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Opdracht 
 
De erfgenamen Deckers - Brabants zijn reeds geruime tijd eigenaar van de 
historische hoeve Het Lemke met de achterliggende weilanden.  
 
Bij het totstandkomen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(RUP) voor de dorpskern Elen werd Het Lemke opgenomen als projectzone. 
Het RUP verplicht een initiatiefnemer om voor deze zone een totaalvisie 
onder de vorm van een masterplan neer te leggen, vooraleer men kan 
overgaan tot het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning.  
 
De eigenaar besliste om – vooraleer hij de projectzone te koop zou 
aanbieden – dit masterplan in eigen beheer op te maken en vertrouwde 
deze opdracht toe aan Jaspers Architecten. Hij had daarbij enkele 
belangrijke doelstellingen voor ogen. 
 

1. Met het masterplan wenst hij te komen tot een kwalitatief plan voor 
de gehele site, dat een gezonde middenweg bewandelt tussen 
ruimtelijke kwaliteit en economische meerwaarde.  

 
2. Eén van de mede-erfgenamen wenst de historische gebouwen en de 

binnenkoer te ontwikkelen met uitzondering van het zuidelijke 
bijgebouw. Er bestaat een principieel akkoord tussen de mede-
eigenaars voor de verdeling. Dit masterplan dient er rekening mee te 
houden dat de projectzone op die manier kan worden opgedeeld.  

 
3. Op verzoek van de eigenaar werden bij het opmaken van het 

masterplan zowel het stadsbestuur als alle adviesverlenende 
instanties betrokken, zodanig dat mogelijke pijnpunten konden 
worden geformuleerd en – indien mogelijk – opgelost op het niveau 
van het masterplan.  

 
4. Nadat het masterplan door het stadsbestuur van de Dilsen-Stokkem 

is goedgekeurd, zou een bouwplan dat zich inschrijft in dit ruimtelijk 
concept op een minimale termijn vergund moeten kunnen worden.  

 
Het voorliggende masterplan kwam tot stand na een uitgebreide analyse 
van de landschappelijke en bouwhistorische context, op basis waarvan er 
werd gezocht naar een hedendaags (woon)concept met een sterke 
landschappelijke inbedding.  
 
De opmerkingen en bedenkingen uit de inspraakronde werden in het 
concept verwerkt. In laatste instantie werd het voorgelegd aan de Gecoro 
van de stad Dilsen-Stokkem, waar het gunstig werd geadviseerd mits het 
naleven van enkele randvoorwaarden. De door de Gecoro geformuleerde 
randvoorwaarden werden in dit eindrapport verwerkt. We kunnen dan ook 
stellen dat er op dit ogenblik voor dit masterplan een breed draagvlak 
bestaat.  
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We durven dan ook hopen dat dit rapport door het stadsbestuur zal 
bekrachtigd worden en dat op die manier de administratieve procedure voor 
het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning vlot zal verlopen. 
 
 
 
 
 
 
 
Frank Jaspers 
Architect-zaakvoerder 
 
2 december 2008 
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Plangebied 
 
Projectzone 

Hoeve ‘Het Lemke’ met bedrijfsgebouwen, tuin en weilanden 
Bergerkampstraat 18 
3650 Dilsen-Stokkem (Elen) 
 

 
 
Kadastrale gegevens 

Dilsen-Stokkem Afd. 3, Sie. B, Nrs. 1150K, 1152H, 1148K, 1148M, 1147A, 
1146D 
 



 

Architect Frank Jaspers Bvba 

Maatschappelijke zetel: Kantoor:   
Langstraat 149 Langstraat 76 KBO:    BE0880.745.746 T+32(0)89/480 550 
3630 Maasmechelen 3630 Maasmechelen Dexia:  778-5985639-18 F+32(0)89/480 559 

 

 
 
 
Eigendom 
Het gebouw en de omliggende gronden zijn momenteel eigendom in 
onverdeeldheid van de erfgenamen Deckers-Brabants  
 
Deckers André 
Kruisveldstraat 82 
3650 Dilsen-Stokkem 
 
Deckers Els 
Zonnelaan 17 
3680 Maaseik 
 
Deckers Jan 
Prinsenhoflaan 12 
3680 Maaseik 
 
Deckers Marie-Paule 
Adelhardweg 10 
3680 Maaseik 

historische bebouwing 

uitbreidingszone 
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Juridisch-planologische context 
 
Overzicht van de relevante planologische instrumenten.  

• Gewestplan Limburgs Maasland, nr. 20 (KB 01/09/1980 + wijzigingen):  
� de gebouwen liggen in woongebied met landelijk karakter (0102); 
� de weilanden liggen in agrarisch gebied (0900). 

• Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) (B.D. 06/03/2008):  
� Projectzone ‘het Lemke’.  
� Het doel van de projectzone is het maken van een kwalitatieve 

overgang tussen de dorpskern, de geklasseerde hoeve en het 
uiterwaardenlandschap van de Maas. De volledige bebouwing en de 
weilanden (agrarisch gebied volgens gewestplan) zijn opgenomen in 
de projectzone.  

• Verkaveling: geen 
• Bescherming (M.B. 12/02/2004):  

� Hoeve ‘Het Lemke’ met poortgebouw en 19e eeuwse stalling is 
beschermd als monument. 

• Vergunningen: al de gebouwen dateren van voor de wet op stedenbouw 
in 1962 en worden bijgevolg historisch vergund geacht. 

 
 
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 
Bebouwingszone met landelijk karakter: het Lemke  
 
Richtinggevende bepalingen: 
• Totaalvisie voor te leggen bij elke vergunningsaanvraag; 
• Nieuw project in bebouwingszone in relatie met beschermde hoeve Het 

Lemke; 
• Nieuw project onderbouwen vanuit enerzijds historische context 

(dorpskern met het Lemke) en anderzijds de landschappelijke context 
(uiterwaardenlandschap van de Maas) 

• Indicatief voorstel: lage bebouwing aan de Laakstraat volgens 
‘tuinmuurconcept’ en sterke relaties met het binnengebied 
(referentiearchitectuur Mathias Klotz) 

• Voor het bestaande te restaureren gebouw onderzoeken welke delen 
behouden moeten blijven en welke gesloopt mogen worden; 

• De te slopen oppervlakte mag gecompenseerd worden in het nieuwe 
volume; 

• Uitgangspunt voor het nieuwe volume is max. 1000 m² vloeroppervlakte 
(zelfde vloeroppervlakte als bebouwingsmogelijkheden in BPA) 

• ‘Afwezig’ parkeren, bij voorkeur gekoppeld aan het parkeren op de hoek 
van de Laakstraat  

• Herbestemming van pand en bebouwing i.f.v. wonen, maar bij voorkeur 
herbestemming naar verblijfstoerisme met bijhorende horecafunctie: 
uitbouwen toeristisch potentieel Elen; 

• Vlarem-wetgeving: bebouwingszone met landelijk karakter gelijkaardig 
aan woonzone met landelijk karakter 
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Bindende voorschriften: 
• Bestemming: wonen, verblijfstoerisme, vrije beroepen (max 1/3 van de 

bruto vloeroppervlakte per kavel) en horeca 
• Max. vloeroppervlakte = bestaande bebouwing + 1000 m² 
• Nieuwbouw: 1 bouwlaag met eventueel hoger accent voor een beperkte 

oppervlakte 
• Niet bebouwde oppervlakte mag max. 20% verhard worden in 

(waterdoorlatende) materialen  
• Streekeigen beplanting en afsluiting perceel mag enkel met 

(streekeigen) hagen 
• Parkeren kan gemeenschappelijk gebeuren en samen met eventuele 

bergruimtes geïntegreerd worden in een volume dat aansluit bij het 
hoofdvolume. Individuele vrijstaande bijgebouwen zijn niet toegelaten, 
maar moeten geïntegreerd worden in het hoofdvolume. 

• Bebouwing op minstens 12 m uit de as van de weg 
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De aanpak 
 
Een masterplan als intermediair tussen het RUP en het bouwplan. 

Dit masterplan beoogt een intermediaire rol tussen het algemene 
toetsingskader van het RUP en een concreet bouwplan. Hoewel het op 
zichzelf slechts een tussenstap is in de realisatie van een concreet project, 
is deze stap toch niet onbelangrijk. Binnen de krijtlijnen van het RUP zal er 
voor het eerst een concreet ontwerp zal worden geponeerd, waarvan de 
keuzes en ruimtelijke kwaliteiten zullen worden gemotiveerd. Mits het 
stadsbestuur er mee instemt, ontstaat er op die manier een duidelijk kader 
waarin een concreet bouwproject kan worden gerealiseerd.  
 
 
Een masterplan, een ruimtelijk concept en een strategie.  
Enerzijds gaat het bij een masterplan om een ruimtelijk concept. Dit is een 
ontwerp (op stedenbouwkundig niveau) waarin duidelijke keuzes worden 
gemaakt en waarin concrete uitspraken worden gedaan met betrekking tot 
herbestemming, inplanting van de bouwvolumes, ontsluiting, enz., zonder 
evenwel alle bouwkundige details vast te leggen.  
 
Het planningsproces in dit masterplan verloopt in een aantal stappen. Eerst 
schetsen we het kader waarbinnen dit masterplan tot stand is gekomen 
door het formuleren van een aantal basiscriteria. Vervolgens analyseren we 
de bestaande ruimtelijke structuur. Enerzijds door na te gaan hoe die 
historisch is ontstaan en anderzijds bekijken we kritisch de kwaliteiten en 
de pijnpunten van de huidige ruimtelijke context.  
 
Steunend op deze analyse worden er ruimtelijke uitgangspunten 
vastgelegd, die op hun beurt het kader vormen voor het masterplan als 
ruimtelijk concept.  
 
Anderzijds is een masterplan ook een strategie om dit ruimtelijk concept 
daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Niet alleen kwam er tijdens de 
inspraakronde bij de bevoegde overheden en de adviserende instanties een 
breed draagvlak tot stand. Dit rapport vormt eveneens een kwalitatief 
toetsingskader om een concreet bouwproject, dat zich in dit masterplan 
wenst in schrijven, te kunnen beoordelen.  
 
Anders dan bij de klassieke planningsinstrumenten vindt men in dit 
masterplan nauwelijks kwantitatieve beoordelingscriteria. De praktijk heeft 
inmiddels voldoende bewezen dat een checklist met cijfermatige 
bouwvoorschriften (kroonlijsthoogte, bouwdiepte, V/T-index, …) op zichzelf 
geen garantie bieden op ruimtelijke kwaliteit. Het merendeel van deze 
voorwaarden zijn overigens vastgelegd in het RUP. Dit masterplan beschrijft 
de beoogde ruimtelijke kwaliteit op basis van een concreet ontwerp. Het 
rapport in zijn geheel dient dan ook te worden gelezen als een kwalitatief 
toetsingskader.  
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Om deze ruimtelijke kwaliteit ook effectief te kunnen realiseren worden er 
een aantal concrete aanbevelingen gedaan op het vlak van organisatorische 
en technische randvoorwaarden.  
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Basiscriteria 
 
Een ‘denkkader’ voor Het Lemke 

Dit masterplan vertrekt vanuit een aantal basiscriteria, die op zichzelf geen 
ruimtelijke criteria zijn, maar die de ‘krijtlijnen’ vormen waarbinnen dit 
masterplan is ontstaan. Ze vormen a.h.w. als het onderliggende 
toetsingskader waartegen de ruimtelijke uitgangspunten worden 
afgewogen. Het zijn algemene principes waarvoor er – daarvan zijn we 
tenminste overtuigd –een breed maatschappelijk draagvlak bestaat. Het is 
niettemin van belang om deze basiscriteria zo duidelijk mogelijk te 
formuleren.  
 
1. Net als andere maatschappelijke fenomenen zijn ook bouwen en wonen 

onderhevig aan evolutie. O.m. maatschappelijke veranderingen, 
demografische evoluties, veranderende economische omstandigheden, 
technische en technologische innovaties, milieuproblematiek, … allemaal 
hebben ze er toe bijgedragen dat mensen vandaag anders bouwen en 
wonen dan pakweg enkele decennia geleden. Dit houdt enerzijds in dat 
we – geconfronteerd met de uitdagingen en problemen van vandaag – 
niet kunnen terugvallen op historische of historiserende oplossingen. 
Anderzijds kan een grondige kennis van de voorbije bouw- en 
wooncultuur in confrontatie met nieuwe uitdagingen leiden tot meer 
creatieve oplossingen.  

 
2. Sommige gebouwen, landschappen, stads- en dorpsgezichten, zijn zo 

waardevol dat de gemeenschap ze als ‘monument’ heeft erkend. Deze 
erkenning houdt o.m. in dat ze voor de komende generaties moeten 
behouden blijven. Sommige gebouwen hebben evenwel hun 
oorspronkelijke bestemming verloren. Een herbestemming met oog voor 
de oorspronkelijke architecturale en bouwkundige kwaliteit biedt de 
beste garantie voor het behoud van dit patrimonium.  

 
3. Gebouwen ondergaan vaak transformaties tengevolge van veranderende 

inzichten en sociale en economische veranderingen. Slechts uiterst 
zelden is een gebouw in zijn oorspronkelijke vorm bewaard gebleven. 
Over het algemeen wordt bij een restauratie elke kwalitatieve 
transformatie als een getuige uit een bepaalde tijdsperiode erkend. De 
aandacht gaat dan ook uit naar de volledige bouwgeschiedenis en niet 
enkel naar de oorspronkelijke vorm. Indien er voor het realiseren van 
een herbestemming nieuwe elementen aan een gebouw moeten worden 
toegevoegd, zal er resoluut worden gekozen voor een hedendaagse 
maar kwalitatieve toevoeging, zodanig dat ook in de toekomst de 
toevoeging van vandaag kan worden afgelezen als een nieuwe 
‘aflevering’ in de lange bouwgeschiedenis van het monument. 

 
4. Vandaag de dag is het voor iedereen duidelijk geworden dat elementaire 

goederen als grondstoffen, energie, maar ook open ruimte schaars zijn 
en dat er zorgvuldig en duurzaam mee moet worden omgesprongen.  
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Bestaande ruimtelijke structuur. 
 
Een snoer van maasdorpen 

Het Limburgs Maasland wordt geografisch begrensd door 2 harde – en in 
het landschap duidelijk zichtbare - natuurlijke grenzen. Aan de westzijde is 
er de steilrand van het Kempisch Plateau. Aan de oostzijde de Maas.  
 
De Grensmaas vormt tussen Lanaken en Kinrooi de staatskundige grens 
tussen Belgisch en Nederlands Limburg. Mede ten gevolge van de 
langdurige grensbetwisting tussen 1830 en 1839 is de rivier over deze 
lengte in haar natuurlijk meanderende vorm bewaard gebleven.  

 

  steilrand Kempisch Plateau   Zuid-Willemsvaart 
  spoorlijn As-Maaseik    Maas 

N78      Maasdorpen 
Huidige grens België-Nederland 
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Deze vruchtbare Maasvallei is van oudsher gekenmerkt door een typische 
agrarische nederzettingsvorm. In de relatief smalle zone tussen de rivier en 
de steilrand van het Kempisch plateau ontstond een snoer van kleine 
landbouwgemeenschappen. De onderlinge afstand tussen deze dorpen is 
vrij regelmatig en is eenvoudig te verklaren. Om de vruchtbare alluviale 
grond op een zo economisch mogelijke manier te kunnen ontginnen had 
ieder dorp zijn eigen ‘hinterland’.  
 

 
Illustratie Ferrariskaart  

 
Typisch voor deze Maasdorpen is hun oriëntatie loodrecht op de Maas of 
een oude Maasmeander. Ze leggen in hun plattegrond als het ware een link 
tussen de rivier en het bos. In afwijking van het spreekwoord staat de kerk 
hier niet in het midden maar eerder aan de rand van het dorp aan de zijde 
van de Maas. De overige bebouwing ontwikkelt zich richting Kempisch 
Plateau en verwijst in de benaming vaak naar het bos (Bosstraat, 
Boseind,…). 
 
De Maasdorpen werden van oudsher verbonden door de Romeinse 
heerbaan die ontstond in de eerste eeuw en die vanaf de verbinding 
Tongeren-Maastricht naar het Noorden loopt, richting Nijmegen. Deze 
heerbaan, waarnaar ook vandaag nog in vele straatnamen wordt verwezen 
(Heirstraat, Hoogbaan, Heerstraat,…), was tot aan de Franse tijd de enige 
echte noordzuid-verbinding en vormde daardoor samen met de Maas en de 



 

Architect Frank Jaspers Bvba 

Maatschappelijke zetel: Kantoor:   
Langstraat 149 Langstraat 76 KBO:    BE0880.745.746 T+32(0)89/480 550 
3630 Maasmechelen 3630 Maasmechelen Dexia:  778-5985639-18 F+32(0)89/480 559 

 

steilrand van het Kempisch Plateau een structurerende drager in de 
morfologische ontwikkeling van het Maasland.  
 
Ondanks deze structurerende rol was bebouwing langs de heirbaan in het 
open agrarische landschap eerder zeldzaam. Slechts hier en daar vindt men 
een vierkantshoeve of een kasteel in het open landschap. De bebouwing 
concentreert zich in de dorpen die door de heerbaan worden 
aaneengeregen tot een snoer van Maasdorpen.  
 

 
Illustratie: Militaire kaart (1897-1911) 

 
Omdat in dit open landschap het overstromingsgevaar van de Maas nooit 
denkbeeldig is, getuigen zowel de inplanting van de dorpen als van de 
heerbaan van een grondige kennis van het landschap. Ze spelen in op de 
kleine hoogteverschillen van de oude Maasterrassen en houden zo - ook 
tijdens perioden van overstromingen - de voeten droog.  
 
Ook de dorpskern Elen vertoont deze typische kenmerken van een 
Maasdorp, weliswaar met een dubbele hoofdas. Enerzijds is er de as: 
Kloosterstraat - Laakstraat die loodrecht op een oude Maasmeander staat 
en anderzijds de Langstraat die aansluiting geeft op de huidige 
rivierbedding. De kerk bevindt zich ook in Elen tamelijk excentrisch aan de 
zijde van de Maas, terwijl het dorp is uitgebreid in noordwestelijke richting. 
De link met de heerbaan was aanvankelijk tamelijk beperkt. Lange tijd 
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bevond er zich enkel ter hoogte van het kruispunt met de Langstraat enige 
bebouwing.  
 
De Ferrariskaart geeft niet alleen een vrij goed beeld van de historische 
bebouwing, maar ook van de landschappelijke structuur buiten het dorp. De 
bebouwing concentreert zich rond de beide hoofdassen. Ze staat 
overwegend haaks op de weg. Rond het dorp bevindt zich een gordel van 
boomgaarden omgeven door een haag. Ze vormen a.h.w. een 
landschappelijke overgang tussen het dorp en het open akkerlandschap.  
 
 
Nieuwe stedenbouwkundige dragers veranderen het landschap.  
In de Franse tijd en onmiddellijk daarna wordt in het Maasland nieuwe 
grootschalige infrastructuur gepland en aangelegd, die de rol als 
stedenbouwkundige drager overneemt. De Maas, die als sterk 
meanderende regenrivier altijd al moeilijk bevaarbaar was, verloor haar 
economische betekenis aan de Zuid-Willemsvaart, terwijl de rol van de 
Heirbaan als noordzuid-verbinding werd overgenomen door de 
Napoleonsbaan, de huidige N78. Niet onbelangrijk voor het noordelijke deel 
van het Maasland is het ontstaan van de spoorweg Genk-As-Maaseik. Ook 
Elen krijgt zijn eigen station.  
 
Sommige dorpen kregen door hun ligging langs of in de nabijheid van deze 
nieuwe ontwikkelingsassen nieuwe economische impulsen en ondergingen 
een echte metamorfose. Kernen als Dilsen, Lanklaar, Eisden en Mechelen-
aan-de-Maas kenden een sterke ontwikkeling dankzij hun ligging langs de 
N78 en de Zuid-Willemsvaart. Ze ontgroeiden daardoor de status van 
landbouwersdorp, hetgeen ook al snel duidelijk wordt in hun morfologie: er 
treedt een verdichtingsproces op en nieuwe architecturale invloeden 
worden zichtbaar. Kenmerkend is dat dit verstedelijkingsproces niet alleen 
aan de randen maar ook in de centra zelf plaatsvindt, waardoor het ‘dorp’ 
als planningsmotief om de verdere ruimtelijke ontwikkeling van deze 
kernen aan te sturen zijn betekenis verliest.  
 
Andere dorpen kenden geen verdere ontwikkeling en overleefden enkel op 
hun agrarische activiteit. Hun morfologie bleef grotendeels behouden. Deze 
kernen worden binnen alle ruimtelijke planningsinstrumenten nog steeds 
Maasdorpen genoemd. Kernen als Oud-Dilsen, Leut, Aldeneik zijn vandaag 
in hun ruimtelijke verschijningsvorm nog steeds in grote mate gekenmerkt 
door het agrarische verleden van de streek. Pas in de laatste decennia 
werden ze als woonkern herontdekt en is ook hier het renovatie-, 
verkavelings- en verdichtingsproces ingezet. Zeker langs de invalswegen 
vanaf de N78 ontsnappen ook de oude Maasdorpen niet aan de 
verkavelingsdrang en groeien ze stilaan dicht met lintbebouwing.  
 
Het grote verschil met de meer verstedelijkte kernen is dat het concept 
‘dorp’ als leitmotiv voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling kan 
gehandhaafd blijven, vooral omdat de historische kernen nog tamelijk gaaf 
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bewaard zijn gebleven en dat ze aan de oostzijde nog een duidelijke grens 
hebben tussen het dorp en het landschap.  
 
 
Elen, een Maasdorp 
Dit geldt zeker ook voor de kern Elen. Hoewel invalswegen aan de westzijde 
zijn beginnen dichtgroeien en de verbindingswegen naar het kasteel en 
station grotendeels zijn verkaveld, is het vooral vanaf de oostzijde 
(Maaszijde) nog duidelijk in het landschap afleesbaar.  
 

 
 
In de historische dorpskern zelf is de oorspronkelijke architectuur nog erg 
beeldbepalend en straalt het geheel nog steeds de sfeer van een pittoresk 
dorp uit. Terecht wordt in het RUP deze authentieke context als 
uitgangspunt aangehouden voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling.  
 
Vandaar het belang om beeldbepalende gebouwen, zoals het Lemke, te 
behouden en te herwaarderen. Vooral voor die gebouwen die altijd al een 
centrale rol speelden in het sociale en economische leven, is het van het 
grootste belang dat ze opnieuw een bestemming krijgen, waardoor ze ook 
in de toekomst het ‘dorpsleven’ rond zich weten te organiseren.   
 
Terecht wordt er in het RUP ook gepleit voor het behoud van de overgang 
tussen dorp en landschap. De link tussen het dorp en het 
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uiterwaardenlandschap verhoogt in belangrijke mate de woonkwaliteiten 
van een kern als Elen. Vanuit de historische dorpskern ligt het landschap, 
waar men even kan gaan ‘uitwaaien’, op wandelafstand. 
 
 
Een hoeve tussen dorp en landschap 

Het Lemke ligt aan de rand van de dorpskern Elen, vlakbij de kerk. 
Vandaag vertoont de site nog alle ruimtelijke kenmerken van het 
landbouwbedrijf dat er tot voor enkele decennia in gevestigd was. De site 
vormt nog steeds een link tussen het dorp en het landschap.  
 
Het woonhuis met het poortgebouw dat in oorsprong dateert van 1718 
bevindt zich aan het dorpsplein. Het authentieke interieur is nog 
grotendeels aanwezig. De bedrijfsgebouwen zijn in verschillende fasen in de 
tweede helft van de 19de en begin 20ste eeuw tot stand gekomen en hebben 
zich georganiseerd rond een binnenkoer. Opeenvolgende kadastrale 
schetsen tonen duidelijk hoe het complex slechts langzaam evolueerde naar 
een gesloten vierkantshoeve. De bedrijfsgebouwen zelf zijn erg functioneel 
en vertonen weinig ornamentiek.  
 
Onder invloed van veranderende woonpatronen maar meer nog door de 
schaalvergroting in de landbouw ondergingen de gebouwen meerdere 
veranderingen. Zo werd het woonhuis voorzien van een extra verdieping, 
een keuken en een badkamer. Toen de oorspronkelijke toegangspoort te 
klein was voor de steeds groter wordende landbouwmachines, werd er 
naast de oorspronkelijke poort een nieuwe gemaakt en werd de originele 
poort dichtgemetseld. Aan de achterzijde tenslotte werden de bestaande 
bedrijfsgebouwen over de volledige lengte uitgebreid. Hierdoor werd de 
dakvorm asymmetrisch en ontstond vanuit het landschap een erg 
beeldbepalend en monumentaal dakvlak. Achter de bedrijfsgebouwen 
bevinden zich de oude cultuurgronden. Meteen achter de gebouwen bevond 
zich oorspronkelijk een boomgaard. Vandaag blijft er slechts een grasland 
over.  
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De gebouwen zelf werden na het beëindigen van de landbouwactiviteit nog 
geruime tijd bewoond. Door het gebrek aan economische activiteit zijn ze 
echter langzaam maar zeker achteruit gegaan. Vandaag dringen er zich een 
aantal herstellingswerken op.  
 
Door de schaalvergroting en de steeds toenemende mechanisering voldoen 
historische hoeves zoals het Lemke niet meer aan de behoeften van de 
hedendaagse landbouw. Aan de overkant van de Laakstraat bevindt zich 
een voorbeeld van een sterk gemechaniseerd landbouwbedrijf. Deze 
hedendaagse bedrijfsgebouwen uit de agro-industrie blinken over het 
algemeen niet erg uit qua integratie in het landschap en qua respect voor 
de historische nederzettingsvorm van de Maasdorpen. 
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Masterplan: ruimtelijke uitgangspunten 
 

 
 
Een integrale visie.  
Er wordt gezocht naar een creatieve oplossing waarbij het bouwhistorisch 
patrimonium en het nieuwbouw gedeelte achter de bestaande bebouwing 
elkaar aanvullen en versterken. Ondanks het feit dat beide delen in het 
project waarschijnlijk zullen worden uitgevoerd door 2 initiatiefnemers, 
moeten ze samen toch één ruimtelijk samenhangend geheel vormen.  
 



 

Architect Frank Jaspers Bvba 

Maatschappelijke zetel: Kantoor:   
Langstraat 149 Langstraat 76 KBO:    BE0880.745.746 T+32(0)89/480 550 
3630 Maasmechelen 3630 Maasmechelen Dexia:  778-5985639-18 F+32(0)89/480 559 

 

De grens tussen dorp en landschap blijft gerespecteerd.  
Vandaag situeert zich de grens tussen het dorp en het landschap aan de 
achterzijde van de bedrijfsgebouwen. Het bord ‘bebouwde kom’ staat dan 
ook niet voor niets ter hoogte van de parking van het aanpalende project 
op de hoek van de Laakstraat. Het is de bedoeling dat ondanks de extra 
bebouwing de grens tussen het dorp en het landschap maximaal behouden 
blijft. 
 

 
 
 

Een kwalitatief woonproject 
Het opzet van dit masterplan is dat de er voor de site Het Lemke een 
kwalitatief woonproject wordt gerealiseerd en dit zowel in het nieuwbouw 
gedeelte als in het bestaande bouwhistorisch patrimonium. Voor dit laatste 
houdt dit een herbestemming in van de bedrijfsgebouwen. Een 
nevenbestemming van kleinschalige handel, horeca en/of toeristische 
bestemming moet mogelijk zijn.  
 

Elen 
 

Dilsen 
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Masterplan: ruimtelijk concept 
 
Wonen in de ‘Bongerd’1. 

Om het groene karakter achter de bestaande bedrijfsgebouwen te bewaren 
en zelfs te versterken, wordt er gekozen voor de heraanleg van een 
hoogstamboomgaard, omgeven door een haag. Een boomgaard geeft een 
sterk ruimtelijk beeld. Door de rastervormige aanplanting gaat het 
bovendien om ‘architecturale’ landschapsvorm. Binnen deze boomgaard 
worden twee groepen van woningen en een ontsluitingssysteem 
‘uitgespaard’.  
 

 
 

      

                                                 
1 In de Maaslandse dialecten wordt een boomgaard een bongerd genoemd.  
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Zoals hierboven reeds aangehaald vormden de boomgaarden vroeger een 
overgangszone tussen het dorp en het open akkerland. Ze waren een 
belangrijk element in het oorspronkelijke cultuurlandschap. Getuige de 
onderstaande familiefoto werd de boomgaard achter het Lemke pas enkele 
decennia geleden gerooid.  
 

 
 
Naar het historisch voorbeeld wordt er voor de projectzone geopteerd voor 
een hoogstamboomgaard die in een raster van maximaal 10 x 10m wordt 
aangeplant. Langs de Laakstraat wordt hij afgeboord met een streekeigen 
haag (meidoorn, gele kornoelje,…) met een hoogte van min. 1.50m. Op die 
manier blijft het groene karakter van de Laakstraat gevrijwaard. Komend 
vanuit het landschap zal het beeld immers worden bepaald door de haag en 
de kruinen van de fruitbomen. Komend vanuit het dorp zal de boomgaard 
een ‘groen’ cultuurelement vormen in de overgang naar het 
uiterwaardenlandschap.  
 
De inplanting van de woningen en de ontsluiting gebeurt zo dat het groene 
karakter van de boomgaard maximaal behouden blijft. Langs alle zijden 
bevindt zich tussen de woningen en straat of het landschap minimaal 1 rij 
bomen. De verhardingen blijven tot een minimum beperkt. Alle niet-
verharde oppervlakken onder de bomen worden ingezaaid met gras. 
 
Om de haag niet nodeloos te moeten onderbreken wordt geopteerd voor 
een ‘intern’ – want in de boomgaard gelegen – ontsluitingsprincipe. Op die 
manier blijft de ‘perforatie’ in de haag over de volledige lengte van het 
terrein langs de Laakstraat beperkt tot 3 openingen. 
 
Kwalitatieve beoordelingscriteria 
• Aanleg van de hoogstamboomgaard. 
• Aanleg van de streekeigen haag langsheen de Laakstraat. 
• De hoogte van de haag beperkt de rechtstreekse inkijk. Minimaal 

1.50m. 
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• Het aantal doorbrekingen in de haag blijft beperkt tot het functionele 
minimum.  

 
 
Wonen in de ‘Bongerd’. 
Een eerste groep van 3 woningen staat dwars op de Laakstraat. Deze vorm 
van inplanting is in het Maasland van oudsher bekend. (Zie Ferrariskaart) 
Door deze inplanting blijft vanaf de straat het perspectief tussen de 
woningen open. Men kan m.a.w. tussen de woningen door de diepte van de 
boomgaard en het achterliggende landschap blijven ervaren.  
 

 
 
Deze woningen staan in een rechte lijn, waardoor ze zich inpassen in het 
grid van de boomgaard. Op het punt het dichtst tegen de weg staan ze nog 
op min. 12m uit de as van de weg, hetgeen wordt opgelegd door het RUP. 
Door de woningen op die manier in te planten ontstaat er een grotere 
afstand tussen de nieuwe woningen en de boerderij aan de overzijde van de 
weg. Tussen de woningen en de weg bevindt zich bovendien minimaal een 
volledige rij fruitbomen en de haag. 
 
De tweede groep van 4 woningen bevindt zich aan de zuidzijde van het 
terrein. Zij staan min of meer evenwijdig met de Laakstraat maar loodrecht 
op de zichtlijn naar het landschap. Door hun positie blijft het achterliggende 
landschap zichtbaar vanuit het hele projectgebied. 
 
Om toe te laten dat er zich aan de zuidzijde minimaal 1 rij bomen tussen de 
woningen en het landschap bevindt, verspringt de voorbouwlijn ter hoogte 
van de ontsluitingsweg.  
 
Alle woningen uit beide groepen worden ingeplant volgens het 
inplantingsschema uit dit masterplan. Ze kunnen zowel worden voorzien 
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van een plat als van een hellend dak. De materiaalkeuze is vrij maar moet 
eenvormig zijn voor alle nieuwbouw woningen in de projectzone.  
 
Conform de bouwvoorschriften uit het RUP zijn alle woningen één bouwlaag 
hoog. De woningen uit de eerste groep hebben een maximale 
vloeroppervlakte van 180m², die uit de tweede groep maximaal 120m². 
Eén van langsgevels is volledig gesloten. De 3 overige gevels kunnen 
worden opengewerkt. Daardoor ontstaat er tussen de woningen een privé 
buitenruimte die aansluit bij de woning die aan die zijde een opengewerkte 
langsgevel heeft. Enkel waar de langsgevel niet rechtstreeks uitziet op de 
buitenruimte van de buren, b.v. omdat hij is gelegen langs de ontsluiting, 
het voetpad,…, kan deze gevel worden opengewerkt. Qua 
constructieprincipe wordt er bij voorkeur gedacht aan lage-
energiewoningen. 
 

    
 
Het eerste gedeelte van de privé-buitenruimte gelegen langs de 
ontsluitingsweg kan worden ingevuld als een open carport voor 2 wagens. 
 
Kwalitatieve beoordelingscriteria: 
• De inplanting garandeert een transparantie van het landschap tussen de 

woningen door. 
• Het beeld van de boomgaard moet maximaal behouden blijven. Langs 

alle zijden van het terrein moet er minimaal 1 rij bomen tussen de 
woningen en de perceelsgrenzen staan. 

• De privacy van de woningen en de geïndividualiseerde buitenruimte 
wordt gegarandeerd door rechtstreekse inkijk vanuit de aanpalende 
woningen te verhinderen.  

• Maximale vloeroppervlakte van alle woningen samen: 1000m² 
• De materiaalkeuze is vrij maar eenvormig voor het hele 

nieuwbouwproject.  
• Autostalplaatsen worden gerealiseerd via carports, bij de woningen. 
 
 
De auto in een ondergeschikte positie. 

De haag die de uitbreidingszone afbakent wordt slechts driemaal doorprikt: 
aan de inrit en de uitrit van de projectzone en ter hoogte van de tweede 
inrit van de parking. Een privaatweg met waterdoorlatende verharding 
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doorheen het gemeenschappelijk gebied verzekert een vlotte toegang tot 
de woningen zonder dat daarbij het groene karakter van de boomgaard in 
het gedrang komt. De breedte blijft beperkt tot de minimale breedte die 
wordt opgelegd door de brandweer. In principe geldt er 
éénrichtingsverkeer. De inrit ligt langs de parking. De uitrit iets verderop in 
de Laakstraat. Ook de toegepaste bochtstralen zijn afgeleid van de 
minimum voorschriften van de brandweer. Aan het doodlopende deel van 
de toegangsweg wordt achteraan een keerpunt voorzien, dat eveneens 
wordt opgelegd door de brandweervoorschriften. Enkel ter hoogte van de 
parking is tweerichtingsverkeer toegelaten. De toegangsweg heeft daar dan 
ook een grotere breedte.  
 

  
 
Zoals voorgeschreven door het RUP sluit de parking in de projectzone aan 
op de bestaande parking van de appartementsgebouwen langs het Lemke. 
Ze bestaat uit een dubbele rij parkeerplaatsen die langs beide zijden is 
ontsloten. Deze parkeerplaats is bedoeld voor bezoekers van het project en 
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de bewoners de historische gebouwen. De nieuwbouw woningen hebben 
voor de bewoners een dubbele carportzone bij de woning zelf.  
 
Dankzij een doorsteek naar de binnenkoer bedient deze parking ook de 
historische bebouwing van de oude hoeve.  
 
Kwalitatieve beoordelingscriteria: 
• De ontsluiting wordt maximaal geïntegreerd in het totaalconcept door 

het aantal doorbrekingen van de haag te beperken en de verharding 
maximaal in de boomgaard te integreren.  

• Het wegprofiel en de bochtstralen worden bepaald door de technische 
voorschriften omtrent brandveiligheid. (Cf. infra)  

• De parking sluit aan bij de parking van het aanpalend project op de 
hoek van de Laakstraat.  

• De parking sluit zowel aan bij het nieuwbouw als het restauratie 
gedeelte van het project. 

 
 
Boerderij: behoud van het distributiekarakter van de binnenkoer 

Vierkantshoeves worden gekenmerkt door de centrale binnenkoer, een 
buitenruimte waardoor alle belangrijke bouwdelen met elkaar verbonden 
worden. Niet alleen het woonhuis, maar ook de stallen, de schuur en de 
overige bijgebouwen geven rechtstreeks uit op de koer. Om van zijn 
woning naar de stal of de schuur te gaan moest de boer steeds over de 
koer. Het interne circulatiepatroon verloopt m.a.w. steeds langs de koer. 
Oorspronkelijk werd de enige link met de ‘buitenwereld’ gevormd door de 
grote poort. Pas later kreeg het woonhuis – zeker bij de hoeves die in de 
dorpscentra waren gelegen – een aparte voordeur. 2 
 
Hoewel de hoeve het Lemke pas achteraf tot een vierkantshoeve werd 
vervolledigd, vervult de binnenkoer ook hier de rol van ‘distributiecentrum’. 
Omdat dit zo een essentieel kenmerk is, is het van het grootste belang dat 
dit ruimtelijk principe ook na de restauratie en de herbestemming overeind 
blijft.  
 
In het voorliggende masterplan blijven alle bouwdelen ontsloten via de 
binnenkoer. 

                                                 
2 Zie: Frank Jaspers. Het stedelijk ecologisch onderzoek a.d.h.v. de Horpmaalstudie. Scriptie PHAI. 
1991 
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Via een doorsteek door het westelijke bijgebouw ontstaat er een 
rechtstreekse link met de parking aan de Laakstraat. In het verlengde van 
deze doorsteek is er een toegangszone voor woningen in de zuidelijke 
bedrijfsgebouwen.  
 
Kwalitatieve beoordelingscriteria: 
• De ontsluiting van alle delen van het bouwhistorisch patrimonium blijft 

verlopen via de binnenkoer. 
• Een bijkomende verbinding van de koer met de nieuw aan te leggen 

parking is aangewezen.  
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Herbestemming met de nadruk op wonen.  
De meest voor de hand liggende herbestemming van de historische 
gebouwen is een woonfunctie, eventueel aangevuld met 
nevenbestemmingen als een kleinschalige handels- of dienstenfunctie. Ook 
kleinschalige horeca in het kader van het (fiets)toerisme behoort tot de 
mogelijkheden.  
 
De herbestemming van het oorspronkelijke woonhuis kan zowel gaan in de 
richting van wonen als in de richting van de nevenbestemmingen. Het 
historische interieur dient maximaal te worden gerespecteerd. Bij het tot 
standkomen van het bouwplan moet er overleg worden gepleegd met de 
administratie voor het Onroerend Erfgoed.  
 
Voor de zuidelijke bijgebouwen is een geschakelde vorm van wonen het 
meest aangewezen. Het masterplan voorziet hier 4 woningen in 
duplexvorm. Ze hebben aan de zuidzijde een privé-buitenruimte. Het 
bestaande monumentale dakvlak aan de zuidzijde dient maximaal te 
worden behouden. Het probleem van de daglichttoetreding vereist een 
creatieve oplossing die op het niveau van het bouwplan en moet worden 
opgelost in overleg met het stadsbestuur en de administratie voor het 
Onroerend Erfgoed. Dit gedeelte van het gebouw heeft in het recente 
verleden belangrijke verbouwingen en uitbreidingen ondergaan, die 
kwalitatief niet altijd van een even hoogstaand niveau waren. Een gedeelte 
van de gebouw verkeert in tamelijk slechte bouwfysische toestand. Bij de 
opmaak van het bouwplan dient er vooraf een grondige analyse van de 
bouwtechnische en bouwfysische toestand te gebeuren. 
 
De westelijke bedrijfsgebouwen kunnen zowel worden herbestemd in 
functie van wonen als in functie van de nevenbestemmingen. De open 
structuur van deze gebouwen wordt maximaal gerespecteerd.  
 
De bestaande oostelijke bijgebouwen kunnen worden afgebroken met 
uitzondering van de muur op de perceelsgrens die instaat voor de 
omslotenheid van de binnenkoer.  
 
Kwalitatieve beoordelingscriteria: 
• De hoofdbestemming is wonen. Nevenbestemmingen op het 

schaalniveau van de dorpskern van Elen zijn mogelijk.  
• Het monumentale dakvlak van de zuidelijke bijgebouwen dient 

maximaal te worden behouden.  
• Er moet op het architecturale niveau een creatieve oplossing worden 

gezocht voor de daglichttoetreding in de zuidelijke bijgebouwen. 
 

 
De binnenkoer: privacy versus toegankelijkheid.  
Ondanks zijn essentiële rol als ‘distributiecentrum’ is de binnenkoer ook de 
enige min of meer te privatiseren buitenruimte voor de historische 
bebouwing aan de zijde van het plein. Indien de privacy dit vereist kan er 
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over de binnenkoer heen een afscheiding worden gemaakt tussen het 
geprivatiseerde deel van de binnenkoer en de toegangszone voor de 
woningen in de zuidelijke vleugel.  
 
Van belang is dat deze afscheiding door zijn materiaalgebruik in contrast 
staat met de bebouwing. Er kan b.v. worden gewerkt met hout, metaal, 
groen of een esthetisch verantwoorde combinatie van deze materialen. De 
hoogte dient te worden beperkt zodanig dat men over de afscheiding heen 
de omslotenheid van de binnenkoer kan blijven ervaren.  
 
Om de privacy van de binnenkoer te verhogen hebben de woningen in de 
zuidelijke bijgebouwen op de verdieping geen uitzicht op de binnenkoer. 
Licht nemen kan wel mits architecturaal verantwoord. Ook op het 
gelijkvloers is enkel het binnenhalen van licht mogelijk. Enkel de 
toegangsdeur kan worden voorzien van een opendraaiende vleugel. Andere 
gevelopeningen hebben geen opendraaiende vleugels.  
 
Aan de zijde van het dorpsplein wordt de oude toegangspoort bij voorkeur 
terug opengemaakt, zodanig dat de oorspronkelijke toegang in ere wordt 
hersteld. De latere toegangspoort kan worden ingevuld met een grote 
glaspartij. 
 
Op het gelijkvloers wordt er doorheen de zuidelijke bedrijfsgebouwen een 
verbinding gerealiseerd met de achterliggende projectzone. Deze nieuwe 
doorgang ligt bij voorkeur in het verlengde van de oorspronkelijke 
toegangspoort.  
 
Kwalitatieve beoordelingscriteria: 
• Het geprivatiseerde gedeelte van de koer kan afgescheiden worden van 

de toegangszone voor de woningen in de zuidelijke vleugel van de 
bedrijfsgebouwen, mits het gevoel van omslotenheid van de binnenkoer 
behouden blijft door de hoogte van de afscheiding te beperken. 

• De gevelopeningen aan de zijde van de binnenkoer van de zuidelijke 
vleugel kunnen enkel worden gebruikt als toegang of voor de toetreding 
van daglicht.  

• Enkel de toegangsdeur is voorzien van een opendraaiende vleugel. Alle 
andere gevelopeningen zijn vast.  

• De oude toegangspoort kan terug worden open gemaakt. De meer 
recente hoeft niet te worden dichtgemaakt.  

• In de zuidelijke vleugel van de bedrijfsgebouwen kan een 
onderdoorgang naar de achterliggende projectzone worden gerealiseerd.  
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Een potentiële voetgangersverbinding tussen dorp en landschap.  
Indien gewenst in het kader van de herbestemming kan er door deze 
doorgang zelfs een rechtstreekse voetgangersverbinding worden aangelegd 
van het dorpscentrum over de binnenkoer en door het projectgebied tot in 
het uiterwaardenlandschap.  
 
Aan de zuidzijde sluit deze verbinding aan op een bestaande haagstructuur 
op het aanpalende terrein. Op de langere termijn zou langs deze haag een 
nieuw voetpad kunnen worden aangelegd in het kader van een integrale 
ontsluiting van de Maasvallei via het snoer van Maasdorpen.  
 
Kwalitatieve beoordelingscriteria: 
• Indien gewenst kan er doorheen het projectgebied een rechtstreekse 

voetgangersverbinding worden aangelegd tussen het dorp en het 
uiterwaardenlandschap. 

 
 
Gemeenschappelijk groengebied 
Aan de oostzijde van het terrein blijft er tussen de historische bebouwing 
en de ontsluitingswegen een gemeenschappelijk groengebied gevrijwaard 
dat gemeenschappelijk is voor alle bewoners van het projectgebied.  
 
Onder de bomen kunnen enkele speeltoestellen worden geplaatst of kan er 
pluim- of kleinvee worden gehouden.  
 
Kwalitatieve beoordelingscriteria: 
• Centraal tussen de zuidelijke vleugel van de bedrijfsgebouwen en de 2 

groepen van nieuwbouwwoningen ligt een gemeenschappelijke 
buitenruimte. 

• In deze buitenruimte kunnen gemeenschappelijke voorzieningen worden 
geplaatst.  
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Masterplan: organisatorische randvoorwaarden 
 
Uitvoering van de groenaanleg moet worden gegarandeerd. 

Het in dit masterplan voorgestelde ruimtelijke concept staat of valt met de 
aanleg van de sterke groenstructuur.  
 
Deze groenstructuur zal daarom essentieel deel uitmaken van de 
bouwvergunning. Dit houdt in dat de vergunning vervalt indien de 
groenstructuur niet wordt aangeplant.  
 
Elke kandidaat-investeerder zal een garantie moeten geven dat hij de 
groenstructuur zal aanplanten. Eventueel kan het stadsbestuur hem bij het 
afleveren van de bouwvergunning verplichten een borgsom te storten, die 
in geval van niet-naleving van de verplichting door het stadsbestuur kan 
worden aangewend om toch tot de aanplanting over te gaan.  
 
 
Ontsluiting via een privaatweg.  

De interne ontsluiting van het projectgebied achter de historische 
bebouwing moet zich optimaal inpassen in het ruimtelijke gegeven van de 
boomgaard.  
 
Wegenis die moet worden overgedragen aan het stadsbestuur moet 
doorgaans voldoen aan strenge technische randvoorwaarden. Omdat er hier 
wordt gepleit voor een alternatieve verharding en een ontsluiting met 
minimale afmetingen, blijft de ontsluitingsweg bij voorkeur privatief. Hij 
wordt beheerd door de gemeenschap van de eigenaars.  
 
 
Beheersvorm 

Aangezien de kwaliteit van dit project afhangt van de globale uitstraling van 
het geheel is het van het allergrootste belang dat deze uitstraling ook in de 
tijd wordt bestendigd.  
 
Er wordt een basisakte voor de projectzone opgesteld waarin tussen 
privatieve en gemeenschappelijke delen duidelijk wordt afgelijnd. De 
gemeenschap van de eigenaars staat o.a. in voor: 
• het behoud van de ruimtelijke en architecturale kwaliteit van het 

project, 
• het onderhoud en beheer van de ontsluiting,  
• het onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke buitenruimte, 
• het onderhoud en beheer van de parking, 
• het onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke 

groenvoorzieningen (haag, fruitbomen, grasveld, …. ) 
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De projectzone is geen verkaveling.  
Het voorgestelde ruimtelijke concept vereist dat alle nieuwbouwwoningen 
als één project worden gerealiseerd met eenzelfde materiaalgebruik en 
architecturale vormentaal. Het is m.a.w. niet de bedoeling dat het terrein 
wordt verkaveld.  
 
De historische bebouwing kan eventueel wel geheel of gedeeltelijk door een 
afzonderlijke initiatiefnemer worden uitgevoerd.  
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Masterplan: technische randvoorwaarden 
 
Watertoets 

Met betrekking tot de watertoets werden in een overlegmoment met het 
provinciebestuur volgende randvoorwaarden vastgelegd.  
• Kelders zijn niet toegelaten. 
• Indien technisch mogelijk mag de fundering maximaal 1,50 m onder het 

bestaande maaiveld worden aangezet. 
• Het afgewerkte vloerpeil van de woningen ligt minimaal op 35,50 taw 

(peil van de weg: 35,16 taw) 
• Infiltratieputten zijn niet toegelaten. 
• Buffering van het regenwater op eigen terrein is verplicht a rato van 

200m³/ha verharde oppervlakte. De buffering gebeurt in een open 
bufferbekken.  

• Ondergrondse mazouttanks zijn niet toegelaten 
 
De buffering van het regenwater gebeurt bij voorkeur bovengronds via een 
poel of een gracht met een knijpleiding naar de riolering. Het no 
 
 
Brandweervoorschriften 
Op het niveau van het masterplan beperken de maatregelen i.v.m. 
brandveiligheid zich tot de toegankelijkheid van het terrein voor 
brandweervoertuigen.  
 
De op de tekening aangegeven ontsluiting voldoet aan de voorwaarden van 
de basisnorm brandveiligheid. Van belang daarbij zijn: 
• De minimale vrije breedte: 4,00m 
• De bochtstralen: 11,00m aan de binnenzijde, 15,00m aan de buitenzijde 
• Een minimale vrije hoogte: 4,00m 
• Het keerpunt aan het doodlopend gedeelte van de ontsluiting: 8,00 x 

8,00m 
• Asbelasting: 13ton.  
 
De brandveiligheidsmaatregelen op het niveau van de individuele woningen 
en de te herbestemmen historische gebouwen moeten worden geëvalueerd 
op basis van een bouwplan. Het bouwplan moet dan ook ter advies worden 
voorgelegd aan de brandweer. 
 
 
Nutsvoorzieningen 
De nutsvoorzieningsmaatschappijen voor deze regio zijn: 
 
• Water: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) 
• Gas: Infrax 
• Elektriciteit: Infrax 
• Kabeldistributie: Infrax 
• Riolering: Infrax 
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Voor de aansluiting van de nutsvoorzieningen wordt er onder de 
ontsluitingsweg het nodige leidingwerk aangelegd. Vanuit deze centrale 
collector worden de individuele gebouwen aangesloten. De concrete 
aansluitingsvoorwaarden worden bepaald in overleg met de 
nutsmaatschappijen op basis van een bouwplan.  
 

 
 
 
Technische installaties van woningen 

Technische installaties die vanuit de woningen naar buiten moeten worden 
gebracht, b.v. afvoeren van dampkappen, ventilatie-units, 
muurdoorvoerroosters, buiten-units van airco’s, … moeten zodanig worden 
geplaatst dat ze de aanpalende woningen niet hinderen. Ze worden bij 
voorkeur via het dak naar buiten gebracht.  
 
Met het oog op eventuele burenhinder moet in ieder geval worden 
vermeden dat er doorvoeringen zijn doorheen de gesloten gevels van de 
nieuwbouwwoningen en door de gevel van het zuidelijke bijgebouw die 
langs de binnenkoer is gelegen.  
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Overzicht van de gevoerde besprekingen.  
 
20/08/2008: Overleg met dhr. Gyselinck, Onroerend Erfgoed.  
 
17/09/2008: Overleg met dhr. Cox, Provincie Limburg, watertoets. 
 
30/09/2008: Overleg stadsbestuur Dilsen-Stokkem  

• Mevr. L. Peeters, burgemeester 
• Mevr. I. Erlingen, schepen RO 
• Dhr. J. Wijnen, stad Dilsen-Stokkem 
• Dhr. P. De la Haye, stad Dilsen-Stokkem 
• Mevr. C. Claessens, stad Dilsen-Stokkem 
• Dhr. Gyselinck, Onroerend Erfgoed 
• Mevr. V. Claes, Administratie Ruimtelijke Ordening 
Limburg. 

 
22/10/2008: Gecoro Dilsen-Stokkem 
 
18/11/2008:  Overleg met dhr. Gyselinck, Onroerend Erfgoed.  

Bespreking definitief voorstel na opmerkingen Gecoro 
 


