthuis, opgetrokken in opdracht van
de postmeester van Rekem en gevormd door een woning voor de postbezorger en paardenstallen 1.
Het primitief kadasterplan uit 1826 toont het postgebouw als een L-vormig gebouw, opgetrokken in
de tuin van het drossardhuis (zie Oude God nrs. 3 en 8). In 1847 2 wordt het posthuis uitgebreid met
een zuidelijke vleugel. In 18803 registreert het kadaster een kleine uitbreiding aan die zuidelijke
vleugel en wordt het posthuis kadastraal afgesplitst van de drossaardwoning.
Beschrijving4
Het postgebouw is samengesteld uit een tweelaagse postbezorgerswoning onder een rood pannen
zadeldak en een dienstgebouw, onder hetzelfde dak maar met lagere nok. Vier traveeën tellende
lijstgevel aan de straatzijde, met uiterst links een korfboogopening met natuurstenen hoekstenen
(zwart geschilderd) en een groen geschilderde houten poort die leidt naar de dienstgebouwen, de
stallen en de tuin, en aanpalend de drie traveeën brede postbezorgerswoning met enkelhuisopstand,
getypeerd door licht getoogde vensteropeningen met hardstenen lekdrempels en beluikte vensters in
de onderbouw. Aangepaste deur in een portaal uiterst rechts. Behouden vensters met roedeverdeling
op de begane grond, vernieuwd schrijnwerk op de verdieping. Ontlastingsbogen met typische Svormige ankertjes.
Evaluatie
Goed bewaard geheel dat als voormalig postgebouw een belangrijke historische en lokale waarde
heeft en aan de pleinvormige Oude God een authentiek karakter geeft.
Waardering
Lokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het strekt tot aanbeveling bij gelegenheid de aluminium ramen op de bovenverdieping te vervangen
door houten schrijnwerk naar het model van de ramen op het gelijkvloers en de deur, in geval van
vernieuwing, te voorzien van een aangepaste vormgeving en opnieuw in het gevelvlak te brengen (cf.
bouwnaad).
De dakvlakken blijven gesloten.

MAESEN M., De Ucoverpoort en de drossardwoning in de Oude God, onuitgegeven bijdrage, s.d.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1847/16.
3
Idem, mutatieschets 1880/39.
4
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Oude God 8
Zie Oude God 3 en 8
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Oude God 9

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Beschrijving1
Kort voor 18792 opgetrokken dorpswoning, opgevat als een dubbelhuis van twee bouwlagen en drie
traveeën onder een zwart pannen zadeldak en opgetrokken in baksteen met verwerking van blauwe
hardsteen voor deurdorpel en lekdrempels. Sobere en goed bewaarde lijstgevel, getypeerd door licht
getoogde muuropeningen, een gecementeerde plint met schijnvoegen, behouden vensters met Tramen en ontlastingsbogen met S-vormige ankertjes. De groen en wit geschilderde deur met
veelkleurig bovenlicht en de dito vensterluiken op de begane grond verlenen aan het pand een
authentiek karakter.
Evaluatie
Goed bewaard voorbeeld van een 19de-eeuwse dorpswoning die door haar authentieke voorkomen
enerzijds de beeldwaarde van de Oude God ondersteunt en anderzijds de historische waarde van het
stadsgezicht onderschrijft.
Waardering
Ondersteunende waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het dakvlak blijft gesloten.

1
2

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1879/23.
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Oude God 11

Juridische toestand:
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Beschrijving1
In 1876-18772 in baksteen opgetrokken hoekwoning van twee bouwlagen onder een zwart pannen
zadeldak met schild. Als hoekhuis opgevat dubbelhuis met één travee aan de pleinzijde van Oude
God en een drie traveeën tellende voorgevel aan de gelijknamige doodlopende straat. Sobere
baksteenbouw met licht getoogde vensters, voorzien van hardstenen lekdrempels en S-vormige
ankertjes in de rollaag, en een deur met bovenlicht en hardstenen hoekblokken, voorafgegaan door
twee hardstenen treden. Vernieuwd schrijnwerk.
Tuinmuur en bijgebouwen die getuigen van meerdere bouwfases. Het in 1877 gelijk met de woning
opgetrokken bijgebouw is als dusdanig niet meer herkenbaar.
Evaluatie
Sobere hoekwoning die als begeleidende architectuur, omgeven door erfgoedwaardige panden, het
historisch karakter van het gebouwd ensemble op de Oude God mee bepaalt.
Waardering
Begeleidende waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het dakvlak blijft gesloten.

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1876/10 en 1877/16. Het kadaster registreert in 1876
de sloop van een oudere woning met bijgebouw. Er wordt op dat moment geen vervangende nieuwbouw
geregistreerd. In 1877 wordt de huidige woning opgetekend.
1
2
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Oude God 13-15: voormalige hondsstal, later leerlooierij, met burgerwoning

Oude God 13, voormalige leerlooierij

Oude God 15, burgerhuis
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Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
De leerlooierij is beschermd als monument bij M.B. van 28 september 1994
In de tuin restanten van de stadswal, beschermd als monument op 29 september 1994
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 1002
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: deels ‘woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde’, deels
‘parkgebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde’.
Historiek
Op 14 april 17841 werden aan leerlooier Hendrik Ramaeckers uit Put (NL) de gronden verhuurd
waarop sinds de 14de eeuw de grafelijke hondenstallen stonden. Daar werden de jachthonden van de
graaf verzorgd door de zusters van het wat verderop en net buiten de stadswallen gelegen
Norbertinessenklooster2 Volgens de overeenkomst van 1784 mocht Ramaeckers het water van de
Siepbeek gebruiken voor het looien en bereiden van leren vellen, mocht hij op de gronden een huis
optrekken en de overige gronden bewerken, op voorwaarde dat hij de resten van de stadsomwalling
ongemoeid liet. Die raad sloeg hij blijkbaar in de wind: hij brak een deel van de stadsmuur af om er
zijn eigen huis mee te bouwen3. Afgaande op het algemene voorkomen van het woonhuis, Oude
God 13, de noordelijke zijgevel in Maastrichtersteen en de stilistische kenmerken is dat allicht de
woning waarvan sprake. Het primitief kadaster - gedateerd 1826 - toont het woonhuis als een
gebouw met L-vormig grondplan (kadasternummer 776), waartegen aan zuidelijke zijde een veel
kleiner, rechthoekig dienstgebouw staat (kadasternummer 777). Die toestand bleef bestaan tot in
1848, toen het kadaster de bouw van een nieuw volume registreerde op het aanpalende perceel
(kadasternummer 779) en beide woningen kadastraal samengevoegd werden4. In 19075 werden de
oude woning en de bijgebouwen kadastraal samengevoegd en werd de burgerwoning - Oude God
15 - gebouwd. Zij kreeg, samen met het voorpleintje, kadasternummer 776B. Een kleine eeuw later
MAESEN M., De leerlooierij in het Molenstraatje, onuitgegeven nota, s.d.
Z.n., Rekem, 1975, p. 12.
3
Idem, p. 13.
4
Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1848/25.
5
Idem, mutatieschets 1907/30.
1
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zou het bijgebouw bij de oude woning afgebroken worden. Sinds 2003 hoort het voorpleintje weer
bij de oude woning en werden zowel de oude als de burgerwoning aan de tuinzijde uitgebreid.
Beschrijving6
De oude woning, Oude God 13, is opgevat als een bakstenen breedhuis van twee bouwlagen en drie
traveeën onder een pannen zadeldak, gevat tussen aandaken met muurvlechtingen. Ontpleisterde
lijstgevel met dubbelhuisopstand, getypeerd door getoogde muuropeningen - beluikt op de begane
grond - en een houten deur met tweedelig bovenlicht waarop een recent aangebrachte decoratie
van gekruiste pijlen naar 19de-eeuws model. S-vormige muurankers en gecementeerde plint.
Vernieuwd schrijnwerk. Noordelijke zijgevel met grotendeels in Maastrichtersteen opgetrokken
geveltop en waartegen een bijgebouw onder lessenaarsdak, ca. 2003 opgetrokken. Naar de tuin
gerichte achtergevel van drie traveeën met een recente, éénlaagse aanbouw onder pannen
lessenaarsdak.
Gekasseid voorpleintje, aan de noordzijde begrensd door een bakstenen scheidingsmuur met diverse
bouwsporen waartegen een aedicula-vormig grafteken uit blauwe hardsteen, vermoedelijk afkomstig
van het voormalige kerkhof bij de Groenplaats.
Vrijstaande burgerwoning, Oude God 15, opgevat als een breedhuis van drie traveeën en twee
bouwlagen onder een pannen zadeldak met twee schouwen en dakvlakvenster aan de tuinzijde.
Bakstenen lijstgevel met dubbelhuisopstand, getypeerd door een ietwat vooruitspringend
middenrisaliet, uitlopend op een getrapt dakvenster en geflankeerd door twee brede venstertraveeën
met spaarvelden die beëindigd worden door rondboogjes in gele en rode baksteen onder een fraaie
kroon-

en

tandlijst

op

modillons.

Getoogde

muuropeningen

met

baksteenomlijsting,

diamantkopsluitsteen en lekdrempel, beide van blauwe hardsteen. Deur met bovenlicht en
voorafgegaan door twee hardstenen treden. Vermoedelijk rond het midden van de 20ste eeuw
aangepaste breukstenen plint met oorspronkelijke, rechthoekige keldergaten (het linkse gedicht),
voorzien van diefijzers

en een hardstenen plattebandomlijsting. Houten rolluiken en recent

schrijnwerk van deur en vensters. Hardstenen stootpaal tegen de gevelhoek aan de straatzijde. Op
een zolderraampje na, blinde westelijke zijgevel. Naar het zuiden gerichte tuingevel, op de verdieping
door middel van twee steekboogvensters geopend en op de begane grond uitgebreid door een
volume onder pannen zadeldak. Eveneens onder een lessenaarsdak gevatte bijbouw, opgetrokken
tegen de oostelijke zijgevel.
Het burgerhuis vertoont een treffende gelijkenis met het pand Oude God nr. 27.
Tuin met fruitbomen, van Oude God gescheiden door een indrukwekkende haag van gele Kornoelje
(Cornus Mas) waarvan na 2010 een deel werd vervangen door een bakstenen tuinmuur met ezelsrug
en poortpijlers. In de achtertuin overschaduwen een aantal grote Schietwilgen de door knotwilgen
omzoomde Ziepbeek. Een brugje met ijzeren leuning geeft toegang tot het achterliggende perceel.

6

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Waardevolle bomen en hagen
0.26
7.01.
7.02.

Rij van knotwilgen
Gele kornoelje (Cornus mas), oude geschoren haag
Schietwilg (Salix alba), diverse exemplaren

Evaluatie
De leerlooierij is beschermd omwille van de historische, meer bepaald architectuurhistorische
waarde: “Oorspronkelijk landelijke woning van witgekalkte baksteen uit de 17de eeuw en de
industrieel-archeologische waarde: “Het is een thans buiten bedrijf zijnde leerlooierij, waarvan de
installatie volledig bewaard bleef.” (Verslag KCML)
De restanten van de 17de-eeuwse stadsomwalling in de tuin zijn beschermd als monument omwille
van de historische, meer bepaald militair-geschiedkundige waarde:
“Als getuige van de drievoudige stadsversterking uit 1607, 1625-1630 en 1638” (verslag KCML).
De burgerwoning, opgetrokken in het begin van de 20ste eeuw, is historisch en functioneel verbonden
met de leerlooierij en draagt als dusdanig bij aan de historische, de context- en de ensemblewaarde
van de leerlooierij.
De haag van gele Kornoelje heeft een zeldzaam karakter en draagt bij tot de authenticiteit van de
beschermde site. Op de topokaarten van 1872 en 1933-36 wordt reeds een haag opgetekend.
Waardering
Bovenlokale waarde: de leerlooierij, de burgerwoning en de haag van Gele kornoelje.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
De dakvlakken van de gebouwen blijven gesloten.
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Om de architectuurhistorische waarde van de looierij te versterken en ter bescherming van het
baksteenparement, moeten de gevels opnieuw voorzien worden van een bleke kalleilaag.
Omwille van de hoge erfgoedwaarde van de haag van gele Kornoelje, mag de haag niet gerooid
worden, noch ingekort, zoals recent gebeurde.
Knotwilgen7 zijn snel groeiende bomen en worden best om de drie à zes jaar geknot. Als vuistregel
wordt vooropgesteld de takken niet dikker dan 10 cm te laten worden. Het knotten gebeurt in de
wintermaanden (november-maart). Bij uitval wordt een gelijkaardige boom aangeplant.
Beeldmateriaal

Oude God, zicht op de achterzijde van de voormalige leerlooierij (rechts) en de grafelijke molen
(links), s.d. - Bron: www.erfgoedplus.be.

Knotbomen, knoestige knapen. Een praktische gids, s.l., 2013:
www.pajot-zenne.be/sites/default/files/documenten/KNOTBOMEN-praktische-gids.pdf.
7
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De oude geschoren haag van Gele Kornoelje (Cornus Mas).

De door knotwilgen omzoomde Ziepbeek met brugje.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Oude God 13-15

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Oude God 21: voormalige stadsmolen

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Ter hoogte van de achtergevel restanten van de stadswal, beschermd als monument op 29
september 1994
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: zuidzijde: parkgebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
In 16441 werd in opdracht van graaf d’Aspremont-Lynden een watermolen opgericht voor het malen
van koren. De molen werd opgetrokken binnen de net gebouwde stadswal en had een onderslagrad
op de stadsgracht die gevoed werd door de Ziepbeek 2. Op het einde van de 18de eeuw kwam de
grafelijke molen in privé-handen. Toen moet het gebouw bestaan hebben uit een molenaarswoning
en de eigenlijke molen, gekadastreerd onder nummers 782 en 783. In 1847 werd een stoommachine
geïnstalleerd om de molen aan te drijven 3. Deze ingreep ging gepaard met een aanpassing van het
gebouw, gezien het kadaster dat jaar een vergroting van het oude molengebouw langsheen de
Ziepbeek registreert en de bouw van een haakse vleugel, waardoor het molengebouw een L-vormig
grondplan kreeg4. De molen bleef in bedrijf tot in 1957, toen de laatste molenaar overleed. In 2000
tekende het kadaster de afbraak van de haakse vleugel op en werd het voorheen in twee kadastrale
percelen opgesplitste woonhuis opnieuw verenigd en bij de tuin gevoegd 5. Het molenhuis onderging
een grondige renovatie, zoals oude foto’s aantonen.
Beschrijving6
Grondig gerenoveerd, tweelaags en vier traveeën tellend volume onder een vernieuwd blauw pannen
zadeldak met aandaken, voorzien van muurvlechtingen. Bakstenen constructie met diverse
bouwsporen, rechthoekige muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk, een nieuwe hardstenen plint,
vernieuwde kroonlijsten en zijgevels met muurvlechtingen, aan de westzijde met gedeeltelijk
bewaarde hoekketting (Maastrichtersteen) en aan de oostzijde voorzien van twee uilengaten in de
geveltop. Van het molenwerk bleef ogenschijnlijk geen sporen bewaard.
Aan de Ziepbeek bleven nog enkele knotwilgen (Salix alba) bewaard.

Waardevolle bomen
0.26. rij van knotwilgen

VERBOIS R., Geschiedenis van Rekem en zijn keizerlijk graafschap, Rekem, 1972, p. 162.
http://www.molenechos.org/verdwenen/molen.php?AdvSearch=2616.
3
Idem.
4
Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1847/13.
5
Idem, mutatieschets 2000/40.
6
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
1
2
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Evaluatie
Ter hoogte van de achtergevel restanten van de 17de-eeuwse stadsomwalling beschermd als
monument omwille van de historische, meer bepaald militair-geschiedkundige waarde:
“Als getuige van de drievoudige stadsversterking uit 1607, 1625-1630 en 1638” (verslag KCML).
Sterk gerenoveerd molengebouw waarvan enkel de buitenschil nog refereert aan de historische
constructie maar dat als voormalige banmolen een belangrijke historische waarde bezit.
Waardering
Lokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het dakvlak blijft gesloten.
Knotwilgen7 zijn snel groeiende bomen en worden best om de drie à zes jaar geknot. Als vuistregel
wordt vooropgesteld de takken niet dikker dan 10 cm te laten worden. Het knotten gebeurt in de
wintermaanden (november-maart). Bij uitval wordt een gelijkaardige boom aangeplant.
Beeldmateriaal

De molen met houten onderslagrad, s.d. - Bron:
www.erfgoedplus.be.

Knotbomen, knoestige knapen. Een praktische gids, s.l., 2013:
www.pajot-zenne.be/sites/default/files/documenten/KNOTBOMEN-praktische-gids.pdf.
7
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De achtergevel, s.d. - Bron: www.erfgoedplus.be.

De voorgevel, jaren 1950 (?) - Bron: www.erfgoedplus.be.
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Een zicht op de zij- en achtergevel.

De door knotwilgen omzoomde Ziepbeek .
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Oude God 23: Rentmeesterswoning van 1783 in de 19de eeuw omgevormd tot
stadsboerderij met bewaarde moestuin, lusttuin en boomgaard

1: rentmeesterswoning, bijgebouwen en serre : 3de afd., sectie B, 769B
2: moestuin: 3de afd., sectie B, 768B
3: landbouwgebouw: 3de afd., sectie B, 749H
4: lusttuin en bijgebouwtje: 3de afd., sectie B, 749G en 750B
5: omhaagde boomgaard: 3de afd., sectie B, 1447W
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Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
De woning, de dienstgebouwen en de serre zijn beschermd als M bij M.B. van 28 september 1994
De boomgaard valt deels binnen de als M beschermde archeologische resten van het
Norbertinessenklooster: M.B. van 28 september 1994
In de lusttuin bevinden zich restanten van de als M beschermde stadsomwalling: M.B. van 28
september 1994
Vastgesteld bouwkundig erfgoedrelict: ID 1003
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
Gewestplan, de kern van Oud-Rekem: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische
waarde.; de zuidrand: parkgebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Historiek
In de 18de eeuw verbleef de graaflijke familie d’Aspremont –Lynden overwegend in Hongarije en
werd het dagelijkse beheer van de goederen en het bewaren van het archief waargenomen door de
plaatselijke rentmeester. Als graaf Jan Gobert in 1778 Rekem definitief verlaat en het kasteel vanaf
1780 verhuurd wordt, laat hij in 1783 een gepaste rentmeesterswoning bouwen tegenover de
zuidenoostelijke hoektoren van zijn kasteeldomein, vlakbij de Uikhoverpoort.
Na confiscatie van de grafelijke eigendommen door de Franse overheid werd de woning in 1805
verkocht aan Theodoor Van Gulpen. Zijn zoon, Jean-Theodoor Van Gulpen (1800-1863), richtte er
een dokterspraktijk in en liet een fraai koetshuis met paardenstal bouwen. Zijn dochter Catharina en
haar man Guillaume Van Hennen schonken bij gebrek aan nakomelingen het goed naar verluidt in
1896 aan de kerkfabriek1, die het op hun beurt in het begin van de 20ste eeuw verkochten aan de
familie Colson-Janssen (veehandelaars2). De druivenserre in de moestuin werd door hun gebouwd in
19063.
De boomgaard achter de moestuin werd vermoedelijk op het einde van de 19 de eeuw aangekocht en
deels omgevormd tot lusttuin. Het ommuurde landbouwgebouw werd later door de familie Colson
aangekocht. In de loop van de 20ste eeuw werd de site als stadsboerderij uitgebaat en is via vererving
vandaag eigendom van de familie Beckers-Haerden4.
Beschrijving5
Eén van het meest indrukwekkende en best bewaarde ensemble van Oud-Rekem gevormd door een
rentmeesterswoning van 1783 en dienstgebouwen uit het midden van de 19de eeuw, U-vormig
geschikt rond een rechthoekige gekasseide binnenkoer en van de straat gescheiden door een muur
met korfboogpoort. Achter het complex strekt zich een langgerekte moestuin met serre uit die
toegang geeft tot de voormalige lusttuin en de achterin gesitueerde stallingen annex schuur – allen
Volgens MAESEN M., Huis Oude God nr. 23: het rentmeestershuis, onuitgegeven nota’s, s.d. De kerkfabriek
werd echter op het kadaster niet teruggevonden als eigenaar.
2
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, legger 223.
3
Idem,1907/23.
4
MAESEN M., Huis Oude God nr. 23: het rentmeestershuis, onuitgegeven nota’s, s.d.
5
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
1
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van de straat gescheiden door een bakstenen muur met hekwerk - en ten zuiden van de Ziepbeek een
grote omhaagde boomgaard.
De rentmeesterswoning
Voornaam herenhuis volgens de gevelsteen en de windvaan gebouwd in 1783 door graaf Jan Gobert
d’Aspremont-Lynden in een - zoals de deurtravee aangeeft - late rococostijl, die op het einde van de
19de eeuw wordt voorzien van een neoclassicistische gevelcementering.
Onderkelderd breedhuis met dubbelhuisopstand van zeven traveeën en twee bouwlagen onder een
mank leien mansardedak voorzien van zes grote dakvensters onder zadeldakje. De gecementeerde
lijstgevel afgelijnd door een houten kroonlijst met tandlijstmotief vertoont een streng symmetrische
opbouw met als opvallend en contrasterend element de rococo uitgewerkte deurtravee onder een
driehoekig fronton met oculus bekroond door een smeedijzeren windvaan met datering ‘1783’.
Rechthoekige vensters in een vlakke, Maaskalkstenen omlijsting met sponningbeloop, op het
gelijkvloers voorzien van persiennes. Houten vleugelvensters met zesvlakverdeling en getrokken glas.
Getraliede keldervensters. De getoogde deuropening wordt voorafgegaan door twee treden en is
gevat in een rechthoekige geprofileerde Maaskalkstenen omlijsting op neuten, met rocaillemotieven
op de posten en als sluitsteen. Het bewaarde 18de-eeuwse schrijnwerk wordt gevormd door een
rechthoekige deur met origineel hang- en sluitwerk, en een fraai accoladevormige bovenlicht met
rocaille op de tussendorpel, houten roeden en getrokken glas. De ijzeren trekbel is gedeeltelijk
bewaard. Boven de deur een hardstenen mijtervormige gevelsteen met het wapen van de familie
d’Aspremont – een zilveren adelaar op blauw - omgeven door een kroon met vijf fleurons, een
wapenmantel en de datering ‘ANNO 1783’. De gevelsteen is omgeven door zwierige rocailles,
bloemenslingers en twee ionische pilasters in Maastrichtersteen.
Witgeschilderde verankerde bakstenen achtergevel op een grijs geschilderde bakstenen plint
geopend door rechthoekige vensters met hardstenen lekdrempels, gecementeerde rechtstanden en
houten lateien en ter hoogte van de uitspringende oostelijke travee hardstenen lateien. De luikduimen
en -wervels zijn nog aanwezig. Rechthoekige deur in een geprofileerde, Maaskalkstenen omlijsting op
neuten, geprofileerde imposten en dunne druiplijst. Oorspronkelijk houtwerk met rococo-invloeden in
het zesdelig bovenlicht. Rechthoekige deur in de uitsprong. De deurbel en een lantaarn bleven
bewaard. Eenvoudige dakoversteek op houten klossen.
De dienstgebouwen
De dienstgebouwen zijn toegankelijke via een bakstenen korfboogpoort aan de zijde van de vroegere
Molenstraat. De groen geschilderde poort met winket is vernieuwd maar vermoedelijk werd het hangen sluitwerk gerecupereerd. Ook de twee hardstenen schamppalen zijn nog aanwezig.
De gekasseide binnenplaats is bijzonder gaaf en authentiek bewaard gebleven en heeft een
pittoreske voorkomen door de witgeschilderde bakstenen gevels op een grijze plint, de eveneens
grijs geschilderde venster- en deuromlijstingen ter suggestie van blauwe hardsteen en het groen
geschilderd houtwerk van de deuren en poorten.
De westzijde van de binnenkoer wordt begrensd door een smalle bediendenwoning reeds
opgetekend op het primitief plan van 1826. Het betreft een eenvoudige dubbelhuis van drie traveeën
en anderhalve bouwlaag onder een lessenaarsdak bedekt met zwarte Vlaamse pannen. De lijstgevel,
geleed

door

een

bakstenen

kordon,

wordt

geopend

door

getoogde

en

rechthoekige

vensteropeningen met rollaag en lekdrempels en een opgeklampte deur met getoogd bovenlicht. Op
de deur na is het schrijnwerk vernieuwd.
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Het wagenhuis met paardenstal ten zuiden van de binnenkoer is opgevat als een vier traveeën breed
bakstenen volume onder zadeldak geopend door twee rondboogpoorten met licht verheven
hardstenen imposten en sluitstenen. De rechter sluitsteen bevat de initialen en datum ‘T.V.G. / 1849’6.
Van de houten vleugelpoorten bevat enkel de rechterpoort een winket. Rechts tegen de gevel een
aanbouw van twee secreten onder leien zadeldakje met een loden piron op de nok en aan de
voorzijde loden windborden en een gevelmakelaar, geopend door twee rondboogdeurtjes. Aan de
linkerzijde van het koetshuis bleven twee waterpompen met een harstenen bak bewaard.
In de zuidoostelijke hoek een zeldzaam charmant bakstenen hondenhokje onder een mank leien
zadeldak bekroond door de bol van een loden piron. De kleine rondboogvormige opening wordt
vergezeld

van

een

rechthoekige

vensteropening

met

lekdrempel

waarin

een

houten

rondboogvenstertje met rococo motieven in de zwikken.
De moestuin met serre
Een getoogd deurtje in de achtergevel van het koetshuis geeft toegang tot de langgerekte nuts- en
siertuin, aan de westzijde afgesloten door een haag van gele kornoelje (Cornus mas) en aan de
straatzijde door een bakstenen muur onder ezelsrug onderbroken door een eenvoudige, groen
geschilderde houten poort tussen bakstenen pijlers met harstenen deksteen. De moestuin wordt in
twee gedeeld door een centraal pad van porfierkasseien, aangestampte aarde en betontegels.
Tegen de achtergevel van het koetshuis een ijzeren druivenserre met afgerond lessenaarsdakje op
een bakstenen voet met hardstenen afzaat van ca 19067. Achteraan vormt een gerecupereerd
smeedijzeren hek tussen betonnen paaltjes de scheiding met de achterliggende lusttuin.
De voormalige lusttuin
Achter de moestuin bevindt zich een oude, sterk verwilderde tuin – tot op heden door de 80 jarige
bewoner lusttuin genoemd - waar inderdaad nog typische lusttuinelementen terug te vinden zijn;
zoals een heuveltje begroeid met kruidvlier (Sambucus ebulus), buxusaanplantingen, rozen,
Pimpernoot (Staphylea pinnata, in de volksmond paternosterbollekensboom) en een vijver.
Op de grens van de moestuin en de lusttuin zijn de indrukwekkende Gewone taxus (Taxus baccata) en
een Schijncipres (Chamaecyparis sp.) te vermelden. Het deel van de lusttuin grenzend aan de
Engelenstraat heeft een vijver en werd in een latere fase omgevormd tot een weide met gemengde
boomgaard. In de vijver kwam vroeger ‘katvis’ of Bruine dwergmeerval (Ameiurus nebulosus) en
Snoek (Esox lucius) voor, maar deze is nu droog gevallen. Vermoedelijk werd toen ook de
meidoornhaag (Crataegus monogyna) aan de noordgrens aangeplant. In deze boomgaard staan ook
twee Zomerlinden met ingesneden blad (Tilia platyphyllos 'Laciniata'). Aan de straatzijde Oude God is
de tuin afgesloten door een bakstenen muur onder ezelsrug en een smeedijzeren pijlpunthekken.
Schuur en stallingen
Het landbouwgebouw werd ca. 1876 opgetrokken in de noordoostelijke hoek van de lusttuin en
ervan afgescheiden door een bakstenen muur onder ezelsrug waardoor een langgerekt binnenerf
gecreëerd werd dat aan de straatzijde toegankelijk is via een ijzeren hek. Het hek tussen bakstenen
pijlers met piramideachtige bekroning is typisch voor de streek geconstrueerd uit platte ijzers aan
elkaar geklonken door klinknagels en schroeven en werd later ondoorzichtig gemaakt door de
bevestiging van ijzeren platen aan de achterzijde.
6
7

Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1849/4.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1907/23.
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Het langgerekte bakstenen gebouw bestaat enerzijds uit een hoog opgetrokken verankerde schuur en
stallingen met afgeschuinde noordoostelijke hoek onder een deels overkragend zadeldak gevat tussen
zijgevels met aandaken en vlechtingen en anderzijds door een lagere aanbouw onder lessenaarsdak,
de vroegere varkensstallen. Alle daken zijn nog bedekt met de rode Vlaamse pannen. Rechthoekige
muuropeningen voorzien van houten lateien.
De omhaagde boomgaard
De uitgestrekte en door meidoorn en beukenhaag omzoomde gemengde boomgaard, bevindt zich
ten

zuiden

van

de

Norbertinessenklooster.

Ziepbeek
Reeds

op
in

de

1885

voormalige
op

het

site

kadaster

van

het

ca.

geregistreerd

1828
als

afgebroken
boomgaard 8.

Vermeldenswaardig is een Zwarte moerbeiboom (Morus nigra) die zich aan de oostelijke zijde
bevindt.

Waardevolle bomen en hagen
6.01. Gewone taxus (Taxus baccata), 310 cm, in de oude tuin met lusthofelementen: vijver
heuveltje met kruidvlier, buxusaanplantingen en rozen (zie ook nrs. 51-54). Boomgaard
met diverse soorten (kers, peer, pruim, perzik, noten, tamme kastanje, zwarte
moerbeiboom …) en soortenrijk grasland.
6.02. Schijncipres (Chamaecyparis sp.), 194 cm
6.03. Pimpernoot (Staphylea pinnata), paternosterbollekensboom genoemd door eigenaar
6.04. Eénstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), meidoornhaag
6.05. twee Zomerlinden met ingesneden blad (Tilia platyphyllos 'Laciniata'), oude bomen
6.06. Zwarte els (Alnus glutinosa), oude knotels aan de rand van de Ziepbeek
6.07. Gele kornoelje (Cornus mas), oude geschoren haag

8

Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1885/10 en bijhorende legger 223.
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Evaluatie
Zeldzaam authentiek en gaaf bewaard ensemble bestaande uit een rentmeesterswoning van 1783, in
het midden van de 19de eeuw door dokter Van Gulpen uitgebreid met dienstgebouwen rond een
gekasseide binnenkoer en in het begin van de 20ste eeuw omgevormd tot een stadsboerderij waarbij
eveneens het ommuurde landbouwgebouw bewaard bleef, evenals de moestuin met serre, de
lusttuin met vijver, de boomgaard, de afsluitende hagen, bakstenen muren en ijzeren
toegangshekken.
De unieke site vormt met al zijn onderdelen een belangrijke schakel binnen het beschermde
stadsgezicht dat van algemeen belang wordt geacht omwille van de: “uitzonderlijke gaafheid en
homogeniteit van het 19de-eeuwse dorpszicht omringd door een ware groengordel (verslag KCML).”
De voormalige rentmeesterswoning, de dienstgebouwen en de serre zijn beschermd als monument
omwille van de:
“historische, meer bepaald architectuuurhistorische waarde: complex bestaande uit een classicistisch
herenhuis uit 1783 met fraaie rococodeur; in de tweede helft van de 19de eeuw gecementeerd en
versierd met neoclassicistische ornamenten; en dienstgebouwen uit midden 19 de eeuw zijn gelegen
omheen de binnenplaats” (verslag KCML).
“sociaal-culturele waarde, meer bepaald de inplanting: Dit complex is van uitzonderlijk belang door
de ligging aan een pleintje waaromheen het voormalig gemeentehuis (Kanaalstraat nr. 11), het
voormalig hotel “De Roomse Keizer” (Herenstraat nr. 1) en de stadspoort gelegen zijn” (verslag
KCML).
De restanten van de 17de-eeuwse stadsomwalling ten zuiden van de lusttuin zijn beschermd als
monument omwille van de historische, meer bepaald militair-geschiedkundige waarde: “als getuige
van de drievoudige stadsversterking uit 1607, 1625-1630 en 1638” (verslag KCML).
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Waardering
Bovenlokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Gebouwd erfgoed:
Wegens de zeldzaam gaaf bewaarde toestand en het unieke authentieke karakter van de
rentmeesterswoning, de dienstgebouwen, de binnenkoer en de serre kunnen geen wijzigingen
toegestaan worden. Bijkomend dient bijzondere aandacht geschonken te worden aan het behoud
van het originele schrijnwerk en het nog aanwezige getrokken glas.
Het langgerekte landbouwgebouw, dat dringend aan restauratie toe is, leent zich zeer goed voor
alternatieve (samen)bewoningsvormen, zeker in relatie met de nabijgelegen nutstuinen en
boomgaarden die kunnen ontwikkeld worden voor stadslandbouw en/of volkstuintjes.
Landschappelijke elementen:
Voor de moestuin (nuts- en siertuin), lusttuin en boomgaard afgeboord door hagen en bakstenen
muren en toegankelijk via ijzeren hekken is het belangrijk dat ze als dusdanig herkenbaar blijven en
dat er gezocht wordt naar een gebruik dat de erfgoedwaarde van deze elementen versterkt,
bijvoorbeeld stadslandbouw, volkstuintjes, ….
Moestuin:
Behoud van de typologie van het centrale pad van kasseien en aangestampte aarde; omwille van het
zeldzaam karakter mag de haag van gele Kornoelje niet gerooid worden.
Lusttuin:
De lusttuin kan opgedeeld worden in twee delen: een deel ten noorden (lusttuin) en een deel ten
westen (lusttuin en boomgaard) van het landbouwgebouw.
Voor de voormalige lusttuin ten noorden van het landbouwgebouw dienen de elementen die
refereren aan de lusttuin in kaart gebracht en zoveel mogelijk gerevaloriseerd bij toekomstige werken
(heuveltje, buxushaagjes, rozenperken, …). Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan minimale
ingrepen en een zachte restauratie.
Voor het deel ten westen van het landbouwgebouw dient de combinatie van boomgaard en lusttuin
behouden te blijven. Het achterstallige beheer aanvatten: snoeien van fruit-, knot- en andere bomen,
wegnemen van concurrerende begroeiing. De in oorsprong gravitair vanuit de Ziepbeek gevoede
vijver is drooggevallen. Desondanks moet de vijver als relict bewaard blijven. Er kan onderzocht
worden om de vijver terug waterhoudend te maken via gravitaire voeding. Mogelijk moet dit in
relatie worden gezien met een waterpeilverhoging van de Ziepbeek.
Boomgaard
De boomgaard, omhaagd met beuk en meidoorn, is sterk verwaarloosd en wordt waar nodig bij
voorkeur aangevuld met oude fruitrassen. De concurrerende begroeiing en spontane opslag moeten
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verwijderd worden; het perceel wordt bij voorkeur begraasd en dat door middel van een gepaste
begrazingsdruk. De hagen moeten regelmatig nagekeken en waar nodig hersteld/aangevuld.
Omwille van het achterstallige beheer is het noodzakelijk om alle bomen te controleren en waar
nodig snoei- en verzorgingswerken uit te voeren.

Volgende erfgoedelementen worden erkend als ZEN-erfgoed (afdelingsoverleg d.d. 19 april
2018):
Twee Zomerlindes met ingesneden blad (Tilia platyphyllos 'Laciniata') 143 cm (dikste exemplaar)
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Beeldmateriaal

Op de bovenste foto de binnenkoer met koetshuis en secreet; eronder de bediendenwoning aan de
westzijde van de binnenkoer.
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De druivenserre (1906) in de moestuin

Oude geschoren haag van Gele kornoelje (Cornus mas) die de langgerekte moestuin aan de
westzijde afboord.
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Tuinmuur met smeedijzeren poort die toegang geeft tot de siertuin.

De bakstenen muur tussen de voormalige lusttuin en het landbouwgebouw.
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Kunstmatig heuveltje in de lusttuin.

De imposante Schijncipres en Gewone taxus achteraan de moestuin en op de rechterfoto de
geknotte Zwarte els aan de Ziepbeek.
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Het ommuurde landbouwgebouw (1876) toegankelijk via een ijzeren poort.

Het sterk verwaarloosde landbouwgebouw.
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Boven de boomgaard in 2012-2013 – Bron: WEYNS E. e.a., Castle d’Aspremont-Lynden,
onuitgegeven verhandeling Raymond Lemaire International Centra for Conservation, Leuven, 20122013, p.88 en onderaan de sterk verwaarloosde boomgaard in 2017.
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Oude God 27

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: de kern van Oud-Rekem: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische
waarde
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Beschrijving1
In 18992 door het kadaster geregistreerde, vrijstaande burgerwoning, opgevat als een bakstenen
breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een zwart pannen zadeldak met twee
schouwen. Geschilderde lijstgevel met dubbelhuisopstand, getypeerd door een middenrisaliet met
getrapt spaarveld in een tuitgevelvormig dakvenster en geflankeerd door twee brede venstertraveeën,
eveneens met spaarvelden die beëindigd worden door rondboogjes onder een geprofileerde
kroonlijst. Behouden deur - met spiegels, lijstwerk en een licht getoogd bovenlicht - gevat in een
hardstenen plattebandomlijsting en voorafgegaan door twee hardstenen treden. Getoogde vensters
met lekdrempel van blauwe hardsteen. Grijs geschilderde plint, gemarkeerd door een hardstenen
puilijst, waaronder rechthoekige keldergaten met diefijzers en

hardstenen plattebandomlijsting.

Vernieuwd schrijnwerk met rolluiken. Zichtbare, verankerde zijgevel met twee zolderraampjes. In
19133 door het kadaster opgetekende uitbreiding met recente garagepoort.
Het burgerhuis vertoont een treffende gelijkenis met het pand Oude God nr. 15.
Evaluatie
Typische burgerwoning met verzorgd voorkomen, aan het einde van het trechtervormige plein van
Oude God ingeplant in de as van de Uikhoverpoort en als dusdanig beeldbepalend. Het is spijtig dat
de gevel recent geschilderd werd, omdat stilistisch gezien dergelijke woningen een gevarieerd
coloriet hadden door het verschillend materiaalgebruik en voegwerk.
Waardering
Ondersteunende waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het dakvlak blijft gesloten.

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1899/14.
3
Idem, mutatieschets 1913/12.
1
2
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Patersstraat - straatinleiding

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
Historiek1
De Patersstraat ligt op de oost-west-hoofdas van Oud-Rekem en verbindt de Herenstraat met Sint
Pieter. De straat bevond zich intra muros en was van 1630 tot 1836 afgesloten door stadspoorten: aan
de kruising met de Herenstraat en de huidige Walstraat door de Middelpoort - ook Isabella- en
d’Aspremontpoort genoemd - en aan de westzijde door de Bovenste poort, ook gekend als SintGobertuspoort, Bospoort, Maastrichterpoort, Rappepoort en Paterspoort (1765, 1771), naar het
Minderbroedersklooster dat net buiten de stadswallen lag. De straat zou bebouwd worden met
bescheiden en ruime burgerhuizen, opgetrokken volgens de historische bouwvoorschriften, in
baksteen met twee bouwlagen en onder pannen zadeldak en veelal voorzien van dienst- of
hoevegebouwen in de gevelbrede tuinpercelen achter de woningen. De gebouwen aan de zuidelijke
straatzijde zijn historisch voorzien van ruime tuinpercelen die dienden tot nut, als boomgaard of
Gebaseerd op https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/100187, geraadpleegd op 10 januari
2018.
1
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moestuin. De tuinen achter de panden aan de noordzijde waren merkelijk kleiner en waren in de 19 de
eeuw vaak voorzien van een perceelbreed dienstgebouw.
Het is met zekerheid geweten dat de Patersstraat in de eerste helft van de 18de eeuw2 al verhard was
met kasseien en voorzien van stoepen met hardstenen boordstenen. Deze historische kasseibestrating
- zichtbaar op oude prentkaarten - verdween vermoedelijk in de tweede helft van de 20ste eeuw, op de
semi-private stoep van het pand Patersstraat 35 na. In het eerste decennium van de 21ste eeuw werd
de straat heraangelegd.
Beschrijving
De Patersstraat is een lange straat. Ze wordt gekenmerkt door veelal aaneengesloten bakstenen
rijwoningen van twee bouwlagen onder een pannen zadeldak, hoofdzakelijk 18de- en 19de-eeuwse
woonhuizen met een burgerlijk karakter. De zuidelijke straatzijde heeft een hier en daar verspringende
rooilijn en de gevelwanden zijn er sporadisch geopend door opritten naar de achterliggende ruime en
diepe tuinpercelen, al dan niet afgesloten door middel van sierlijke smeedijzeren poorten. Aan de
kruising met de Walstraat, ter hoogte van de panden Patersstraat 35 tot 41, ontstond een pleinvormige
verbreding na de sloop van het voormalig Minderbroederskloooster in 19713. Een monumentale Beuk
(Fagus sylvatica) met een stamomtrek van 310 cm siert er het straatbeeld en geeft beschutting op warme
dagen.

Merkwaardige bomen
0.22. Beuk (Fagus sylvatica)

Evaluatie
Goed bewaard geheel van woonhuizen waarvan het gros teruggaat tot de 18 de en 19de eeuw en dat op enkele uitzonderingen na - homogeen oogt door de getrouwe navolging van de historische
bouwvoorschriften. Blikvangers in de straat zijn ongetwijfeld de interbellum-handelspanden
Patersstraat 11, 13 en 15 - typologisch en stilistisch uniek in Oud-Rekem -, de fraaie neoclassicistische
huizen Patersstraat 25, 27, 35 en 39-41, en de monumentale en daardoor beeldbepalende beuk aan
de kruising met de Walstraat. Voorts typerend zijn de beperkte doorbrekingen van de zuidelijke
R. Verbois maakt gewag van herstellingen aan de straten in 1766 door middel van keien uit de Maas, die met
toestemming van de abdis van Hocht in Herbricht op de Maasoever mochten geraapt worden. VERBOIS R.,
Geschiedenis van Rekem en zijn keizerlijk graafschap, Rekem 1972, p. 207.
3
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1971/14.
2
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straatwand die een interessante doorkijk geven naar de achterliggende ruime tuinpercelen en het
stenige karakter van de straat visueel doorbreken.
Het historische karakter van de straat werd negatief beïnvloed door enkele recente ingrepen: de
nieuwbouw van de panden Patersstraat 7 en 33 - qua materiaalgebruik, stijl en gabariet niet aangepast
aan het historisch straatbeeld - en de recente, bij de Herenstraat aansluitende straataanleg van
gezaagde kasseien - in ruitpatroon, in zes stroken tussen hardstenen banden en vlak gelegd - die aan
het straatbeeld een zeer lineair en uitgesproken vlak karakter geeft en het historische reliëf teniet deed
dat eigen is aan gekasseide straten met stoepen.
Beheersdoelstellingen
Het karakteristieke beeld van de gesloten noordelijke straatwand en de sporadisch doorbroken
zuidelijke straatwand moet bewaard blijven. Daarnaast is het behoud van de semi-private stoep voor
het pand Patersstraat 35 prioritair als enig relict van de 19de-eeuwse straataanleg. Om het 19de-eeuwse
stadsbeeld zo goed mogelijk te bewaren en de beeldkwaliteit van het beschermde stadsgezicht te
handhaven en te versterken is het belangrijk om bij toekomstige herinrichting van de openbare ruimte
een globaal plan op te maken dat heel de stadskern van Oud-Rekem beschouwt en de historische
vormgeving en materialen als uitgangspunt neemt. Voor de bestrating wordt het gebruik van
historische materialen ten zeerste aanbevolen. Als dat niet mogelijk is, worden materialen gebruikt met
een gelijkaardige uitstraling.
Een preventieve controle van de beukenboom kan nuttig zijn. Hierbij is te denken aan een VTA-controle
(Visual Tree Assessment) die aantastingen en stabiliteitsproblemen aan het licht kan brengen. Dit en
andere onderzoeken kunnen betoelaagd worden met een onderzoekspremie. Op basis van deze studie
kunnen verdere beheersmaatregelen bepaald worden.
Als de beukenboom moet gerooid worden, dient een boom van dendrologisch belang aangeplant.
Beeldmateriaal
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Patersstraat vanuit de Herenstraat en de kruising met de Schijfstraat (rechts), ca. 1910 - Bron:
www.erfgoedplus.be.

Patersstraat, richting Herenstraat, ter hoogte van nr. 28 (links), ca. 1910 - Bron: www.delcampe.net.
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Patersstraat aan de hoek met de Walstraat (links), ca. 1900-1910 - Bron: www.delcampe.net.

Patersstraat ter hoogte van de nummers 39-41 (rechts), ca. 1910 - Bron: www.erfgoedplus.be.
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Patersstraat 2: Hoekhuis

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Het hoekhuis is beschermd als monument bij M.B. van 28 september 1994
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 1004
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
Zeker tot de 18de eeuw opklimmende woning1, die op de hoek van de Patersstraat en de Schijfstraat,
net buiten tweede omwalling aan de Middenpoort of de Aspremontpoort werd opgetrokken. Het
verschil in vormgeving tussen de vroeg-18de-eeuws aandoende licht getoogde deur en vensters met
hardstenen latei op de begane grond en de eerder laat-18de- of begin-19de-eeuwse rechthoekige
vensters met gestrekte ontlastingsboog in de bovenbouw en de zijgevel zouden doen vermoeden
dat het pand in de 19de eeuw werd verhoogd, al zijn daarvan in de vrije zijgevel geen sporen
zichtbaar. Sinds de opmeting op het primitief kadaster in 1826 bleef de hoekwoning ongewijzigd.
Volgens de ‘oorspronkelijke aanwijzende tabel der grondeigenaren’ omstreeks 1840 opgesteld en
gelinkt aan het Primitief kadasterplan van 1826 vormden Patersstraat 2 en Schijfstraat 1 samen met
een groot bedrijfsgebouw in de Schijfstraat één geheel dat toebehoorde aan Pieter Joseph Humblé.
Later werden de eigendommen opgesplitst en de bijgebouwen van Schijfstraat 1 gesloopt.
Beschrijving2
Bakstenen breedhuis met enkelhuisopstand en twee bouwlagen onder een afgewolfd zadeldak van
Vlaamse pannen met nok, parallel aan de straat en een monumentale schouw. De drie traveeën
tellende verankerde voorgevel aan de Patersstraat is opgevat als een lijstgevel met een
baksteenparement
steekboogvormig

en

knipvoegen

keldergat

met

boven
diefijzers.

een
De

geschilderde
eerste

hardstenen

bouwlaag

steekboogvormige muuropeningen met Maaskalkstenen latei

is

plint

met

een

opengewerkt

met

en dito lekdrempel. In een

plattebandomlijsting gevatte, houten deur met beglaasde bovenhelft en diamantkopmotief op de
houten panelen. De tweede bouwlaag heeft rechthoekige vensters onder gestrekte en verankerde
ontlastingsboog. Een verzorgde houten kroonlijst op modillons, vermoedelijk uit het eerste kwart van
de 20ste eeuw, sluit het gevelvlak af. Het parement vertoont sporen van vroegere kleurafwerkingen.
Drie traveeën tellende, grotendeels blinde afgetopte zijgevel, verankerd en voorzien van
muurvlechtingen en een hoge plint - deels van blauwe hardsteen, met doken bevestigd, deels
gecementeerd en voorzien van een klein rechthoekig keldergat. Rechthoekige vensteropeningen
onder gestrekte, verankerde ontlastingsboog en beluikt op de begane grond. Baksteenparement met
sporen van kalkverflagen.
De linker zijgevel met aandak bevat muurvlechtingen en een schouw.
Evaluatie
Het pand Patersstraat 2 werd als monument beschermd omwille van zijn historische, meer bepaald
architectuurhistorische waarde “als 17de-eeuws pand3, aangepast in de 18de en 19de eeuw”. (Verslag
KCML)
Het pand is voorts beeldbepalend door zijn vrijstaande ligging, en heeft bovendien een hoge graad
van authenticiteit door zijn gave staat van bewaring.

Van de 17de-eeuwse oorsprong van het huis - zoals vermeld in het verslag van de KCML en gevoegd bij het
beschermingsbesluit van 28 september 1994 - werd tijdens het onderzoek geen bewijzen gevonden.
2
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
3
Zie voetnoot 1.
1
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Waardering
Bovenlokale waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Bij vervanging van het schrijnwerk wordt een raamverdeling met roedeverdeling - zoals zichtbaar op
historische foto’s - aanbevolen. Daarnaast kan overwogen worden om de gevel opnieuw af te werken
met een kalleilaag. Het dakvlak blijft gesloten.
Beeldmateriaal

Patersstraat 2, ca. 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed
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Patersstraat 2/Schijfstraat, dorpspomp, s.d. – Bron: www.erfgoedplus.be.
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Patersstraat 4: Stadshoeve

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Deze stadshoeve is beschermd als monument bij M.B. van 28 september 1994
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 1005
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Patersstraat 4

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Allicht tot de 18de eeuw opklimmende stadshoeve die ten tijde van de opmeting van het primitief
kadaster in 1826 bestond uit een woonhuis met overbouwde poort aan de straatzijde, een dieper op
het perceel gelegen schuur en/of stal en een verbindend erf. In 1957 1 werd de schuur en/of stal
gesloopt en de straatvleugel kadastraal verdeeld: het woonhuis werd afgesplitst van de overbouwde
poort die toegang gaf tot het perceel van de achterliggende schuur. Omdat het woonhuis daardoor
niet meer toegankelijk was, werd allicht op dat moment de voordeur in de straatgevel toegevoegd.
Beschrijving2
Stadshoeve van vier traveeën en twee bouwlagen onder een deels vernieuwd zadeldak van Vlaamse
pannen met zinken hanggoot op houten klossen. Op de scheidingslijn tussen het oude en het
vernieuwde dak, staat een schouw. De bakstenen lijstgevel is verankerd met S-vormige, X-vormige en
versierde muurankers en heeft een recent gecementeerde plint.3 Het woonhuis heeft een
dubbelhuisopstand met in de eerste bouwlaag getoogde vensters in een rechthoekige, beschilderde,
hardstenen omlijsting met duimen die wijzen op vroegere luiken, en een beplankte deur met getoogd
bovenlicht in de middentravee onder beschilderde, hardstenen latei en voorafgegaan door twee
hardstenen treden. De getoogde vensters in de bovenbouw hebben een gecementeerde en
beschilderde plattebandomlijsting. Vernieuwd schrijnwerk van de T-vormige vensters op de begane
grond. Behouden schrijnwerk met roedeverdeling op de verdieping.
Links in de gevel, een verankerde, bakstenen rondboogpoort met behouden poortvleugels en
oorspronkelijk hang- en sluitwerk.
Evaluatie
De stadshoeve, Patersstraat 4, werd beschermd omwille van de historische, meer bepaald
architectuurhistorische waarde, “als 17de-eeuwse stadsboerderij met gevelordonnantie uit de tweede
helft van de 19de eeuw”. (Verslag KCML)
Waardering
Bovenlokale waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Om de erfgoedwaarde van de stadshoeve te versterken en de eenheid van het historische volume te
visualiseren, strekt het tot aanbeveling om het dakvlak van woonhuis en poorttravee met eenzelfde
keramische, niet geglazuurde Vlaamse dakpan te bedekken. Het dakvlak blijft gesloten. Het strekt tot
aanbeveling om de vensters opnieuw te voorzien van luiken.

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1957/24.
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
3
Zie foto ca. 1980 bij het beeldmateriaal. https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/1005
1
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beeldmateriaal

Patersstraat 4, 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Patersstraat 5

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 1006
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde en deels parkgebied
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Volgens gevelopschrift in 1903 door “J.J.“ - vermoedelijk Jan Janssen - opgetrokken maar pas in
19101 door het kadaster geregistreerd eclectisch herenhuis en éénlaags bijgebouw die het woonhuis
van een oudere stadshoeve vervangen. Op het moment van de registratie hoorde het aanpalende
eenlaagse bijgebouw met steekboogpoort, samen met de achterliggende stallen, kadastraal nog bij
het pand Herenstraat 25. Het zou pas in 19342 bij de woning Patersstraat 5 gevoegd worden.
Beschrijving3
Middels datumsteen “1903” gedateerd dubbelhuis van drie traveeën en tweebouwlagen onder een
zadeldak tussen aandaken met topstuk aan de voorgevel en voorzien van twee dakkapellen. De
bakstenen lijstgevel, afgelijnd door hoekpilasters, wordt getypeerd door een licht verheven
middenrisaliet met verdiepte deur en puntgevelvormig dakvenster en is horizontaal geleed door het
lijnenspel van de hoge, afgeschuinde simili-plint met schijnvoegen, de muurbanden in similisteen, de
hardstenen lekdrempels en het fraaie houten hoofdgestel op klossen. De gevel is opengewerkt door
twee keldergaten met gietijzeren diefijzers en steekboogvormige muuropeningen met hardstenen
siersluitsteen. Behouden dubbele paneeldeur onder steekboogvormig bovenlicht en voorafgegaan
door drie hardstenen treden. Vernieuwd schrijnwerk naar oorspronkelijk model en vernieuwde
rolluiken.
Aanpalend dienstgebouw van drie traveeën en één bouwlaag onder een zwart pannen zadeldak.
Lijstgevel met bakstenen parement tussen een plint van similisteen met schijnvoegen en een houten
kroonlijst op klossen en getypeerd door een steekboogpoort met simili-negblokken en behouden
poortvleugels met beplanking in ruitvorm en oorspronkelijke sluitring. Ernaast twee vensters onder
nagenoeg gestrekte ontlastingsboog en met hardstenen lekdrempel.
Evaluatie
Representatief, goed bewaard en daardoor authentiek gebouwenensemble uit 1903, gevormd door
een woonhuis met aanpalend bijgebouw, dat de voor Rekem typische en traditionele bouwtypologie
van woonhuis annex schuur/stallen voortzet maar qua vormgeving en stijl de in het begin van de
20ste-eeuw heersende eclectische stijl volgt.
Waardering
Lokale waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Bij vervanging van het schrijnwerk wordt best geprofileerd houten schrijnwerk geplaatst met een
historisch verantwoorde indeling: drielicht onder bovenlicht op de begane grond en een T-raam
onder bovenlicht op de verdieping.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1910/4.
Idem, mutatieschets 1934/20.
3
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
1
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beeldmateriaal

Patersstraat 5 (midden links), ca. 1920 - Bron: www.erfgoedplus.be.

Patersstraat 5 (rechts), ca. 1940 - Bron: www.erfgoedplus.be.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Patersstraat 6

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Rijwoning met vermoedelijk 19de-eeuwse kern die omstreeks 19571 kadastraal samengevoegd werd
met de afgesplitste poorttravee van de aanpalende stadshoeve (zie Patersstraat 4).
Beschrijving2
Grondig gerenoveerde rijwoning van twee traveeën en twee bouwlagen onder een vernieuwd rood
pannen zadeldak, met een lijstgevel met vernieuwd baksteenparement en vernieuwde ramen.
Evaluatie
Het pand werd grondig gerenoveerd en bezit, buiten zijn 19 de-eeuwse silhouet, geen zichtbare
erfgoedelementen.
Waardering
Indifferente waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van het silhouet van de woning wordt vooropgesteld. Het dakvlak blijft gesloten.

1
2

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1957/24.
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
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Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde en deels parkgebied
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Na 1996 nieuwgebouwd woonhuis ter vervanging van een oudere, vermoedelijk tot de 17de eeuw
opklimmende stadshoeve1.
Beschrijving
Op de nieuwe rooilijn opgetrokken tweelaagse nieuwbouwwoning onder pannen zadeldak met
deels bakstenen en deels bepleisterd (bovenbouw) parement en - op de plaats van de vroegere
poortdoorgang - een aanpalende oprit naar de achterliggende tuin.
Evaluatie
Geen erfgoedwaarde
Waardering
Indifferente waarde.
Beeldmateriaal

Patersstraat 7 (links), ca. 1920 - Bron: www.erfgoedplus.be.

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Stadshoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1008
(geraadpleegd op 30 januari 2018).
1
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Patersstraat 7, 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Patersstraat 8

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254BPA “De stad” en “Oud Centrum”
(Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Sinds de opmeting van het primitief kadasterplan in 1826 kadastraal ongewijzigd breedhuis met 19deeeuws voorkomen en waarin - volgens een oude prentkaart - in de jaren 1920 een schoenmaker
huisde. Op dat moment had het pand nog een bakstenen lijstgevel. Vermoedelijk kort daarna, in de
late jaren 1920, werd de gevel voorzien een cementering met schijnvoegen en schijnbanden en
kreeg het pand haar huidige voordeur.
Beschrijving1
Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een vernieuwd zadeldak van mechanische
pannen met gecementeerde, bakstenen schouw. De bakstenen lijstgevel, opengewerkt door
rechthoekige muuropeningen, is afgewerkt met een neoclassicistische gevelcementering, versierd met
schijnbanden, schijnvoegen en decoratieve deur- en vensteromlijstingen met beraapte sluitsteen.
Houten paneeldeur in regionale art decostijl onder bovenlicht en vensters met vernieuwd schrijnwerk
naar oud model, hardstenen lekdrempel en duimen die wijzen op vroegere luiken.
Evaluatie
In oorsprong minstens tot 1826 opklimmend pand met een sobere gevelcementering, vermoedelijk
uit de late jaren 1920, representatief voor de wijze waarop op dat moment en met een beperkt
budget panden aangepast werden aan de toen heersende mode. De goede bewaring van de
cementering geeft aan de woning een hoge graad van authenticiteit.
Waardering
Lokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het dakvlak blijft gesloten.

1

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beeldmateriaal

Patersstraat 8 (rechts), ca. 1920 - Bron: www.erfgoedplus.be.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Patersstraat 10

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgesteld bouwkundig erfgoedrelict: ID 1009
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Breedhuis met een mogelijks tot de 17de eeuw opklimmende kern, waarvan de verankerde gevel, de
hardstenen plattebandomlijsting en de hardstenen lateien van de vensters nog resten zijn. Het pand,
op het primitief kadaster van 1826 nog opgetekend als twee woonhuizen, werd kort voor 18661
kadastraal tot één geheel samengevoegd. Het gebouw werd intern nog niet meteen samengevoegd
want een prentkaart van omstreeks 1920 toont dat het pand toen twee toegangen had: een deur in
de tweede travee van links en één in de uiterst rechtse travee. De ordonnantie op de begane grond
bestond toen - van links naar rechts - uit een venster, een deur, twee vensters en een deur. Deze
gevelgeleding is nog duidelijk afleesbaar dankzij de duimen van de vroegere vensterluiken die nog in
de lateien zitten. Een foto, genomen in 1980, toont een alweer gewijzigde ordonnantie: het venster
centraal in de gevel werd omgevormd tot deur en de deur in de rechter travee tot venster. Rond
1990 (?)2 werd rechts in de gevel een garagepoort ingevoegd.
Beschrijving3
Breedhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder een kunstleien zadeldak met een daklijst op
klossen. De verankerde bakstenen lijstgevel wordt getypeerd door rechthoekige muuropeningen met
hardstenen lateien en dito lekrempels - door gecementeerde schijnbanden tot cordons doorgetrokken
- , door

de plattebandomlijsting van een voormalige deur en door de rond 1900 te dateren

neoclassicistische gecementeerde plint met spiegels. Recent schrijnwerk van deur, vensters en
garagepoort, de laatste gevat in een grotendeels gecementeerde plattebandomlijsting.
Evaluatie
Breedhuis

met

een

meermaals

aangepaste

gevelordonnantie

waarin

de

hardstenen

plattebandomlijsting van de voormalige deur, de hardstenen lateien en lekdrempels en de
muurankers nog getuigen van de oudste, vermoedelijk tot de 17de eeuw opklimmende constructie.
Waardering
Ondersteunende waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
In geval van vernieuwing van de dakbedekking wordt de voorkeur gegeven aan een dakbedekking
van Vlaamse of ongeglazuurde keramische pannen. Het dakvlak blijft gesloten.

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1866/8.
Idem, mutatieschets 1990/26.
3
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
1
2
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Beeldmateriaal

Patersstraat 10 (rechts), ca. 1920 - Bron: www.erfgoedplus.be.

Patersstraat 10, 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Patersstraat 11

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 1010
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde en deels parkgebied
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
In 19341 door het kadaster geregistreerd winkel-woonhuis dat op de site van het vroegere armenhuis
gebouwd werd ter vervanging van een minstens tot de 17de eeuw opklimmend breedhuis.
Beschrijving2
Winkel-woonhuis met dienstgebouwen en een garage op het gelijkvloers en een

woonst op de

verdieping.
Nagenoeg vrijstaand breedhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder een rood pannen
zadeldak met Vlaamse pannen en blinde, verankerde zijgevels. Voorgevel in regionale art decostijl,
met een decoratief baksteenparement met knipvoegen en een plint van verticaal geplaatste baksteen
en getypeerd door de winkelpui, afgelijnd door een wit geschilderde, betonnen latei waaronder een
uitstalraam en verdiepte deur met schrijnwerk en roedeverdeling in de bovenlichten en een
dienstingang met dubbele houten deur en bovenlicht met roedeverdeling. De woonverdieping in de
bovenbouw wordt verlicht door twee rechthoekige vensters met drielichten en bovenlichten met
roedeverdeling naar oorspronkelijk model, gevat in pseudo-spaarvelden die uitlopen op een geblokte
fries.
Evaluatie
Goed bewaard, authentiek en zeldzaam voorbeeld van een winkelpand dat in regionale art decostijl
werd opgetrokken en als dusdanig typologisch en stilistisch zeldzaam is voor de historische kern van
Oud-Rekem.
Waardering
Lokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het dakvlak blijft gesloten.

1
2

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1934/12
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Beeldmateriaal

17de-eeuws diephuis op het perceel, Patersstraat 11 (links), ca. 1920 - Bron: www.erfgoedplus.be.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Patersstraat 11

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
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Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Deze stadswoning is beschermd als monument bij M.B. van 28 september 1994
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 1011
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Naar verluidt, woning met een tot de 17de eeuw opklimmende kern1 en een minstens uit het midden
van de 18de eeuw daterende gevel in classicistische stijl die vermoedelijk in de vroege jaren 1960
werd voorzien van een nieuw baksteenparement met steenstrips en van een uitstalraam ter
vervanging van twee beluikte vensters links van de deur, zo getuigt een prentkaart uit de jaren 1920.
Beschrijving2
Dubbelhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder een steil zadeldak van Vlaamse pannen tussen
aandaken met muurvlechtingen en brede schouw. De lijstgevel in classicistische stijl is afgelijnd door
een houten kroonlijst op uitgesneden modillons en wordt getypeerd door steekboogvormige
muuropeningen, op de begane grond gevat in een hardstenen plattebandomlijsting met
trapeziumvormige sluitsteen en kwartbol beloop, op de verdieping enkel met hardstenen lekdrempel.
Bewaarde deur met hardstenen kalf en bovenlicht, en duimen in de vensteromlijsting op de begane
grond, wijzend op vroegere luiken. Vermoedelijk uit het tweede kwart van de 20ste eeuw daterende Tvormige ramen, op de begane grond aangepast. Links van de deur, een rond 1960 toegevoegd,
twee traveeën breed, rechthoekig uitstalraam en allicht gelijktijdig op het oude baksteenparement
geplaatste steenstrips.
Bepleisterde/gekalleide en verankerde achtergevel met in de tweede bouwlaag drie vensters in een
hardstenen steekboogvormige plattebandomlijsting.
Kadastraal bijhorende schuur in de Isabellastraat, opgetrokken uit baksteen en gevat onder een
pannen zadeldak met aandak en dakrand op houten modillons. Straatgevel met groene houten poort
onder een houten latei en met geïntegreerd poortdeurtje. Links daarvan een houten luik in dito
omlijsting en met oorspronkelijk hang- en sluitwerk. Blinde zijgevel en met muurvlechtingen en topstuk
en sporen van een verdwenen, allicht smeedijzeren poort tussen de zijgevel en de bakstenen
tuinmuur.
Evaluatie
Het pand Patersstraat 12 werd als monument beschermd omwille van de historische, meer bepaald
architectuurhistorische waarde, “als 17de-eeuws pand met classicistische gevelordonnantie uit 17701788.” (Verslag KCML)
Het rond de jaren 1960 voorgezette baksteenparement en het ingevoegde winkelvenster doen
afbreuk aan de erfgoedwaarde van het pand.
Waardering
Bovenlokale waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Stadswoning [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1011
(geraadpleegd op 19 december 2017).
2
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
1
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Patersstraat 12

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Om de classicistische gevel in eer te herstellen wordt aangeraden om de oorspronkelijke
gevelordonnantie van de gelijkvloerse verdieping naar oorspronkelijk model te herstellen, met name
door plaatsing van twee steekboogvensters op de plaats van de vitrine. De vensteropeningen zullen
dezelfde dimensie hebben als het raam rechts van de deur en worden geplaatst in de lijn van de
bovenliggende vensters. De vensteromlijsting wordt bij voorkeur niet gereconstrueerd. De
steenstrips uit de jaren 1960 zijn stijlvreemd. Als geopteerd wordt om ze te behouden, wordt
aangeraden het baksteenparement te voorzien van een kalleilaag in een bleke kleur. Bij eventuele
verwijdering van de steenstrips, dient bijkomend onderzoek uitgevoerd over de staat van het
onderliggende metselwerk en de te nemen opties.
Beeldmateriaal

Patersstraat 7 tot 11 (links) en 6 tot 14 (rechts), ca. 1920 - Bron: www.erfgoedplus.be.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Patersstraat 12, 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed.

Isabellastraat 2 (rechts), kadastraal bij de woning Patersstraat 12 horende schuur.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Patersstraat 13

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde en deels parkgebied
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Allicht in de late jaren 1920 in de stijl van de Amsterdamse school opgetrokken handelspand met
woonst die in 19321 door het kadaster werd geregistreerd.
Beschrijving2
Winkel-woonhuis, opgevat als een gecombineerd breed- en diephuis van twee traveeën en twee
bouwlagen onder gecombineerde pannen zadeldaken. Op de Amsterdamse school geïnspireerde
bakstenen tuitgevel, gekenmerkt door de getrapte vormgeving van de betonnen latei boven de
winkelpui en van lateien en lekdrempels van de driezijdige erkers, en door de decoratieve
baksteenpatronen, onder meer in de oplopende pilasters met hardstenen basis op de gevelhoeken,
onder de consoles van de driezijdige erkers en aan weerszijden van het driedelige zolderraam. Voorts
gevelbreed uitstalraam met decoratieve granito-aanzettrede voor de verdiepte deur en uitstalramen
op een plint van cim-orné, het geheel met oorspronkelijk houtwerk en voorzien van een geometrische
roedeverdeling en veelkleurig glas in de bovenlichten. Behouden schrijnwerk in de bovenbouw en
belijnende bakgoot van pvc.
Deels blinde zijgevel met aanpalende garage onder plat dak, voorzien van een houten garagepoort
onder betonnen latei en een spaarveld dat allicht vroeger een naam- of publiciteitsbord droeg.
Evaluatie
Goed bewaard, authentiek en zeldzaam voorbeeld van een winkelpand in de stijl van de
Amsterdamse school opgetrokken en als dusdanig typologisch en stilistisch zeldzaam voor de
historische kern van Oud-Rekem. Zeldzaam in Oud-Rekem is bovendien het feit dat al het houtwerk
bewaard bleef.
Waardering
Lokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Behoud van het oorspronkelijke houtwerk is een absolute prioriteit.

1
2

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1853/12.
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Patersstraat 14

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Ter vervanging van een ouder, vermoedelijk tot de 18 de eeuw opklimmend hoekhuis gebouwd en in
1964 door het kadaster geregistreerd winkel-/woonhuis met bijgebouw langsheen de Isabellstraat 1.
Beschrijving
Hoekhuis van drie traveeën aan de Patersstraat, een afgeschuinde hoektravee en één travee aan de
Isabellastraat, het geheel twee bouwlagen hoog en gevat onder een zwart pannen zadeldak met
schild.
Evaluatie
Het pand is vormelijk niet geïntegreerd in het straatbeeld en heeft geen erfgoedwaarde.
Waardering
Indifferente waarde
Beheersdoelstellingen
Het zou de erfgoedwaarde van de Patersstraat en haar bebouwing ten goede komen als bij renovatie
van het pand gezocht wordt naar een gevelgeleding en silhouet, afgestemd op de omringende
historische bebouwing.
Beeldmateriaal

Patersstraat 14 (rechts), 1911 - Bron: MAESEN M., Rekem in Oude prentkaarten II, Rekem, 1980,
ill.21.

1

Hasselt, Archief van het kadaster, mutatieschets 1964/16.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Patersstraat 15

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde en deels parkgebied
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Winkel-woonhuis in eclectische stijl met burgerhuisallures dat vermoedelijk rond 1930 gebouwd
werd, en twee jaar later geregistreerd door het kadaster1.
Beschrijving2
Half vrijstaand breedhuis van twee bouwlagen en twee traveeën onder een mansardedak met twee
dakvensters. Eclectische, tweeledige

lijstgevel met een horizontaal gelede winkelpui met

modernistische inslag en een traditioneel opgevatte verticaal gelede bovenbouw met erker en
pseudo-risaliet onder een geprononceerde schilddak met dakkapel. De uiterst fraaie winkelpui wordt
getypeerd door een centrale, verdiepte deur tussen twee uitstalramen met een deels hardstenen,
deels betegelde plint en betegelde rechtstanden en heeft nog zijn oorspronkelijke schrijnwerk met
geometrische roeden in de bovenlichten en een grotendeels beglaasde deur. Een als hoofdgestel
uitgewerkte puilijst met pseudo-consoles waartussen ruitmotieven bekroont de pui en was allicht in
oorsprong bedoeld voor een naam- of reclamebord. Traditioneel opgevatte bovenbouw met
sierbanden van similisteen en dito lateien en lekdrempels van het tweelicht en driezijdige erker, beide
gevat in respectievelijk een steekboogvormig en rechthoekig spaarveld met oplopende pilasters op
voluutconsoles. Het gevelvlak wordt beëindigd door een geprofileerde kroonlijst op uitgelengde
modillons. Behouden schrijnwerk met geometrische bovenlichten van gekleurd glas.
Verankerde bakstenen zijgevel met steekboogvenster en lager bijgebouw met steekboogdeur.
Evaluatie
Binnen de kern van Oud-Rekem weinig voorkomend voorbeeld van een handelspand dat bovendien
met zijn eclectische vormentaal stilistisch afwijkend is. Bijzonder fraaie en goed bewaarde winkelpui
die een blikvanger vormt in het straatbeeld.
Waardering
Lokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Behoud van de winkelpui en het oorspronkelijke schrijnwerk is een absolute prioriteit.

1
2

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1932/12.
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Patersstraat 15

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Patersstraat 16

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Het hoekhuis is beschermd als monument bij M.B. van 28 september 1994
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 1012
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Woonhuis dat op het primitief kadasterplan van 1826 figureert als een U-vormig gebouwengeheel allicht een stadshoeve - met open zijde naar de Isabellastraat. Bouwsporen in de zijgevel tonen aan
dat het pand met een bouwlaag verhoogd werd en een oudere, mogelijks 17de-eeuwse kern heeft.
De verhoging van de gevel gebeurde allicht in de loop van de 19de eeuw, zo doen de licht getoogde
verdiepingvensters en de lekdrempels vermoeden. In 1957 1 werden de L-vormig bijgebouwen - stal
en schuur - afgebroken waardoor vandaag enkel nog het woonhuis van het vroegere ensemble rest.
Ook de tuinmuur aan de Isabellastraat werd vernieuwd.
Beschrijving2
Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak van Vlaamse pannen met een
hanggoot op houten modillons. De verankerde bakstenen lijstgevel met gecementeerde plint en
knipvoeg heeft een beplankte deur met bovenlicht in een hardstenen plattebandomlijsting op neuten
en licht getoogde vensters met hardstenen lekdrempels en bakstenen ontlastingsbogen, vermoedelijk
vernieuwd op de begane grond en verankerd in de bovenbouw.
De verankerde zijgevel met muurvlechtingen en gecementeerde plint vertoont sporen van een
vroegere, steilere dakhelling en is opengewerkt met twee houten kozijnen. Op de hoek van de gevel
staat een hardstenen schamp- of stootsteen. Vernieuwde tuinmuur en dito poort langsheen de
Isabellastraat.
Evaluatie
Het pand Patersstraat 16 werd als monument beschermd omwille van de historische, meer bepaald
architectuurhistorische waarde, “als 17de-eeuws pand3 met lijstgevel uit de 19de eeuw”. (Verslag
KCML)
Voorts woonhuis dat als enig restant van een vroegere stadshoeve overbleef en een verzorgd maar
eenvoudig voorkomen, opgetrokken in baksteen, waarbij enkel voor de belangrijkste elementen - de
deuromlijsting en lekdrempels - gebruik gemaakt werd van prijzige blauwe hardsteen terwijl de plint
gecementeerd werd, als imitatie van die blauwe hardsteen.
Waardering
Bovenlokale waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Bij vervanging van het schrijnwerk wordt voorkeur gegeven aan een raam met roedeverdeling, met
name zesruiters op de begane grond en vierruiters op de verdieping met een aangepaste historische
kleurstelling. Het dakvlak blijft gesloten.
Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1957/25.
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
3
Van de 17de-eeuwse toestand zijn uitwendig geen sporen meer zichtbaar.
1
2
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Beeldmateriaal

Patersstraat 16, 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Patersstraat 16

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Patersstraat 17-19

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 1013
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde en deels parkgebied
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Al op het primitief kadasterplan van 1826 figurerend ensemble van twee woningen met een allicht
18de-eeuwse kern die volgens het kadaster in 1853 1 samengevoegd werden tot één geheel. Een
vermoedelijk uit de jaren 1930 daterende prentkaart toont de gevel van het pand in die toestand.
Een kleine eeuw na de samenvoeging, in 19412, registreerde het kadaster de opsplitsing in twee
woningen. Allicht werd toen de voordeur van het pand Patersstraat 19 gemaakt.
Beschrijving3
Dubbelhuis van zes traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak van Vlaamse pannen met een
hanggoot op klossen. De verankerde bakstenen gevel heeft een gecementeerde plint en is
opengewerkt door licht getoogde muuropeningen met verankerde rollaag, de vensters met
hardstenen lekdrempels, vernieuwde T-ramen en behouden luiken op de begane grond en de
vernieuwde deuren met gedrongen bovenlicht en hardstenen trede. De tweede bouwlaag is
opengewerkt met vijf T-vensters onder een getoogde, verankerde rollaag met hardstenen lekdrempel.
Doken in de lekdrempels op de verdieping wijzen op verdwenen luiken.
Nr. 17: hardstenen neuten aan weerszijden van de deur en vrijstaande, verankerde zijgevel met twee
zoldervensters, muurvlechtingen, aandak en topstuk in de geveltop.
Evaluatie
Verzorgd, goed bewaard en daardoor authentiek voorbeeld van een eenvoudige dorpswoning met
19de-eeuws voorkomen, waarbij het gebruik van cementering als goedkoper alternatief voor blauwe
hardstenen typerend is.
Waardering
Lokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het dakvlak blijft gesloten.

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1853/12.
Idem, mutatieschets 1941/6.
3
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
1
2
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Beeldmateriaal

Patersstraat 17-19 (rechts), ca 1930 - Bron: www.erfgoedplus.be.
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Patersstraat 18

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
In kern vermoedelijk tot de 18de-eeuw opklimmende constructie waaraan het kadaster in 19141 een
wijziging geregistreerde; allicht de verhoging van het pand en de bouw van de huidige gevel, zoals
het spoor van een oudere muurvlechting in de oostelijke zijgevel aangeeft.
Beschrijving2
Als dubbelhuis opgevat breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen en onder een zadeldak van
Vlaamse pannen. De verzorgde bakstenen lijstgevel met knipvoegen en gecementeerde plint wordt
aan beide zijden afgelijnd door pilasters, uitlopend op een hoofdgestel met decoratieve baksteenfries
en geprofileerde houten bakgoot op modillons. De gevel is opengewerkt met steekboogvormige
muuropeningen onder een rollaag, de vensters met hardstenen lekdrempels en de houten paneeldeur
voorafgegaan door een hardstenen trede tussen neuten en bekroond door een decoratief bovenlicht.
Vernieuwd schrijnwerk van de vensters.
Zijgevel met decoratieve dakrand (pannen) en een oudere muurvlechting die wijst op een vroegere
steilere dakvorm.
Achterliggende L-vormige tuin met uitgang aan de Isabellastraat, afgesloten door middel van een
smeedijzeren poort.
Evaluatie
Verzorgde woning met een vermoedelijk tot de 18de-eeuw opklimmende kern en een gevel uit het
begin van de 20ste eeuw. De achterliggende L-vormige tuin, uitgevend op de Isabellastraat, is daar
afgesloten met een smeedijzeren poort, een typisch maar zeldzaam wordend erfgoedelement in een
landelijke gemeente waar bebouwde en open ruimte elkaar evenwichtig afwisselen en waar tuinen
voor nut en sier van oudsher samengaan.
Waardering
Ondersteunende waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Bij vernieuwing van het schrijnwerk strekt het tot aanbeveling om de raamindeling van de vensters op
het gelijkvloers te voorzien van een drielicht onder bovenlicht, zoals in het pand Oude God 27 (zie
‘Beeldmateriaal’). Het dakvlak blijft gesloten.

1
2

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1914/1.
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Beeldmateriaal

Oude God 27, voorbeeld raam met drielicht onder bovenlicht.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Patersstraat 20

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Patersstraat 20

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Al op het primitief kadasterplan van 1826 figurerende woning die allicht omstreeks 1955 1 een nieuwe
gevel kreeg en sindsdien niet meer kadastraal gewijzigd werd.
Beschrijving2
Tweelaags en twee traveeën tellend enkelhuis met oudere kern, gevat onder een zadeldak en
voorzien van een lijstgevel met rechthoekige muuropeningen, een Frans balkon en een
overgedimensioneerd dakvenster met puntgevel, schouderstukken en oculus dat de houten kroonlijst
doorbreekt.
Evaluatie
Mogelijks bewaarde historische structuur van moer- en kinderbalken maar gevel zonder
erfgoedwaarde.
Waardering
Ondersteunende waarde indien uit onderzoek blijkt dat de 18de-eeuwse dragende structuur bewaard
bleef. Zo niet: indifferente waarde.
Beheersdoelstellingen
De gevel is stijlvreemd in de omgeving en is niet aangepast aan het historische karakter van de
straat. Het zou de erfgoedwaarde van de Patersstraat en haar bebouwing ten goede komen als bij
renovatie van het pand het dakvenster verwijderd wordt, de lijstgevel en de ordonnantie hersteld
worden. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan het zadeldak kunnen in aanmerking
komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende wetgeving en
richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

1
2

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1955/14.
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Patersstraat 21

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Op het primitieve kadasterplan van 1826 figurerend en op de oude rooilijn gelegen woonhuis dat
vermoedelijk een tot de 18de eeuw opklimmende kern heeft samen met het aanpalende pand (zie
Patersstraat 23) en allicht in het begin van de 20ste eeuw zijn huidige uitzicht kreeg.
Beschrijving1
Enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder een mansardedak van mechanische pannen
met twee dakvensters. De verankerde bakstenen lijstgevel heeft een hardstenen plint, opengewerkt
met een klein keldergat, en steekboogvormige muuropeningen: een behouden houten deur met
bovenlicht en hardstenen trede en vensters met hardstenen lekdrempels en vernieuwde T-ramen, op
het gelijkvloers met behouden geometrische roeden en gekleurd glas in het bovenlicht.
Evaluatie
Goed bewaard en representatief voorbeeld van een verzorgde en bescheiden woning met oudere
kern en vroeg-20ste-eeuws voorkomen.
Waardering
Ondersteunende waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

1

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Patersstraat 22
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgesteld bouwkundig erfgoedrelict: ID 1014
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
Historiek
Voormalige stadshoeve met een 17de-eeuwse vakwerkkern waarvan in 19961 nog een ankerbalkgebint
restte. Het primitieve kadasterplan stelt de hoeve voor als een U-vormig geheel met allicht de
woning aan de straatzijde, een schuur achteraan op het perceel, parallellel aan het woonhuis, en een
verbindende dwarsvleugel die allich stal was. In 18482 werden een deel van het woonhuis en de
haakse (stal)vleugel kadastraal afgesplitst om in 18603 opnieuw verenigd te worden. Vermoedelijk
dateren de verdiepingvensters met hardstenen lekdrempels van die periode. Het woonhuis zou één
geheel blijven tot in 2012, toen de meest recente opsplitsing van het woonhuis geregistreerd werd4
en de woning Patersstraat 22/1 werd gerenoveerd en aan de tuinzijde uitgebreid. Wanneer het
gevelparement van Patersstraat 22/2 werd gewijzigd, is niet duidelijk. Op basis van het baksteentype
kan aangenomen worden dat dat in het derde kwart van de 20ste eeuw was.
De in 1826 opgetekende bijgebouwen verdwenen in verschillende fasen tussen 1880 en 1977 5.
Beschrijving6
Woonhuis van een voormalige stadhoeve, opgevat als een tweelaags gebouw van vier traveeën
onder een vernieuwd pannen zadeldak met een dakrand op (vernieuwde?) modillons en een restant
van een aandak ter hoogte van nummer 22/1 en een versteende straatgevel met verschillend
baksteenparement (handvormsteen in nr. 22/1 en mechanische steen in nr. 22/2) en nagenoeg
rechthoekige vensters met hardstenen lekdrempels in de bovenbouw. Nergens bleef historisch
schrijnwerk bewaard.
Nr. 22/1: Bakstenen gevel met smeedijzeren sierankers (I- en S-vormig) en aan vakwerk refererende
muuropeningen: een rechthoekige poort en een aanpalende deur, beide met houten latei en dito
stijlen en met later geplaatste hardstenen neuten (deur) en stootstenen (poort). Gietijzeren
hemelwaterafvoer.
Nr. 22/2: Gevel met vernieuwd baksteenparement en in de onderbouw een volledig aangepaste
ordonnantie. Keldergat met diefijzers.

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Stadshoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1014
(geraadpleegd op 19 december 2017).
2
Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1848/14.
3
Idem, mutatieschets 1860/6.
4
Idem, mutatieschets 2012/22.
5
Idem, mutatieschetsen 1880/12 en 1977/17.
6
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Evaluatie
Voormalige stadsboerderij die grondig gerenoveerd werd in twee fases: de eerste hield geen
rekening met de historische gevelgeleding (nummer 22/2), de tweede was historiserend (nummer
22/1). Daardoor heeft de gevel vandaag een ambigu uitzicht en ging de historische samenhang
verloren. Enkel de dakstructuur refereert nog aan het oorsponkelijke volume. Desondanks,
architectuurhistorisch interessant gebouw wegens de vermoedelijk deels bewaarde vakwerkstructuur
en de historische gelaagdheid van het gebouw.
Waardering
Ondersteunende waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het silhouet van de woning, de resten van de oorspronkelijke vakwerkstructuur en het steile, gesloten
dakvlak verdienen om ongewijzigd te blijven. Bij toekomstige renovatie van nummer 22/2 dient de
gevel aan te sluiten bij zowel de vermoedelijk bewaarde vakwerkstructuur als bij de reeds
gerenoveerde gevel van nummer 22/1.
Beeldmateriaal

Patersstraat 22/1 (rechts) en 22/2 (links), 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed.
HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Patersstraat 22

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Patersstraat 23

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 1015
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Restant van wat vermoedelijk een stadshoeve was met een tot het midden van de 18 de eeuw
opklimmende kern - zo suggereert de recente datumsteen met opschrift “1755” - die grondig werd
aangepast en waartoe ook (een deel van) het aanpalende pand Patersstraat 21 ooit behoorde. Verder
vertoont de gevel sporen van een gewijzigde ordonnantie, met name in de linker travee waar een
ontlastingsboog een vroegere rondboogpoort suggereert op de plaats waar nu een kleine
steekboogpoort staat.
Beschrijving1
Stadshoeve van drie traveeën en twee bouwlagen onder een vernieuwd pannen zadeldak met schild.
De verankerde bakstenen gevel met hardstenen plint is opengewerkt met drie vernieuwde
rechthoekige vensters met rollaag, hardstenen lekdrempel en vernieuwde luiken. De houten deur met
bovenlicht staat onder een getoogde rollaag met daarboven een recent ingewerkte gevelsteen met
opschrift “A° 1775”. In de linker travee bevindt zich een lage steekboogvormige poort met houten
poortvleugels onder rollaag waarboven de restanten van een rondboogvormige ontlastingsboog.
Evaluatie
Grondig gerenoveerd restant van een bescheiden stadshoeve.
Waardering
Ondersteunende waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het dakvlak blijft gesloten.

1

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Patersstraat 24-26

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
Vermoedelijk tot de 18de eeuw opklimmende ensemble van twee woningen waarvan het niet duidelijk
is of ze gelijk gebouwd werden of als één geheel maar die wel als aparte woningen figureren op het
primitief kadasterplan van 1826. Het pand Patersstraat 24 kent tot op heden een ongewijzigd
hoofdvolume. Van de woning Patersstraat 26 werd vermoedelijk in het tweede kwart van de 20ste
eeuw de dakstructuur gewijzigd, de dakkapel toegevoegd en werd de voordeur vervangen door een
verdiepte en verlaagde deur onder een rond oculus met gekleurd glas-in-lood.
Beschrijving1
Gespiegelde enkelhuizen van drie traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak met
bakstenen lijstgevels die zijn opengewerkt door rechthoekige muuropeningen met hardstenen latei,
dito lekdrempels voor de vensters en een hardstenen trede voor de deur. De duimen aan de vensters
in de eerste bouwlaag geven aan dat deze oorspronkelijk beluikt waren.
Nr. 24: met hanggoot op houten modillons, glas-in-lood in het bovenlicht van de deur en keldergaten
met diefijzers en een hardstenen latei onderaan de gevelpartij.
Nr. 26: met geknikt zadeldak, houten bakgoot, verdiepte deur met hardstenen pseudo-luifel onder
oculus en hardstenen plint met keldergaten, voorzien van diefijzers.
Evaluatie
Geheel van twee gespiegelde burgerwoningen met eenvoudig voorkomen.
Waardering
Ondersteunende waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
De later toegevoegde dakkapel van nr. 26 wordt best verwijderd. De dakvlakken blijven gesloten.

1

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Patersstraat 25

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
De stadswoning is beschermd als monument bij M.B. van 28 september 1994
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 1016
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde en deels parkgebied
HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Half vrijstaand herenhuis dat vlak voor 18471 door bakker Léonard Delwaide gebouwd werd in
neoclassicistische stijl op een voor die gelegenheid verbreed perceel met zijdelingse doorgang naar
de achterliggende tuin. In 1851 registreerde het kadaster daarop een bijgebouw - allicht in functie
van de bakkerij - dat omstreeks 1881 en 1883 aanzienlijk werd uitgebreid en in 2005 door middel van
een haakse vleugel werd verbonden met het herenhuis2.
Beschrijving3
Half vrijstaand enkelhuis bestaande uit drie traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak
met linker aandak. De bakstenen, verankerde lijstgevel heeft een hardstenen plint met ovaalvormig
keldergaten en wordt afgesloten door een houten kroonlijst op sierlijke modillons met dropmotief in
zuiver neoclassicistische stijl. De gevel wordt getypeerd door een paneeldeur met oorspronkelijke
trekbel en rechthoekig bovenlicht in een geriemde hardstenen plattebandomlijsting, voorafgegaan
door twee hardstenen treden, en door nagenoeg rechthoekige vensters met verankerde rollaag,
hardstenen lekdrempel en vernieuwde, T-vormige ramen met afgeronde binnenhoeken naar
oorspronkelijk model. De oorspronkelijk duimen in de eerste bouwlaag wijzen op vroegere luiken.
De verankerde, vrijstaande zijgevel met muurvlechtingen en gecementeerde plint, is in de bovenbouw
opengewerkt door vier in vorm en grootte verschillende vensteropeningen met rollaag en hardstenen
lekdrempel.
Aanpalende gekasseide doorgang die afgesloten wordt door een gietijzeren poort met speerpunten
en initialen “L/D” (Léonard Delwaide), door middel van hardstenen stootpalen tegen beschadiging
beschermd. De doorgang leidt naar het achterliggende, tweelaagse bedrijfsgebouw onder pannen
zadeldak met aandaken waarvan de steekboogvormige poorten en laadopeningen in de verankerde
bakstenen gevel nog verwijzen naar de gewezen nijverheidsfunctie.
Evaluatie
Het herenhuis Patersstraat 25 werd samen met het bijhorende bedrijfsgebouw als monument
beschermd omwille van de historische, meer bepaald architectuurhistorische waarde als “enkelhuis
met lijstgevel uit de tweede helft van de 19de eeuw”. (Verslag KCML)
Voorts bezit het een uiterlijk goed bewaard bedrijfsgebouw waarvan de nijverheidsfunctie nog goed
afleesbaar is door de typologie en vormgeving van het gebouw. Als dusdanig is het een
representatieve getuige van het industriële leven in Rekem.
Waardering
Bovenlokale waarde

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1847/11.
Idem, mutatieschets 1851/10, 1881/11, 1883/13, 2005/46.
3
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het dakvlak blijft gesloten.
Beeldmateriaal

Patersstraat 25 (links) en 27 (rechts), 1980 - Bron:
Archief Onroerend Erfgoed.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Patersstraat 27

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Het neoclassicistische burgerhuis is beschermd als monument bij M.B. van 28 september 1994
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 1017
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde en deels parkgebied
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Historiek
Herenhuis waarvan de bouw in 18471 door het kadaster werd geregistreerd op een perceel dat
daartoe in twee gesplitst werd - op de andere helft werd het aanpalende herenhuis gebouwd (zie
Patersstraat 25) - en waarop een ouder bijgebouw (een schuur?) stond waarvan het kadaster
wijzigingen registreerde in 1866 en 19382.
Beschrijving3
Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen en een mezzanino onder een zadeldak met aandak
en Vlaamse pannen. De verankerde bakstenen lijstgevel, opgetrokken in neoclassicistische stijl, wordt
horizontaal geleed door een houten hoofdgestel met sierlijke dropmotieven door boven de
mezzaninovensters, door de lage hardstenen plint met rechthoekige keldergaten en gietijzeren
kelderroosters en door de rechthoekige muuropeningen met vernieuwde luiken, hardstenen
lekdrempels en hardstenen lateien op het gelijkvloers en licht getoogd in de bovenbouw, met
lekdrempels op de eerste verdieping. Een deels beglaasde deur met gietijzeren siermaaswerk, dito
handgreep en bovenlicht, wordt voorafgegaan door twee hardstenen treden en is gevat in een
hardstenen plattebandomlijsting. Het oorspronkelijke schrijnwerk van de begane grond bleef
bewaard.
De verankerde bakstenen rechterzijgevel met muurvlechtingen en aandak is opengewerkt met drie
muuropeningen onder rollaag met hardstenen lekdrempel en vernieuwd schrijnwerk. Een gekasseide
doorgang leidt naar de tuin met het dienstgebouwen en is afgesloten door een vernieuwde
gietijzeren toegangspoort.
Evaluatie
Het

pand

Patersstraat

27

is

beschermd

omwille

van

de

historische,

meer

bepaald

architectuurhistorische waarde, “als neoclassicistisch herenhuis uit de tweede helft van de 19de
eeuw”. (Verslag KCML)
Bijzonder fraai en uitzonderlijk voor Oud-Rekem is het bewaarde houtwerk van de vensters op de
begane grond en de stilistisch daaraan verwante deur met gietijzeren siermaaswerk ter beveiliging
van het glas.
Waardering
Bovenlokale waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het dakvlak blijft gesloten.

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1847/11.
Idem, mutatieschetsen 1866/10 en 1938/12.
3
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
1
2
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Patersstraat 28

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgesteld bouwkundig erfgoedrelict: ID 1018
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
Stadshoeve met huidige ordonnantie uit de 19de eeuw, maar met een oudere bouwkern uit 1794,
gedateerd via sluitsteen boven de poort. Het pand draagt nog steeds zijn primitief kadasternummer
en werd dus sinds de optekening van het primitief kadasterplan in 1826 kadastraal nooit gewijzigd.
Beschrijving1
Stadshoeve van vier traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak van kunstleien met aandak en
een hanggoot op houten klossen. De verankerde gevel heeft een gecementeerde plint en een
baksteenparement met knipvoegen die in de eerste bouwlaag verweerd zijn maar in de tweede
bouwlaag goed bewaard. De gevel is opengewerkt door vijf getoogde T-vensters onder rollaag met
hardstenen lekdrempel. In de eerste bouwlaag zijn de deur met bovenlicht, de vensters en de luiken
vernieuwd maar in de tweede bouwlaag bleef het schrijnwerk met afgeronde bovenhoeken uit het
tweede kwart van de 20ste eeuw bewaard. De houten deur met bovenlicht is gevat in een hardstenen
plattebandomlijsting op neuten. In de linker travee staat een gedrukte rondboogpoort met behouden
poortvleugels en oorspronkelijk sluitwerk, gecementeerde rechtstanden, hardstenen imposten en een
trapeziumvormige sluitsteen met opschrift: “H:S/1794”. Aan beide kanten van de poort staat een
stootpaal. Aan de linkerzijgevel bevindt zich een aandak met muurvlechtingen.
Evaluatie
Goed bewaarde, uit 1794 stammende en in de loop van de 19de eeuw aangepaste stadsboerderij
met authentiek uitzicht en belangrijke beeldwaarde.
Waardering
Lokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Bij vernieuwing van de dakbedekking wordt gekozen voor Vlaamse of niet geglazuurde keramische
pannen. Het dakvlak blijft gesloten.
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De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beeldmateriaal

Patersstraat 28, 1923 - Bron: www.delcampe.net

Patersstraat 28, 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed.
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Patersstraat 29

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 1019
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Grondig gerenoveerde stadswoning die aanvankelijk één geheel vormde met het pand Patersstraat
31 maar recent grondig gerenoveerd werd waardoor niets van de historische, tot de 17 de eeuw
opklimmende vakwerkstructuur nog zichtbaar/bewaard bleef.
Beschrijving1
Mogelijks versteende vakwerkbouw, opgevat als een half vrijstaand breedhuis van drie traveeën en
twee bouwlagen onder een vernieuwd pannen zadeldak.
Evaluatie
Panden met vakwerkstructuur komen in Oud-Rekem niet meer veel voor. Het is dan ook
betreurenswaardig dat deze architectuurhistorisch belangrijke constructie niet bewaard bleef.
Waardering
Bovenlokale waarde als de vakwerkstructuur intern bewaard bleef. Zo niet: indifferente waarde.
Beheersdoelstellingen
Indien nog delen van de vakwerkstructuur bewaard bleven, moeten die geconserveerd worden.
Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in aanmerking
komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende wetgeving en
richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het dakvlak blijft gesloten.
Beeldmateriaal
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De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Patersstraat 29 (links) en 31 (midden), 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed.
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Patersstraat 30

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
Bescheiden woning met 19de-eeuwse kern en uitbouw aan de tuinzijde, door het kadaster
geregistreerd in 1915.1 Een prentkaart uit 1923 toont aan dat de gevel vroeger een gecementeerde
bossageplint had die recent vervangen werd door een hardstenen plint.
Beschrijving2
Enkelhuis van twee traveeën en tweeënhalve bouwlaag onder een (kunstleien?) zadeldak. Bakstenen
lijstgevel met vernieuwde hardstenen plint en licht getoogde vensters met

verankerde rollaag,

hardstenen lekdrempels op de begane grond en hardstenen onderdorpels in de tweede bouwlaag.
Restanten van duimen in de lekdrempels tonen dat de vensters vroeger beluikt waren. Vernieuwd
schrijnwerk van deur en vensters.
Evaluatie
Eenvoudige dorpswoning met 19de-eeuwse kern die aan erfgoedwaarde heeft ingeboet door
verwijdering van de gecementeerde bossageplint, een typisch eind-19de-/ vroeg-20ste-eeuws gebruik
ter imitatie van dure blauwe hardsteen.
Waardering
Ondersteunende waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Bij vernieuwing van de dakbedekking wordt gekozen voor Vlaamse of niet geglazuurde keramische
pannen. Het dakvlak blijft gesloten.

1
2

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1915/13.
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Beeldmateriaal

Patersstraat 28, 1923 - Bron: www.delcampe.net

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Patersstraat 30

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Patersstraat 31

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 1019
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
Deel van een groter geheel waarvan ook het aanpalende pand Patersstraat 29 deel uitmaakte en dat
in oorsprong een vakwerkconstructie was met oorsprong uit de 17de eeuw. De constructie werd allicht
in de 18de of 19de eeuw versteend en bewaart mogelijks intern nog delen van de vakwerkstructuur.
Beschrijving1
Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een kunstleien zadeldak met gecementeerd
aandak en houten bakgoot. De verankerde bakstenen lijstgevel met beraapte plint is opengewerkt
door steekboogvormige vensteropeningen met vernieuwde hardstenen lekdrempels en een
vermoedelijk uit de jaren 1920 stammende houten deur met rechthoekig bovenlicht.
Evaluatie
Meermaals aangepast relict van een mogelijks tot de 17de eeuw opklimmende vakwerkconstructie die
als dusdanig van historisch en architectuurhistorisch belang is.
Waardering
Ondersteunende waarde, mogelijks lokale waarde als blijkt dat de vakwerkstructuur bewaard bleef.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het pand staat er momenteel verwaarloosd bij. Bij toekomstige (renovatie)werken is het belangrijk te
onderzoeken of en op welke plaatsen de vakswerkstructuur bewaard bleef. Als dat het geval blijkt,
wordt aanbevolen om die vakwerkstructuur opnieuw vrij te maken omdat het een waardevol
tijdsdocument is voor de architectuurgeschiedenis in Rekem. Als van de vakwerkstructuur niets
(zinvols) bewaard blijkt te zijn, wordt geadviseerd om de bestaande structuur en het beeldbepalende
silhouet van de woning zoveel mogelijk te respecteren. Bij vernieuwing van de dakbedekking wordt
gekozen voor niet geglazuurde keramische Vlaamse pannen. Het dakvlak blijft gesloten.
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De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Beeldmateriaal

Patersstraat 29 (links) en 31 (midden), 1980 - Bron: Archief Onroerend Erfgoed.
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Patersstraat 32

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
Allicht in de beginjaren van de 20ste eeuw te dateren woning met sobere neoclassicistische
vormgeving.
Beschrijving1
Enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak met aandaken en een
geprofileerde houten kroonlijst. De lijstgevel is opgetrokken in baksteen met verwerking van blauwe
hardsteen voor de lekdrempels van de vensters, de lateien van de keldergaten en de aanzettrede en
neuten van de deur. Typerend voor de gevel in neoclassicistische stijl is het kleurenspel van voegwerk,
rode en gesinterde baksteen, meer bepaald in de steekboogvormige, bakstenen omlijstingen rond de
vensters: rood gevoegd, licht verheven, voorzien van oren en bekroond door een omlopend
waterlijstje van gesinterde baksteen. De smalle deur heeft geen omlijsting, enkel een waterlijstje
boven de rollaag.
Zijgevels met licht getoogd zolderraam, muurankers en schouw. Vernieuwd schrijnwerk van deur en
vensters.
Evaluatie
Goed bewaard voorbeeld van een vroeg-20ste-eeuwse stadswoning in neoclassicistische stijl.
Kenmerkend voor het pand en niet veel voorkomend in Oud-Rekem is het decoratieve
baksteengebruik en voegwerk voor de raamomlijstingen als alternatief voor de duurdere (hardstenen)
geveldecoraties.
Waardering
Ondersteunende waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het strekt tot aanbeveling om bij vervanging van het schrijnwerk voorkeur te geven aan een meer
historische vormgeving. Bij vernieuwing van de dakbedekking wordt gekozen voor niet geglazuurde
keramische Vlaamse pannen. Het dakvlak blijft gesloten.
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De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beeldmateriaal

Patersstraat 32, ca. 1910 - Bron: www.erfgoedplus.be
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Patersstraat 33

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
Beschrijving
Nieuwbouwwoning met bijgebouw uit 2017.
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Evaluatie
De woning en het bijgebouw hebben geen erfgoedwaarde. De woning is qua vormgeving en
materiaalgebruik (kleur en type baksteen) niet aangepast aan de historische bebouwing in de
onmiddellijke omgeving. Het dakvenster van het bijgebouw is overgedimensioneerd.
Waardering
Indifferente waarde.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Patersstraat 33

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Patersstraat 34

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
Historiek
Nieuwbouwwoning, recent opgetrokken ter vervanging van een minstens tot het begin van de 18de
eeuw opklimmende hoekwoning .
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Beschrijving1
Hoekhuis van twee bouwlagen onder een zadeldak en éénlaagse aanbouw onder plat dak en haakse
garage onder zadeldak.
Evaluatie
De vormgeving van de gevel aan de Patersstraat en het portaal van de voordeur en bovenliggend
inpandig balkon aan de Walstraat zijn niet aangepast aan de historische bebouwing in de
onmiddellijke omgeving. Het pand heeft geen erfgoedwaarde.
Waardering
Indifferente waarde.
Beeldmateriaal

Patersstraat, hoekpand op de plaats van het huidige pand Patersstraat 34 (pijl), eerste kwart van de
20ste eeuw - Bron: www.erfgoedplus.be.

1

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Patersstraat 32, ca. 1910 - Bron: www.erfgoedplus.be.
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Patersstraat 35: herenhuis met dienstgebouwen en een 19de-eeuws landschappelijk
aangelegd park gekend als ‘De Engelse hof’

1: herenhuis, koetshuis en bijgebouw:
3de afd., sectie B, 705 H
2: tuin: 3de afd., sectie B, 704 G
3: landschappelijk aangelegde tuin: 3de
afd., sectie B, 1447 X

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Beschermd als M bij M.B. van 28 september 1994
De oostelijke rand van de lusttuin valt binnen de als M beschermde archeologische resten van het
Norbertinessenklooster bij M.B. van 28 september 1994
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Vastgesteld bouwkundig erfgoedrelict: ID 1020
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde en deels parkgebied
Historiek
In de jaren 1840 komt Leonardus Lenaerts, ontvanger te Maasmechelen en later burgemeester van
Rekem, in het bezit van een huis met bijgebouw aan de verdwenen Paterspoort dat hij laat slopen en
vervangen door een statig herenhuis met L-vormig dienstgebouw in de tuin, opgetekend op het
kadaster in 18481. Omstreeks 1865 breidt hij zijn eigendom uit met een smal perceel ten oosten van
de woning waarop hij een koetshuis annex orangerie laat optrekken, aan de straat afgesloten door
een smeed- en gietijzeren toegangshek2.
Geheel beantwoordend aan de toenmalige status die notabelen zich toe-eigenden werd vier jaar na
de bouw van de herenwoning het goed uitgebreid met een lusttuin van 1 ha. 41 are gesitueerd ten
zuiden van de Ziepbeek (perceel 1447A) 3. Erfgenaam dokter Franciscus Cox – Hanckar breidt de
lusttuin verder uit door aankopen in 1873 en 1884 wat resulteerde in een L-vormige perceel van 2 ha
12 are (perceel 1447O) dat zich uitstrekte van de westelijke voetweg nr 32, huidige Sint-Pieter, tot
aan het kanaal4. De laat-landschappelijke aanleg is duidelijk afleesbaar op de stafkaart van 1933-1936
en bestaat uit open ruimten met een vijver die omgeven worden door bomengordels waartussen
lusvormige paden slingeren (zie beeldmateriaal).
In 1927 wordt de helft van de achtertuin en ruim 85 are van het landschappelijke park (perceel 1447T)
aan buurman notaris Delwaide – Vygen, wonende Sint-Pieter 28, verkocht5. Het oostelijke deel dat bij
Patersstraat 35 blijft behoren, wordt toegankelijk gemaakt via een smal pad langs de Ziepbeek en in
de tweede helft van de 20ste eeuw voorzien van een olympisch zwembad met bijgebouwen6. Ondanks
de opsplitsing heeft de tuin’ tot op vandaag haar landschappelijke aanleg goed bewaard. Voor de
beschrijving van het westelijke deel van de tuin, zie Sint-Pieter 28.

Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1848/22 en bijhorende legger 223.
Idem, mutatieschets 1866/9 en bijhorende legger 223.
3
Idem, mutatieschets 1852/19 en bijhorende legger 223. Het perceel ten zuiden van de Ziepbeek werd in de
19de eeuw het Colmontveld genoemd en betrof de vroegere site van het Norbertinessenklooster met
omringende landerijen. Het klooster werd definitief afgebroken in 1828.
4
Idem, mutatieschets 1874/14 en 1885/10 en bijhorende legger 223 en Atlas der Buurtwegen, ca. 1841.
5
Idem, mutatieschets 1928/15 bijhorende legger 223.
6
Mondelinge informatie van Mr. Henkel: Het zwembad was oorspronkelijk 25m lang maar werd in de jaren 1960
verkleind.
1
2

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Patersstraat 35

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beschrijving7
Herenhuis
Goed bewaard imposant herenhuis van het dubbelhuistype met neoclassicistische inslag, samen met
een L-vormig vrijstaand bijgebouw opgetekend in het kadaster in 1848. Voor de woning bleven de
oude, grote rechthoekige hardstenen stoeptegels bewaard, alsook zes hardstenen schamppalen. Aan
de linkerzijde van de voorgevel geeft een fraai smeed- en gietijzeren pijlpunthek tussen gietijzeren
gecanneleerde zuilen op een basis en bekroond door een gepunte bol, toegang tot het achterin
gelegen koetshuis dat samen met de tuinmuur in 1866 geregistreerd werd. Links voor het koetshuis,
tegen de bakstenen tuinmuur bevindt zich een waterpomp.
Onderkelderd herenhuis van drie traveeën en drie in de hoogte afnemende bouwlagen onder een
zwart (vernieuwd) pannen zadeldak bekroond door een ijzeren klokkenruitertje. In een latere fase aan
de rechterzijde uitgebreid met een lagere travee onder zadeldak voorzien van een gelijkaardige
gevelordonnantie en een zijgevel met vlechtingen.
De statige lijstgevel met steigergaten en hardstenen plint wordt verticaal geleed door kolossale
pilasters op een basement en met eenvoudig kapiteel die de houten kroonlijst schragen. Getoogde
vensters onder een bakstenen rollaag met harstenen lekdrempels, op de eerste twee bouwlagen
voorzien van decoratieve, aangepaste gietijzeren parapets. De kleine rechthoekige keldervensters zijn
afgesloten door gietijzeren roosters met bloem- en palmetmotieven. Het T-vormig schrijnwerk met
roede verdeling verfraaid met een zonmotief ter hoogte van de roede in het bovenlicht werd
vernieuwd naar bestaand model. Oorspronkelijke rechthoekige paneeldeur met waaiervormig
bovenlicht eveneens voorzien van een zonmotief, gevat in een hardstenen plattebandomlijsting op
neuten. Bewaarde ijzeren trekbel. De deur wordt vooraf gegaan door twee treden waarop links en
rechts een gietijzeren voetschraper. Eenvoudige achtergevel met getoogde vensters, een
rechthoekige vleugeldeur en waaiervormig bovenlicht in een hardstenen plattebandomlijsting. Het
schrijnwerk is gelijkaardig aan dit van de voorgevel. Verankerde zijgevels met aandaken en
vlechtingen, aan de rechterzijde gecementeerd met schijnvoegen, in de punt geopend door
vernieuwde radvensters met waaiervormige roedeverdeling.
Volledig aangepaste éénlaagse achterbouw op het kadaster ingetekend in 1848 als een vrijstaand Lvormig volume dat enkele jaren later verbonden werd met de woning en in de loop van de tweede
helft van de 20ste eeuw verbouwd en uitgebreid tot het huidig volume.
Gelijktijdig met de opsplitsing van de tuin rond 1827, werd ook de meest westelijke travee van de Lvormige aanbouw bij Sint-Pieter 28 gevoegd. Enkel deze travee bevat nog het rode Vlaamse
pannendak en de oorspronkelijke getoogde vensteropeningen met rollaag.

Koetshuis en orangerie

7

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Typisch 19de-eeuws koetshuis annex orangerie in decoratief baksteenmetselwerk van één bouwlaag
gevat onder een complex afgesnuit zadeldak met nok loodrecht op de straat (nieuwe zwarte pannen)
op het kadaster geregistreerd in 1866. De puntgevel is uitgewerkt met een spaarveld waarin een licht
gedrukte rondboogvormige koetsdoorgang met vernieuwde garagepoort en dito waaiervormig
bovenlicht (voorheen met een ijzeren roeden8) en een bewaard steekboogvormige vleugelvenster met
ijzeren roedeverdeling omlijst door decoratieve baksteenmotieven. Zijgevel met licht gewijzigde
muuropeningen, doch behouden decoratieve rollagen.
De achtertuin en ‘het landschappelijk parkje’
Aanvankelijk bestond de achtertuin uit een diep perceel aan de west- en zuidzijde begrenst door de
17de-eeuwse stadswal. Een opsplitsing van het perceel en gedeeltelijke verkoop geregistreerd in
1928 halveerde de tuin waardoor enkel de oostrand enkele vermeldenswaardige bomen bezit zoals
twee gewone essen (Fraxinus excelsior), een sterk teruggesnoeide oude kornoelje (Cornus mas) en
een oude taxus (Taxus baccata).
De oorspronkelijke toegang tot het landschappelijke park is gelegen in de as van de achtergevel en
wordt gemarkeerd door een eenvoudig ijzeren hek tussen metalen buizen en een pittoreske
gekasseide bakstenen toegangsbrug aan weerszijde voorzien van 4 tuinvazen op een bakstenen
sokkel. Een smal pad langs de Ziepbeek geflankeerd door oude exemplaren van onder meer gewone
es (Fraxinus excelsior), zwarte els (Alnus glutinosa) en tamme kastanjes (Castanea sativa) leidt tot de
langgerekte L- vormige tuin gekenmerkt door een centraal grasveld omgeven door een verzonken
lusvormig wandelpad omgeven door een bomengordel die aan de noordoostzijde vooral bestaat uit
Gewone es (Fraxinus excelsior) en Noorse esdoorn (Acer platanoides) en met sneeuwbes
(Symphoricarpos albus) in de struiklaag. Het bomenbestand aan de zuidwestelijke zijde is
vermoedelijk enkele decennia ouder, is gevarieerder en bevat enkele interessante bomen zoals een
Varenbeuk (Fagus sylvatica var. heterophylla 'Asplenifolia'), een Witte paardenkastanje (Aesculus
hippocastanum), een Robinia (Robinia pseudoacacia), een aangetaste majestueuze Bruine beuk (Fagus
sylvatica 'Atropunicea'), een Tamme kastanje (Castanea sativa), een Zomerlinde (Tilia platyphyllos) en
een Zomereik (Quercus robur). In de zuidoostelijke hoek groeit een fraaie Japanse treurhoningboom
(Styphnolobium japonicum 'Pendulum'). Achter en rechts van het zwembad zijn nog respectievelijk
drie merkwaardige taxussen (Taxus baccata) en een rhododendronmassief te vermelden.
In de lente komen zowel een stinzenvegetatie (bv. sneeuwklokje) als een natuurlijke bosvegetatie (bv.
Boszegge) voor.
Het in oorsprong concave grasveld werd vermoedelijk opgehoogd bij de aanleg van het 25m
zwembad dat in de jaren 1960 tot zijn huidige proporties werd herleid.

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Neoclassicistisch herenhuis [online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1020.
8
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Merkwaardige bomen
5.01. Gewone es (Fraxinus excelsior), 270 cm
5.02. Gele kornoelje (Cornus mas), oud exemplaar sterk teruggesnoeid nadat er een zware tak
is op gevallen
5.03. Gewone es (Fraxinus excelsior), 251 cm
5.04. Gewone taxus (Taxus baccata), 359 cm
5.05. Gewone es (Fraxinus excelsior), vier exemplaren waarvan de dikste 237 cm
5.06. Zwarte els (Alnus glutinosa), zes oude exemplaren
5.07. Zomereik (Quercus robur), 256 cm
5.08. Tamme kastanje (Castanea sativa), 268 cm
5.09. Tamme kastanje (Castanea sativa), 327 cm
5.10. Tamme kastanje (Castanea sativa), 386 cm
5.11. Gewone taxus (Taxus baccata), drie exemplaren waarvan de dikste 159 cm
5.12. Gewone es (Fraxinus excelsior), dubbele stam, waarvan de diktste 243 cm, verhoogd
geplant
5.13. Gewone es (Fraxinus excelsior), 223 cm
5.14. Noorse esdoorn (Acer platanoides), 219 cm
5.15. Varenbeuk (Fagus sylvatica var. heterophylla 'Asplenifolia'), 334 cm, volgens Beltrees het
vijfde dikste exemplaar van zijn soort in Vlaanderen
5.16. Zoete kers
5.17. Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum), 357 cm
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5.18. Robinia (Robinia pseudoacacia), 229 cm
5.19. Bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea'), 443 cm, geënt, sterk aangetast
5.20. Japanse treurhoningboom (Styphnolobium japonicum 'Pendulum'), 91 cm
5.21. Tamme kastanje (Castanea sativa), 321 cm
5.22. Zomerlinde (Tilia platyphyllos), 282 cm
5.23. Zomereik (Quercus robur), 330 cm
Evaluatie
Typologisch goed bewaard ensemble bestaande uit een statige herenwoning van ca. 1847, een
koetshuis annex orangerie van ca. 1865 met gietijzeren toegangshek en een ruime achtertuin die
doormiddel van een bakstenen boogbrugje over de Ziepbeek verbonden is met de voor Rekem
unieke en goed bewaarde laat-landschappelijk parkje aangelegd in de tweede helft van de 19 de
eeuw.
De herenwoning werd beschermd als monument omwille van de historische, meer bepaald
architectuurhistorische waarde: “Gaaf, neoclassicistisch herenhuis uit de tweede helft ven de XIXde
eeuw; lijstgevel met getoogde vensters voorzien van gietijzeren leuningen op de tweede bouwlaag,
en fraai oorspronkelijke houtwerk; mooie deur in neoclassicistische stijl met hardstenen omlijsting,
trap, oorspronkelijk houtwerk en met waaiervormig bovenlicht en oorspronkelijke bel” (verslag
KCML).
De oostelijke rand van de Engelse tuin valt binnen de als monument beschermde archeologische
resten van het Norbertinessenklooster, beschermd omwille van de historische waarde: “als voormalig
hospitaalgebouw dat Gilbert I van Bronkhorst in 1140 schonk aan de gemeenschap van SintCorneliusberg te Luik; hersteld in 1590 en opnieuw vernield in 1610; hersteld door E. Van Lynden en
in 1797 door het Franse bestuur opgeheven en verkocht voor afbraak in 1828” (verslag KCML) en de
historische, meer bepaald archeologische waarde: “als ruïneuze restanten van het voormalige
Norbertinessenklooster” (verslag KCML).
Tuinhistorische waarde: goed bewaard reliëfrijk parkje in landschappelijke stijl uit de tweede helft van
de 19de eeuw aangelegd volgens de toen geldende principes van de landschapsarchitectuur met
onder meer soortenrijke holle gazons, hoger gelegen delen en een verzonken padenstructuur, oudbosvegetaties met stinzenflora en een bomengordel waarvan het merendeel van het bomenbestand
teruggaat tot de aanleg van het park. Voorts enkele bomen met opmerkelijk dendrologisch belang.
Het park is bijgevolg een belangrijke schakel binnen het beschermde stadsgezicht dat van algemeen
belang wordt geacht omwille van de: “uitzonderlijke gaafheid en homogeniteit van het 19de-eeuwse
dorpszicht omringd door een ware groengordel (verslag KCML).”
Waardering
Bovenlokale waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
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aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Gebouwd erfgoed:
-In de toekomst is het aangewezen het schrijnwerk in het bijgebouw en het koetshuis/orangerie
typologische te laten aansluiten bij de oorspronkelijke functies van de gebouwen zodat de hiërarchie
tussen hoofd- en bijgebouw wordt hersteld.
-de dakvlakken blijven gesloten.
Landschappelijke erfgoed:
-Respect voor het oorspronkelijke parkconcept, microreliëf, verdiept liggende paden, concave
gazons, de waardevolle bomen en zichtassen, het op peil houden van het dendrologische belang van
het bomenbestand en het onderdrukken van concurrerende begroeiing.
-Het in stand houden van de soortenrijke vegetatie van de gazons en beboste delen. Voor de gazons
wordt aangeraden om het maairegime te beperken, het maaisel af te voeren, geen bemesting of
sproeistoffen te gebruiken en geen grondbewerkingen uit te voeren. Bemaaiing in de boomspiegel
of de kruinprojectie wordt afgeraden om schade aan het wortelgestel te voorkomen.
-De Bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea'), op het plan aangeduid met nr. 5.19, is sterk
aangetast. Nader onderzoek is wenselijk. Om schade aan het bomenbestand te voorkomen, is een
preventieve controle nuttig. Hierbij is te denken aan een VTA-controle (Visual Tree Assessment), die
in veel gevallen aantastingen en stabiliteitsproblemen aan het licht kan brengen. Dit en andere
onderzoeken kunnen betoelaagd worden met een onderzoekspremie. Op basis van deze studie
kunnen verdere beheersmaatregelen bepaald worden.
-Als waardevolle bomen moeten worden gerooid, kan een ecovelling worden overwogen. Na uitval is
een kwalitatieve heraanplanting noodzakelijk om de dendrologische waarde van het park op peil te
houden. Er wordt gekozen voor bomen die in laat-landschappelijke parken als deze werden
aangeplant. De aanplantingen krijgen voldoende ruimte en er wordt rekening gehouden met het
oorspronkelijke parkconcept (zichtassen, open ruimten, …).
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Volgende erfgoedelementen worden erkend als ZEN-erfgoed (afdelingsoverleg d.d. 19 april 2018):
1. Bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea'), 443 cm, geënt
2. Varenbeuk (Fagus sylvatica var. heterophylla 'Asplenifolia'), 334 cm

Links: de beeldbepalende Bruine beuk in de bomengordel ten zuidwesten van het centrale grasveld.
Rechts: de Varenbeuk, een in dendrologisch opzicht merkwaardige parkboom, deel uitmakend van
de zuidwestelijke bomengordel. Op basis van de gegevensdatabanken van Beltrees is de boom het
vijfde dikste exemplaar van zijn soort in Vlaanderen en hoort hij in die zin bij de kampioenbomen van
zijn soort.
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Beeldmateriaal

Stafkaart van 1933-1936 waarop de Engelse tuin zeer duidelijk zichtbaar is.

Japanse treurhoningboom (Styphnolobium japonicum 'Pendulum').
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Bakstenen brugje met siervazen over de Ziepbeek die toegang geeft tot het laat-landschappelijke
19de-eeuwse park.

Giet- en smeedijzeren poort aan de straat.
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Patersstraat 36: Voormalige kerk van het Minderbroedersklooster

Juridische toestand
Beschermd als M bij M.B. van 28 september 1994
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgesteld bouwkundig erfgoedrelict: ID 1023
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
De fiche van de voormalige kloostertuin is terug te vinden onder Walstraat 22-41.
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Historiek1
In 1707 bouwden de Minderbroeders onder auspiciën van graaf Ferdinand Gobert d’Aspremont –
Lynden een klooster met kerk ten westen van de dorpskern, net buiten de stadspoort. Het
kloosterdomein was van oudsher aan drie zijden omgracht en omvatte naast het klooster en de kerk
ook een Latijnse school , een brouwerij, moestuinen en boomgaarden.
Na confiscatie en openbare verkoop van het klooster in 1797 door de Franse bezetter werden de
gebouwen omgevormd tot woonhuis en boerderij. De kerk werd in gebruik genomen als schuur. In
1840 kochten de paters Norbertijnen van Postel het klooster maar toen zij na zeven jaar hun
goederen in Postel opnieuw konden verwerven, verkochten zij het klooster aan de Minderbroeders.
Op het einde van de 19de eeuw werden de kloostergebouwen nog uitgebreid en een
Portiunculakapel2 aan het koor gebouwd, alsook enkele tuinmuren opgetrokken3. De laatste paters
verlieten Rekem in 2004. Kort daarop werden de kloostergebouwen afgebroken en twee
wooncomplexen in de tuin opgetrokken. Van de voormalige kloostersite resten enkel nog de vroeg
18de-eeuwse kerk - in 2017 omgevormd tot pianobelevingscentrum door Piano’s Maene in
samenwerking met de architecten Verly en Vandecasteele – en de ommuurde tuin met kapel en
enkele relicten uit de religieuze kloostertuin.
Beschrijving4
De voormalige kloosterkerk van de Minderbroeders werd gebouwd tussen 1708 en 1710 en is
opgevat als een eenvoudige, hoog oprijzende zaalkerk van zeven traveeën met driezijdige sluiting in
classicistische stijl, ca. 1892 uitgebreid met een kapel aan het koor5 en naar verluidt in 1914 met een
portaal6. Sobere, noord – zuid georiënteerde baksteenbouw met sporadische verwerking van
Maastrichtersteen, gevat onder een natuurleien zadeldak bekroond door een zeshoekige dakruiter
met ijzeren kruis. De zuidelijke voorgevel op een gecementeerde plint, is uitgewerkt als een
puntgevel, waarvan de geveltop op schouderstukken wordt gemarkeerd door een geprofileerde
waterlijst en bekroond door een smeedijzeren kruis met de lijdenswerktuigen (arma Christi) van
Christus. Zowel de waterlijst, de bolvormige geveltopomlijsting, het ovale oculus met druiplijst en
bewaard houten schrijnwerk met roedeverdeling en de rondboogvormige gevelnis met SintFranciscusbeeld zijn uitgewerkt in Maastrichtersteen. Licht vooruitspringend portaal onder haaks leien
zadeldak met aflijnende houten kroonlijst en getoogde muuropeningen. De met blauwe hardsteen
afgewerkte topgevel en bekronend stenen kruis wordt geopend door een korfboogdeur waarboven
een medaillon in keramiek voorstellende ‘Het zonnelied van Franciscus’. Het medaillon is van de hand
van Achiel Pauwels en werd in 1991 geplaatst7. Vernieuwd schrijnwerk.

VERBOIS, R., Geschiedenis der kerken, kloosters en kapellen van Rekem, Rekem, 1965, p. 171-181:
https://search.arch.be/eac/eac-BE-A0500_117885_DUT en MAESEN M., Sint-Pieter: kloosterkerk der
Minderbroeders, onuitgegeven nota’s, s.d.
2
Portiuncula is een kapel in Assisi (Umbrië) waar de heilige Franciscus van Assisi vaak verbleef en ook overleed.
3
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1896/17.
4
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
5
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1896/17.
6
MAESEN M., Sint-Pieter: kloosterkerk der Minderbroeders, onuitgegeven nota’s, s.d. Het portaal wordt pas
kadastraal geregistreerd in 1964, mutatieschets 17.
1

7

http://www.kerkeninvlaanderen.be/pages/kerk_00140.htm.
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De zwaar verankerde zijgevels zijn afgelijnd door middel van een getrapte baksteenfries; de
getoogde, en aan de onderzijde ingekorte vensters, waarvan enkele gedicht, hebben een hardstenen
lekdrempel en zijn voorzien van voorzetglas. Driezijdig nagenoeg blind koor afgelijnd door
hoekkettingen in Maastrichtersteen en geritmeerd door getrapte steunberen; op het einde van de
19de eeuw verlengd met een kleine kapel van één travee en een driezijdige sluiting onder leien
zadeldakje. Tegen het koor staat een recent Christusbeeld van similisteen.
Aan de oostelijke zijgevel nog een aangepast restant van een verbindingsgalerij van het voormalige
klooster.
Evaluatie
De Minderbroederskerk werd beschermd omwille van de historische waarde: “als enig restant van het
Minderbroedersklooster dat gesticht werd in 1707; in 1710 werd de kerk gewijd. In 1797 opheffing
van het klooster en confiscatie der goederen; in 1840 werden de goederen door de Norbertijnen
aangekocht en heringericht als klooster; in 1847 keren de Minderbroeders terug.” En omwille van de
historische, meer bepaald architectuurhistorische waarde: “sobere bakstenen zaalkerk van zeven
traveeën, met dakruiter en driezijdige koorsluiting.” (verslag KCML).
Waardering
Bovenlokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Op dit moment vloeien privéruimte, openbare ruimte en parking in elkaar over. Het is daarom
wenselijk de voormalige kloosterkerk opnieuw een eigen voortuin / plein te geven als structurerend
element aan de kruising tussen de Patersstraat en Sint Pieter.
Beeldmateriaal

Ongedateerde postkaarten vermoedelijk uit het eerste kwart van de 20ste eeuw: de kerk met
bakstenen afsluitingsmuur is ingesloten door een dorpswinkel en een kloostergebouw (beide
gesloopt in de jaren 1970) en heeft op de linker postkaart nog geen portaal.
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Patersstraat 37

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 1021
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
Stadswoning die omstreeks 18621 werd opgetrokken over een arm van de Ziepbeek die volgens een
mutatieschets van 18872 gedempt werd. Het hoofdvolume bleef sinds de bouw kadastraal
ongewijzigd.
Beschrijving3
Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een rood pannen zadeldak met hanggoot op
houten modillons. De verankerde bakstenen gevel heeft een geprofileerde, gecementeerde plint met
twee keldergaten in een kalkstenen omlijsting. De gevel wordt in de eerste bouwlaag geopend door
rechthoekige muuropeningen - een centrale deur met bovenlicht, hardstenen plattebandomlijsting en
dito treden, geflankeerd door twee vensters met hardstenen latei en dito lekdrempels, beide voorzien
van doken die wijzen op vroegere luiken. De vensters van de bovenbouw zijn licht getoogd en
hebben een hardstenen lekdrempel en dubbel verankerde rollaag. Vernieuwd schrijnwerk naar
oorspronkelijk model.
Evaluatie
Goed bewaard voorbeeld van een stadswoning uit het midden van de 19de-eeuw.
Waardering
Lokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het strekt tot aanbeveling de vensters opnieuw te voorzien van luiken. Het dakvlak blijft gesloten.

Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1862/18.
Idem, mutatieschets 1887/21
3
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
1
2
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Patersstraat 39-41

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde bouwkundige erfgoedrelicten: ID 1022
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
Volgens de inventaris van het bouwkundig erfgoed1 ca. 1850-1860 te dateren neoclassicistisch
ensemble van twee breedhuizen die op de nieuwe rooilijn vlak voor de Ziepbeek opgetrokken
werden maar die door het kadaster pas geregistreerd werden in 18872.
Beschrijving3
Neoclassicistisch gebouwenensemble, gevormd door twee dubbelhuizen die twee bouwlagen onder
een pannen zadeldak met aandak en schild tellen en acht traveeën aan de Patersstraat en twee
traveeën aan Sint-Pieter. De bakstenen lijstgevel is horizontaal geleed door de lage hardstenen plint
met ovale keldergaten, door de registers van rechthoekige vensters met hardstenen lekdrempels en
lateien, en door de houten kroonlijst op klossen. Beide woningen hebben nog hun oorspronkelijke,
identieke dubbele paneeldeur met bovenlicht, voorafgegaan door hardstenen treden en gevat in een
hardstenen omlijsting van neuten en geriemde stijlen onder een hoofdgestel. Duimen in lateien en
lekdrempels op de begane grond wijzen op vroegere luiken. Het schrijnwerk van de vensters werd
vernieuwd naar oorspronkelijk model.
Zichtbare achtergevel, opengewerkt door rechthoekige muuropeningen en mezzaninoventsers onder
de kroonlijst op klossen.
Een houten poort tussen bakstenen pijlers in Sint-Pieter geeft toegang tot de achterliggende tuin.
Evaluatie
Zeer verzorgd ensemble van twee woningen in neoclassicistische stijl die representatief zijn voor de
woningbouw van de gegoede burgerij rond het midden van de 19de eeuw en daardoor een
belangrijke architectuurhistorische waarde hebben. Door de gave staat van bewaring bezit het
ensemble een hoge graad van authenticiteit. Het is bovendien uiterst beeldbepalend door de ligging
op de hoek van de Patersstraat, waar het de visuele beëindiging vormt van het pleinvormige Sint
Pieter.
Waardering
Lokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het strekt tot aanbeveling de vensters opnieuw te voorzien van houten luiken. De dakvlakken blijven
gesloten.

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/20584, geraadpleegd op 17 januari 2018.
Hasselt, Archief van het Kadaster, Rekem, mutatieschets 1887/21.
3
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
1
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Patersstraat 39-41 (rechts), eerste kwart van de 20ste eeuw - Bron: www.erfgoedplus.be.
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Populierenlaan 12

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: de kern van Oud-Rekem: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische
waarde
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Beschrijving
Eengezinswoning uit het derde kwart van de 20ste eeuw, gelegen in een omhaagde tuin aan de
straatzijde afgesloten door een bakstenen muurtje met pijlers en hekwerk.
Evaluatie
De woning heeft geen erfgoedwaarde.
Waardering
Indifferente waarde
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Schijfstraat
Zie het noordwestelijke stadsdeel.
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Sint Pieter: straatbeeld

Historiek
Buiten de oorspronkelijke versterkte stad gelegen straat die in het verlengde ligt van de oost-westhoofdas van Oud-Rekem, gevormd door de Paters- en de Herenstraat. Sint-Pieter - vroeger Groote
Straat genoemd - is breder dan de aansluitende Patersstraat en werd aanvankelijk aan de zuidzijde
begrensd door de Ziepbeek, die pas na de bouw van de zuidelijke straatwand werd gedempt,
waardoor de straat een pleinvormig karakter kreeg, versterkt door de recente rij lindebomen die
aangeplant werd op de grens van de voormalige Ziepbeek.
De

noordelijke

straatzijde

is

schaarst

bebouwd,

gezien

zich

hier

de

tuin

van

het

Minderbroedersklooster uitstrekte. Omstreeks 1850 werd naast de Minderbroederskerk, in de
zuidoostelijke hoek van de voormalige kloostertuin, een woonhuis gebouwd (Sint-Pieter 47). Rond
1895 werd de kapelanie in de zuidwestelijke hoek opgetrokken. Ook de zuidelijke straatzijde kreeg
zijn huidige vorm in de tweede helft van de 19de eeuw toen de open ruimte tussen de vermoedelijk
tot het einde van de 18de of begin van de19de eeuw opklimmende woningen Sint-Pieter 18 en 26
ingevuld werd door verzorgde burgerwoningen met bijhorende dienstgebouwen.
Het pleinvormige Sint-Pieter heeft in de zuidoostelijke hoek een verbindingsweg die naar de
Populierenlaan leidt en waarvan het belendende perceel recent ingericht werd als parking. Tussen de
parking en de weg staat een restant van een dreefvormende populierenrij die recent ingrijpend
gesnoeid werd (zeven exemplaren van de Italiaanse populier (Populus nigra 'Italica') en één
exemplaar van de Populier (Populus sectie Aegiros).
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Beheersdoelstellingen
Typerend voor het straatbeeld is de tegenstelling tussen de weinig bebouwde, noordelijke straatzijde
met open, groen karakter, en de zuidelijke straatzijde die volledig bebouwd is en gekenmerkt wordt
door een quasi gesloten straatwand, hier en daar doorbroken door brandgangen of servitudes die
aan de straatwand een minder massief karakter geven.
Het open en groene karakter van de noordelijke straatzijde is een meerwaarde voor de straat; de
bakstenen tuinmuren van de voormalige kapelanie en van het aanpalend bouwperceel lijnen de
straat af, het overhangende en achterliggende groen biedt ruimte en perspectief. Het is niet
opportuun om nog meer bebouwing toe te staan in de tuin rondom de voormalige kapelanie
(perceel met kadasternummer 681H2). Het perceel ernaast, met kadasternummer 681F2, is altijd
onbebouwd geweest, maar kan bebouwd worden. Het op dat moment geldende bestemmingsplan
blijft van kracht. De bakstenen muur wordt bij voorkeur behouden.
De inplanting van de in de jaren 1970 gebouwde woning, Sint-Pieter 49, doorbreekt de
stedenbouwkundige harmonie van het plein en doet afbreuk aan de onmiddellijke omgeving van de
als monument beschermde Minderbroederskerk. Bij grondige renovatie van de woning of overwogen
sloop, is het aangewezen het bestaande volume te slopen en een nieuw bouwvolume op te trekken
op de rooilijn, aansluitend bij de woning Sint-Pieter 47 en passend qua gabarit en vormgeving. Zo
wordt bouwlijn aan de noordelijke straatzijde hersteld en ontstaat voor het portaal van de
Minderbroederskerk een pleinvormende afsluiting.
De lindebomen in de plantsoenen aan de parkeerzone bezuiden het plein hebben nood aan een
snoeibeurt: hoge voertuigen beschadigen de onderste takken en kunnen op termijn nefast zijn voor
de groei van de boom. Regelmatige snoei is aan te bevelen om de snoeiwonden niet te groot te
maken.
De bestrating is heel lineair opgevat en bevat een amalgaan aan materialen: betonklinkers, kleine
kasseien en asfalt. Een bestrating met een meer historische aard (materiaal en aanleg) zou de
erfgoedwaarde verhogen (zie hoofdstuk 5. Beheersdoelstellingen).
Het ereplein rondom het oorlogsgedenkteken is ingericht met voornamelijk harde, monochrome
materialen. Groenaanplant rondom het gedenkteken, ten minste binnen het vierkante perk maar bij
voorkeur ook daarbuiten, zou het ereplein een zachter karakter geven en meer uitnodigend werken.
Nergens is een rustplaats voorzien. De plaatsing van enkele rustbanken kan contact-bevorderend zijn
en bijdragen tot de beleveniswaarde van de plek, waardoor het ereplein een sociale functie krijgt.
De parking die recent werd uitgebreid langsheen de verbindingsstraat tussen Sint-Pieter en de
Populierenlaan, heeft weinig rekening gehouden met het houtig erfgoed op de site. De populierenrij
ten oosten van de parking werd drastisch gesnoeid (zeven exemplaren van de Italiaanse populier
(Populus nigra 'Italica') en één exemplaar van de Populier (Populus sectie Aegiros) en de
indrukwekkende tamme kastanje (Castanea sativa), 362 cm) - een veteranenboom met kroonreductie
heeft dringend nood aan deskundig onderhoud. De twee wadi’s in de wortelzone zijn nefast voor het
voortbestaan van de boom. De stamvoet van de boom is over een aanzienlijk deel van de omtrek
aangetast, waardoor de boom bijzondere aandacht en opvolging vereist. Een regelmatige
preventieve controle van de boom is gewenst. Hierbij is te denken aan een VTA-controle (Visual Tree
Assessment), die in veel gevallen aantastingen en stabiliteits-problemen aan het licht kan brengen.
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Dit en andere onderzoeken kunnen betoelaagd worden met een onderzoekspremie. Op basis van
deze studie kunnen verdere beheersmaatregelen bepaald worden.
Het groenbeleid uitgewerkt rond het oorlogsgedenkteken, het jeugdhuis en het achterliggend
binnengebied en de parking aan de Populierenlaan dient een geïntegreerde visie te zijn, gekaderd
binnen het herstel van de historische groene gordel rondom de stad zoals verduidelijkt in het
algemeen deel van het beheersplan 5.3.
Als waardevolle bomen moeten worden gerooid, kan een ecovelling worden overwogen. Na uitval is
een kwalitatieve heraanplanting noodzakelijk om het dendrologisch belang van de groenaanleg op
de openbare ruimte op peil te houden.

Waardevolle bomen
0.20. Bomenrij Zomerlinde (Tilia platyphyllos)
0.21. Italiaanse populier (Populus nigra 'Italica'), zeven exemplaren
0.23. Tamme kastanje (Castanea sativa), 362 cm,
0.24. Populier (Populus sectie Aegiros)
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De Tamme kastanje (Castanea sativa) met stamomtrek van 362 cm aan de parking heeft te lijden van
de twee wadi’s gegraven in de wortelzone.
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Sint Pieter: oorlogsgedenkteken

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Beschermd als monument bij M.B. van 22 januari 2014
Vastgesteld bouwkundig erfgoedrelict: ID 1024
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: de kern van Oud-Rekem: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische
waarde
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Historiek
Al snel na het einde van de Eerste Wereldoorlog kreeg de Antwerpse beeldhouwer Frans Huygelen
(1878-1940) de opdracht om een oorlogsgedenkteken te maken voor de gesneuvelde soldaten en
terechtgestelde burgers van Rekem. Het bronzen beeld dat hij maakte van een oprukkende soldaat,
werd gegoten in de Brusselse gieterij Verbeyst. De hardstenen sokkel waarop het beeld geplaatst
werd, draagt naast de namen van gesneuvelde soldaten, gemartelde en terechtgestelde burgers,
ook het opschrift “DEUS TUORUM ME / LITUM / SORS ET CORONA, / PROEMIUM / (S.AMB) / GROET DANKBAAR
WIE / DEN DOOD OM RECHT EN VRYHEID / TARTEN / ZY LEVEN IN GODS SCHOOT/ZIJ LEVEN IN ONS HARTEN”.
Het gedenkteken kreeg een plaats op de hoek van Sint-Pieter op de voorgrond van de tuin van de
voormalige kapelanij, Sint-Pieter 41, en werd geplaatst op een grafkelder waarin in 1919 drie
inwoners van Rekem - Kusters, Segers en Boutsen - begraven werden die sneuvelden voor het
vaderland1. Het gedenkteken werd met de nodige luister ingehuldigd op 20 augustus 1922.
Beschrijving2
Oorlogsgedenkteken, gevormd door een rechthoekige, harstenen sokkel waarop een bronzen beeld
van een oprukkende soldaat, strijdvaardig, met vlag in de rechter en geweer in de linker hand,
gesigneerd “FRANS HUYGELEN” en “FONDERIE VERBEYST/BRUXELLES”. De sokkel met getrapte basis is
voorzien van opschriften. Op de smalle voorzijde: “DEUS TUORUM ME / LITUM / SORS ET CORONA, /
PROEMIUM / (S.AMB) / GROET DANKBAAR WIE / DEN DOOD OM RECHT EN VRYHEID / TARTEN / ZY LEVEN IN
GODS SCHOOT/ZIJ LEVEN IN ONS HARTEN/1914-1918”. Op de zuidelijke zijkant: “DOOD GEMARTELDE
BURGERS / JANSSEN FRANTZ PASTOOR / JANSEN ELISE / EN / DOODGESCHOTEN BURGERS / KUSTERS HENRI /
SEGERS JEAN / HOOGERHEYDE POLYDORE”. Op de noordelijke zijkant: “GESNEUVELDE SOLDATEN / DASSEN
PIERRE / DELISSEN FRANÇOIS / DELWAIDE LEON / COLLEY JOSEPH / COLLEY HENRI / ENGELEN HENRI /
KEMPENEERS JOSEPH / KUSTERS FRANS / LAPIERRE GASTON / MANTELEERS JOSEPH / VANDERHOEVEN
GUILLAUME / WELTERS GUILLAUME / OPSTEYN JOSEPH”. Aan de voet van het gedenkteken werden
herinneringsplaten gelegd ter ere van gesneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog: een granieten
plaat voor grenswachters A. Rowies, M. Habets en J. Segers en een met hardsteen omboorde
hardstenen gedenkplaat voor Hendrik Bemong, Jean Keibeck, Paul Schoenmaeckers, Michel
Schoenmakers en Joseph Stouten.
Het gedenkteken is geplaatst in een vierkant grindperk met Belgische vlag en ligt op een recent
aangelegd ereplein met winterlindes in kubusvorm en Christusdoorn.
Evaluatie
Het oorlogsgedenkteken werd beschermd omwille van zijn historische en artistieke waarde.
“Historische waarde: Het oorlogsmonument ter herdenking van Wereldoorlog I, en bij uitbreiding
van Wereldoorlog 11, een gedenkteken dat op zijn oorspronkelijke plek is gebleven, is een getuige
van de Belgische en Rekemse politieke geschiedenis, en bezit om die reden een belangrijke
historische en documentaire waarde.
Artistieke waarde: Door de nationaal bekende Antwerpse beeldhouwer Frans Huygelen (1878-1940)
ontworpen en in 1922 onthuld gedenkteken, typologisch uitgewerkt als een rechthoekige sokkel met
1

2

MAESEN M., Rekem in oude prentkaarten, Rekem, 1980, ill. 30.
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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bekronend, dynamisch doch elegant gecomponeerd, bronzen soldatenbeeld; rijke symbolentaal,
getuige de prachtige soldatenfiguur, het vaandel, het geweer en de mooie inscripties; symbolen van
moed, oorlogsstrijd, overwinning en vrede.”
Waardering
Bovenlokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het omgevende perk en ereplein zijn ingericht met voornamelijk harde, monochrome materialen.
Groenaanplant rondom het gedenkteken en minimum binnen het vierkante perk zou het ereplein een
uitnodigend en zachter karakter geven. De plaatsing van enkele rustbanken kan bovendien aan het
plein een sociale functie geven.
Beeldmateriaal

Sint-Pieter, Oorlogsgedenkteken, s.d. - Bron: erfgoedplus.
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Sint-Pieter, grafkelder onder het oorlogsgedenkteken, 1919 - Bron: MAESEN M., Rekem in oude
prentkaarten, Rekem, 1980, ill. 30.
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Sint Pieter 14

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: de kern van Oud-Rekem: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische
waarde
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Beschrijving
Nieuwbouwwoning met garage opgetrokken in de voormalige tuin van Sint-Pieter 16.
Evaluatie
De woning met garage heeft geen erfgoedwaarde.
Waardering
Indifferente waarde
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Sint Pieter 16

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: de kern van Oud-Rekem: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische
waarde
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Beschrijving1
Omstreeks 19342 opgetrokken woonhuis met invloeden van het modernisme en de Engelse cottagestijl, opgevat als een vrijstaande woning op quasi L-vormig grondplan, opgetrokken in baksteen met
verwerking van beton. Het geheel wordt getypeerd door geschakelde en in hoogte verschillende
volumes van één en twee bouwlagen onder gecombineerde, kunstleien mansardedaken met hoge
bakstenen schouwen. Kenmerkend is de horizontale geleding van de betonnen plint, de geglazuurde,
roestbruine lekdrempels van de vensters en de wit geschilderde betonnen lateien, kordons en luifels
en de houten kroonlijst op getande consoles die de westzijde van de woning de aanblik van een
cottage geeft. Voorts decoratief gebruik van verticaal geplaatste baksteen voor borstweringen en
hoeken ter hoogte van de eerste bouwlaag. Zijingang onder lessenaarsdak waartegen een niet door
het kadaster gedocumenteerde garage, vermoedelijk daterend uit het laatste kwart van de 20 ste
eeuw. Vernieuwd schrijnwerk.
Omringende tuin met onder meer hagen van taxus en buxus.
Evaluatie
Door haar hoekligging beeldbepalend pand dat, als een van de weinige woonhuizen met
modernistische inslag binnen de afbakening, bijdraagt aan de architectuurhistorische gelaagdheid
van het beschermde dorpsgezicht.
Waardering
Ondersteunende waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
De garage is qua omvang en vormgeving niet aangepast aan de woning. Dit zou op termijn kunnen
verbeterd worden.

1
2

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1934/11.
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Sint Pieter 18: voormalig boerenhuis

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: de kern van Oud-Rekem: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische
waarde
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Beschrijving1
In kern 18de-eeuws, vrijstaand boerenhuis dat op het primitief kadasterplan van 1826 figureert als een
langgerekt volume en in oorsprong één bouwlaag en vier traveeën telde onder een zadeldak. Van die
toestand getuigen nog de rechthoekige deur in (gecementeerde) plattebandomlijsting, de
flankerende rechthoekige vensters en de muurvlechtingen in beide verankerde zijgevels. De voorgevel
- voorzien van een grijs geschilderde, gecementeerde plint - werd vermoedelijk in het midden van
de 20ste eeuw met een halve bouwlaag verhoogd en daar voorzien van smalle vensters met
hardstenen lekdrempel. Allicht dateert de garagepoort onder de betonnen latei en rondboogvormige
Maria-nis uit dezelfde periode. Volledig met grind bedekte voortuin, van het openbaar domein
gescheiden door middel van een lage taxushaag waarachter een in bolvorm gesnoeide taxus.
Evaluatie
Tot de 18de eeuw opklimmend boerenhuis dat door zijn eenvoudige vormgeving en vrijstaand
karakter refereert aan de oorspronkelijke bebouwing in de straat en als dusdanig een belangrijke
getuige is van de basisbebouwing binnen het beschermde dorpsgezicht.
Waardering
Ondersteunende waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Omdat het oorspronkelijke bouwvolume nog enkel afleesbaar is door de westelijke zijgevel en de
garagetravee, is het niet toegestaan de garagetravee te verhogen tot op de kroonlijsthoogte van de
belendende venstertraveeën. Bij vervanging van het schrijnwerk wordt voorkeur te geven aan een
meer historische vormgeving. Bij vernieuwing van het dak wordt een dakbedekking van Vlaamse of
niet geglazuurde, keramische pannen voorzien. Het dakvlak blijft gesloten. Het strekt tot aanbevelen
de voortuin van de woning te vergroenen.

1

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Sint Pieter 20 - woonhuis en voormalige likeurstokerij

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
De bedrijfsgebouwen van de likeurstokerij Senden-Devel zijn samen met de inboedel beschermd als
monument sinds 2 maart 1983.
Vastgesteld bouwkundig erfgoedrelict: ID 1026
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: de kern van Oud-Rekem: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische
waarde
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Historiek
In 1891 werd op een ruim, tot dan onbebouwd perceel - zo blijkt uit het archief van het kadaster 1 een vrijstaande burgerwoning opgetrokken in opdracht van Franz Hubert Senden, postmeester van
Rekem2. In 1903 registreerde het kadaster een uitbreiding van het woonhuis in het verlengde van de
servitude aan de rechter perceelgrens. Op hetzelfde moment verschijnen twee aanpalende
gebouwen op de aanvankelijk vrije tuinruimte ten oosten van de woning. Beide gebouwen hebben
een apart kadastraal nummer - 692C en 692D - en werden gebouwd om dienst te doen als distillerie.
Die moet succes gehad hebben, want amper 7 jaar later, in 19103, werd ze aanzienlijk uitgebreid: het
kadaster registreerde een verdubbeling in omvang in 19114. In 19185 werden in de voorgevel van de
distillerie twee grote poorten ingebracht voor gemotoriseerde voertuigen ter vervanging van paard
en kar. Drie jaar later nam zoon Henri de distillerie van zijn vader over. In 1928 werden beide
dienstgebouwen kadastraal samengevoegd en een jaar later werd de zolderverdieping omgevormd
tot slaapkamers. Allicht dateren de fraaie mansardevensters van het woonhuis uit die periode. De
distillerie hield op te bestaan in 1954. Hoewel aanvankelijk grotendeels verkocht, slaagde Jos
Senden, zoon van Henri, erin de installatie terug te kopen en zo de distillerie opnieuw in te richten
met de oorspronkelijke installatie.
Vandaag is de voormalige distillerie een huismuseum.
Beschrijving6
Ensemble, gevormd door een in 1891 in baksteen opgetrokken burgerwoning met aanpalende,
omstreeks 1903 gebouwde distillerie.
Als dubbelhuis opgevatte burgerwoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder een leien
mansardedak. In sobere neoclassicistische stijl opgetrokken lijstgevel met dubbelhuisopstand,
getypeerd door een ietwat vooruitspringend middenrisaliet - waarin een deur met bovenlicht en
hardstenen omlijsting met oren en neuten - en horizontaal geleed door de grijs geschilderde,
hardstenen plint met afzaat, cordonvormende lekdrempels onder de nagenoeg rechthoekige vensters
met decoratieve, hardstenen sluitsteen en de fraaie houten kroonlijst op modillons met dropmotief.
Mansarde met boven elke travee een houten dakvenster, het middelste afgedekt door een zadeldak
met schild, de buitensten, bekroond door een pseudo-fronton met gestileerde voluutdecoratie.
Smeedijzeren vlaggenstok. Verankerde zijgevels met rondboogvormig zolderraam. Tegen de linker
zijgevel een leiboom.
Bijgebouw van ca. 1903, opgetrokken achter de woning, aan het einde van de servitude langsheen
de westelijke perceelsgrens, en opgevat als een eenlaags bakstenen volume onder een zadeldak met
aan de straatzijde een houten deur en dito laadluik dat de zolderruimte bedient.
Aan de burgerwoning palende, rond 1903 gebouwde distillerie, gevormd door een éénlaags
bakstenen volume onder dubbel dak met nok, parallel aan de straat: een blauw pannen mansardedak
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1892/2.
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1027.
3
Idem.
44
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1911/5.
5
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1027.
6
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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met aandak aan de straatzijde en een achterliggend zadeldak met rode pannen aan de tuinzijde. Als
lijstgevel opgevatte, tweeledige straatgevel: de linker helft gevormd door twee grote, rechthoekige
houten poorten met beglaasd bovenlicht, voorzien van roeden en de rechter helft gevormd door een
rechthoekige

houten

poort

onder

I-ligger

met

roosjes,

geflankeerd

door

twee

kleine

steekboogvensters en getopt door een rechthoekig dakvenster met half beglaasd laadluik onder een
zadeldakje met loden piron. Gevelaflijnende overhoekse muizentandfries en kroonlijst op modillons
met dropmotief. Servitude langsheen de grens met het aanpalende pand Sint-Pieter nr. 22.
Hardstenen stoep voor woning en bedrijfsgebouwen.
Evaluatie
De Likeurstokerij is samen met de inboedel beschermd als monument omwille van de industrieelarcheologische waarde.
De bijhorende, goed bewaarde en daardoor authentieke burgerwoning, in 1891 opgetrokken, is
historisch en functioneel verbonden met de distillerie en draagt als dusdanig bij aan de historische,
de context- en de ensemblewaarde van de likeurstokerij. Typerend voor het geheel zijn de hiërarchie
tussen woonhuis en bedrijfsgebouw, zowel in volume als in architecturale uitwerking.
Waardering
Bovenlokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
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Sint Pieter 22

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: de kern van Oud-Rekem: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische
waarde
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Beschrijving1
Door het kadaster in 18992 opgetekende burgerwoning die op een onbebouwd perceel tegen een
bestaande schuur (Sint-Pieter 24) werd opgetrokken en sindsdien uitwendig ongewijzigd bleef.
Half vrijstaande burgerwoning, opgevat als een dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen
onder een zwart pannen zadeldak tussen aandaken met muurvlechtingen. Gecombineerde trap- en
lijstgevel, gevormd door een brede, risalietvormige venstertravee met trapgevelbekroning en twee
smallere traveeën, afgelijnd door een eenvoudige kroonlijst. Hoewel doorbroken door het
verticaliserende vensterrisaliet en de trapgevel, wordt de gevel getypeerd door de sterke horizontale
belijning van de gecementeerde plint met steekboogvorige keldergaten, de hardstenen lekdrempels
van de vensters, en de gecementeerde kordons en rond de steekboogvensters lopende
schijnbanden. Voorts verzorgd voorkomen door de discrete maar verfijnde detaillering van de
diamantkopvormige sluitstenen boven deur en vensters, de bolbekroning op de trapgevel, de houten
voordeur met spiegels, diamantkoppanelen en bovenlicht met veelkleurig glas-in-lood, de
smeedijzeren balustrades aan weerszijden van de vijf treden tellende trap naar de voordeur en de
smeedijzeren diefijzers voor de beluikte keldergaten. Lichtarmatuur en vlaggenstok boven de deur,
ernaast een smeedijzeren uithangbord met opschrift: “’T ZWART STOOPKE”. Vernieuwd schrijnwerk.
Blinde verankerde zijgevel.
Evaluatie
Zeer verzorgd voorbeeld van een laat-19de-eeuwse burgerwoning met eclectisch vorkomen - de
traditionele

trapgevel

combinerend

met

neoclassicistische

decoratieve

elementen

als

diamantkopmotieven - en een betekenisvol relict van de basisbebouwing aan Sint-Pieter. Door haar
goede staat van bewaring en authentiek karakter draagt de woning bij aan de historische waarde van
het beschermde dorpsgezicht.
Waardering
Lokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het dakvlak blijft gesloten.
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De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1899/13.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Sint Pieter 22

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Sint Pieter 24
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Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Het 19de-eeuwse herenhuis met dienstgebouw, Sint-Pieter 24, is beschermd als monument sinds 28
september 1994
Vastgesteld bouwkundig erfgoedrelict: ID 1027
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: de kern van Oud-Rekem: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische
waarde
Historiek
Omstreeks 18461 werden twee percelen, de nummers 693 en 694, kadastraal samengevoegd tot
perceel 694A. Het perceel dat nummer 693 droeg, was bebouwd en werd bouwrijp gemaakt door
sloop van een bestaande constructie. In 1850 2 verscheen op het perceel, dat aan de noordkant
grensde aan de Ziepbeek, een quasi rechthoekige woning in de noordwestelijke hoek van het
perceel: het woonhuis van Sint-Pieter 24. Zeven jaar later, in 18573, wordt de woning uitgebreid aan
oostelijke zijde met een ietwat naar achterliggend volume. Van dit volume is vandaag uitwendig geen
spoor zichtbaar omdat het in een volgende bouwfase, in 1860, ingekapseld werd in een tweede,
grotere uitbreiding die in het verlengde van de gevellijn van het woonhuis werd gebouwd en zich tot
aan de grens van het toenmalige perceel uitstrekte. Het nieuwe dienstgebouw sloot aan bij het
woonhuis en telde drie traveeën: de poorttravee en de twee traveeën met steekboogvormige
vensters. In een volgende en laatste bouwfase in 18774 werden de twee linker traveeën gebouwd,
aansluitend bij het aanpalende pand Sint-Pieter 26, en verkreeg de dienstvleugel zijn huidige
voorkomen.
Beschrijving5
Interessant samenstel van een burgerwoning met dienstvleugel en achterliggende tuin waarvan de
gebouwen zijn ontstaan tussen 1850 en 1877.
Als breedhuis opgevatte burgerwoning van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een rood pannen
zadeldak met aandak. Verankerde lijstgevel in sober neoclassicistische stijl, getypeerd door de
horizontale lijnen van de hardstenen plint met keldergaten - voorzien van sierlijke diefijzers - , de
registers van rechthoekige vensters met hardstenen latei, dito lekdrempels en houten luiken, en de
houten daklijst. Centraal accent door de dubbele houten deur met bovenlicht, gevat in een
hardstenen platte bandomlijsting en voorafgegaan door twee hardstenen treden. Typerende Svormige ankertjes in de ontlastingsbogen boven de vensters. Vernieuwd schrijnwerk met driekleurig
geometrisch glas-in-lood op de begane grond. Verankerde zijpuntgevel met muurvlechtingen en
schouw.
Aanpalende dienstvleugel (schuur/stalling), opgevat als een langgerekt volume van vijf traveeën en
twee bouwlagen onder een rood pannen zadeldak. Verankerde gevels onder een doorlopende
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1846/12.
Idem, mutatieschets 1850/8.
3
Idem, mutatieschets 1857/18.
4
Idem, mutatieschetsen, 1877/13.
5
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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kroonlijst, opengewerkt door twee brede poorttraveeën en drie traveeën met smalle vensters. de twee
linker traveeën hebben onder de kroonlijst mezzanino-vensters, allicht ter verluchting van de opslagof droogruimte onder het dak. De poorten en de muuropeningen in de linker travee behielden hun
schrijnwerk. De vensters van de middelste traveeën werden vervangen en voorzien van nieuwe luiken.
Evaluatie
Het woonhuis en de dienstvleugel werden als monument beschermd omwille van hun historische,
meer bepaald architectuurhistorische waarde, als dubbelhuis uit de tweede helft van de XIXde eeuw
en dienstgebouw met twee korfboogpoorten. (Verslag KCML)
Typologisch representatief geheel met een kenmerkende hiërarchie tussen het statige en voorname
tweelaagse woonhuis - uitgewerkt als heren/-burgerhuis - waarnaast een eenlaagse schuur- en
stalvleugel die, ondanks haar ruime afmetingen, vormelijk duidelijke ondergeschikt is aan het
woonhuis.
Waardering
Bovenlokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het nog bewaarde historisch passende schrijnwerk van de stal/schuur moet behouden blijven, met
name de poorten, het luik met verluchtingsgaten en raam met roedeverdeling in de linker travee van
de dienstvleugel te behouden. De dakvlakken blijven gesloten.
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Sint Pieter 26: burgerwoning
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Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: de kern van Oud-Rekem: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische
waarde
Beschrijving1
Gebouwenensemble, gevormd door een vermoedelijk tot het begin van de 19de eeuw opklimmend
woonhuis dat samen met een haaks daarbij aansluitende dienstvleugel al figureert op de primitieve
kadasterkaart van 1826 en omstreeks 18482 werd uitgebreid met een dienstgebouw, waardoor het
geheel een U-vormige plattegrond verkreeg.
Als een breedhuis opgevat bakstenen burgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een
rood pannen zadeldak, voorzien van een sobere neoclassicistische lijstgevel met dubbelhuisopstand,
getypeerd door een middentravee met deur en bekronend venster, geflankeerd door twee
venstertraveeën in een spaarveld met getrapte baksteenlijsten onder de houten kroonlijst op
modillons. Horizontale geleding door de gecementeerde plint, de hardstenen lekdrempels en dito
lateien. Houten deur met spiegelboogvormige lijst en getoogd bovenlicht met glas-in-lood onder een
eveneens licht getoogde hardstenen latei. Rechthoekige vensters met vernieuwd schrijnwerk, op de
begane grond nog voorzien van 19de-eeuwse luiken, op de verdieping met nieuwe luiken. De deur
wordt geflankeerd door twee fraai gesnoeide taxussen. Verankerde blinde zijgevel, door middel van
een glad bepleisterde, bakstenen koermuur verbonden met het parallelle dienstgebouw uit 1848.
Eenlaags bakstenen dienstgebouw onder een rood pannen zadeldak met dakvlakvensters, in de
verankerde puntgevel aan de straatzijde geopend door middel van een brede dubbele deur van hout
in een geriemde hardstenen omlijsting met dito trap waarboven een klein rechthoekig zolderraampje,
ogenschijnlijk in een natuurstenen omlijsting onder houten latei. Met uitzondering van de geveltop -

1
2

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1848/20.
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voorzien van muurvlechtingen - volledig wit geschilderd baksteenparement en gecementeerde plint.
Aansluitende bakstenen tuinmuur met metalen poort.
Het verzorgde, over de koer- en tuinmuren hangend groen biedt een meerwaarde voor het
straatbeeld.
Evaluatie
Goed bewaard en typologisch representatief voorbeeld van een 19de-eeuws gebouwenensemble,
gevormd door een burgerwoning met dienstgebouwen en tuin, dat door zijn hoekligging niet alleen
beeldbepalend is maar door zijn authenticiteit de historische en architectuurhistorische waarde van
het dorpsgezicht ondersteunt.
Waardering
Lokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
De dakvlakken blijven gesloten.
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Sint Pieter 28: notabelenwoning met een 19de-eeuws landschappelijk aangelegd park
gekend als ‘De Engelse hof’

1: woonhuis en bijgebouwen:

2: achtertuin: 3de afd., sectie B, 698 B
3: Engelse Hof: 3de afd., sectie B, 1447T
en 1449S.
Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
In de tuin een restant van de als monument beschermde stadsomwalling: M.B. van 28 september 1994
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan, de kern van Oud-Rekem: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
en parkgebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
De notabelenwoning verschijnt voor het eerst op het Primitief Kadasterplan van 1826 en is gesitueerd
net buiten de westelijke stadsomwalling aan de Paterspoort. Het smalle perceel is gelegen in de oksel
van de Ziepbeek (N) en de westelijke stadswal (O) en werd aan de westzijde begrensd door een
veldweg. Het bouwrijp maken van de gronden buiten de stadsomwalling hangt allicht samen met de
sloop van de stadsmuren tussen 1821 en 1836 1. Het haakse bijgebouw aan de achterzijde dateert uit
de tweede helft van de 19de eeuw2, het in oorsprong éénlaagse bijgebouw in het verlengde van het
woonhuis werd ca. 1889 opgetrokken3.
Het bijzonder kleine en smalle tuinperceel wordt ca. 1927 door notaris Delwaide-Vygen uitgebreid met
de aankoop van de helft van de parallel gelegen tuin van Patersstraat 35 – toen nog met stadsgracht
gesaneerd in de jaren 1960 -, en de aankoop van ruim 85 are van de landschappelijke lusttuin ten
zuiden van de stadswal4.
De lusttuin werd in het midden van de 19de eeuw aangelegd door burgemeester Leonardus Lenaerts
bij zijn herenhuis in de Patersstaat 35 en uitgebreid in de tweede helft van de 19de eeuw door zijn
erfgenaam dokter Franciscus Cox – Hanckar. Dit resulteerde in een L-vormige lusttuin van 2 ha 12 are
(perceel 1447O) die zich uitstrekte van de westelijke voetweg nr 32, huidige Sint-Pieter, tot aan het
kanaal5. De 19de-eeuwse landschappelijke aanleg is duidelijk afleesbaar op de stafkaart van 1933-1936
en wordt gevormd door een vijver en open ruimten omgeven door bomengordels waartussen
lusvormige paden slingeren (zie beeldmateriaal onderaan).
Vrij snel na de aankoop in 1927 breidde notaris Delwaide zijn deel van de landschappelijke tuin uit met
een perceel grond aan de zuidkant dat vrij kwam na aanleg van de Populierenlaan. De tuin kreeg een
bijkomend grasveld met bomengordel, een slingerpad en een houtopslagplaats in de zuidoostelijke
hoek. In de jaren 1970 werden enkele beperkte wijzigingen door een tuinarchitect aangebracht, zoals
het omvormen van het eilandje in de vijver tot schiereilandje beplant met bamboe6. De tuin van notaris
Delawaide is in Rekem gekend als ‘De Engelse Hof’.
Beschrijving7
De notabelenwoning met bijgebouw
Gaaf bewaarde vrijstaande notabelenwoning opklimmend tot het eerste kwart van de 19de eeuw.
Opgevat als een symmetrisch dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zwart pannen
zadeldak gevat tussen aandaken met vlechtingen, aan de linkerzijde afgewolfd. Op de nok een
decoratief ijzeren dakruitertje, de luidklok is verdwenen.
Mooi verzorgde wit geschilderde gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen op een hardstenen plint,
horizontaal geleed door de kordons ter hoogte van de lekdrempels en de houten kroonlijst. Geriemde
vensteromlijstingen voorzien van hardstenen lekdrempels en ter hoogte van de begane grond van
Vaststellingsbesluit van de archeologische zone: ‘De historische stadskern van Oud-Rekem’ van 8 maart 2016
(https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11915)
2
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1869/8 en 1879/11.
3
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1890/4.
4
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1928/15 en 1928/25.
5
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1874/14 en 1885/10 en bijhorende legger 223 en Atlas
der Buurtwegen, ca. 1841.
6
Mondelinge informatie van de huidige bewoner notaris Leonard Delwaide
7
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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persiennes. Het schrijnwerk is vernieuwd. Rechthoekige vernieuwde houten paneeldeur met bovenlicht
beschermd door een ijzeren ruitvormige rooster, gevat in een hardstenen plattebandomlijsting op
neuten onder een geprofileerde druiplijst. De ijzeren trekbel bleef bewaard. Twee hardstenen treden
gaan de deur vooraf.
Het aanpalende volume onder zwart pannen afgeschuind zadeldak met omlopende houten bakgoot
bestond oorspronkelijk uit één bouwlaag zoals de bouwnaad aan de zijgevel aantoont en werd op het
kadaster geregistreerd in 18908. Vermoedelijk in de tweede helft van de 20ste eeuw verhoogd en van
de huidige ordonnantie voorzien. De wit geschilderde straatgevel wordt geopend door brede
getoogde vensteropeningen op het gelijkvloers en rechthoekige vensters op de verdieping.
Gelijkaardige vensters in de zijgevel. Aan de voorgevel een mooie, geleide blauwe regen (Wisteria
sinensis).
Rechts van de aanbouw een éénlaagse garage onder plat dak, voorzien van een rechthoekige
paneeldeur met beglaasd bovendeel in een hardstenen plattebandomlijsting en een recente
garagepoort. Aansluitend een halfronde tuinmuur en een taxushaag die de tuin aan de zijde van SintPieter afsluit.
Aan de achtergevel een haakse aanbouw van drie traveeën en anderhalve bouwlaag onder haaks
pannen zadeldak uit de tweede helft van de 19de eeuw. De ordonnantie aan de tuinzijde gaat schuil
achter een veranda9, ter hoogte van de mezzanine getoogde vensters.

De achtertuin en ‘De Engelsen Hof’
De langgerekte achtertuin met hoge taxushaag aan de straat is toegankelijk via een smeedijzeren
pijlpunthek tussen bakstenen pijlers met hardstenen schamppalen ervoor en verkreeg haar definitieve
vorm ca. 1927. De tuin wordt gekarakteriseerd door de goed bewaarde restanten van de 17de-eeuwse
beschermde aarden wal die een aangenaam niveauverschil in de tuin brengt, aan het woonhuis
opgevangen door een hedendaagse tuinaanleg in bakstenen terrassen en trappartijen. Tegen de
oostelijk perceelsgrens die wordt afgebakend door betonnen platen, bevindt zich het grafmonument
van bewoner en oud-burgemeester Willem Peeters en zijn vrouw Maria Cornelia Houben, afkomstig
van het oude kerkhof aan de Groenplaats. Het opschrift luidt: “Bidt voor de zielen / van zal. den heer
/ WILLEM PEETERS / oud-burgemeester / provincie raadslid / en notaris te Reckheim / geb. te
Neeroeteren 3 7bris 1815 / overleden 31 aug. 1900 / en van zal. mevrouw / Maria Cornelia ELISA
HOUBEN / sijne echtgenote / geb. te Reckheim 5 juni 1835 / overleden 13 okt. 1894”. Aan de
straatzijde bevinden zich enkele mooie taxussen.
De door meidoorn omhaagde ‘Engelse Hof’, gevormd door het westelijke deel van het 19 de-eeuwse
parkje in landschappelijke stijl aangelegd door de bewoners van Patersstraat 35, is tot op heden
voortreffelijk bewaard en wordt bijzonder goed onderhouden. Het ontdubbelde lusvormige pad
vertrekt in de noordwestelijke hoek aan de vijver met schiereilandje waar het wordt overschaduwd door

Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1890/4.
Mogelijk vervangt de veranda de serre die werd gebouwd omstreeks 1877: Hasselt, Archief van het kadaster,
Rekem, mutatieschets 1878/11 en bijhorende legger 223.
8
9
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een indrukwekkende Bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea') met een stamomtrek van meer dan
4m. De lusvormige paden omvatten de licht concave soortenrijke gazons die op hun beurt omgeven
zijn door gevarieerde bomengordels waarvan het huidige, voornamelijk inheemse bomenbestand
grotendeels teruggaat tot de aanleg van de tuin: Gewone es (Fraxinus excelsior), Turner’s eik (Quercus
x turneri 'Pseudoturneri'), Bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea'), Tamme kastanje (Castanea sativa),
Veldesdoorn (Acer campestre), Zomerlinde (Tilia platyphyllos) en Robinia (Robinia pseudoacacia). Een
taxusmassief en drie Vaantjesboom (Davidia involucrata var. vilmoriniana) doorbreken het centrale
grasveld aan de noordzijde; een Bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea'), een massief van
rhododendrons en azalea’s en een Westerse magnolia (Magnolia tripetala) aan de zuidkant. In de lente
wordt de tuin gekenmerkt door oud-bosflora met stinzenvegetatie zoals sneeuwklokje, bosanemoon en
voorjaarshelmbloem.
Op de verhoogde zuidelijke zijde van het gazon bevindt een tuinvaas op een hoge kalkstenen sokkel.
Deze staat in de as van de vijver en het herenhuis waartoe het park oorspronkelijk behoorde (Paterstraat
35). Verder komen in het park ook een drietal oude houten zitbanken voor op een gietijzeren onderstel.

Waardevolle bomen
4.01. Gewone taxus (Taxus baccata)
4.02. Gewone taxus (Taxus baccata)
4.03. Gewone es (Fraxinus excelsior), 198 cm
4.04. Turner’s eik (Quercus x turneri 'Pseudoturneri'), 274 cm, volgens Beltrees de dikste van
Vlaanderen
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4.05. Bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea'), 287 cm, geënt
4.06. Tamme kastanje (Castanea sativa), 299 cm
4.07. Tamme kastanje (Castanea sativa), 291 cm
4.08. Bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea'), 433 cm, geënt
4.09. Gewone taxus (Taxus baccata)
4.10. Vaantjesboom (Davidia involucrata var. vilmoriniana), 129 cm, volgens Beltrees top tien in
Vlaanderen
4.11. Veldesdoorn (Acer campestre), 153 cm
4.12. Tamme kastanje (Castanea sativa), 286 cm
4.13. Zomerlinde (Tilia platyphyllos), 215 cm
4.14. Amerikaanse eik (Quercus rubra), 229 cm
4.15. Bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea'), 276 cm
4.16. Bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea'), 267 cm
4.17. Zomerlinde (Tilia platyphyllos), 242 cm
4.18. Robinia (Robinia pseudoacacia), 348 cm
4.19. Zomerlinde (Tilia platyphyllos), 209 cm
4.20. Zomerlinde (Tilia platyphyllos), 254 cm
4.21. Robinia (Robinia pseudoacacia), 292 cm
4.22. Westerse magnolia (Magnolia tripetala)
4.23. Bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea'), 279 cm
4.24. Gewone taxus (Taxus baccata)
4.25. Moerascipres (Taxodium distichum)

Evaluatie
Gaaf bewaarde notabelenwoning uit het eerste kwart van de 19de eeuw met een hoge ensemblewaarde
door het behoud van de dienstgebouwen, de tuin met restanten van de 17 de-eeuwse stadomwalling
afgesloten door een smeedijzeren toegangshek en de 19de-eeuwse landschappelijk aangelegde
lusttuin, gekend als ‘De Engelse Hof’. De fraaie site vormt met al zijn onderdelen een belangrijke
schakel binnen het beschermde stadsgezicht dat van algemeen belang wordt geacht omwille van de:
“uitzonderlijke gaafheid en homogeniteit van het 19de-eeuwse dorpszicht omringd door een ware
groengordel (verslag KCML).”
De achtertuin bewaart nog restanten van de 17de-eeuwse stadsomwalling beschermd als monument
omwille van de historische, meer bepaald militair-geschiedkundige waarde:
“Als getuige van de drievoudige stadsversterking uit 1607, 1625-1630 en 1638” (verslag KCML).
Het betreft hier de enige plaats in Rekem waar de stadswal nog opvallend waarneembaar is in het
landschap.
Tuinhistorische waarde: goed bewaard reliëfrijk parkje in landschappelijke stijl uit de tweede helft van
de 19de eeuw aangelegd volgens de toen geldende principes van de landschapsarchitectuur met
soortenrijke holle gazons, verhoogde partijen, oud-bosflora met stinzenvegetatie en een bomengordel
waarvan het merendeel van het bomenbestand teruggaat tot de aanleg van het park. Voorts enkele
bomen met opmerkelijke dendrologische waarde en historische tuinornament en -meubilair.
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Waardering van de site
Bovenlokale waarde
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Gebouwd patrimonium
-Het dakvlak blijft gesloten.
Landschappelijke erfgoed:
-Behoud van de blauwe regen (Wisteria sinensis) aan de voorgevel.
-Het reliëf van de stadswal in de achtertuin mag niet gewijzigd worden. Het betreft hier de enige plaats
in Rekem waar de stadswal nog opvallend waarneembaar is in het landschap.
-Het behoort tot de mogelijkheden om de oorspronkelijke loop van de Ziepbeek op de site te
suggereren door het tracé aan te geven als een wadi of depressie.
-Respect voor het oorspronkelijke parkconcept, microreliëf, verdiept liggende paden, concave gazons,
historisch tuinornament en -meubilair, de waardevolle bomen en zichtassen, het op peil houden van
de dendrologische waarde van het bomenbestand en het onderdrukken van concurrerende
begroeiing.
-Het in stand houden van de soortenrijke vegetatie van de gazons en beboste delen. Voor de gazons
wordt aangeraden om het maairegime te beperken, het maaisel af te voeren, geen bemesting of
sproeistoffen te gebruiken en geen grondbewerkingen uit te voeren. Bemaaiing in de boomspiegel of
de kruinprojectie wordt afgeraden om schade aan het wortelgestel te voorkomen.
-Om schade aan het bomenbestand te voorkomen, is een preventieve controle nuttig. Hierbij is te
denken aan een VTA-controle (Visual Tree Assessment), die in veel gevallen aantastingen en stabiliteitsproblemen aan het licht kan brengen. Dit en andere onderzoeken kunnen betoelaagd worden met een
onderzoekspremie. Op basis van deze studie kunnen verdere beheersmaatregelen bepaald worden.
-Als waardevolle bomen moeten worden gerooid, kan een ecovelling worden overwogen. Na uitval is
een kwalitatieve heraanplanting noodzakelijk om het dendrologisch belang van het park op peil te
houden. Er wordt gekozen voor bomen die in laat-landschappelijke parken als deze werden
aangeplant. De aanplantingen krijgen voldoende ruimte en er wordt rekening gehouden met het
oorspronkelijke parkconcept (zichtassen, open ruimten, …).
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Volgende erfgoedelementen worden erkend als ZEN-erfgoed (afdelingsoverleg d.d. 19 april 2018):
1. Turner’s eik (Quercus x turneri 'Pseudoturneri'), 274 cm, volgens Beltrees de dikste van
Vlaanderen.

Turners eik of Oostenrijkse eik is een merkwaardige parkboom in dendrologisch opzicht, die deel
uitmaakt van de noordelijke bomengordel. Op basis van de gegevensdatabanken van Beltrees is de
boom het dikste exemplaar van zijn soort in Vlaanderen en hoort hij in die zin bij de kampioenbomen
van zijn soort. Het is een weinig voorkomende, wintergroene en traaggroeiende eik, voor het eerst
gekruist in Engeland door Spencer Turner. De bladeren vallen na de winter wel af bij het uitlopen van
de nieuwe bladeren.
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2. Bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea'), 433 cm, geënt.

1. Vaantjesboom (Davidia involucrata var. vilmoriniana), 129 cm, volgens Beltrees top tien in
Vlaanderen.

Drie exemplaren van de Vaantjesboom. Merkwaardige parkbomen in dendrologisch opzicht, die het
centrale grasveld aan de noordzijde doorbreken. Op basis van de gegevensdatabanken van Beltrees
is de gemeten boom het vijfde dikste exemplaar van zijn soort in Vlaanderen en hoort hij in die zin bij
de kampioenbomen van zijn soort. Het is een weinig voorkomende parkboom met een bijzondere
bloeiwijze: de bloem zelf is paars, maar wordt afgeschermd door twee witte schutbladeren die naar
beneden hangen. Doordat de boom rijkelijk bloeit, lijkt hij vol witte vaantjes of zakdoekjes..
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Beeldmateriaal

De tuinaanleg op de stafkaart van 1933-1936.

Grafsteen van de bewoners Willem Peeters-Hauben

Tuinbank met gietijzeren pootjes.
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Zicht op de beschermde 17de-eeuwse stadswal

De Engelse Hof met ‘vista’ naar het oosten.

De vijver.
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Smeedijzeren poort tussen bakstenen pijlers en bewaarde schamppalen aan de straatzijde.
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Sint Pieter 41: voormalige kapelanie of onderpastorie

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgesteld bouwkundig erfgoedrelict: ID 1028
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: de kern van Oud-Rekem: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische
waarde
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Historiek
De kapelanie werd in 1895 geregistreerd op het kadaster op een zeer ruim perceel ten westen van
het Minderbroedersklooster dat vóór de Franse Revolutie deel uit maakte van het kloosterdomein1.
De ruime aanbouw aan de linkerzijde en het vrijstaande volume in de tuin werden in een
gelijkaardige stijl als de kapelanie opgetrokken in het begin van de 21ste eeuw in functie van de
bestemming tot brasserie en feestzaal. Allicht werden toen ook de overgedimensioneerde
dakkapellen in het dak van de kapelanie toegevoegd.
Beschrijving2
Vrijstaande burgerwoning van de straat afgesloten door een bakstenen muur met betonnen
dekstenen, een smeedijzeren grille op een laag bakstenen muurtje met hardstenen deksteen en een
smeedijzeren vleugelpoortje tussen rondboogvormig verbonden spijlen als hekpijlers.
De ronde bakstenen muur en het hekwerk ter hoogte van het oorlogsmonument en de
Boomgaardstraat zijn van recente datum.
Verzorgd breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een vernieuwd zwart pannen
zadeldak met twee schoorstenen en drie recent toegevoegde, overgedimensioneerde dakkapellen
onder zadeldak met bekronende piron. Bakstenen lijstgevel met dubbelshuisopstand getypeerd door
een middenrisaliet en hoekpilasters en afgelijnd door een houten kroonlijst op klossen met
dropmotief. De getoogde vensters met hardstenen lekdrempels worden geaccentueerd door een
bakstenen omlijsting met oren en een hardstenen geprofileerde sluitsteen. De ijzeren parapets
werden later toegevoegd. Vernieuwd T-schrijnwerk. Rondboogvormige keldergaten gevat in een
rechthoekig Maaskalkstenen omlijsting. Bewaarde rechthoekige vleugeldeur met getoogde bovenlicht
gevat in een vereenvoudigde Maaskalkstenen entablementomlijsting met oren en sluitsteen
voorafgegaan door enkele treden waarop een ijzeren leuning. Verankerde achtergevel geopende
door getoogde muuropeningen; op een getoogd zoldervenster na blinde zijgevels.
In de tuin zijn enkel een indrukwekkende laagvertakte haagbeuk (Carpinus betulus) en een zomereik
(Quercus robur) te vermelden.

Waardevolle bomen
12.01. haagbeuk (Carpinus betulus)
12.02. zomereik (Quercus robur)

1

2

Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1895/5.
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Evaluatie
De voormalige kapelanie is een goed bewaard, representatief voorbeeld van een verzorgde
burgerwoning van het einde van de 19de eeuw met een hoge ensemblewaarde door de bewaarde
omringende tuin en de tuinmuur met smeedijzeren hekwerk. In functie van de bestemming tot
brasserie en feestzaal werden echter nieuwe gebouwen in de tuin opgetrokken die tweemaal de
footprint van de kapelanie hebben en - hoewel éénlaags - afbreuk doen aan de erfgoedwaarde van
de tuin en aan de vroegere grandeur van de kapelanie. De toevoeging van de dakkapellen is een
spijtige ingreep gezien ze overgedimensioneerd zijn en dakkapellen bovendien in Oud-Rekem op
19de-eeuwse gebouwen niet voorkomen.
Waardering
Lokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Verdere nieuwbouw in de tuin is af te raden. Behoud van de twee waardevolle bomen in de tuin.
Beeldmateriaal

Bron: www.erfgoedplus.be.
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Detail van het smeedijzeren hekwerk.

De oude laagvertakte Haagbeuk (Carpinus betulus) en een Zomereik (Quercus robur).
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Sint Pieter 41A: jeugdhuis en achterliggend binnengebied

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: de kern van Oud-Rekem: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische
waarde
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Beschrijving1
Omstreeks 19632 opgetrokken jeugdhuis, opgevat als een éénlaagse constructie onder plat dak,
gelegen op een ruim, vandaag braakliggend terrein dat ooit deel uitmaakte van de tuin van het
Minderbroedersklooster. De voorzijde van het terrein is verhard en ingericht als parking. De achterste
helft is een soortenrijk grasveldje.
Evaluatie
Vanop de straat gezien, heeft het terrein heeft een sterk stenig karakter. Het achterste deel dat
momenteel grasveld is, lijkt functieloos.
Waardering
Indifferente waarde.
Beheersdoelstellingen
Gedeeltelijke vergroening van de verharde zone lijkt aangewezen, net zoals de verwijdering of op zijn
minst de ingroening van de afvalcontainers.
Er is een recht van doorgang notarieel vastgelegd, over het perceel met kadasternummer 681L2 naar
de achterzijde van het bouwperceel met kadasternummer 681F2. Dit biedt als voordeel dat het
bouwperceel 681F2 langs de achterzijde kan ontsloten worden.
Het is aangewezen om een globale visie uit te werken voor de totaliteit van dit binnengebied, met
name het jeugdhuis, de verharde zone, de toegang tot het bouwperceel (kadasternummer 681F2) en
het achterliggende grasveld. De visie moet gekaderd worden binnen het herstel van de historische
groene gordel rondom de stad en van het binnengebied zoals verduidelijkt in het algemeen deel van
het beheersplan 5.3.

1
2

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1963/15.
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Sint Pieter z.nr. (tussen 41 en 47): bouwperceel met muur

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: de kern van Oud-Rekem: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische
waarde
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Historiek
In het midden van de 19de eeuw registreerde het kadaster een langgerekt volume, gevormd door een
dorpswoning (vandaag Sint-Pieter 47) met aanpalend handelspand (op het perceel van het huidige
nr. 49) , aan de westzijde - links van de dorpswoning - vergezeld van een tuinperceel 1. Vermoedelijk
werd de tuin al vrij snel aan de straatzijde afgebakend door een bakstenen muur zoals postkaarten uit
het begin van de 20ste eeuw tonen (zie ook Sint-Pieter 47 en 49). De huidige perceelsgrenzen van de
tuin werden in 1978 geregistreerd2.
Beschrijving3
De voormalige tuin van nr. 47 is van de straat gescheiden door een licht getrapte bakstenen muur
met gecementeerde dekstenen die minstens opklimt tot de tweede helft van de 19de eeuw. Er is
geen specifieke tuinaanleg aanwezig. De grootste bomen bevinden zich aan de westelijke rand en
bestaan onder meer uit grove den, fijne spar en een notenboom; centraal is een breed uitgegroeide
hazelaar nog te vermelden.
Evaluatie
De bakstenen muur is een representatief voorbeeld van de wijze waarop sier- en nutstuinen in de
19de en de eerste helft van de 20 ste eeuw werden afgesloten van het openbaar domein. Ze vormden
een beeldbepalend en structurerend element in het straatbeeld en het vaak overhangend groen dat
in de straat zichtbaar was, droeg bij tot de beeldkwaliteit van hetzij smalle straten in stadskernen of zoals hier het geval - ruimere straten en pleinen met representatieve(re) bebouwing. Als dusdanig
getuigt het perceel aan Sint-Pieter niet alleen van een historische grondgebruik en van een
stedenbouwkundige kwaliteit maar zijn ze ook illustratief voor de afwisseling tussen bebouwde en
open percelen die 19de-eeuwse kernen typeren en in Oud-Rekem uitzonderlijk goed bewaard bleven,
zo getuige het beschermingsbesluit.
Waardering
Begeleidende waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken geniet
de voorkeur. In geval van behoud kunnen werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan
erfgoedelementen in aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat
moment geldende wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend
Erfgoed.
Het perceel mag bebouwd worden cfr. de mogelijkheden van het op dat ogenblik geldende
bestemmingsplan. De voorkeur gaat uit naar een bebouwing die er in slaagt de tuinmuur te
behouden. Een doorgang door de muur, voor toegang vanuit Sint-Pieter behoort tot de
mogelijkheden. Het uitgangspunt van bebouwing op perceel 681F2 primeert op eventueel
andersluidende bepalingen over het bebouwingsbeleid in het algemeen deel van het beheersplan.

Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1850/7.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1978/13.
3
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
1
2
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Sint-Pieter 47-49, met aanpalende nutstuin - Bron: www.erfgoedplus.be.

Sint-Pieter 47-49 met aanpalende nutstuin, ca. 1950? - Bron: www.erfgoedplus.be.
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Sint Pieter 47: 19de-eeuwse dorpswoning

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: de kern van Oud-Rekem: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische
waarde
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Historiek
De dorpswoning met aangrenzend tuinperceel werd in 1850 als bedrijfsgebouw geregistreerd op het
kadaster1 als uitbreiding van een woning die een vijftal jaar eerder was gebouwd op een uitgestrekt
perceel met een hoogstamboomgaard ten westen van het Minderbroedersklooster. Als het goed in
1878 aan de kerkfabriek wordt geschonken is de tuin reeds aan de straatzijde afgebakend door een
bakestenen muur2. Ca. 1893 wordt het geheel omgevormd tot een woning en een handelspand dat
in het begin van de 20ste eeuw gekend was als dorpswinkel en bakkerij Kuypers-Leenders3. Omstreeks
1938 werden de woning en de winkel grondig gerenoveerd waarbij onder meer het zadeldak werd
vervangen door een mank zadeldak met dakkapellen4. Postkaarten uit de eerste helft van de 20ste
eeuw (zie beeldmateriaal achteraan) tonen de toestand voor en na de verbouwing. De dorpswinkel
annex bakkerij werd in 1976 gesloopt en vervangen door een eengezinswoning (zie Sint-Pieter 49)5.
Beschrijving6
Heden vrijstaande dorpswoning in kern opklimmend tot het midden van de 19de eeuw en verbouwd
tot woning ca.1893, in oorsprong deel uitmakend van een groter geheel waarvan de voetprint aan de
rechterzijde nog zichtbaar is in het lage bakstenen tuinmuurtje. Onderkelderd dubbelhuis van drie
traveeën en één bouwlaag onder een mank mansardedak met twee rechthoekige dakkapellen onder
plat dakje, de natuurleien zijn recent vernieuwd. Verankerde baksteenbouw op een gecementeerde
plint waarbij de straatgevel met getrapte bakstenen fries is opengewerkt door rechthoekige
muuropeningen onder brede hardstenen lateien. De vensters met hardstenen lekdrempel bewaren de
oorspronkelijke drieledige luiken waarvan het bovenste deel is uitgewerkt als een persienne. De deur
wordt voorafgegaan door twee hardstenen treden. Het schrijnwerk is vernieuwd. De linkerzijgevel
heeft een rechthoekig zoldervenster onder een houten latei met rondboogvormig ontlastingboogje;
de rechterzijgevel is gecementeerd.
Aan de linkerzijde een eenvoudig pijlpunthek – ter vervanging van de originele houten vleugelpoort tussen hoger opgetrokken bakstenen pijlers waarvan de linker doorloopt in de aansluitende 19deeeuwse licht getrapte tuinmuur onder betonnen dekstenen (zie ook Sint-Pieter z.nr).
Evaluatie
Goed bewaarde, representatieve dorpswoning uit het midden van de 19de eeuw die bijdraagt tot de
authenticiteit van het dorpsgezicht.
Waardering
Lokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in

Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1845/19 en 1850/7.
Idem, mutatieschets 1879/25.
3
Idem, mutatieschets 1893/8.
4
Idem, mutatieschets 1939/11.
5
Idem, mutatieschets 1977/55.
6
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
1
2
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aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Behoud van de gecementeerde plint. Gecementeerde plinten zijn typisch voor eenvoudige 19 deeeuwse dorpswoningen en vertellen iets over de maatschappelijke positie van de toenmalige
bouwheer die aan zijn woning hetzelfde cachet wilde geven als de ‘rijkere’ woningen met hardstenen
plinten maar zich tevreden moest stellen met de goedkopere cementering. Het aanbrengen van
hardstenen plinten doet aldus afbreuk aan de authenticiteit en herkenbaarheid van dergelijke
dorpswoningen.
Bij vernieuwing van het schrijnwerk wordt bij voorkeur terug gegrepen naar de historisch situatie: Tvensters met zesvlakverdeling en een schijfmotief in het bovenlicht ter hoogte van de roede.
Beeldmateriaal

Sint-Pieter 47-49, s.d. - Bron: www.delcampe.net
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Sint-Pieter 43-49, s.d. - Bron: www.erfgoedplus.be

Sint-Pieter 43-49, ca. 1950? - Bron: www.erfgoedplus.be
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Sint Pieter 49

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: de kern van Oud-Rekem: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische
waarde
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Historiek
De vrijstaande eengezinswoning werd in het derde kwart van de 20 ste eeuw gebouwd in de tuin van
een handelspand dat rond 1900 gekend was als dorpswinkel en bakkerij Kuypers-Leenders. De
winkel werd samen met de aanpalende dorpswoning en een tuin in het midden van de 19de eeuw
geregistreerd op het kadaster1 op een uitgestrekt perceel met hoogstamboomgaard ten westen van
het Minderbroedersklooster dat vóór de Franse Revolutie tot het kloosterdomein behoorde. Ca. 1977
wordt het handelspand gesloopt en vervangen door een achterin geschoven eengezinswoning2
waarbij de plint van het gesloopte volume als tuinmuurtje bewaard bleef.
Beschrijving3
De footprint van de gesloopte dorpswinkel bleef bewaard als verharde voortuin voor de huidige
woning en de plint van het vroegere gebouw doet dienst als bakstenen tuinmuurtje.
Evaluatie
Het nieuw gebouwde pand is qua inplanting en vormelijk niet geïntegreerd in het straatbeeld en
heeft geen erfgoedwaarde.
Waardering
Indifferente waarde.
Beheersdoelstellingen
Het strekt tot aanbeveling dat bij een eventuele nieuwbouw de rooilijn van nr. 47 wordt gevolgd
zodat er opnieuw een voorplein kan gecreëerd worden vóór de voormalige kloosterkerk. Tevens
dient het volume, het gabarit en het materiaalgebruik in overeenstemming te zijn met het
bescheiden karakter van de aanpalende dorpswoning nr. 47.

Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1850/7.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1977/55
3
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
1
2
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Beeldmateriaal

Sint-Pieter 43-49, s.d. - Bron: www.erfgoedplus.be

Sint-Pieter 49, s.d. - Bron: www.delcampe.net
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Walstraat straatinleiding en nrs. 2,4; 7,9,11; 13,15; 17-19; 23-25; 27
Zie het noordwestelijke stadsdeel.
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Walstraat 22-42 en Boomgaardstraat 2:
Voormalige kloostertuin van de Minderbroeders

Voormalige kloostertuin: 3de afd., sectie B, 685B2, 685C2,
685L2, 685M2, 685N2 en 685T

Juridische toestand
Beschermd als M bij M.B. van 28 september 1994: in de noordoostelijke hoek restanten van de
voormalige stadsomwalling
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan, de kern van Oud-Rekem: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische
waarde
De bespreking van de voormalige kloosterkerk is terug te vinden onder Patersstraat 36.
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Historiek
In 1707 bouwden de Minderbroeders onder auspiciën van graaf Ferdinand Gobert d’Aspremont –
Lynden een klooster met kerk ten westen van de dorpskern, net buiten de stadspoort. Het
kloosterdomein besloeg de volledige oppervlakte tussen de huidige Sint-Pieter, Boomgaardstraat,
Leon Hermanslaan en de Walstraat en was met uitzondering van Sint-Pieter aan alle zijden omgracht.
Naast de kloostergebouwen en de kerk omvatte het domein ook een Latijnse school , een brouwerij,
moestuinen en boomgaarden. Na confiscatie en openbare verkoop van het klooster in 1797 door de
Franse bezetter werden de gebouwen omgevormd tot woonhuis en boerderij. Als de paters
Norbertijnen van Postel het klooster in 1840 aankopen, blijven zij slechts zeven jaar waarna de
Minderbroeders terugkeren. Het aangrenzende westelijke perceel dat oorspronkelijk tot de 17deeeuwse kloostersite behoorde, was in het midden van de 19de eeuw een ruime boomgaard die ca.
1855 opgesplitst werd. Pas op het einde van de 19de eeuw verwerven de paters het grootste en
meest noordelijke deel waarrond zij in 1891-1892 een kloostermuur bouwden1.
De topografische kaarten van 1872, 1890 en 1933-1936 tonen een klein kerkhofje achter de
noordelijke tuinmuur en gracht waar volgens mondelinge informatie van notaris L. Delwaide niet
enkel paters maar ook notabelen van het dorp begraven werden. Wanneer het kerkhofje gesaneerd
werd, kon niet achterhaald worden.
Zowel postkaarten uit de eerste helft van de 20ste eeuw als nog enkele bewaarde relicten tonen aan
dat de tuin vermoedelijk rond de eeuwwisseling – geheel in de toenmalige traditie van kloostertuinen
–werd ingericht als een combinatie van nutstuin en religieuze thematuin. De centrale door een
padenkruis ingedeelde nutstuin was aan de oost- en zuidkant omgeven door fruit- en notenbomen
en aan de west- en noordzijde door een gevarieerde, landschappelijk aangelegde bomengordel
waartussen een slingerpad leidde naar onder meer een Lourdesgrot, een grote kapel, een calvarie en
meerdere kleinere staak- en muurkapellen (zie beeldmateriaal achteraan).
De laatste paters verlieten Rekem in 2004. Kort daarop werden de kloostergebouwen afgebroken en
een hotel en twee wooncomplexen in de tuin opgetrokken (2005 - 2013). Op enkele uitzonderingen
na werden alle bomen gerooid. De lindendreef bleef behouden.
Beschrijving2
De voormalige kloostertuin is nagenoeg volledig afgesloten door een bakstenen muur van eind 19de
eeuw onder recente betonnen dekstenen en bevat aan de oost- en westzijde steunberen onder
metalen ‘kapjes’. De oorspronkelijke iets achterin gelegen oostelijke toegangspoort onder leien
schilddak dateert vermoedelijk uit het tweede kwart van de 20 ste eeuw; de poort is vervangen door
een enkele deur. Een tweede later aangebrachte toegang bevindt zich aan de Boomgaardstraat. Het
toegangshek tussen bakstenen pijlers getopt door geprofileerde hardstenen dekstenen is verdwenen.
Rechts ervan een rondboogvormige heiligennis met gecementeerde omlijsting, ingewerkt in de
kloostermuur. Aan de tuinzijde bleef een restant van een Sint-Franciscusbeeld onder betonnen luifel

VERBOIS, R., Geschiedenis der kerken, kloosters en kapellen van Rekem, Rekem, 1965, p. 185 en infobord van
de gemeente. De kloostermuur ten zuiden van de tuin en links van de doorgang naast de kerk worden op het
kadaster geregistreerd in 1896, mutatieschets 17.
2
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
1
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geflankeerd door coniferen bewaard. Het beeld is vervangen door een houten gekruisigde Christus
(zie beeldmateriaal).
Ten gevolge van het nieuwbouwproject werd het reliëf op het ganse terrein (inclusief het als
monument beschermde noordwestelijke bastion van de stadsomwalling) gewijzigd en de
noordwestelijke bomengordel nagenoeg volledig gekapt. De reden waarom de sfeervolle
kloostertuin gans werd weggevaagd is niet duidelijk. De huidige tuin met een aantal jonge
aanplanten biedt een vrij troosteloze aanblik maar bezit in zijn huidige – meer verharde – aanleg
reminiscenties aan de voormalige kloostertuin (zie luchtfoto’s achteraan). In de moestuin met
kruisvormig padenpatroon zijn de groentebedden vervangen door gazons en refereert het slingerpad
ten westen en noorden naar de landschappelijk aangelegde bomengordel. Slechts enkele bomen
van de vroegere kloostertuin bleven bewaard: een Zilveresdoorn (Acer saccharinum), een Gewone
esdoorn (Acer pseudoplatanus), twee Zomerlindes (Tilia platyphyllos) en een Robinia (Robinia
pseudoacacia) en voor het woonblok een okkernoot (Juglans regia). Een bakstenen staakkapel met
Sint-Franciscusbeeld en een bakstenen voetstuk van een verdwenen kapel herinneren samen met de
betreedbare kapel in Boomgaardstraat 2 nog aan de religieuze thematuin.
Parallel aan de oostelijke tuinmuur een fraaie gekandelaarde lindendreef (Tilia platyphyllos) bestaande
uit twee rijen van 10 oude zomerlinden voorafgegaan door 8 jonge aanplanten. De reliëfwijziging ten
gevolge van het nieuwbouwproject heeft men getracht op te lossen door een uitsparingen rond elke
boom te creëren, opgevuld met grote keien die beluchting en water doorlaten.
Rondom de grenzen van het domein werden een groot aantal jonge bomen geplant. Hierdoor zal op
termijn de tuin ook visueel afgescheiden worden van het zuidelijke deel aan de Boomgaardstraat 2
en verliest de betreedbare kapel alle historische context.
Het zuidelijke gedeelte van de voormalige kloostertuin wordt ingenomen door het hotel ‘De
Boomgaard’, is nagenoeg volledig verhard en door een draadafsluiting afgescheiden van de rest van
de tuin. Enkel een in slechte conditie verkerende Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) en een
opengewerkte bakstenen kapel van één travee met driezijdige sluiting onder een overkragend leien
zadeldak aan de noordzijde afgewerkt met windborden en een wit bepleisterd interieur voorzien van
drie spitsboognissen waarin gepolychromeerde Heilige beelden, herinneren aan de vroegere
kloostertuin.
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Waardevolle bomen:
1.01. Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), restant van vroegere kloostertuin, zeer slechte
conditie door onoordeelkundige snoei en de heraanleg van het park
1.02. Okkernoot (Juglans regia), restant van vroegere kloostertuin, slechte conditie door
onoordeelkundige snoei en ophoging wortelzone
1.03. Zilveresdoorn (Acer saccharinum), 266 cm, restant van vroegere kloostertuin
1.04. Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), restant van vroegere kloostertuin
1.05. Zomerlinde (Tilia platyphyllos), restant van vroegere kloostertuin
1.06. Zomerlinde (Tilia platyphyllos), 217 cm, restant van vroegere kloostertuin
1.07. Robinia (Robinia pseudoacacia), 90 cm, restant van vroegere kloostertuin
1.08. Zomerlinde (Tilia platyphyllos), lindendreefje, 203 cm (dikste exemplaar). De wortelzone is
gedeeltelijk opgehoogd met uitsparing rond de stam, sommige bomen hebben hier duidelijk
last van
Evaluatie
De voormalige kloostertuin van de Minderbroeders heeft een evidente historische waarde als
wezenlijk onderdeel van de kloostersite, opgericht in 1707 op vraag van graaf Ferdinand Gobert
d’Aspremont – Lynden, heer van Oud-Rekem.
De tuinhistorische waarde: als het kloosterdomein in het midden van de 19de eeuw terug in bezit komt
van de Minderbroeders richtte zij op het einde van de 19de- begin 20ste eeuw geheel in de
toenmalige traditie de kloostertuinen in als een combinatie van enerzijds een nutstuin - met een
moestuin en boomgaard - en anderzijds een siertuin met landschappelijk aangelegde religieuze
thematuin opgesmukt met onder meer een Lourdesgrot, een calvarie, muur- en staakkapellen en een
betreedbare kapel. De kloostertuin is bijgevolg een belangrijke schakel binnen het beschermde
stadsgezicht dat van algemeen belang wordt geacht omwille van de: “uitzonderlijke gaafheid en
homogeniteit van het 19de-eeuwse dorpszicht omringd door een ware groengordel (verslag KCML).”
In de noordoostelijke hoek bevinden zich ondergronds restanten van de stadsomwalling beschermd
als monument omwille van de historische, in casu militair-geschiedkundige waarde: “als getuige van
de drievoudige stadsversterking uit 1607, 1625-1630 en 1638” (verslag KCML).
Het is jammer dat de kloostertuin die tot enkele jaren geleden (ca. 2011) nagenoeg intact bewaard
bleef en wezenlijk deel uit maakte van de groengordel rond Oud-Rekem zo sterk is aangetast. De
recente tuinaanleg heeft niet enkel het tuinhistorische karakter en de kwaliteit van de site aangetast,
maar vormt door de reliëfwijziging ook een gevaar voor het voortbestaan van de oudere bomen.
Waardering
Ondersteunende waarde.
Beheersdoelstellingen
-Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
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Walstraat 22-42
-De reliëfwijziging van het terrein kan een gevaar betekenen voor het voortbestaan van de oudere
bomen. Het lindendreefje (nr. 5) en de notenboom (nr. 6) moeten zeker gemonitord worden.
-Bij uitval wordt geadviseerd bomen met dendrologisch belang aan te planten, passend in de
tijdsgeest van de religieuze landschapstuin. In de lindendreef wordt geopteerd voor een individuele
vervanging van uitgevallen bomen van een vrij groot, passend formaat.
-De huidige tuinaanleg heeft door haar referenties aan de vroegere kloostertuin een zeker potentieel
in zich tot verbetering. De bomengordel aan de noordwestelijke zijde kan hersteld worden door het
aanplanten van diverse bomen met dendrologisch belang passend in de tijdsgeest van de religieuze
landschapstuin. Er kan overwogen worden (delen van) de gazons opnieuw om te vormen tot
nutstuinen in de vorm van moestuintjes die naast het herstel van het historisch gebruik ook de sociale
cohesie ten goede zullen komen.
-De jonge aanplanten - 11 bomen - aan de westelijke grens versterken de tweedeling tussen de tuin
van Walstraat 22-42 en Boomgaardstraat 2. Er dient echter een oplossing gezocht om de historische
en inhoudelijke band tussen beide (visueel) te herstellen door onder meer de verwijdering van de
draadafsluiting tussen beide eigendommen en een doordachte groenaanleg aan te brengen.
-Er dient een meer gepaste oplossing gezocht voor de ijzeren bareel aan de noordzijde van de tuin.
Boomgaardstraat 2
Het is wenselijk om de omgeving van het hotel en de kapel opnieuw te vergroenen en de historische
en inhoudelijke band met de kloostertuin (visueel) te herstellen door onder meer de verwijdering van
de draadafsluiting tussen beide eigendommen.
Volgend erfgoedelement wordt erkend als ZEN-erfgoed (afdelingsoverleg d.d. 22 maart 2018):

1. Kapel in de voormalige tuin van het Minderbroedersklooster - Boomgaardstraat 2
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Beeldmateriaal

N

N

De kloostertuin voor 2011 (links) en in 2017 (rechts) - Bron: www.bing.com (links) en
www.google/maps, (rechts).

Grondplan ca. 1800 – Bron: infobord.

Verdwenen calvarie ingewerkt in de kloostermuur
Bron: website erfgoedplus)
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Postkaarten en oude foto van de sier- en nutstuin, 20ste eeuw – Bron: website erfgoedplus

Walstraat, kloostermuur
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Westelijke tuinmuur.

Restant van een sokkel en een deksteen in de tuin.

Elementen die verwijzen naar de religieuze thematiek in de voormalige kloostertuin.

De Zomerlindendreef en de okkernoot bevinden zich in een slechte conditie door onoordeelkundige
snoei en ophoging van de wortelzone.
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Noordwestelijk stadsdeel
Met het noordwestelijk stadsdeel wordt het gebied ten noorden van de Patersstraat bedoeld,
begrensd door de Walstraat aan de west- en noordzijde en door de Schijfstraat aan de oostzijde.
Historiek1
Het noordwestelijk stadsdeel behoort tot de stadsuitbreiding van 1625-1630 ontwikkeld door graaf
Ernest d'Aspremont-Lynden, die in navolging van zijn vader de heropbouw van Rekem verder zette.
Naast de restauratie van de oude stad en de bestaande muren, omringde hij ook de volledige
stadsuitbreiding door stadsgrachten en een verdedigingsmuur. Tot dan waren de wal en enkele
huizen naast de pastorie de enige bebouwde plaatsen en werd de ruimere omgeving van het kasteel
naar verluidt ingenomen door slechts een viertal boerderijen, akkers, weiden en tuinen. De nieuwe
stadsgrachten legden de ‘brakke’ gronden droog waardoor het gebied bouwrijp kon gemaakt
worden en straten aangelegd in een dambordpatroon wat correspondeerde met het toenmalige
renaissancistische gedachtengoed2.
In 1638 bouwde graaf Ferdinand een bijkomende
verdedigingsmuur met gracht die de omwalde
stad van noord naar zuid in twee deelde, voorzien
van een stadspoort tussen de huidige Herenstraat
en de Patersstraat. Van deze nieuwe stadswal gesitueerd ten oosten van de huidige Schijfstraat
tot aan het huis ‘De Hoek’ (Engelenstraat 14) -, zijn
tot op vandaag muurfragmenten in de Schijfstraat
bewaard.
enkele

Daarnaast
straatnamen:

Ferdinandstraat

en

wijzigde
de
de

Ferdinand

Herenstraat

ook
werd

Schiefstraat

en

Schoffelstraat werden respectievelijk vernoemd
Kaart van Villaretkaart, 1740 –
Bron: www.geo.onroerenderfgoed.be.

naar zijn zusters Ernestine en Isabella.
Zowel graaf Ernest als Ferdinand vaardigden
stedenbouwkundige voorschriften uit ‘tot sieraad

van de stad’ die betrekking hadden op de volledige stad, maar in praktijk hoofdzakelijk toegepast
werden in de hoofdstraten en in veel mindere mate op het gebied ten noorden van de Patersstraat.
Zowel uit de 17de- als 18de-eeuwse verordeningen blijkt dat het gebied van oudsher bevolkt werd
door ‘arme lieden’ en bedelaars die woonden in barakken en bouwvallige huizen. Vanaf 1775
poogden men met verordeningen zowel het bedelaarsschap te bestrijden als de huisvesting te
verbeteren.

Gebaseerd op VERBOIS R., Geschiedenis van Rekem en zijn Keizerlijk Graafschap, Rekem, 1972, p. 203-213;
Schlusmans F., Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement
Tongeren, Kantons Bilzen – Maasmechelen, (Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, dl. 14N3), BrusselTurnhout, 1996, p. 278-280 en de infoborden op de hoek van Walstraat en de Schijfstraat.
1
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Het noordwestelijke stadsdeel op het primitief kadasterplan van 1826 - Bron: www.cartesius.be.

En dit lijkt ook te lukken. Het primitief kadasterplan van 1826 en de bijhorende ‘oorspronkelijke
aanwijzende tabel der grondeigenaren’ opgemaakt ca. 18403 tonen dat het gebied in de eerste helft
van de 19de eeuw redelijk bebouwd was aan de zuidkant van de Walstraat, aan de Nieuwe Walstraat
en in het begin van de Isabellastraat en de Schijfstraat en bevolkt werd door landbouwers, dagloners,
arbeiders (pannenbakkers), ambachtslui en dienstpersoneel. Dit vertaalde zich hoofdzakelijk in
eenvoudige éénlaagse hoevetjes en éénlaagse dagloners- of werkmanshuisjes met aanpalend
schuurtje of werkplaats, omgeven door nutstuinen. Een uitzondering hierop vormde de Nieuwe
Walstraat met zijn aangesloten bebouwing aan de noordzijde van de straat.

Links een gesloopt daglonershuisje met aanpalend schuurtje en rechts het enige bewaarde daglonershuisje in
het noordwestelijk stadsdeel vóór de renovatie (datum van de foto’s onbekend) – Bron: www.erfgoedplus.be.
3

Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, legger 208.
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Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw wijzigt de typologie en
verschijnen er meer en meer sobere dorpswoningen van twee
bouwlagen en drie traveeën onder pannen zadeldak, al dan niet als
verbouwing van een ouder volume. Aanvankelijk worden de
deuromlijstingen,

lateien

en

lekdrempels

uitgevoerd

in

Maaskalksteen, naar mate de eeuw vordert blijven alleen de
lekdrempels in hardsteen over.
De Isabellastraat in de jaren 1970 vertoont een aangenaam straatbeeld
getypeerd door verschillende woontypologieën met verspringend gabarit,
afgewisseld met open tuinpercelen afgesloten door tuinhekjes.

In de loop van de 20ste eeuw werden de meeste kleinere woningen verbouwd of gesloopt. De
aangepaste of nieuwbouwwoningen sluiten typologische en wat het materiaalgebruik betreft, aan bij
de bestaande bebouwing. Een uitzondering hierop vormt de dieperliggende vrijstaande bungalow
Isabellastraat nr. 8, die een typologische breuk vormt binnen het noordwestelijk kwartier.
Isabellastraat
De Isabellastraat, voorheen Schoffelstraat en in de 19de eeuw Steenweg, verkreeg haar naam in het
midden van de 18de eeuw en verwijst naar Isabella-Henrietta, zus van graaf Ferdinand d'AspremontLynden4. De secundaire straat loodrecht op de Patersstraat, verbindt laatstgenoemde met het
noordelijk gedeelte van de Walstraat.
Nieuwe Walstraat / K(i)everstraatje
De Nieuwe Walstraat bestaat vandaag uit twee kleinere straatjes die van west naar oost de Walstraat
met de Isabellastraat en de Isabellastraat met de Schijfstraat verbinden. Het eerste deel, op het
primitief plan ‘Walstraatje’ geheten, is het enige straatje in het noordwestelijke stadsdeel dat in de
19de eeuw een aangesloten bebouwing kende. Het tweede deel, op het primitief plan als
‘Kieverstraatje’ aangeduid, was in oorsprong een onverhard verbindingspaadje.

Het voormalige K(i)everstraatje omgeven door hagen en bakstenen tuinmuurtjes (datum foto onbekend) - Bron:
www.erfgoedplus.be.

Keizerlijk graafschap, p. 207: Isabella-Henrietta d'Aspremont-Lynden werd in 1650 abdis van het adellijke stift
van Munstebilzen.
4
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Schijfstraat
Voor de staduitbreiding in 1625-1630 liep hier de weg van Rekem naar Boorsem. Naar verluidt
passeerde de weg langs de draaischijf van de pottenbakker waardoor de naam Schjiefstraat – dialect
voor ‘schijf’ - ontstond. Later ook Ernestinestraat, genoemd naar de zus van de graaf Ferdinand,
Schiefstraat en heden Schijfstraat.
De stadswal die in 1638 door graaf Ferdinand aan de oostzijde van de Schijfstraat gebouwd werd,
werd vanaf 1821 gesaneerd. De gracht werd gedempt en de muur deels afgebroken. Het bewaarde
muurgedeelte

in

het

noordelijk

deel

van

de

straat

is

hoofdzakelijk

opgetrokken

in

baksteenmetselwerk met hier en daar restanten van banden in Maastrichtersteen. Vanaf de tweede
helft van de 19de eeuw bouwde men op de voormalige stadsgracht tegen de stadsmuur, een aantal
kleine éénlaagse woningen onder lessenaarsdak waarvan enkele in gewijzigde vorm bewaard bleven.

In 1862 wordt de bouw van enkele huisjes op
de voormalige stadsgracht geregistreerd –
Bron: Hasselt, Archief van het kadaster,
Rekem

Walstraat
De L-vormige Walstraat lijnt het oorspronkelijke noordwestelijke stadsgedeelte af en volgt het tracé
van de thans verdwenen stadswal, opgetrokken door graaf Ernest d'Aspremont-Lynden in 1625-1630.
Reeds in 1757 werd de sterk verouderde muur in het verlengde van de ijskelder grotendeels
gesloopt, de rest werd definitief afgebroken vanaf 1821 waarbij de oude brikken openbaar verkocht
werden. In het begin van de 19de eeuw was de straat bebouwd met een vijftal hoeves, hiervan bleef
geen enkele bewaard.

Hoeve van Maria Honof in de Walstraat,
foto uit de jaren 1950 – Bron:
www.erfgoedplus.be.
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Beschrijving
Het huidige straatbeeld in het noordwestelijke stadsdeel wordt getypeerd door bescheiden huizen
met een gevarieerde bebouwingshoogte -overwegend opgetrokken op de rooilijn – en afgewisseld
door tuinen en smalle doorkijkjes. De bebouwing bestaat hoofdzakelijk uit bakstenen breedhuizen
van één à twee bouwlagen onder pannen zadeldaken opgetrokken in de 19de of 20ste eeuw.
Van de éénlaagse hoevetjes en dito dagloners- of werkmanshuisje die ooit het straatbeeld veelvuldig
sierden, is slechts één voorbeeld– hetzij sterk gerenoveerd –bewaard gebleven: Isabellastraat nr. 5.
Isabellastraat nrs. 2 en 7 bewaren nog hun schuurtje, de woningen zijn echter aangepast of gesloopt;
Schijfstraat nr. 11 bewaart enkel nog het woongedeelte. Beter bewaard zijn de karakteristieke sobere
dorpswoningen van twee bouwlagen en drie traveeën onder pannen zadeldak, die vanaf de tweede
helft van de 19de eeuw in het straatbeeld verschenen. Goed bewaarde voorbeelden hiervan zijn
onder meer Isabellastraat nr. 6, Nieuwe Walstraat nrs. 4, 10 en 14, Schijfstraat nr. 1 en 6 en Walstraat
nrs. 17 en 19.
In de loop der jaren verdwenen vele oorspronkelijke tuinafsluitingen, zo werden hagen gerooid, oude
tuinmuren afgebroken – al dan niet heropgebouwd met snelbouwsteen en gevelsteen – , verdwenen
de ijzeren hekjes en poorten en verschijnen recent overal in het straatbeeld draadafsluitingen die de
authenticiteit van het dorpsgezicht sterk aantasten. Naast een aantal fraaie bakstenen tuinmuren
bleven slechts vier hekken bewaard: twee hekken in bandijzer en twee smeedijzeren pijlpunthekken
bewaard: Isabellastraat 1 en 3, Schijfstraat 7 en 15.

Beheersdoelstellingen
De afwisseling van bebouwde en onbebouwde percelen is hier typerend en geeft aan dit stadsdeel
een meer open en groen karakter dan het geval is op de oost-west-as van de stad, met zijn bredere
straten en gesloten gevelwanden. Ook het materiaalgebruik voor gebouwen en bestrating is hier
duidelijk soberder en minder rijk dan in de hoofdstraten. Het onderscheid tussen beide stadsdelen
dient behouden en versterkt. Hierbij spelen ook het behoud van de originele tuinafsluitingen en het
vervangen van hoge draadafsluitingen een belangrijke rol.
Bebouwing
De historische kavelstructuur en het historische bebouwingsbeleid dient gehandhaafd en er wordt
gebouwd aan de rooilijn. Grote aaneengesloten gehelen passen hier niet, wel individuele panden
met gevarieerde kroonlijsthoogte en van verschillende breedte, met respect voor de historische
percellering.
Een uitzondering hierop vormt de noordelijke zijde van de Nieuwe Walstraat tussen de Wal- en de
Isabellastraat waar de straatwand kan vervolledigd worden en de zuidwand groen blijft als tuinzone
bij woningen in de Wal- en Isabellastraat. Voor nieuwbouwwoningen of werken aan woningen met
weinig of geen erfgoedwaarde (= indifferente waarde) wordt het materiaalgebruik van de panden in
de onmiddellijke omgeving als referentiepunt gebruikt:
-

baksteenbouw (rood-bruine kleur);

-

één tot twee bouwlagen;

-

geen gevelbepleistering;

-

pannen zadeldaken, bij voorkeur niet geglazuurde Vlaamse pannen;

-

plasticiteit van de gevels eerder door de detaillering van ramen, deuren, luiken, daklijsten, …
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Carporten of opengewerkte garages met doorzicht naar de achterliggende tuin genieten de voorkeur
op inpandige garages.
Tuinen
Het evenwicht tussen bebouwde en onbebouwde percelen dient gehandhaafd, evenals de smalle
doorzichten naar het achterliggende groen langs de woningen, al dan niet van de straat
afgescheiden door (ijzeren) hekjes. Nog originele tuinafsluitingen zoals hagen, bakstenen tuinmuren
en ijzeren hekjes blijven behouden. Draadafsluitingen en snelbouwmuren worden als storend ervaren
en worden daarom best vervangen door aangepaste afsluitingen van levend groen, waarvan de
hoogte aangepast is aan de omgeving en er oog is voor overhangend groen dat het groene karakter
van de tuinen doortrekt naar de straat.
Straataanleg en parkeren
Het straatbeeld in het noordwestelijke kwartier kent een vrij grijze en troosteloze aanblik door onder
meer de eentonige aanleg met grijze betonklinkers, het ontbreken van groen en de veelvuldig
geparkeerde

auto’s.

Om

hiervoor

op

korte

termijn

een

oplossing

te

bieden

kunnen

gemeenschappelijke groene parkings aangelegd worden waar bewoners en bezoekers verplicht hun
wagen kunnen stationeren, zoals in de Schijfstraat. Dit heeft als gunstig neveneffect dat de straten en
gevels kunnen vergroend worden en voorzien van zogenaamde geveltuintjes. Op lange termijn moet
gedacht worden aan een bestrating met kwaliteitsvolle materialen, met name kasseien en hardstenen
boordstenen, zoals die in dit stadsdeel al sinds de 17de eeuw voorkwamen en tot de jaren 1970
bewaard bleven. Als aanwending van kasseien niet mogelijk is, worden materialen gebruikt met een
gelijkaardige uitstraling.
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Isabellastraat 1

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Beschrijving1
Bakstenen enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een pannen zadeldak gevat tussen
zijtuitgevels met aandaken en vlechtingen, vermoedelijk opklimmend tot het derde kwart van de 19 de
eeuw2. Bepleisterde lijstgevel op een imitatie-breukstenen plint met gewijzigde vensteropeningen en
een bewaarde plattebandomlijsting op neuten in blauwe hardsteen voor de deur. De treden voor
deur en het schrijnwerk zijn vernieuwd.
Links van de woning wordt het aansluitende tuinmuurtje doorbroken door een fraaie asymmetrische
poort vervaardigd uit bandijzer aan elkaar geklonken door klinknagels. Poort van stijl en regelwerk
waarbij de onderspijlen uitlopen op een platgeslagen punt en de spijlen op een Franse lelie. De
spijlen met klimmend beloop zijn op de bovenregel versierd met liggende krulmotieven;
Evaluatie
De 19de-eeuwse dorpswoning met hardstenen plattebandomlijsting behoort samen met de
tegenoverliggende schuur tot de oudste bebouwing van de straat en is aldus een zeldzame getuige
van de basisbebouwing binnen het beschermde dorpsgezicht. De woning bezit nog een mooi
exemplaar van een poort in bandijzer, typisch voor de streek en ooit veel voorkomend, maar nu
eerder zeldzaam.
Waardering
Ondersteunende waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het zou een meerwaarde voor het pand betekenen als de oorspronkelijke gevelordonnantie op
gelijkvloers zou hersteld worden, alsook om bij vervanging van het schrijnwerk de voorkeur te geven
aan geschilderd houten schrijnwerk met een meer historische vormgeving zoals T-vensters met
roedeverdeling op het gelijkvloers (zesruiter) en vierruiters op de verdieping. De dakvlakken blijven
gesloten.
De poort van bandijzer bevindt zich in goede staat, maar wordt best ontroest en opnieuw
geschilderd. Indien de betonnen oprit zou verdwijnen wordt er best geopteerd voor een
(half)verhardingsmateriaal dat meer aansluit bij het dorpsgezicht zoals grind, split, granulaat,
aangewalst zand of kasseien.

1
2

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1862/17.
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Beeldmateriaal

Foto van de Isabellastraat uit jaren 1970 – Bron: www.erfgoedplus.be.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Isabellastraat 1

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Isabellastraat 2

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Beschrijving1
Ruime eengezinswoning uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Aan de linkerzijgevel wordt de oprit
naar de achterliggende garage afgesloten door een ijzeren hek.
Evaluatie
Het nieuwbouwproject heeft geen erfgoedwaarde
De recente ijzeren poort is een geslaagd voorbeeld van een nieuwe straatafsluiting die de historische
belevingswaarde van het dorpsgezicht ondersteunt.
Waardering
Indifferente waarde.
Beheersdoelstellingen
/
Beelmateriaal

1

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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De doorzichten naar het achterliggende gebied en de kerk bleven bewaard hetgeen de
belevingswaarde van het dorpsgezicht ondersteunt.
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Isabellastraat zonder nummer

Zie Patersstraat 12.
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Isabellastraat 3

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Historiek
Volgens het kadaster worden omstreeks 1953 twee 19de-eeuwse volumes samengevoegd en
verbouwd tot de huidige eengezinswoning1. Sporen hiervan zijn terug te vinden in de rechterzijgevel.
Beschrijving2
Eéngezinswoning met enkelhuisopstand van twee bouwlagen en drie traveeën bedekt met een
pannen zadeldak met dakoversteek op houten modillons, opklimmend tot het midden van de 20 ste
eeuw, doch met oudere 19de-eeuwse kern. Rechthoekige muuropeningen met houten schrijnwerk; de
poort onder betonnen latei is gewijzigd naar een venster.
De zijdelingse tuin met een indrukwekkende hulst (Ilex aquifolium) is afgesloten door een
ligusterhaag en een zeer mooi hek (barrier) met op geschroefde punten uitlopende stijlen, regels,
schoorstukken en krulmotieven van bandijzer, aan elkaar bevestigd doormiddel van klinknagels.
Evaluatie
De afwisseling van bebouwde en onbebouwde percelen is typisch voor het landelijke karakter van de
beschermde dorpskern van Rekem. Daarenboven is de tuin afgeschermd door een haag en een
decoratief uitgewerkt hek, sprekende voorbeelden van de wijze waarop in het verleden sier- en
nutstuinen werden afgesloten. Hekken in bandijzer zijn typisch voor de streek en bepaalden decennia
lang het straatbeeld; nu zijn ze nog schaars bewaard.
Waardering
Lokale waarde (tuin)
Indifferente waarde (woning)
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Behoud van de zijdelingse tuin met hulstboom aan de straatzijde afgesloten door een haag en een
hek in bandijzer.

1
2

Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1954/10.
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Beeldmateriaal

De zijdelingse tuin wordt afgesloten door een fraaie poort in bandijzer en een ligusterhaag. In de tuin een hoog
opgeschoten hulst.
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Isabellastraat 4

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Beschrijving1
Recent gebouwde eengezinswoning met aanpalende bakstenen carport ter vervanging van een ouder
volume.
Evaluatie
De woning heeft geen erfgoedwaarde maar het concept van de open carport zorgt voor doorkijk naar
het achterliggende perceel, hetgeen de eigenheid van het stadsdeel ondersteunt.
Waardering
Indifferente waarde
Beheersdoelstellingen
/

De doorzichten naar het achterliggende gebied en de kerk bleven bewaard hetgeen de
belevingswaarde van het dorpsgezicht ondersteunt.

1

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Isabellastraat 4

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Isabellastraat 5: daglonerswoning of werkmanshuisje

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgesteld bouwkundig erfgoedrelict: ID 989
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Isabellastraat 5

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beschrijving1
De woning met schuurtje werd in 1883 kadastraal geregistreerd ter vervanging van een ouder
volume2. Bakstenen gebouw op gecementeerde plint van vier traveeën en één bouwlaag onder
zadeldak (vernieuwde pannen) met dakoversteek op houten klossen. Links de schuur met een
gevelhoge poort, geflankeerd door het woonhuis met dubbelhuisopstand. Muuropeningen onder
vernieuwde houten lateien, de hardstenen lekdrempels en de dorpel bleven bewaard.
Evaluatie
De voormalige hoeve is één van de laatst overgebleven kleine daglonerswoningen of
werkmanshuisjes kenmerkend voor de arbeidersklasse die in het noordwestelijke stadsdeel van
Rekem gehuisvest waren. De grondige renovatie, waarbij onder meer de vensterluiken en de
vleugelpoort verdwenen, de houten lateien met kopse laag vervangen werden en de gevel breed
opgevoegd werd, heeft de authenticiteit van de woning sterk aangetast (zie beeldmateriaal
achteraan de fiche).
Waardering
Ondersteunende waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het opnieuw aanbrengen van Vlaamse pannen, luiken, een opgeklampte deur met bovenlicht en een
vleugelpoort met winket, zou de erfgoedwaarde van de voormalige hoeve versterken. Het dakvlak
dient maximaal gesloten te blijven, bijkomende dakvlakvensters of dakkapellen zijn niet mogelijk.

1
2

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1883/12.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Isabellastraat 5

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beeldmateriaal

Het daglonerswoning of werkmanshuisje vóór de renovatie - Bron: www.onroerenerfgoed.be

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Isabellastraat 5

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Isabellastraat 6

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Isabellastraat 6

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Hoewel er reeds een volume opgetekend staat op het primitief kadasterplan van 1826 kan de woning
op basis van stilistische kenmerken eind 19de eeuw gedateerd worden, wat zeer waarschijnlijk
correspondeert met een mutatieschets van 18871.
Beschrijving2
Hoekhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder zadeldak van Vlaamse pannen tussen aandaken
met muurvlechtingen en schouwen uit het laatste kwart van de 19de eeuw. De verankerde lijstgevel
met enkelhuisopstand op gecementeerde plint waarin getoogde keldergaten, is afgelijnd door een
houten kroonlijst op modillons en wordt getypeerd door rechthoekige vensteropeningen onder brede
hardstenen lateien en dito lekdrempel, voorheen beluikt op het gelijkvloers, en een deur in een
hardstenen plattebandomlijsting op neuten. Het schrijnwerk is vernieuwd.
Verankerde zijgevel op een lage gecementeerde plint met muurvlechtingen en getoogde
zoldervensters. De achterbouw aan de Nieuwe Walstraat werd vervangen met behoud van de
straatgevel

waarin sporen van een rondboogdeurtje; ook de

doorlopende tuinmuur

op

gecementeerde plint is nog aanwezig.
Evaluatie
Op het schrijnwerk na, intact bewaarde burgerwoning uit het laatste kwart van de 19de eeuw met
behouden tuinmuur aan de Nieuwe Walstraat.
Waardering
Ondersteunende waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Behoud van de gecementeerde plint. Gecementeerde plinten zijn typisch voor eenvoudige 19 deeeuwse dorpswoningen en vertellen iets over de maatschappelijke positie van de toenmalige
bouwheer. Het aanbrengen van hardstenen plinten doet afbreuk aan de authenticiteit en
herkenbaarheid van dergelijke dorpswoningen.
Bij vernieuwing van het schrijnwerk, wordt voor de vensters voorkeur gegeven aan houten T-vensters
met een aangepast historisch profiel en voor de deur een opgeklampte deur met bovenlicht. Het
strekt tot aanbeveling de luiken opnieuw aan te brengen.
De dakvlakken dienen gesloten te blijven.

1

2

Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1887/16
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Isabellastraat 6

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beeldmateriaal

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Isabellastraat 6

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Isabellastraat 7

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Isabellastraat 7

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Het volume is reeds weergegeven op het Primitief kadasterplan van 1826 en wordt in de
‘oorspronkelijke aanwijzende tabel der grondeigenaren’ (ca. 1840) aangeduid als een nuts- of
dienstgebouw. In het begin van de jaren 1960 deels omgevormd tot de huidige woning met lagere
bijbouw.
Beschrijving1
Verankerd bakstenen volume op gecementeerde plint opgebouwd uit een verlaagd nutsgebouw van
één bouwlaag onder een golfplaten zadeldak en een verhoogd woonhuis met enkelhuisopstand van
twee bouwlagen onder zadeldak, in kern mogelijk opklimmend tot de 18de eeuw. Hierop wijzen de
bewaarde zijgevels met muurvlechtingen die een steile dakhelling verraden. Rechthoekige
muuropeningen onder betonnen lateien en in het nutsgebouw een houten kozijn met pen- en
gatverbinding met vernieuwde luik.
Evaluatie
Typologisch interessant voorbeeld van een nutsgebouw dat minstens opklimt tot het begin van de
19de eeuw en in de 20ste eeuw deels verbouwd werd tot woning met een bewaard houten kozijn; en
dat als ondersteunende architectuur mee gestalte geeft aan het dorpsgezicht van Oud-Rekem.
Waardering
Ondersteunende waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Het golfplaten dak wordt best vervangen door een pannen dak. Het opnieuw verhogen van het dak
volgens de oorspronkelijke dakhelling kan hierbij overwogen worden.

1

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Isabellastraat 7

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beeldmateriaal

Bijgebouw met bewaarde zijgevel met vlechtingen die boven het huidige dak uitsteekt en het houten
kozijn met pen- en gatverbinding.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Isabellastraat 7

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Isabellastraat 8

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Isabellastraat 8

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beschrijving1
Achterin gelegen villa uit de tweede helft van de 20 ste eeuw, op de hoek met de Nieuwe Walstraat.
Ruime L-vormige omringende tuin met een mooie Bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea') in de
voortuin.
Evaluatie
De villa heeft geen erfgoedwaarde.
De solitaire rode beuk is een beeldbepalend groen element in de straat.
Waardering
Begeleidende waarde (Bruine beuk).
Indifferente waarde (woning).
Beheersdoelstellingen
Behoud van de Bruine beuk. Werken van onderhoud aan de beuk kunnen in aanmerking komen voor
een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende wetgeving en richtlijn
betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

De typologie van een vrijstaande villa met ruime voortuin hoort niet thuis in een straat getypeerd
door (rij)woningen met gevellijn op de rooilijn.
Beeldmateriaal

1

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Isabellastraat 8

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Isabellastraat 9

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Isabellastraat 9

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beschrijving1
Eéngezinswoning met overluifelde doorgang en een voortuintje, gebouwd in het begin van de jaren
1990.
Evaluatie
Nieuwbouwproject zonder erfgoedwaarde maar de overluifelde doorgang geeft zicht op de
achterliggende tuin en ondersteunt zo de eigenheid van het stadsdeel.
Waardering
Indifferente waarde.
Beheersdoelstellingen
/
Beeldmateriaal

Doorzichten naar het achterliggende gebied ondersteunen de eigenheid van het stadsdeel.

1

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Isabellastraat 9

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Isabellastraat 11

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Isabellastraat 11

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beschrijving1
Vrijstaande interbellumwoning op de hoek met de Nieuwe Walstraat, in een verzorgde
baksteenarchitectuur van twee traveeën en twee bouwlagen onder een pseudo-mansardedak
(mechanische pannen), kadastraal geregistreerd in 1936 en uitgebreid met een aanpalende garage
onder lessenaarsdak en een garage in de tuin omstreeks 19892. Lijstgevel met enkelhuisopstand
getypeerd door het Noords metselverband, de decoratieve metselwerkpanelen onder de vensters en
de getande fries op uitgelengde bakstenen consoles. Rechthoekige muuropeningen onder betonnen
lateien en een geaccentueerd portaal door de betonnen luifel onder het bovenlicht. Vernieuwd
schrijnwerk. Geleide blauwe regen aan de voorgevel.
De omringende tuin is afgezoomd door een laag bakstenen muurtje met dito pijlers waartussen
houten tuinpanelen.
Evaluatie
Hoewel de uitgesproken dakverdieping niet strookt met de gangbare typologie van de bebouwing in
dit stadsdeel, draagt de goed bewaarde vrijstaande interbellumwoning met verzorgd decoratief
metselwerk bij tot de architectuurhistorische gelaagdheid van het beschermde dorpsgezicht.
De omringende tuin vormt met haar opgaand groen een rustpunt in het noordwestelijke stadsdeel en
in het bijzonder in de Nieuwe Walstraat. De tuinafsluiting is een geslaagd voorbeeld van een recente
omheining die de historische belevingswaarde van het dorpsgezicht ondersteunt.
Waardering
Ondersteunende waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

1
2

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1936/12 en 1990/27.
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Isabellastraat 11

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beeldmateriaal

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Isabellastraat 11

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Nieuwe Walstraat 2: Maaslands huis

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgesteld bouwkundig erfgoedrelict: ID 997
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Walstraat 2

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Interessante hoekwoning gekend als het ‘Maaslands huis’. In oorsprong een diephuis zoals de
muurvlechtingen in de voorgevel aangeven en naar verluidt in 1834 verbouwd door de familie
Beckers met hergebruik van de Maaskalkstenen bouwonderdelen1. Het hoekpand kreeg haar huidig
volume in 1921 door het incorporeren van de meest linkse travee 2.
Beschrijving3
Witgekalkt bakstenen breedhuis van twee bouwlagen geopend in vijf ongelijke traveeën onder een
kunstleien zadeldak. De lijstgevel op gecementeerde plint wordt op de begane grond getypeerd door
rechthoekige muuropeningen in gerecupereerde Maaskalkstenen omlijstingen, een venster met grijs
geschilderde gecementeerde plattebandomlijsting en een korfboogdeur met een gedeeltelijke
Maaskalkstenen rechtstand. Op de verdieping getoogde venstertjes met Maaskalkstenen of bakstenen
onderdorpels en in de linketrtravee een getoogd vensters met hardstenen lekdrempel. Zijgevel op
gecementeerd plint met schijnvoegen; getoogde en rechthoekige muuropeningen met geglazuurde
tegels of baksteen als dorpel. Blinde achtergevel met later toegevoegde achterbouw onder
lessenaarsdak en rechthoekige muuropeningen onder een strekse rollaag.
In de achtertuin, die aan de zuidkant is afgebakend door een bakstenen tuinmuur – deels recent - en
voorts door een beukenhaag, staat een schuurtje dat in 1907 op het kadaster geregistreerd werd4.
Bakstenen gebouw op een rechthoekige plattegrond onder een Vlaams pannen zadeldak gevat tussen
zijgevels met aandaken en muurvlechtingen aan de noordzijde geopend door een korfboogpoort;
voorts rechthoekige muuropeningen onder hardstenen lateien.
Evaluatie
Hoewel in de 19de eeuw verbouwd, behoort het ‘Maaslands huis’ tot de oudste bebouwing op de
wal. Tevens architecturaal interessant door het hergebruik van de minstens tot de 18de eeuw
opklimmende

Maaskalkstenen bouwmaterialen

en daardoor

het

enige

voorbeeld

in het

noordwestelijke stadsdeel dat refereert aan de Maasstijl.
Waardering
Ondersteunende waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
De kunstleien dakbedekking wordt best vervangen door Vlaamse pannen; de dakvlakken dienen
maximaal gesloten te blijven.

Informatie van het infobordje aan de gevel.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1922/17/2.
3
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
4
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1907/27
1
2

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Walstraat 2

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Behoud van de gecementeerde plint. Gecementeerde plinten zijn typisch voor eenvoudige 19 deeeuwse dorpswoningen en vertellen iets over de maatschappelijke positie van de toenmalige
bouwheer. Het aanbrengen van hardstenen plinten doet afbreuk aan de authenticiteit en
herkenbaarheid van dergelijke dorpswoningen.
Beeldmateriaal

Oude foto (datum onbekend) – Bron: www.erfgoedplus.be

Bijgebouwtje in de tuin.
HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Walstraat 2

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Nieuwe Walstraat 4

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Nieuwe Walstraat 4

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beschrijving1
Sobere dorpswoning van het breedhuistype van drie traveeën en twee bouwlagen onder een
kunstleien

zadeldak

opgetrokken

in

18962.

Lijstgevel

met

enkelhuisopstand,

getoogde

muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk onder een rollaag en vensters met een hardstenen
lekdrempel.
Evaluatie
Representatief voorbeeld van een sobere dorpswoning uit eind 19de eeuw, die omwille van haar
eenvoudig en bescheiden karakter typerend is voor het noordwestelijke stadsdeel van Oud-Rekem
en hierdoor de authenticiteit van het beschermde dorpsgezicht ondersteunt.
Waardering
Ondersteunende waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Bij vervanging van het schrijnwerk wordt de voorkeur gegeven aan geschilderd schrijnwerk met een
meer historische vormgeving (zie beeldmateriaal): T-vensters en een houten opgeklampte deur met
een bovenlicht.
De kunstleien dakbedekking wordt best vervangen door Vlaamse pannen; de dakvlakken dienen
maximaal gesloten te blijven.

1
2

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1897/9.
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Nieuwe Walstraat 4

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beeldmateriaal

Oude foto (datum onbekend) – Bron: www.erfgoedplus.be
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Nieuwe Walstraat 4

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Nieuwe Walstraat 6

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Nieuwe Walstraat 6

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beschrijving1
Onderkelderd bakstenen woonhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder een kunstleien
zadeldak aan de linkerzijde vergezeld van een lagere bedrijfsgebouw van één bouwlaag onder zadeldak,
deels omgevormd tot woning. Huidig voorkomen uit het derde kwart van de 20ste eeuw2, doch met
oudere 19de-eeuwse kern zo getuige de zijgevels met vlechtingen. Rechthoekige muuropeningen onder
betonnen lateien, getoogde keldervensters en in het bedrijfsgebouw een korfboogvormige
poortopening met houten vleugelpoort en een bovenlicht met houten roedeverdeling.
Evaluatie
Typologisch interessant voorbeeld van een woning met lager bedrijfsgebouw opklimmend tot de 19de
eeuw; een typologie die vroeger veelvuldig voorkwam in het noordwestelijk stadsdeel, maar nu nog
zeldzaam bewaard is.
Waardering
Ondersteunende waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
De typologie van een hoger opgetrokken woning met ondergeschikt bedrijfsgebouw moet steeds
afleesbaar blijven. De kunstleien dakbedekking wordt best vervangen door Vlaamse pannen en de
dakvlakken dienen maximaal gesloten te blijven.

1
2

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1931/4
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Nieuwe Walstraat 6

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Nieuwe Walstraat 8

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Nieuwe Walstraat 10

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beschrijving1
Bijgebouwen onder pannen zadeldak en plat dak en een garagepoort onder ijzeren I-legger.
Evaluatie
Geen erfgoedwaarde.
Waardering
Indifferente waarde
Beheersdoelstellingen
Voor nieuwbouw gelden de beheersdoelstellingen zoals opgenomen in de inleiding voor het
noordwestelijk stadsdeel (zie aldaar).

1

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Nieuwe Walstraat 10

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Nieuwe Walstraat 10

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beschrijving1
Eenvoudige verankerde dorpswoning met enkelhuisopstand, bestaande uit drie traveeën en twee
bouwlagen onder een kunstleien zadeldak met bakgoot op houten klossen, opgetrokken in 18962.
Bakstenen lijstgevel met knipvoeg op een gecementeerde plint met geprofileerde afzaat en
decoratieve spiegels geopend door getoogde muuropeningen met vernieuwd schrijnwerk onder een
rollaag; de voorheen beluikte vensters hebben een hardstenen lekdrempel. Zijgevels met aandaken en
vlechtingen, aan de linkerzijde verstevigt met een muur onder afzaat waarop twee schouwpijpen
rusten.
Evaluatie
Representatief voorbeeld van een sobere dorpswoning uit eind 19de eeuw, die omwille van haar
eenvoudig en bescheiden karakter typerend is voor het noordwestelijke stadsdeel van Oud-Rekem
en hierdoor de authenticiteit van het beschermde dorpsgezicht ondersteunt.
Waardering
Ondersteunende waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
De gecementeerde plint dient behouden te blijven. Gecementeerde plinten zijn typisch voor
eenvoudige 19de-eeuwse dorpswoningen en vertellen iets over de maatschappelijke positie van de
toenmalige bouwheer. Het aanbrengen van hardstenen plinten doet afbreuk aan de authenticiteit en
herkenbaarheid van dergelijke dorpswoningen.
Bij vervanging van het schrijnwerk wordt de voorkeur gegeven aan geschilderd schrijnwerk met een
meer historische vormgeving zoals T-vensters met roedeverdeling op het gelijkvloers (zesruiter),
vierruiters op de verdieping en een houten opgeklampte deur met een opgedeeld bovenlicht.
Voor de dakbedekking wordt best geopteerd voor Vlaamse pannen; de dakvlakken dienen maximaal
gesloten te blijven.

1
2

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1897/9.
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Nieuwe Walstraat 10

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Nieuwe Walstraat 14

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgesteld bouwkundig erfgoedrelict: ID 998
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Nieuwe Walstraat 14

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beschrijving1
Momenteel vrijstaand hoekpand kadastraal opgetekend met achterliggende tuin in 1860 ter
vervanging van een hoeve2. Bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder een
pannen zadeldak gevat tussen aandaken. Beraapte lijstgevel op een geschilderde plint gemarkeerd
door gecementeerde hoekpilasters die doorlopen op het aandak; getoogde vensters in een
rechthoekige, gecementeerde omlijsting en hardstenen lekdrempels, voorheen beluikt op het
gelijkvloers, en een gelijkaardige deur. Vernieuwd schrijnwerk. Gecementeerde en van schijnvoegen
voorziene achtergevel geopend door rechthoekige muuropeningen. Zijgevels met aandaken die
uitlopen op een schouw; links een blinde eveneens beraapte zijgevel; rechts een zijgevel met
muurvlechtingen verstevigd door een recente bakstenen muur met afzaat.
De achtertuin is aan de straat afgesloten door geprofileerde betonplaten.
Evaluatie
Goed bewaarde hoekwoning uit het derde kwart van de 19de eeuw die in de loop van de 20ste eeuw
werd voorzien van een beraapte gevelbekleding en omwille van haar eenvoudig en bescheiden
karakter typerend is voor het noordwestelijke stadsdeel van Oud-Rekem en hierdoor de authenticiteit
van het beschermde dorpsgezicht ondersteunt.
Waardering
Ondersteunende waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Bij vernieuwing van het schrijnwerk, wordt voor de vensters voorkeur gegeven aan houten T-vensters
met een aangepast historisch profiel en voor de deur een opgeklampte of paneeldeur met
bovenlicht. Het strekt tot aanbeveling opnieuw luiken aan te brengen. De dakvlakken dienen
gesloten te blijven.
Indien de betonnen tuinafsluiting moet vervangen worden, wordt geopteerd voor een afsluiting die
aanleunt bij het beschermde dorpsgezicht, zoals een haag, een bakstenen muurtje, …

1
2

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1860/17.
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Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Schijfstraat 1: burgerhuis

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 1

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Volgens de ‘oorspronkelijke aanwijzende tabel der grondeigenaren’ omstreeks 1840 opgesteld en
gelinkt aan het Primitief kadasterplan van 1826 vormden Patersstraat 2 en Schijfstraat 1 samen met
een groot bedrijfsgebouw in de Schijfstraat één geheel dat toebehoorde aan Pieter Joseph Humblé.
Omstreeks 1879 krijgt het woonhuis in de Schijfstraat haar huidige volume 1. De bijgebouwen werden
in de loop der jaren meerdere keren aangepast en uiteindelijke gesloopt.
Beschrijving2
Mooi verzorgde 19de-eeuwse burgerhuis van twee traveeën (cf. muurankers) en twee bouwlagen op
een verhoogde begane grond onder een rood pannen zadeldak, nok parallel aan de straat, dat
ingewerkt is in het schilddak van de aanpalende hoekwoning Patersstraat 2. Vermoedelijk in het
begin van de 20ste eeuw voorzien van een fraaie cementgevel getypeerd door een imitatiebaksteenparement

met

hoekblokken,

muurbanden

en

venster-

en

deuromlijstingen

met

diamantkopvormige sluitsteen, op een hardstenen plint afgelijnd door een geprononceerde druiplijst.
De gevel wordt geopend door drie rechthoekige muuropeningen op het gelijkvloers en twee op de
verdieping. Vernieuwd T-vormig schrijnwerk in de beluikte vensters. Houten paneeldeur met
bovenlicht voorafgegaan door enkele hardstenen treden. Zijtuitgevel met vlechtingen, een later
toegevoegde opening onder ijzeren I-balk en een getoogd venstertje in de top.
Het smalle zijdelingse tuintje wordt aan de westzijde afgesloten door een bakstenen muur.
Evaluatie
Goed bewaard voorbeeld van een 19de-eeuws burgerhuis, dat zoals zoveel panden in Oud-Rekem in
het begin van de 20ste eeuw werd voorzien van een decoratieve gevelcementering, maar waarvan er
slechts weinig bewaard zijn. Tevens een fraai staaltje vakmanschap van een thans verdwenen
ambacht. Mooie hedendaagse afsluiting van de zijtuin.
Waardering
Lokale waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

1

2

Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1880/10.
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Schijfstraat 1

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Schijfstraat 3: voormalige smidse1

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde

1

Mondelinge informatie van de eigenaar.
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Schijfstraat 3

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beschrijving2
Bedrijfsgebouw in snelbouwsteen voorzien van metalen schrijnwerk met roedeverdeling, de vensters
met betonnen lekdrempels, onder een golfplaten dak zadeldak, daterend uit het laatste kwart van de
20ste eeuw en kadastraal opgetekend in 19843.
Evaluatie
Utilitaire constructie, opgetrokken in minderwaardige materialen die niet aansluiten bij het historische
beeld van dit stadsdeel, noch bij een beschermd stadsgezicht.
Waardering
Indifferente waarde.
Beheersdoelstellingen
Voor nieuwbouw gelden de beheersdoelstellingen zoals opgenomen in de inleiding voor het
noordwestelijk stadsdeel (zie aldaar).

2
3

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1984/28.
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Schijfstraat 3

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Schijfstraat 4

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
De achtergevel grenst aan de als monument beschermde stadsomwalling: M.B. van 28 september
1994
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 4

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Naar verluidt opgetrokken als ‘bakkerijgebouw’ behorende bij Herenstraat 18-22, gebouwd op de
oude stadsgracht tegen de stadsmuur en opgetekend op het kadaster in 1896 1, getuigt het van de
historische gelaagdheid van de Rekemse bebouwing.
Beschrijving2
Verankerde baksteenbouw van twee bouwlagen en twee traveeën op een smalle rechthoekige
plattegrond, voorzien van een zadeldak met aandaken bedekt rode Vlaamse pannen en getoogde
muuropeningen, deels gewijzigd zoals bouwsporen van een dichtgemetselde deuropening aantonen.
Lijstgevel op een lage gecementeerde plint met smalle vensters en een poortopening. Blinde zijgevels
met muurvlechtingen.
Aan de rechterzijde een bakstenen tuinmuur op een hoge gecementeerde plint met recent spijlenhek
dat aansluit bij een éénlaags bijgebouw onder pannen zadeldak met twee getoogde vensters en een
zijtuitgevel met vlechtingen. Aan de linkerzijde sluit een perceelsbreed hek een binnenkoertje af.
Evaluatie
Representatief voorbeeld van een nutsgebouw van eind 19de eeuw, later omgevormd tot woning,
opgetrokken op de gesaneerde stadsgracht en hierdoor de architecturale waarde en de authenticiteit
van het beschermde dorpsgezicht ondersteunend.
De recente flankerende ijzeren hekken ondersteunen de historische belevingswaarde van het
dorpsgezicht en laten tevens een fraai zicht op de Sint-Pieterskerk toe.
Waardering
Ondersteunende waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
De gecementeerde plint dient behouden te blijven. Gecementeerde plinten zijn typisch voor
eenvoudige 19de-eeuwse dorpswoningen en vertellen iets over de maatschappelijke positie van de
toenmalige bouwheer. Het aanbrengen van hardstenen plinten doet afbreuk aan de authenticiteit en
herkenbaarheid van dergelijke dorpswoningen.
Behoud van de open ruimte rond het gebouw.

1

2

Infobordje aan de gevel en Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1896/14.
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 4

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beeldmateriaal

De Schijfstraat in de jaren 1970. Rechts de tuinmuur met getoogd deurtje tussen nr. 2 en 4 – Bron:
www.erfgoedplus.be

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 4

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Schijfstraat 6

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Palend aan de als monument beschermde stadsomwalling: M.B. van 28 september 1994
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 6

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Vermoedelijk rond 1900 opgetrokken op de oude stadsgracht tegen de als monument beschermde
stadsmuur.
Beschrijving1
Goed bewaarde dorpswoning die zich vertoont als een verankerd bakstenen gebouw van twee
bouwlagen en drie traveeën onder een pannen lessenaarsdak met een dakoversteek op houten
modillons. Lijstgevel op gecementeerde plint met dubbelhuisopstand, voorzien van getoogde
muuropeningen met verankerde ontlastingsboogjes. De vensters met hardstenen lekdrempels zijn
beluikt op het gelijkvloers en de deur met bovenlicht wordt voorafgegaan door gerecupereerde
hardstenen treden. Het schrijnwerk is vernieuwd. Blinde linkerzijgevel met vlechtingen en een
vernieuwde eveneens blinde rechterzijgevel.
Evaluatie
De pare zijde van de Schijfstraat bevindt zich op het tracé van de voormalige stadsgracht tegen de
17de-eeuwse stadsmuur aan en werd voornamelijk bebouwd vanaf de tweede helft van de 19de eeuw.
De zeer smalle en overwegend eenvoudige éénlaagse woningen onder lessenaarsdak getuigen van
de lage sociale status van de bewoners, eigen aan het noordwestelijke stadsdeel. Slechts naar het
einde van de 19de-eeuw toe en in het begin 20ste eeuw werden enkele tweelaagse woningen,
eveneens onder lessenaarsdak, opgetrokken.
De achtergevels bevatten restanten van de 17de-eeuwse stadsomwalling beschermd als monument
omwille van de historische, meer bepaald militaire-geschiedkundige waarde:
“Als getuige van de drievoudige stadsversterking uit 1607, 1625-1630 en 1638” (verslag KCML).
Waardering
Bovenlokale waarde omwille van de geïntegreerde stadsmuur.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Behoud van de gecementeerde plint. Gecementeerde plinten zijn typisch voor eenvoudige 19 de- en
20ste- eeuwse dorpswoningen en vertellen iets over de maatschappelijke positie van de toenmalige
bouwheer. Het aanbrengen van hardstenen plinten doet afbreuk aan de authenticiteit en
herkenbaarheid van dergelijke dorpswoningen.

1

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Schijfstraat 6

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Schijfstraat 7

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 7

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beschrijving1
Vrijstaand, onderkelderd enkelhuis van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak op het
kadaster opgetekend in 19022. Lijstgevel met knipvoeg, getoogde en rechthoekige muuropeningen
met vernieuwd schrijnwerk. Linkerzijgevel met twee getoogde zoldervensters en een osendrop aan de
rechterzijde.
Aan de linkerzijde geeft een fraai gesmeed pijlpunthek toegang tot de achtertuin.
Evaluatie
Representatief voorbeeld van een sobere dorpswoning uit het begin van de 20ste eeuw die omwille
van haar eenvoudig en bescheiden karakter typerend is voor het noordwestelijke stadsdeel van OudRekem en hierdoor de authenticiteit van het beschermde dorpsgezicht ondersteunt.
De woning bezit nog een mooi spijlenhek die toegang geeft tot het achterliggende terrein.
Waardering
Ondersteunende waarde omwille van het spijlenhek.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Behoud van de gecementeerde plint. Gecementeerde plinten zijn typisch voor eenvoudige 19de- en
20ste-eeuwse dorpswoningen en vertellen iets over de maatschappelijke positie van de toenmalige
bouwheer. Het aanbrengen van hardstenen plinten doet afbreuk aan de authenticiteit en
herkenbaarheid van dergelijke dorpswoningen.
Bij vervanging van het schrijnwerk wordt de voorkeur gegeven aan geschilderd schrijnwerk met een
meer historische vormgeving, voor de dakbedekking wordt geopteerd voor Vlaamse pannen waarbij
de dakvlakken maximaal gesloten te blijven.
Indien

de

betonnen

oprit

zou

verdwijnen

wordt

er

best

geopteerd

voor

een

(half)verhardingsmateriaal dat meer aansluit bij het dorpsgezicht zoals grind, split, granulaat,
aangewalst zand of kasseien.

1
2

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1902/7.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 7

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beeldmateriaal

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 7

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Schijfstraat 8

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Palend aan de als monument beschermde stadsomwalling: M.B. van 28 september 1994
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 8

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
De kleine woning, gebouwd op de oude stadsgracht tegen de als monument beschermde
stadsmuur, bevat een hardstenen dateringssteen ‘A° / 1800’. Nochtans wordt er geen bebouwing
weergegeven op het primitief kadasterplan van 1826 en de Atlas der Buurtwegen (1841) voor dit
deel van de straat. De woning verschijnt in 1862 op het kadaster1.
Beschrijving2
Aangepaste éénlaagse woning opgetrokken uit baksteen op een gecementeerde plint onder een
pannen lessenaarsdak met dakoversteek op houten klossen, geopend door getoogde en rechthoekige
muuropeningen. Vernieuwde linkerzijgevel.
Evaluatie
De pare zijde van de Schijfstraat bevindt zich op het tracé van de voormalige stadsgracht tegen de
17de-eeuwse stadsmuur aan en werd voornamelijk bebouwd vanaf de tweede helft van de 19 de eeuw.
De zeer smalle en overwegend eenvoudige éénlaagse woningen onder lessenaarsdak getuigen van
de lage sociale status van de bewoners, eigen aan het noordwestelijke stadsdeel. Slechts naar het
einde van de 19de-eeuw toe en in het begin 20ste eeuw werden enkele tweelaagse woningen,
eveneens onder lessenaarsdak, opgetrokken.
De achtergevels bevatten restanten van de 17de-eeuwse stadsomwalling beschermd als monument
omwille van de historische, meer bepaald militair-geschiedkundige waarde: “als getuige van de
drievoudige stadsversterking uit 1607, 1625-1630 en 1638” (verslag KCML).
Waardering
Bovenlokale waarde omwille van de geïntegreerde stadsmuur.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Behoud van de gecementeerde plint. Gecementeerde plinten zijn typisch voor eenvoudige 19 deeeuwse dorpswoningen en vertellen iets over de maatschappelijke positie van de toenmalige
bouwheer. Het aanbrengen van hardstenen plinten doet afbreuk aan de authenticiteit en
herkenbaarheid van dergelijke dorpswoningen.
De dakvlakken blijven gesloten en bij vervanging van het schrijnwerk wordt best geopteerd voor
houten schrijnwerk.

1
2

Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1862/15.
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 8

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Schijfstraat 9

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 9

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Op het primitief kadasterplan van 1826 vormen de panden nr. 9 en 11 één geheel. In 1960 wordt het
goed in twee gesplitst waarna in 1950 het linkerdeel wordt gesloopt en vervangen door de huidige
woning1.
Beschrijving2
Eengezinswoning van twee bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak, horizontaal geleed door de
vernieuwde uitstekende kroonlijst en de betonnen luifel ter hoogte van de vensterlatei en het verdiepte
portaal. Rechthoekige muuropeningen, vernieuwd schrijnwerk voor de vensters. Osendrop aan de
linkerzijde.
Evaluatie
Geen erfgoedwaarde.
Waardering
Indifferente waarde.

1

2

Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1861/17 1951/9.
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 9

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Schijfstraat 10

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Palend aan de als monument beschermde stadsomwalling: M.B. van 28 september 1994
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 10

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Eenvoudige volume in de tweede helft van de 19de eeuw gebouwd op de oude stadsgracht tegen de
als monument beschermde stadsmuur.
Beschrijving1
Eénlaagse woning met enkelhuisopstand opgetrokken uit baksteen op een lage gecementeerde plint
onder een pannen lessenaarsdak met dakoversteek op houten klossen, geopend door een getoogde
en beluikt venster met bakstenen dorpel en een getoogde deur. Vernieuwd schrijnwerk en een blinde
zijgevel.
Evaluatie
De pare zijde van de Schijfstraat bevindt zich op het tracé van de voormalige stadsgracht tegen de
17de-eeuwse stadsmuur aan en werd voornamelijk bebouwd vanaf de tweede helft van de 19 de eeuw.
De zeer smalle en overwegend eenvoudige éénlaagse woningen onder lessenaarsdak getuigen van
de lage sociale status van de bewoners, eigen aan het noordwestelijke stadsdeel. Slechts naar het
einde van de 19de-eeuw toe en in het begin 20ste eeuw werden enkele tweelaagse woningen,
eveneens onder lessenaarsdak, opgetrokken.
De achtergevels bevatten restanten van de 17de-eeuwse stadsomwalling beschermd als monument
omwille van de historische, meer bepaald militair-geschiedkundige waarde: “als getuige van de
drievoudige stadsversterking uit 1607, 1625-1630 en 1638” (verslag KCML).
Waardering
Bovenlokale waarde omwille van de geïntegreerde stadsmuur.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Behoud van de ordonnantie en de gecementeerde plint. Gecementeerde plinten zijn typisch voor
eenvoudige 19de-eeuwse dorpswoningen en vertellen iets over de maatschappelijke positie van de
toenmalige bouwheer. Het aanbrengen van hardstenen plinten doet afbreuk aan de authenticiteit en
herkenbaarheid van dergelijke dorpswoningen.
De dakvlakken blijven maximaal gesloten.

1

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 10

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Schijfstraat 11

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 11

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Reeds op het Primitief kadasterplan van 1826 figurerend, vormden de panden nrs. 9 en 11 één
geheel. In 1860 wordt het goed in twee gesplitst waarna in 1950 het linkerdeel wordt gesloopt en
vervangen door de huidige woning1.
Beschrijving2
Hoekpand met huidig 19de-eeuws voorkomen maar vermoedelijk met een oudere 18de-eeuwse kern
gezien de steile dakhelling en de muurvlechtingen. Bakstenen dubbelhuis op een gecementeerd plint
van drie traveeën en één bouwlaag onder een vernieuwd pannen zadeldak met een dakoversteek op
houten klossen. Rechthoekige vensters onder een verankerde strekse laag, hardstenen lekdrempel en
luiken. Gewijzigde deuropening onder ijzeren I-balk. Vernieuwd schrijnwerk. De gecementeerde
achtergevel met getoogd venster gaat deels schuil achter een latere aanbouw onder golfplaten dak.
Zijgevel met aan aantal bouwsporen, muurvlechtingen en rechthoekige zoldervensters onder houten
latei en met hardstenen lekdrempels.
De lange smalle achtertuin wordt aan de Nieuwe Walstraat afgebakend door een betonnen
tuinafsluiting met draad, typisch voor de tweede helft van de 20ste eeuw.
Evaluatie
Het hoekpand behoort tot de basisbebouwing van de straat en illustreert door haar bescheiden
voorkomen de lage sociale status van de 18de- en 19de-eeuwse bewoners, gehuisvest in het
noordwestelijke stadsdeel van Oud-Rekem.
Waardering
Ondersteunende waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Behoud van het eenvoudige voorkomen, waaronder ook de gecementeerde plint. Gecementeerde
plinten zijn typisch voor eenvoudige 19de-eeuwse dorpswoningen en vertellen iets over de
maatschappelijke positie van de toenmalige bouwheer. Het aanbrengen van hardstenen plinten doet
afbreuk aan de authenticiteit en herkenbaarheid van dergelijke dorpswoningen. De dakvlakken
dienen maximaal gesloten te blijven.
Bij voorkeur wordt de betonnen draadafsluiting vervangen door een haag.

1
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Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1861/17 en 1951/9.
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 11

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beeldmateriaal

Het voormalige K(i)everstraatje omgeven door hagen en bakstenen tuinmuurtjes (datum foto onbekend) - Bron:
www.erfgoedplus.be.

Betonnen tuinafsluiting met draad typisch voor de tweede helft van de 20ste eeuw.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 11

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Schijfstraat 12

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Palend aan de als monument beschermde stadsomwalling: M.B. van 28 september 1994
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 12

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Kleine dorpswoning in de tweede helft van de 19de eeuw gebouwd op de oude stadsgracht tegen de
als monument beschermde stadsmuur.
Beschrijving1
Kleine éénlaagse woning

met enkelhuisopstand opgetrokken uit

baksteen op

een lage

gecementeerde plint onder een pannen lessenaarsdak geopend door getoogde vensters met
hardstenen lekdrempels en een rechthoekige deur in een hardstenen omlijsting. Vernieuwd
schrijnwerk.
Evaluatie
De pare zijde van de Schijfstraat bevindt zich op het tracé van de voormalige stadsgracht tegen de
17de-eeuwse stadsmuur aan en werd voornamelijk bebouwd vanaf de tweede helft van de 19 de eeuw.
De zeer smalle en overwegend eenvoudige éénlaagse woningen onder lessenaarsdak getuigen van
de lage sociale status van de bewoners, eigen aan het noordwestelijke stadsdeel. Slechts naar het
einde van de 19de-eeuw toe en in het begin 20ste eeuw werden enkele tweelaagse woningen,
eveneens onder lessenaarsdak, opgetrokken.
De achtergevels bevatten restanten van de 17de-eeuwse stadsomwalling beschermd als monument
omwille van de historische, meer bepaald militair-geschiedkundige waarde:
“Als getuige van de drievoudige stadsversterking uit 1607, 1625-1630 en 1638” (verslag KCML).
Waardering
Bovenlokale waarde omwille de geïntegreerde stadsmuur.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Behoud van de gecementeerde plint. Gecementeerde plinten zijn typisch voor eenvoudige 19 deeeuwse dorpswoningen en vertellen iets over de maatschappelijke positie van de toenmalige
bouwheer. Het aanbrengen van hardstenen plinten doet afbreuk aan de authenticiteit en
herkenbaarheid van dergelijke dorpswoningen. Voorts dienen de dakvlakken maximaal gesloten te
blijven.

1

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 12

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Schijfstraat 13

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 13

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beschrijving1
Eengezinswoning gesitueerd op de hoek met de Nieuwe Walstraat. Reeds opgetekend op het
primitiefkadasterplan van 1826 en in 19322 herleid tot het huidige volume en vermoedelijk toen
voorzien van een nieuw bakstenen parament op een (gerecupereerde?) plint met schijnvoegen.
Enkelhuis van twee bouwlagen en twee traveeën op een verhoogde begane grond, onder een
pannen zadeldak, met rechthoekige muuropeningen.
Het perceel wordt aan de Nieuwe Walstraat afgebakend door een lage bakstenen muur onder
Vlaamse pannen.
Evaluatie
De woning heeft geen erfgoedwaarde, maar past zich goed in binnen het beschermde dorpsgezicht
voor wat het gabarit, de materialen en de ordonnantie betreft.
De bakstenen muur is een geslaagd voorbeeld van een recente straatafsluiting die refereert aan de
wijze waarop men in het verleden sier- en nutstuinen afsloot en daardoor de historische
belevingswaarde van het dorpsgezicht ondersteunt.
Waardering
Indifferente waarde.
Beheersdoelstellingen
De dakvlakken dienen maximaal gesloten te blijven.
Beeldmateriaal

1
2

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1932/8.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 13

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Schijfstraat 14

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Palend aan de als monument beschermde stadsomwalling: M.B. van 28 september 1994
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 14

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Eenvoudige ééngezinswoning uit de eerste helft van de 20 ste eeuw, gebouwd op de oude
stadsgracht tegen de als monument beschermde stadsmuur.
Beschrijving1
Dubbelhuis van twee bouwlagen en vier traveeën onder een pannen lessenaarsdak. Lijstgevel op lage
gecementeerde plint met dubbelhuisopstand voorzien van rechthoekige muuropeningen; de vensters
met hardstenen lekdrempels. Het schrijnwerk is vernieuwd. Links van de vernieuwde blinde zijgevel is
de als monument beschermde 17de-eeuwse stadsmuur zichtbaar.
Evaluatie
De pare zijde van de Schijfstraat bevindt zich op het tracé van de voormalige stadsgracht tegen de
17de-eeuwse stadsmuur aan en werd voornamelijk bebouwd vanaf de tweede helft van de 19 de eeuw.
De zeer smalle en overwegend eenvoudige éénlaagse woningen onder lessenaarsdak getuigen van
de lage sociale status van de bewoners, eigen aan het noordwestelijke stadsdeel. Slechts naar het
einde van de 19de-eeuw toe en in het begin 20ste eeuw werden enkele tweelaagse woningen,
eveneens onder lessenaarsdak, opgetrokken.
De achtergevels bevatten restanten van de 17de-eeuwse stadsomwalling beschermd als monument
omwille van de historische, meer bepaald militair-geschiedkundige waarde:
“Als getuige van de drievoudige stadsversterking uit 1607, 1625-1630 en 1638” (verslag KCML).
Waardering
Bovenlokale waarde omwille van de geïntegreerde stadsmuur.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
De gecementeerde plint dient behouden te blijven. Gecementeerde plinten zijn typisch voor
eenvoudige 19de-eeuwse dorpswoningen en vertellen iets over de maatschappelijke positie van de
toenmalige bouwheer. Het aanbrengen van hardstenen plinten doet afbreuk aan de authenticiteit en
herkenbaarheid van dergelijke dorpswoningen.
Bij vervanging van het schrijnwerk wordt de voorkeur gegeven aan geschilderd schrijnwerk met een
meer historische vormgeving zoals T-vensters op het gelijkvloers en vierruiters op de verdieping.
Voorts dienen de dakvlakken maximaal gesloten te blijven.

1

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 14

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Schijfstraat 15

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 15

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beschrijving1
Sobere tweegevelwoning van twee bouwlagen en twee traveeën onder een pannen zadeldak
voorafgegaan door een klein voortuintje; geregistreerd in 19372. Lijstgevel met rechthoekige
muuropeningen en muurbanden ter hoogte van de lateien, boven de deur uitgewerkt met een artdecomotief.
Zijdelingse tuin toegankelijk via een rood geschilderd gesmeed pijlpunthek met klimmend beloop. De
tuin is aan de straat afgeboord door een houten tuinscherm.
Evaluatie
Voorbeeld van een eenvoudige interbellumwoning die als begeleidende architectuur het
dorpsgezicht van Oud-Rekem mee bepaalt. Het tuinhek refereert aan de wijze waarop men in het
verleden sier- en nutstuinen afsloot. Mooi voorbeeld van het evenwicht tussen bebouwde en
onbebouwde percelen en daardoor beeldbepalend voor dit stadsdeel. Zowel het hekwerk als de
zijdelingse tuin ondersteunen daardoor de historische belevingswaarde van het beschermde
dorpsgezicht.
Waardering
Ondersteunende waarde omwille van de zijdelingse tuin en het pijlpunthek.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
Bij voorkeur wordt het houten tuinscherm vervangen door een haag.
Beeldmateriaal

1
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De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1937/8.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 15

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Schijfstraat 19

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 19

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beschrijving1
Enkelhuis van twee bouwlagen met een smalle deurtravee en een brede venstertravee onder een
pannen zadeldak opklimmend tot het derde kwart van de 20ste eeuw. Lijstgevel op een bakstenen
plint met rechthoekige muuropeningen gevat in een bakstenen omlijsting, de vensters met
hardstenen lekdrempels en bewaard schrijnwerk waarin gekleurd glas-in-lood. Verdiepte inkom.
Evaluatie
De woning heeft geen erfgoedwaarde, maar past zich goed in binnen het beschermde dorpsgezicht
voor wat het gabarit, de materialen en de ordonnantie betreft.
Waardering
Indifferente waarde.

1

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 19

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Schijfstraat 21

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Schijfstraat 21

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beschrijving1
Sober enkelhuis van twee bouwlagen en twee traveeën onder een pannen zadeldak; verankerde
bakstenen lijstgevel op een gecementeerde plint, getoogde muuropeningen en een tandlijst ter
hoogte van de fries, op het kadaster ingetekend in 19252.
Zijdelingse tuin op de hoek met de Walstraat recent afgeboord met een draadafsluiting.
Evaluatie
De woning heeft geen erfgoedwaarde. Samen met de zijtuin past de woning zich goed in binnen het
beschermde dorpsgezicht voor wat het gabarit, de materialen en de ordonnantie betreft.
Waardering
Indifferente erfgoedwaarde.
Beheersdoelstellingen
Het aanbrengen van geschilderd houten schrijnwerk met een historische indeling en profilering zou
een meerwaarde betekenen voor het pand.
Behoud van de zijdelingse tuin. Het is aangewezen de draadafsluiting te vervangen door een
tuinafsluiting die aansluit bij het historisch karakter van het dorpsgezicht, zoals een haag, bakstenen
muurtje, ijzeren hek, ….
Beeldmateriaal

1
2

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1925/8.
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Schijfstraat 21

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Walstraat 2 en 4

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
De beide panden zijn gedeeltelijk gelegen in de als monument beschermde stadsomwalling: M.B.
van 28 september 1994
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Walstraat 2-4

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beschrijving1
Twee eengezinswoningen uit de het midden van de 20ste eeuw.
De zijdelingse tuin van nr. 4 met walnotenboom (Juglans regia) is afgebakend door een gemengde
haag van Gele (Cornus Mas) en Rode Kornoelje (Cornus Sanquinea).

Waardevolle bomen en hagen
8.01. gemengde haag van Gele (Cornus Mas) en Rode Kornoelje (Cornus Sanquinea)
8.02. walnotenboom (Juglans regia)

Evaluatie
De woningen hebben geen erfgoedwaarde. Ze zijn deels gesitueerd bovenop de restanten van de
17de-eeuwse stadsomwalling beschermd als monument omwille van de historische, meer bepaald
militair-geschiedkundige waarde: “Als getuige van de drievoudige stadsversterking uit 1607, 16251630 en 1638” (verslag KCML). De bouw van de woningen heeft het bodemarchief van de stadsmuur
en walgracht verstoord en hypothekeert de belevingswaarde van de stadsomwalling.
Waardering
Ondersteunende waarde omwille van de gemengde haag van Gele (Cornus Mas) en Rode Kornoelje
(Cornus Sanquinea). De haag is een mooi voorbeeld van een steeds zeldzamer wordende vorm van
perceelsafsluiting typerend voor Limburg.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van het houtig erfgoed staat voorop en wordt bij een toekomstige herwaardering van de
stadswallen, in de mate van het mogelijke zinvol geïntegreerd. Werken van onderhoud, herstel en
herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder
voorbehoud van de op dat moment geldende wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het
Agentschap Onroerend Erfgoed.

1

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Walstraat 2-4

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beeldmateriaal

De mooie haag van Gele en Rode kornoelje.

De walnotenboom.
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Walstraat 2-4

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Walstraat 7, 9 en 11

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Walstraat 7, 9 en 11

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
Beschrijving
Drie aaneengesloten ééngezinswoningen onder zadeldak met gelijklopende kroonlijsthoogte. Nrs. 7
en 9 zijn nieuwbouwwoningen, nr. 11 is een sterk aangepast ouder volume. Het zijdelingse perceel
van nr. 7 is deels voorzien van een halfverharding, deels gekasseid en is van de straat afgesloten door
een draadafsluiting en een ijzeren hek tussen bakstenen pijlers onder ezelsrug. De tuin van nr. 11 is
voorzien van een door klimop verstopte draadafsluiting en een ijzeren poortje.
Evaluatie
De woningen hebben geen erfgoedwaarde. De zonnepanelen op het tuingerichte dakvlak van
nummer 7 zijn duidelijk zichtbaar van in de Isabellastraat en verstoren het historische stadsbeeld. De
tuinen illustreren het evenwicht tussen bebouwde en onbebouwde percelen en zijn niet alleen
typisch maar ook beeldbepalend voor dit stadsdeel. Op de draadafsluitingen na refereren de
tuinafsluitingen aan de wijze waarop men in het verleden sier- en nutstuinen afsloot waardoor ze de
historische belevingswaarde van het dorpsgezicht ondersteunen. De achterliggende tuin van nummer
11, grenzend aan de Isabellastraat, heeft een belangrijke beeldwaarde voor de zichtas vanuit de
Nieuwe Walstraat.
Waardering
Indifferente waarde voor de woningen
Beheersdoelstellingen
Het behoud van de zijtuinen met doorzichten naar achterliggende percelen en het beeldbepalende
tuinperceel aan de Isabellastraat is essentieel voor het karakter van dit stadsdeel, getypeerd door een
evenwichtige afwisseling van open en bebouwde percelen. De draadafsluitingen worden bij voorkeur
vervangen door een haag of verborgen door een begroeiing.
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Walstraat 7, 9 en 11

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beeldmateriaal

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Walstraat 7, 9 en 11

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Walstraat 13 en 15

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Walstraat 13 en 15

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Ten tijde van de opmaak van het primitief kadasterplan (1826) waren hier twee langgerekte hoeves
gesitueerd die bijna de volledige straatwand in beslag namen. Eind jaren 1950 werd de westelijke
hoeve gesloopt en vervangen door de huidige ééngezinswoning nr. 15. Een vijftal jaar geleden werd
de aanpalende hoeve gesloopt en vervangen door een tweewoonst (nr. 13).1
Beschrijving
Aaneengesloten woningen onder zadeldak met gelijklopende kroonlijsthoogte. De zijdelingse tuin
van nr. 15 bleef behouden en heeft nog zijn met ajour uitgewerkte betonnen tuinafsluiting. De
zijdelingse tuin van nr. 13 is omgevormd tot parking en volledig verhard met betonklinkers.
Evaluatie
De panden hebben geen erfgoedwaarde. De volledige verharding van de open ruimte bij nummer
13 sluit niet aan bij de belevingswaarde van het dorpsgezicht.
Waardering
Indifferente waarde
Beheersdoelstellingen
Nr. 13: Vergroenen van het zijdelingse perceel, de ruimte voor parkeren beperken en voorzien van
een een halfverharding of kasseien en het geheel afsluiten op een passende wijze die aansluit bij de
historische waarde van het dorpsgezicht: een haag, bakstenen muurtje, ijzeren hek, ….
Nr. 15: behoud van de zijdelingse tuin. De ajour uitgewerkte betonnen tuinafsluiting is een typische
tijdsgebonden tuinafsluiting die veelvuldig werd geplaatst in het tweede en derde kwart van de 20ste
eeuw maar momenteel stilaan uit landschap verdwijnt. Daarom wordt behoud aanbevolen. Indien
toch geopteerd wordt de afsluiting te verwijderen, wordt ze bij voorkeur vervangen door een haag,
bakstenen muurtje, ijzeren hek, ….

1

Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1957/26 (sloop) en 1959/21 (bouw woning).
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Walstraat 13 en 15

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beeldmateriaal

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Walstraat 13 en 15

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Walstraat 17 en 19: twee burgerhuizen

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgesteld bouwkundig erfgoedrelict: ID 1029
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Walstraat 17 en 19

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
In 1868 wordt de bouw van woning nr. 17 op het kadaster ingetekend op een ruim omhaagd perceel.
Omstreeks 1894 wordt het perceel opgesplitst en met de aanpalende, stilistisch gelijkaardige woning
bebouwd1.
Beschrijving2
Twee stilistisch gelijkaardige woonhuizen waarbij nr. 17 werd opgetrokken als een dubbelhuis en nr.
19 als een enkelhuis, respectievelijk op het kadaster geregistreerd in 1868 en 1894. Onderkelderd
bakstenen volume op een licht verhoogde begane grond onder een verspringend pannen zadeldak
met dakoversteek op klossen bij nr. 17 verrijkt met dropmotief. Verankerde doorlopende lijstgevel met
getoogde

muuropeningen,

de

vensters

met

hardstenen

benedenverdieping; de deuren voorafgegaan door

lekdrempels

en

beluikt

op

de

hardstenen treden. De in oorsprong

gecementeerde plint van nr. 19 is vervangen door een hardstenen plint hierbij bleef de originele in
hardsteen uitgehouwen voetschraper bewaard. Het schrijnwerk is overal vernieuwd. Zijgevels met
muurvlechtingen en licht getoogde vensters.
Nr. 19 heeft een aanpalende garage onder zadeldak, nok parallel aan de straat. De vernieuwde
lagere aanbouw onder zadeldak, nok parallel aan de straat, sluit in de Nieuwe Walstraat aan bij een
getrapte tuinmuur met getoogd deurtje; achteraan het perceel een garage onder zadeldak, nok
loodrecht op de straat. Het overhangende groen draagt bij tot het aangename karakter van de vrij
smalle Kleine Walstraat.
Evaluatie
Goed bewaarde voorbeelden van eenvoudige burgerhuizen uit de tweede helft van de 19de eeuw die
de beeldwaarde van het dorpsgezicht ondersteunen.
Waardering
Ondersteunende waarde.
Beheersdoelstellingen
Het behoud van alle hierboven in vet weergegeven erfgoedelementen en erfgoedkenmerken wordt
vooropgesteld. Werken van onderhoud, herstel en herwaardering aan erfgoedelementen kunnen in
aanmerking komen voor een erfgoedpremie onder voorbehoud van de op dat moment geldende
wetgeving en richtlijn betoelaagbaarheid van het Agentschap Onroerend Erfgoed.
(Wit) geschilderd schrijnwerk met een meer historische vormgeving zou de erfgoedwaarde van de
panden verhogen. Als voorbeeld kan het schrijnwerk op de oude foto genomen worden: T-vensters
met roedeverdeling op het gelijkvloers (zesruiter), vierruiters op de verdieping en een houten
opgeklampte deur met een opgedeeld bovenlicht. De dakvlakken dienen maximaal gesloten te
blijven.
Nr. 17: behoud van de tuinmuur in de Nieuwe Walstraat die refereert aan historische tuinafsluitingen
en aldus bijdraagt tot de authentieke beleving van het dorpsgezicht.

1

2

Hasselt, Archief van het kadaster, Rekem, mutatieschets 1868/24 en 1895/4.
De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Walstraat 17 en 19

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Beeldmateriaal

De voorgevel van nr 17 en een zicht op het bijgebouw en de tuinmuur aan de Nieuwe Walstraat.

De voorgevel van nr. 19 en een zicht op de aanpalende garage.
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Walstraat 17 en 19

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Ongedateerde foto van Walstraat 17-19 – Bron: www.erfgoedplus.be.
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Walstraat 17 en 19

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Walstraat 23-25

nr. 23

nr. 25

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde

HEKATE erfgoedonderzoek - www.hekate.be

Walstraat 23-25

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Historiek
Tweewoonst van ca. 2015 op voorheen onbebouwd perceel.
Beschrijving1
Tweewoonst onder zadeldak met gelijklopende kroonlijsthoogte.
Evaluatie
Sobere bakstenen architectuur zonder erfgoedwaarde die toch, door de lage gecementeerde plint en
blauwe hardsteen voor de deuromlijsting, lateien en lekdrempels, goed aansluit bij de architectuur van
het noordwestelijke stadsdeel en het beschermde stadsgezicht.
Waardering
Indifferente waarde.

1

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Walstraat 23-25

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem

Walstraat 27

Juridische toestand
Beschermd als DG bij M.B. van 28 september 1994: ‘Oude kern Rekem’
Vastgestelde archeologische zone ‘Historische stadskern van Oud-Rekem’: ID 11915
Landschapsatlasrelict ‘Oud-Rekem en omgeving’: ID 135254
BPA “De stad” en “Oud Centrum” (Rekem). Partiële herziening. M.B. van 8 mei 2003
Gewestplan: woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde
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Walstraat 27

Beheersplan beschermd dorpsgezicht Oud-Rekem
Beschrijving1
De woning in voegloze donkerbruine baksteen werd gebouwd in 2017 en heeft een naar het zuiden
gerichte tuin omzoomd door een draadafsluiting.
Evaluatie
Woning en tuin zonder erfgoedwaarde die stilistisch niet aansluiten bij de historische architectuur van
het beschermde dorpsgezicht.
Waardering
Indifferente erfgoedwaarde.
Beheersdoelstellingen
De draadafsluiting doet afbreuk aan de historische belevingswaarde van het dorpsgezicht en wordt bij
voorkeur vervangen door een haag of bakstenen muurtje, al dan niet met een poortje.

1

De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken zijn vet weergegeven.
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Walstraat 27

