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Voorwoord

Het Haspengouwse landschap en de 
landbouw zijn al eeuwenlang met elkaar 
verstrengeld; de vruchtbare leemgron-

den hebben als economische drager lange tijd 
dé belangrijkste economie gemaakt. Vandaag 
zien we nog steeds een sterk uitgebouwd agro-
voedingscomplex in de fruitsector. Maar ook de 
akkerbouw is sterk geëvolueerd en geïntensi-
fieerd. Als economische drager is de land- en 
tuinbouw tegelijk een fundamenteel onderdeel 
van onze ruimtelijke structuur.

Dat de Limburgse land- en tuinbouw-
beeldbepalend zijn voor Haspengouw 
zien we aan de vele vierkantshoeves. 
Deze visuele blikvangers staan vandaag  
onder druk. Net als in de rest van Vlaanderen, 
staat ook het Haspengouwse platteland voor 
nieuwe uitdagingen. Een wijzigende econo-
mische dynamiek in de landbouw - met onder 
meer de toenemende mechanisering en schaal-
vergrotingen - heeft er toe geleid dat veel agra-
rische gebouwen hun functie hebben verloren.  
Veel vierkantshoeves staan leeg en dreigen te 
verkrotten.

Een herbestemming van deze gebouwen is een 
uitdaging: veel van deze gebouwen zijn of wa-
ren zeer functioneel gebouwd en bieden vooral 
volume zonder meer.  De herbestemming van 
deze leegstaande gebouwen botst op diverse 
beperkingen. Niet enkel hoge renovatiekosten, 
maar ook juridische en stedenbouwkundige 
knelpunten verhinderen een nieuwe toekomst 
voor deze gebouwen. Zo liggen sommige hoe-
ves zonevreemd of binnen een ruimtelijk uit-
voeringsplan en moeten ze dus passen binnen 
de visie van lokale overheden. Ook een be-
schermd karakter beperkt de bestemmingsmo-
gelijkheden. 

Toch heeft dit landbouwpatrimonium mogelijk-
heden. De vele pilootprojecten in Vlaanderen 
tonen de bijzondere kwaliteiten van ons plat-
teland. Door ons te richten op het behoud, 
het opwaarderen én het versterken van deze 
kwaliteiten kunnen we ook het Haspengouwse 
platteland leefbaar houden en de identiteit van 
onze dorpen blijven koesteren. 

Nieuwe aangepaste mogelijkheden voor leeg-
staande hoeves bieden mogelijkheden voor 
een dynamische ontwikkeling van het platte-
land, zonder kostbare nieuwe ruimte te moeten 
aansnijden. Geslaagde invullingen hebben een 
positieve ruimtelijke impact  waarbij rekening 
gehouden wordt met mobiliteit, schaalgrootte, 
landschappelijke integratie, …

Als gedeputeerde voor zowel ruimtelijke or-
dening, landbouw als platteland wil ik via dit 
e-book beleidsmakers, bewoners en bouw-
heren inspireren om aan de slag te gaan. Ste-
bo is een ideale partner om creatief en met 
een open geest na te denken over de toe-
komst van ons landbouwpatrimonium. Zij  
gaven aan drie leegstaande agrarische gebou-
wen in Haspengouw een nieuwe invulling. Ver-
der wordt het boek aangevuld met geslaagde 
herbestemmingen. 

Laat dit e-book een eerste stap zijn richting een 
dynamisch Haspengouw.  In dialoog met bewo-
ners moeten we een beleid creëren dat tege-
moetkomt aan de noden en verwachtingen van 
zij die dagelijks wonen, werken, ontspannen, 
verzorgd worden, spelen, sporten, leren …  op 
het Haspengouwse platteland. 
Ik wens u alvast veel inspiratie!

Inge Moors

Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening, 

Landbouw en Platteland
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De leefbaarheid van het platteland
Het platteland in evolutie
Haspengouw wordt van oudsher gekenmerkt 
door veel dorpen met prachtige vergezichten 
in een glooiend landschap. De vele heuvels 
met kastelen, vierkantshoeves en kerkdorpjes 
typeren deze streek. De vruchtbare leemgron-
den hebben van de landbouw eeuwenlang de 
belangrijkste economie van Haspengouw ge-
maakt. Het dorpsbelang viel naadloos samen 
met het boerenbelang; het dorpsleven stond 
in het teken van zaaien, planten en oogsten en 
voorzag zelf in zijn behoeften.
De voorbije decennia is deze (agrarische) sa-
menleving in een ijltempo veranderd: het 
landelijke leven is in een stroomversnelling 
terechtgekomen. Door economische en tech-
nologische ontwikkelingen is landbouw een 
gespecialiseerde bedrijfssector geworden, met 
minder, maar grotere bedrijven. De traditionele 
landbouwersgemeenschap is vaak een woon-
dorp geworden, dat zich voor werkgelegen-
heid, ontspanning en bevoorrading richt naar 
naburige grotere dorpen of steden.

Dit uit zich in het dorpsgezicht. De typische 
structuur van het Haspengouws dorp komt on-
der druk. Hoeves, kloosters en kastelen staan 
leeg. Ooit visuele blikvangers van de Zuid-Lim-
burgse dorpen, bieden nu een  troosteloze in-
druk. De uitdaging van het passend herbestem-
men klinkt. 
Het nieuwe platteland biedt, zowel  ruimte om 
te wonen als ruimte voor natuur, toerisme en 
andere economische activiteiten. Bewoners en 
bezoekers willen een aantrekkelijk platteland 
om te wandelen, te fietsen en te vertoeven. 
Nieuwe aangepaste mogelijkheden voor het 
leegstaande landbouwpatrimonium kunnen de 
dynamische ontwikkeling van het platteland sti-
muleren; zonder nieuwe ruimte te moeten in-
nemen.   

Een landbouwstreek in transitie
Als belangrijkste ruimtegebruiker – ook anno 
2016 – nemen de land- en tuinbouw letterlijk 
en figuurlijk een belangrijke plaats in. Lange 
tijd waren de land- en tuinbouwsector de enige 
hoeders van het Limburgse platteland en daar-
door een bepalend onderdeel van onze ruimte-
lijke structuur. Maar de moderne landbouw her-
tekent de typische boerendorpen. De structuur 
van de landbouwbedrijven wijzigde sterk na de 
Tweede Wereldoorlog. De mechanisering nam 
stelselmatig toe en de Europese Economische 
Gemeenschap voert sinds 1962 een Gemeen-
schappelijk Landbouwbeleid in haar lidstaten.
Kleine gemengde landbouwbedrijven zijn ver-
dwenen en maakten plaats voor grotere en 
gespecialiseerde bedrijven. Specialisatie en 
schaalvergroting maken mechanisatie en au-
tomatisering mogelijk. De vruchtbare Has-
pengouwse leemgronden waren de voedings-
bodem voor gespecialiseerde akkerbouw en 
fruitteelt. 

Nieuwe, grotere en ook meer machines zorgden 
ervoor dat landbouwbedrijven ruimte  zochten 
buiten de dorpskern, in agrarisch gebied. Dat 
bood meer mogelijkheden tot uitbreiding en 
handhaving van de moderne agrarische be-
drijfsvoering. De afgelopen 15 jaar daalde het 
aantal landbouwbedrijven in Limburg van meer 
dan 5 000 bedrijven naar net geen 3 000 land- 
en tuinbouwbedrijven. Het totale bewerkte are-
aal daalde echter veel minder sterk en is al en-
kele jaren min of meer stabiel. De gemiddelde 
bedrijfsoppervlakte evolueerde van 16 ha naar 
ruim 29 ha. Door de mechanisering daalde ook 
de arbeidsbehoefte van de land- en tuinbouw-
bedrijven vanaf de jaren ’50. In totaal zijn er nog 
ca. 7 900 personen tewerkgesteld in de Lim-
burgse land- en tuinbouwsector. De arbeidsbe-
hoefte is het grootst in de fruitteeltsector, waar 
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jaarlijks meer dan 30 000 seizoenarbeiders wor-
den ingeschakeld bovenop de reguliere tewerk-
stelling (Bron: Dienst Landbouw en Platteland 
op basis van Steunpunt Werk en Sociale Eco-
nomie en FOD Economie – Algemene Directie 
Statistiek).

aantal bedrijven  

gemiddelde opp./bedrijf   

Bron: Dienst Landbouw en Platteland op basis 
van FOD Economie – Algemene Directie Sta-
tistiek

Land- en tuinbouw, als economische motor, 
hebben lange tijd de inrichting van het platte-
land bepaald. De moderne land- en tuinbouw 
hebben echter andere ruimtelijke behoef-
tes. Maar ook door de verstedelijking van het 
Vlaamse landschap wordt de druk op de land-
bouwgebieden verhoogd. Vroeger was het 
platteland  exclusief voor landbouw voorbe-
houden, vandaag is het een meerlagige ruimte-
lijke structuur, waar ook gewoond, gerecreëerd  
en gewerkt wordt. 

De leefbaarheid op het platteland
Leefbaarheid van de plattelandskernen is een 
huis met veel kamers. Wat maakt het wonen in 
het dorp aantrekkelijk? Wat zet de leefbaarheid 
in de dorpen onder druk? Welke ingrepen zijn 
nodig om een kwaliteitsvol woon- en leefkli-
maat te verzekeren? Kwaliteit en leefbaarheid 
zijn zo sleutelbegrippen voor een succesvol 
kwaliteitsbeleid. 

Leefbaarheid staat volgens de Vlaamse Land-
maatschappij (VLM) voor het waarborgen van 
een aangenaam woon- en leefklimaat en voor 
de dynamiek van goed geïntegreerde econo-
mie van en op het platteland, als voor het ver-
sterken van sociale cohesie en het tegemoet-
komen aan behoeften door een dienstverlening 
op maat  en aangepaste sociale, culturele en 
recreatieve voorzieningen. 

Een kwalitatief platteland is een platteland met 
aandacht voor bos, natuur, cultuurhistorische 
landschapswaarden, water, architectuur en in-
frastructuur. Een kwalitatief platteland gaat over 
minder tastbare kwaliteiten zoals beeldkwali-
teit, stilte, rust, traagheid, enzovoort (bron: Me-
morandum voor een geïntegreerd plattelands-
beleid ten behoeve van de Vlaamse Regering, 
2004-05-19, Denkcel Platteland VLM)

Woon- en leefkwaliteit
Haspengouwse aantrekkingspolen zijn de lage 
vastgoedprijzen, het aanbod aan grote wonin-
gen en de rustgevende open ruimte en leef-
klimaat van “de buiten”. Daartegenover staan 
dan de grotere afstand tot scholen, werkgele-
genheid, diensten en voorzieningen en het ge-
brek aan openbaar vervoer. In de Haspengouw-
se dorpen pendelt tussen de 80 en 90 % van de 
loontrekkenden dagelijks buiten de gemeente 
(bron: ERSV). 

In Zuid-Limburg groeit de bevolking significant 
minder snel aan t.o.v. de rest van Limburg en 
Vlaanderen. Voor de periode 2015-2030 kent 
Zuid-Limburg1 een toename van 3,1 %, terwijl 
de gemiddelde toename volgens de bevol-
kingsprognoses voor de provincie Limburg en 
Vlaanderen respectievelijk 3,2 % en 5,4 % be-
dragen.

6000 30

4500 23

3000 15

1500 8

0 0
2000 2005 2009 2013

1  Zuid-Limburg omvat volgende gemeenten: Alken, Bilzen, Borgloon, Gingelom, Heers, Herstappe, Hoeselt, Kortes-
sem, Nieuwerkerken, Riemst, Sint-Truiden, Tongeren, Voeren en Wellen
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Bevolkingstoename en -prognose 

bevolkingsprognose 2015-2030 

bevolkingstoename 2000-2015 

Bron: Algemene Directie Statistiek-Dienst De-
mografie en Studiedienst van de Vlaamse Re-
gering - Bevolkings-en huishoudensprojecties

Het woningenbestand is afwijkend van de rest 
van Limburg. Méér dan een kwart van  de ge-
bouwen dateert van voor 1946 (t.o.v. Limburg 
17 %). Nochtans worden er opvallend meer 
vergunningen voor nieuwbouw aangevraagd 
dan voor renovaties. Limburgers wonen eerder 
groot: driekwart van de woningen is groter dan 
105 m², tegen slechts 62 % in Vlaanderen. Met 
15,5 % ligt het aandeel van appartementen in 
Zuid-Limburg lager dan in de rest van Limburg 
(19,2 %); deze zijn dan nog voornamelijk gele-
gen in de steden en – beperkter – in de hoofd-
dorpen. 

Op basis van prognoses kan worden berekend 
dat in Zuid-Limburg tegen 2030 circa 2500 bij-
komende woningen zullen nodig zijn, vooral in 
de grotere gemeenten. (bron: studiedienst van 
de Vlaamse Regering – gesloten Bevolkings- en 
huishoudensprojecties).

De aantrekkelijkheid van de vastgoedmarkt in 
Zuid-Limburg wordt bepaald door de aantrek-
kelijke prijzen, maar zeker ook door de grote(re) 
percelen met grote tuin, meer ruimte en meer 
privacy.  

Voorzieningen en 
plattelandseconomie
Een grote uitdaging voor de leefbaarheid in 
Haspengouw is het voorzieningenniveau. Plaat-
selijke handelaars in de kleine dorpen zijn ver-
dwenen door de lage rentabiliteit. Voor dien-
sten en de meeste dagelijkse behoeften zoals 
bakker, slager en kruidenier zijn de bewoners 
vaak aangewezen op de hoofddorpen. Voor 
grotere aankopen, cultuur en gespecialiseerde 
voorzieningen zijn ze aangewezen op de nabu-
rige steden. Door een dalend  leerlingenaantal 
staan ook de dorpsscholen onder druk. Vanuit 
de deeldorpen zijn dat telkens vrij belangrijke 
verplaatsingen, waarvoor nauwelijks openbaar 
vervoer beschikbaar is. Mobiliteit, onderwijs, 
zorgverstrekking en huisvesting zijn nochtans 
basisvoorzieningen.

Zuid-Limburg veroudert omvangrijker, in ver-
gelijking met het Limburgse gemiddelde. Daar 
waar er in 2014 bijna 129 zestigplussers zijn 
t.o.v. 100 jongeren, zullen dit er in 2030 al 176,3 
zijn t.o.v. 100 jongeren, daar waar het Limburg-
se gemiddelde op 164,7 ligt. 

Verouderingscoëfficient

 

prognose verouderingscoëfficient in 2030 

verouderingscoëfficient in 2014 

Bron: Algemene Directie Statistiek-Dienst De-
mografie
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Bovendien neemt het aantal tachtigplussers 
binnen de groep van de zestigplussers toe. In 
Zuid-Limburg wordt verwacht dat er in 2030 bijna 
23 tachtigplussers zijn voor 100 zestigplussers. 
De vergrijzing en de verzilvering spelen mee 
een rol in het wegvallen van lokale voorzienin-
gen. Daarnaast treft het gemis aan lokale voor-
zieningen voornamelijk ook de minder mobiele 
bevolkingsgroepen, zoals het groeiend aandeel 
van de ouderen. Om de vergrijzing binnen de 
dorpen tegen te gaan, is het noodzakelijk om 
jonge gezinnen opnieuw aan te trekken. Het 
uitbouwen van voorzieningen kan hiervoor een 
stimulans zijn. Hierin moet er niet alleen gefo-
cust worden op klassieke voorzieningen, maar 
kan er ook nagedacht worden over innoveren-
de vormen van voorzieningen. Bijvoorbeeld: 
kleinschalige woonprojecten op een erf, al of 
niet met een demografische mix of telewerk-
plaatsen in vierkantshoeves.

Sociale cohesie en kwaliteit van het 
platteland
Even belangrijk voor de leefbaarheid ten slotte 
is de kwaliteit van het wonen en de woonom-

geving: verzorgde infrastructuur, aangename 
openbare ruimte, veiligheid, zorg voor het pa-
trimonium.  In een aangename leefomgeving  
gaan  mensen zich identificeren met  hun dorp  
en dit versterkt  de dorpsgemeenschap: het sti-
muleert het sociale verkeer.  De dorpstrots is 
ook verbonden met de identiteit van het dorp  
en dus met de sporen uit het verleden die het 
verhaal van het dorp vertellen. De zorg voor 
het patrimonium is dus essentieel voor het ge-
meenschapsgevoel  en daarom ook voor de 
woonkwaliteit. In één weg is daarmee ook het 
toerisme gebaat. 

De identiteit van een streek is verbonden met 
de betekenissen die zij in zich draagt: het ver-
haal van de streek spreekt uit de sporen van 
het verleden die dit verhaal  helpen lezen. Het 
verhaal van Haspengouw is dit van een alou-
de landbouwtraditie. De sporen zijn het merk-
waardige historische landbouwpatrimonium, 
de typische kerkdorpen en de in het landschap 
verspreide vierkantshoeves en kastelen. Als 
deze sporen verdwijnen, verliest de streek haar 
geheugen  en dus haar identiteit en meteen 
ook haar aantrekkingskracht. De zorg voor deze 
sporen is geen nostalgie, het is een noodzake-
lijk respect voor de identiteit van de streek en 
haar bewoners.

Identiteit is echter geen statisch gegeven. In de 
loop van de eeuwen zijn ruimte en gebouwen 
mee geëvolueerd met maatschappelijke ont-
wikkelingen. Gebouwen werden voortdurend 
verbouwd, gerenoveerd en uitgebreid naarge-
lang de behoeften. De sporen die deze veran-
deringen achterlieten laten deze gebouwen le-
zen als een boek, waarin het verhaal meegroeit 
en steeds rijker wordt. Een nieuwe invulling van 
dit patrimonium, noodzakelijk voor het voort-
bestaan ervan, moet dan ook een nieuw hoofd-
stuk zijn in dit verhaal, voortbordurend aan wat 
voorafging. Hedendaags, maar met respect 
voor  de sporen van het verleden. 
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Herbestemming ten voordele van  
leefbaarheid 
Talrijke oude boerderijen die mee het beeld van 
het dorp bepalen hebben hun functie verloren. 
Ook al blijven boeren nog  in hun woning wonen, 
schuren en stallen staan leeg  en het noodzakelij-
ke onderhoud wordt moeilijk om te dragen. Ver-
waarlozing en aftakeling loeren dan om de hoek. 
Vaak zijn deze boerderijen ook moeilijk verkoop-
baar omwille van de hoge kosten van aankoop, 
renovatie en herbestemming. Maar ook de be-
perkte mogelijkheden tot herbestemming vanuit 
de regelgeving bemoeilijken een nieuwe invul-
ling voor het landbouwpatrimonium.   
Een nieuwe invulling van dit patrimonium 
geeft het een tweede adem. Dit kan met 

woonfuncties, maar ook met diensten of voor-
zieningen die  het gemeenschapsleven onder-
steunen of nieuwe opportuniteiten bijbrengen. 
Dit kan ook met toeristische attracties, niet-agra-
rische bedrijven en para-agrarische bedrijven 
zoals paardenhouderijen; maar zonder afbreuk 
te doen aan de agrarische hoofdfunctie van 
het gebied. Als deze ingreep gebeurt met aan-
dacht voor de erfgoedwaarde van het gebouw, 
voor de draagkracht van de omgeving en voor 
de behoeften van de gemeenschap, versterkt 
en verrijkt ze de dorpsgemeenschap en draagt 
ze bij aan de leefbaarheid en het unieke karak-
ter van Haspengouw.
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Projectambities
Leegstaand landbouwpatrimonium

Hoeves, stallen en schuren zijn kenmerkend 
voor Haspengouw. Een groot aandeel van dit 
historisch landbouwpatrimonium dreigt in de 
toekomst meer en meer leeg komen te staan.  
Enerzijds omdat de landbouwbedrijvigheid 
wordt stopgezet, anderzijds omdat heden-
daagse landbouw in de bestaande gebouwen 
en uitbreiding aansluitend aan de bestaande 
gebouwen niet meer mogelijk is. De bedrijfs-
gebouwen worden functieloos en vaak wordt 
enkel het woongedeelte nog benut.
Ook het onderhoud van deze gebouwen vraagt 
financiële investeringen die  uitstijgen boven 
het haalbare voor de eigenaars. Afhankelijk van 
de erfgoedwaarde van deze gebouwen spelen 
bijkomende kosten en procedures. Deze zijn 
vaak te complex voor de doorsnee-eigenaars 
waardoor ze ontmoedigd geraken om verdere 
stappen te ondernemen. 

Bewoners in de dorpen en ook de lokale bestu-
ren zijn zeer gehecht aan de huidige dorpsge-
zichten met hun hoeves, die bijdragen aan de 
uitstraling en het karakter van de dorpen. De 
bezorgdheid en wens dat deze gebouwen een 
nieuwe functie kunnen krijgen, is zowel bij de 
beleidsmakers als de lokale bevolking voelbaar. 
Veel gebouwen zijn gelegen midden in dorps-
kernen, sommige in landbouwgebied. Hun 
centrale of, in sommige gevallen, decentrale 
ligging is een troef voor een mogelijke herbe-
stemming. Theoretisch gezien hebben veel van 
deze gebouwen voldoende potentie om een 
nieuwe functie-invulling of nevenbestemming 
te krijgen.   

Ontwerpend en participatief onderzoek
De bezorgdheid rond de kwaliteitsvolle en zin-
volle toekomst van deze panden leidde tot een  

onderzoekstraject naar mogelijkheden tot her-
bestemming van leegstaande historische land-
bouwgebouwen. 

Derdejaarsstudenten Interieurarchitectuur van 
de Universiteit Hasselt onderzochten de sites 
van drie Haspengouwse hoeves en zochten op 
creatieve wijze naar nieuwe invullingen. Binnen 
dit kader werd onderzocht of deze panden be-
nut kunnen worden met een woonfunctie of een 
andere nevenbestemming zoals cultuur, horeca, 
ontspanning, onderwijs, zorg, enz. 

Gelijklopend met het studententraject werden 
workshops georganiseerd in de 3 dorpen met 
belanghebbenden en stakeholders rond de 
hoeves. Dit genereerde nieuwe ideeën voor de 
toekomst van deze hoeves, waarop de studen-
ten konden inspelen zonder zich hierin te laten 
beperken.

Organogram van het project

 
ontwerpen van 

studenten
= inspiratie

 workshops 
in 3 dorpen

= wat leeft 
lokaal?

visie 
verbinding

publiek 
e-book

realisatie

      stuurgroep
= inspirerende 

modellen toetsen 
aan beleidsinvals-

hoeken

toekomstvisie i.f.v. 
leefbaarheid van 
gebouwen en het 

platteland
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De stuurgroep en haar rol

Flankerend aan de ontwerpoefening en het 
participatief traject werd een stuurgroep opge-
richt met vertegenwoordigers van de adviesin-
stanties uit de verschillende beleidsdomeinen 
en over de verschillende beleidsniveaus heen. 
De betrokken instanties worden in onderstaand 
overzicht weergegeven. 

Samenstelling van de stuurgroep

 

Via deze verschillende invalshoeken werden 
gesprekken gevoerd tussen de verschillende 
beleidsdomeinen en -niveaus over dit gebou-
wenpatrimonium. De stuurgroep werd op re-
gelmatige tijdstippen geïnformeerd en gecon-
sulteerd over de voortgang en de uitvoering 
van het project. 

De resultaten van de workshops en de studen-
tenontwerpen werden besproken en bediscus-
sieerd. De programma-invullingen van de stu-
denten werden getoetst aan het wetgevende 
kader zonder afbreuk te doen aan hun ideeën. 
De ontwerpoefening van de studenten is im-
mers een fictieve denkoefening, waarin out of 
the box nagedacht werd buiten de huidige re-
gelgeving.  

Op basis van de besprekingen van de studen-
tenoefeningen en de resultaten van de work-
shops kon een overzicht gemaakt worden van 
bezorgdheden vanuit de verschillende beleids-
domeinen.

Stuurgroep

Vlaams Gewest
• Onroerend Erfgoed 
• Wonen Vlaanderen
• Ruimte Vlaanderen
• Landbouw Vlaanderen

Gemeentelijk
• Gemeente Gingelom
• Gemeente Riemst
• Gemeente Voeren

Stebo

UHasselt

Provincie Limburg
• Directie Ruimte
• Dienst Landbouw en Platteland
• PCCE

Regionaal
• Zolad+
• Erfgoed Haspengouw
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Doel en resultaten
Dit project is bedoeld als inspiratiebron en sti-
mulans voor eigenaars van leegstaande pan-
den. Ze zien   weinig perspectief en worden 
afgeremd; enerzijds door administratieve en 
ruimtelijke procedures en anderzijds door de 
financiële kosten. Met een visuele voorstelling 
van herbestemmingsmogelijkheden werden er 
concrete alternatieven of ideeën aangereikt, 
die eigenaars kunnen inspireren. Tegelijkertijd 
kunnen actoren aangetrokken worden die mo-
gelijk  een rol kunnen spelen in de realisatie van 
een nieuwe toekomst voor deze gebouwen. 
Hierbij denken we aan zorgactoren, projectont-
wikkelaars, sociale huisvestingsmaatschappijen, 
privépartners, e.d.

Dankzij de studieopdrachten van de studenten 
kunnen de gemeenten vernieuwende inzichten 
opdoen. Deze verworven kennis kunnen ze ver-
volgens hanteren bij het uitzetten van de beleids-
lijnen over de mogelijke herbestemming van het 
bestaande patrimonium op hun grondgebied. 

De oefening vormt daarbij een scharnier om the-
oretische modellen te toetsen aan de realiteit en

 
geven de mogelijkheid om dit naar buiten te 
brengen. Hiervoor werd een publieksmoment 
georganiseerd waarop in dialoog werd ge-
gaan met diverse stakeholders. Tijdens het pu-
blieksmoment van 25 juni 2015 werd  een tien-
tal ontwerpideeën voorgesteld aan eigenaars 
van historisch landbouwpatrimonium, lokale 
besturen, plattelandsactoren  en verantwoorde-
lijken in de ruimtelijke ordening en onroerend 
erfgoed. 

Uiteindelijk resulteerden de verworven inzich-
ten, de invalshoeken van de verschillende sta-
keholders en beleidsdomeinen, de ontwerpsi-
mulaties en de manier waarop lokaal (per pand) 
naar mogelijke programma’s voor de verschil-
lende panden werd gekeken, in dit e-book.  

De uitkomsten van dit project, de ideeën van 
de studenten en de reflecties van de aanwezi-
gen op de voorstelling worden meegenomen 
in het ruimtelijk onderzoek van de provincie 
Limburg: het Gebiedsgericht, Geïntegreerd 
Strategische Project Haspengouw (GGSP-Has-
pengouw).
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De onderzochte hoeves
De selectie van de hoeves

In acht Haspengouwse gemeenten, die deel 
uitmaken van de interlokale vereniging ter on-
dersteuning van projecten inzake lokaal woon-
beleid Haspengouw, werd gezocht naar grote 
onderbenutte gebouwen waarvan de toekomst 
op de helling staat. Dit onderzoek leverde een 
twintigtal panden op. 

Deze panden en sites werden door docenten 
van de Universiteit Hasselt en Stebo grondig 
onderzocht naar haalbaarheid als her- of ne-
venbestemmingsoefening voor de studenten 
Interieurarchitectuur. In dit onderzoek werd de 
omgeving en context van het gebouw mee-
genomen. Vanuit Stebo werd een verkennend 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van 
her- of nevenbestemming, de aanwezigheid 
van stedenbouwkundige plannen, eventuele 
obstakels, de financieringsmogelijkheden, enz. 

Ook de erfgoedwaarde van het gebouw was een 
selectiecriterium. De oefening werd toegespitst 
op landbouwpatrimonium met een historische 
waarde, gaande van beschermde monumenten  
tot gebouwen opgenomen in de Inventaris van 
het Onroerend Erfgoed.

De studiobegeleiders van deze ontwerpoefe-
ning hebben drie landbouwgebouwen gese-
lecteerd. Stebo contacteerde en informeerde 
de eigenaars van de geselecteerde panden in 
samenwerking met de respectieve gemeente-
besturen. De beschikbaarheid van opmetings-
plannen en de toestemming van de eigenaars 
van deze gebouwen heeft uiteindelijk de voor-
naamste rol gespeeld in de keuze door de Uni-
versiteit Hasselt.

Er werd gekozen voor een vierkantshoeve in 
Gingelom, een gesloten hoeve in Riemst en een 
schuur in Voeren. Dit laatste landbouwgebouw 
is niet gelegen in woongebied. Maar, door de 
specifieke situatie van de gemeente Voeren en 
de bezorgdheid van de gemeente rond haar 
talrijk aanwezige hoeves in waardevol agrarisch 
gebied, werd dit pand meegenomen. 

De drie sites verschillen onderling sterk in typo-
logie en context, met ieder hun eigen specifie-
ke uitdagingen.   
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Gesloten hoeve in Gingelom

Lummen
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Hasselt
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Voeren

Diepenbeek

As
Zonhoven

Beringen
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Maaseik

Dilsen-
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Meeuwen-
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Opglabbeek

Maasmechelen

Zutendaal
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HelchterenHeusden-

     Zolder

PeerHechtel-
Eksel

Hamont-
Achel

Leopoldsburg

Halen

Alken

Wellen

Borgloon

Gingelom
Heers

Tongeren

Herstappe

Nieuwerkerken

Sint-Truiden

Herk-de-
     Stad

Ligging: 
Borlo, Gingelom

Ruimtelijke bestemming gewestplan: 
woongebied met landelijk karakter en cultuurhistorische 
en/of esthetische waarde

Cultuurhistorische waarde: 
Inventaris van het Onroerend Erfgoed 

Link naar de inventaris: 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/21666 

Typologie: 
ruime, gesloten hoeve met geplaveid erf

Huidige bestemming: 
4 wooneenheden, stallen en schuur onbenut

Omgevingskenmerken en aanwezige voorzieningen: 
kleuterschool, bloemenwinkel, café, B&B’s en container-
park

1:3.000

±
Borlo

Gewestplan-borlo

200 m

27/10/2015Bron: www.geopunt.be 1
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Gesloten hoeve in Riemst
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Ligging: 
Zussen, Riemst

Ruimtelijke bestemming gewestplan: 
woongebied met landelijk karakter, gelegen binnen 
dorpskern

Cultuurhistorische waarde: 
beschermd monument en beschermd dorpsgezicht

Link naar de inventaris: 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/37070 

Typologie: 
mergelstenen, gesloten hoeve rond vierkant erf

Huidige bestemming: 
leegstaande hoeve met 1 ontmantelde vleugel

Omgevingskenmerken en aanwezige voorzieningen: 
mergelondergrond met groeves, kleuterschool, cafés, 
buurtwinkeltje, garage en 2 zaaltjes

Gewestplan

200 m

27/10/2015Bron: www.geopunt.be 1
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Dwarsschuur in Voeren
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Ligging: 
’s Gravenvoeren, Voeren

Ruimtelijke bestemming gewestplan: 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied

Cultuurhistorische waarde: 
Inventaris van het Onroerend Erfgoed

Link naar de inventaris: 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/37664 

Typologie:  
alleenstaande dwarsschuur, onderdeel van watermolen

Huidige bestemming: 
leegstaande schuur die recentelijk werd gerenoveerd

Omgevingskenmerken en aanwezige voorzieningen: 
mooie landschappen, wandelroutenetwerk, afgelegen 
ligging, weinig voorzieningen, 1 B&B

100 0 100 200 300 400 m

Gewestplan

200 m

27/10/2015Bron: www.geopunt.be 1
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Ontwerpend onderzoek door studenten
De ontwerpopdracht

“
Studenten moeten vooral leren crea-

tief na te denken. Zij moeten nog niet 

overladen worden met regels en voor-

schriften. Ze moeten durven in discus-

sie gaan met de wet.“ (Philippe Swar-

tenbroux, docent Universiteit Hasselt) 

De projectvoorstellen, die in dit 
e-book aan bod komen, zijn het resultaat van 
een ontwerpoefening in het 3de jaar Bachelor 
Interieurarchitectuur aan de Faculteit Architec-
tuur en Kunst van de Universiteit Hasselt in de 
ontwerpstudio Herbestemming. 

De oefening bestond uit een stedenbouwkun-
dig vooronderzoek in grotere studentengroe-
pen. Met daaropvolgend een ontwerpend 
onderzoek op basis van een zelfgekozen pro-
gramma in kleine groepjes van twee studenten. 

Om deze opdracht goed geïnformeerd te kun-
nen uitvoeren, werden de studenten onderge-
dompeld in diverse regelgeving en omgeving-
saspecten zoals erfgoed, ruimtelijke ordening, 

mobiliteit, lokaal uitrustingsniveau op het vlak 
van voorzieningen, e.d.
Het vooronderzoek concentreerde zich op de 
ruimtelijke analyse van de site, de historische 
ontwikkeling van de gebouwentypologie, de 
erfgoedwaarde, de bouwfysische toestand, 
enz. Deze studie fungeerde als een grondige 
kennismaking met de eigenlijke opdracht en in-
formeerde ook de mogelijke programmatische 
invulling. De voorstudie werd aangevuld door 
een sitebezoek. 

Het ontwerpend onderzoek bestond allereerst 
uit de keuze van een plausibel programma voor 
herbestemming. De nadruk lag hier op het po-
tentiële sociale draagvlak van de nieuwe invul-
ling. De studenten werden aangespoord om te 
zoeken naar vernieuwende programma’s of een 
combinatie van programma’s. De nieuwe func-
tie(s) zou(den) passen in de omgeving en inspe-
len op de noden van het dorp. Hierbij werden 
voor de hand liggende keuzes zoals een bed 
& breakfast of aanverwante functies in de ho-
reca op voorhand uitgesloten. De resulterende 
programma’s besloegen uiteindelijk een breed 
spectrum. De studenten bleken vindingrijk en 
creatief te kunnen omgaan met dit vraagstuk. 
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In bovenstaande matrix is een overzicht van de 
programma-ideeën opgenomen. De program-
ma’s die uit de dorpsworkshops ook aan bod 
kwamen zijn vetgedrukt.   

De kern van de oefening lag vervolgens in het 
ontwerp en de visualisatie van deze herbestem-

ming aan de hand van maquettes en plannen. 
Omwille van de sterke verschillen tussen de drie 
sites hebben de docenten de ontwerpopdrach-
ten in onderling evenwicht gebracht. Door de 
klemtoon op iedere hoeve anders te leggen, 
werd de moeilijkheidsgraad voor de 3 ontwerp- 
opdrachten ongeveer gelijkwaardig. 

Matrix van programma-invullingen van studenten

Hoeve in Gingelom

Tijdelijke verblijven voor senioren 
met dementie. Activiteitencentrum 
voor senioren, kinderen en dieren.

Activiteitencentrum met woonge-
legenheid voor ouderen. Dagac-
tiviteiten voor ouderen waar ze bv 
ook workshops aan jongeren kun-
nen geven. Cafetaria, polyvalente 
ruimte, ruimtes voor workshops, 
moestuin, plantentuin.

Verblijf voor kinderen in leefgroe-
pen, ruimtes voor slapen, eten, 
koken. Contact met dieren en 
tuin. Voor jeugdbewegingen en 
scholen. Ook cafetaria voor gezin-
nen in het weekend.

“Slapen tussen de schapen”: 
toerisme, vakantiewoningen voor 
gezinnen op boerderij, waarbij 
schapen zichtbaar aanwezig zijn en 
geslapen wordt “in stro”; verkoop 
van producten van schapen in 
brasserie, fietsenverhuur en activi-
teiten voor ouders en kinderen.

Ambachten en streekmarkt 
delicatessen (siroop, wijn,...): 
universele ateliers die vrij te huur 
zijn; proces van “schaap tot trui” 
zichtbaar maken voor bezoe-
kers, eet- en drankgelegenheid, 
tentoonstellingsruimte voor lokale 
kunstenaars.

Dierencentrum: kliniek, trimsalon, 
hondenpension.

Atelier voor kunstenaars waar kun-
stenaars kunnen werken, verblij-
ven, ontmoeten en exposeren.

Hoeve in Riemst

Woonzorgcentrum, serviceflats, 
kamers voor kortverblijf.

Freneitschool, 2 kleuterklassen, 
3 basisschoolklassen (graads-
klassen). Nieuw te bouwen deel 
wordt polyvalente zaal. Dieren in 
het Duyfhuis.

Jongerencentrum voor leren, re-
peteren, optreden. Ruimtes voor 
aanleren, repeteren of optreden 
van muziek, dans, theater. Feest-
zaal voor optredens in nieuw te 
bouwen deel.

Cohousing voor ouderen. Nieuw 
te bouwen deel met café en ate-
lier voor herstellen of knutselen. 
Nieuwe binnengevel als passage 
voor toegang tot individuele 
woningen, common house.

Cohousing (5 woningen) + kinder-
opvang. Woningen in stallen.

Kleuterschool en voor- en na-
schoolse opvang, fietsenstalling 
en klasjes in nieuw te bouwen 
deel.

Cohousing + medische praktijk 
van kine, apotheek en kinesist.

Schuur in Voeren

Ambachtelijke bakkerij met plaats 
voor workshops, aantrekken 
toeristen maar ook lokale bevol-
king voor winkel, aandacht voor 
toegankelijkheid voor mensen 
met mobiele beperking.

Hoeve-ijs van schapenmelk. 
Rondleidingen productie, work-
shops. In schuur: winkel, zit- en 
kookruimte.

Kookworkshops, degustaties in de 
schuur. Verblijf voor de gasten van 
de workshops.

Plaats voor begeleide wande-
lingen. Schuur infopunt natuur. 
Buitenruimte voor picknicken en 
barbecue. Afhalen picknickman-
den, uitkijkpunt.

Zorgboerderij “De Meulen”. Zorg-
hoeve voor probleemjongeren 
(15- tot 26-jarigen). Verschillende 
paviljoenen met onthaalruimte, 
een winkel, workshopruimte, 
ontspanningsruimte en slaapver-
trekken.

“Artist in residence”: kunste-
naars verblijven en werken in alle 
rust en tegelijk kunnen wande-
laars nieuwe wandelroute volgen 
die langs paviljoenen loopt.
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In Gingelom is de opdracht beperkt gebleven 
tot een nieuwe invulling van de historisch waar-
devolle schuur en de stallen. Deze ruimtes, met 
hun omvang en bijbehorende monumentaliteit, 
laten zich kenmerken door leegstand. De rela-
tie met de binnenplaats en het achterliggende 
weiland werd een bijkomend aandachtspunt. 
De herbestemming van de hoeve in Riemst 
bleek de moeilijkste opdracht voor de studen-
ten omwille van de bouwfysische toestand. Eén 
vleugel van de hoeve werd door de slechte toe-
stand ontmanteld. De bijbehorende woning van 
recentere datum heeft minder erfgoedwaarde. 
De uitdaging van deze opdracht zit daarom 
voornamelijk in de relatie tussen de behouden 
gebouwen en de nieuwe volumes binnen de 
vierkantshoeve. 

Het relatief kleine volume van de dwarsschuur 
in Voeren stond dan weer tegenover een land-
schappelijk rijke omgeving met veel hoogte-
verschillen. Hier werden de studenten aange-
spoord om de schuur uit te breiden met nieuwe 
volumes, die vakkundig ingepast moesten 
worden in de omgeving. Deze uitbreidingen 
werden vanuit een hypothetisch standpunt 
bekeken, aangezien de schuur gelegen is in 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied. In 
deze bestemmingszone is het uitbreiden van 
de bouwvolumes of nieuwbouw voor niet-land-
bouwdoeleinden meestal juridisch niet moge-
lijk. De studenten hebben kritisch nagedacht 
over de huidige regelgeving.
Uit de verschillende studentenontwerpen werd 
een selectie gemaakt, die volgens een jury van 
experten het meest geslaagd zijn. Ze zijn ech-
ter niet helemaal representatief voor bepaalde 
programma-invullingen. In het bijzonder de 
projecten, die meervoudig wonen als uitgangs-
punt hadden, zijn niet opgenomen in de selec-
tie van de meest geslaagde ontwerpvoorstel-
len. Dit wijst meer op de gevoeligheid van de 
invulling met dergelijk programma dan op een 
verminderde haalbaarheid.

De economische haalbaarheid van de nieuwe 
programma’s werd niet onderzocht aangezien 
dit niet de essentie van een ontwerpstudio is.
Tien geselecteerde simulaties van studenten 
werden getoond en bediscussieerd tijdens het 
publieksmoment, waarop actoren vanuit ver-
schillende invalshoeken werden uitgenodigd. 

De simulaties van de studenten die niet gese-
lecteerd werden, worden in het e-book beknopt 
geduid, aangezien de uitgewerkte functie-in-
vullingen zeker waardevol en inspirerend zijn.

De hier gepubliceerde resultaten zijn overigens 
niet zonder fouten. Specifieke regelgeving 
rond toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers, 
brandveiligheid of geijkte normen voor opper-
vlaktes of vrije hoogtes werden niet altijd of on-
voldoende gevolgd. De moeilijkheidsgraad van 
deze opgave loog er niet om: een veelheid aan 
aspecten kwam samen in deze oefening. 

De ontwerpen moeten daarom vooral gelezen 
worden als ideële denkoefeningen over hoe 
om te gaan met historische gebouwen en hun 
waardevolle sporen. Deze resultaten hebben   
aandacht voor een authentieke beleving van 
deze hoeves en hun poëtische karakter.
Als zodanig vormen ze een stimulans om na 
te denken over geschiedenis, erfgoed en be-
staande gebouwen als vertrekpunt tegenover 
de vaak overhaaste beslissing om te slopen.
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Ontwerpend onderzoek in de kijker
Locatie
gesloten hoeve in Gingelom

Ontwerper 
Igor Duelen & Jonah Veestraeten

Ontwerp 
Vakantieverblijf voor senioren met dementie

 

 

Programma 
Het aanwezige programma betreft een vakan-
tieverblijf voor senioren, bij wie  dementie is 
vastgesteld. Het gaat niet om permanente be-
woning, maar om een locatie waar tijdelijk kan 
verbleven worden. Elke gast heeft zijn eigen 
kamer en leeft samen met anderen in de geza-
menlijke ruimtes. Door ontmoetingen in deze 
gezamenlijke ruimtes en de daarbij horende ac-
tiviteiten leert iedereen van elkaar. Ook worden 
kinderen en dieren vaak uitgenodigd om mee 
te doen met activiteiten om het lerend leven te 
ondersteunen. 

Stedenbouwkundige en architecturale ingrepen 
De gevel en de schuur worden als het ware in 
twee delen gesneden, waardoor er een uitzicht 
ontstaat tot aan het achterliggende landschap. 
Daarnaast zijn er nog openingen in de gevel 
gemaakt, die de kamers een uitzicht geven tot 
enerzijds de centrale koer en anderzijds het 
heuvellandschap aan de achterzijde van de 
hoeve. De raamopeningen lopen door over het 
dak. Bijna tot in de nok van het dak zijn nog ex-
tra openingen aangebracht om de aanwezige 
bureaus te voorzien van natuurlijke verlichting.

Interieur 
Er is gekozen om zo veel mogelijk de bestaan-
de structuur te respecteren. De nieuwe muren 
staan los van de spanten, zodat de spanten 
zichtbaar en voelbaar zijn in de ruimte. De na-
tuur staat in het gebouw centraal. Naast de tal-
rijke uitzichten op het landschap wordt er ook 
ruimte gelaten voor groen in het interieur. De 
steunen van de gebintenstijlen worden voor-
zien van een plantenbak.
 Om niet te raken aan de draagkracht van de 
bestaande elementen is er gekozen om de 
nieuwe vloeren te laten dragen door stalen pro-
fielen. Deze vormen een interne structuur, die 
het gehele gebouw ondersteunen.
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Naar een nieuwe 
invulling voor 
leegstaand 
landbouwpatrimonium

Feedback vanuit de stuurgroep

Deze functie-invulling is een mooi programma op deze plaats. Een hoeve is een herkenbaar gebouw 

voor dementerenden. 

Het zou beter zijn om de veranda naar de binnenkoer te richten. De perforaties in het dak zijn 
overheersend. Er moet meer rekening gehouden worden met de geslotenheid van de hoeve. De 
binnenstructuur van de schuur mag sterker zichtbaar en aanwezig zijn.
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Naar een 
nieuwe invulling 
voor leegstaand 

landbouwpatrimonium

Locatie
gesloten hoeve in Gingelom

Ontwerper 
Tom Clijsters en Carlo Swers

Ontwerp 
Ambachten- en streekproductenmarkt, geba-
seerd op het terugbrengen van “vroeger”. Er 
wordt geen contrast gezocht met het bestaan-
de gebouw, maar net de gelijkenissen worden 
overgenomen en uitgebuit. De opbouw van de 
markt is gemakkelijk en snel. Het uitgangspunt 
is dan ook dat de markt kan opgebouwd wor-
den door de boer zelf.

Programma 
De stallen worden op het gelijkvloerse niveau 
ingevuld met ambachten. De bovenverdieping 
wordt omgevormd tot een verkoopruimte. De 
schuren worden ingericht met een groente-
markt en een wolatelier maar ook de verkoop 
van streekproducten met een eet – en drankge-
legenheid. Lokale kunstenaars kunnen hun werk 
presenteren in een kleine tentoonstellingsruim-
te.  

Stedenbouwkundige en architecturale ingrepen: 
De buitenzijde van het gebouw blijft groten-
deels intact. De poorten van de schuren worden 
naar achter doorgetrokken om de leveringen 
te vergemakkelijken. Een deel van de helling 
achter de schuren wordt weggegraven voor 
transport. Het dak wordt volledig vernieuwd, 
net zoals het houten schrijnwerk van poorten 
en ramen. Enkele nieuw gecreëerde openingen 
in de muren maken plaats voor de houten vo-
lumes.

Interieur: 
De ruimtes in de stallen worden intact gehou-
den en voorzien van toiletten. Daarnaast wordt 
er een schuifwand geplaatst zodat de ruimte 
in twee delen kan opgesplitst worden. Op de 
bovenverdieping worden presentatiemeubels 
toegevoegd voor de verkoop van onder andere 
wolproducten. 
In de schuur worden 3 volumes toegevoegd, 
die als het ware in de ruimte gaan zweven. Ze 
zijn opgebouwd uit hout zodat ze meegaan in 
de sfeer en de constructie van de hoeve. Het 
linkervolume blijft nagenoeg leeg om de kun-
stenaar alle vrijheid in gebruik te geven. Het 
middelste volume bestaat uit toiletten, keuken, 
eet – en drinkgelegenheid. Vanuit dit volume 
kan er van het uitzicht op de markt genoten 
worden. Het rechtervolume is voorzien van ta-
fels en machines voor het wolatelier. 
Op de begane grond bevindt zich de verkoop-
ruimte voor streekgebonden producten. De 
voorziene meubels zijn op een eenvoudige 
manier geconstrueerd ter versterking van het 
concept. Ook de groentemarkt heeft een plaats 
gekregen in de schuur. De meubels voor de 
groentemarkt hebben   dezelfde look als die 
voor de verkoopruimte. 



45

Naar een nieuwe 
invulling voor 
leegstaand 
landbouwpatrimonium

Feedback vanuit de stuurgroep

Dit programma is verenigbaar met de omgeving en speelt in op hedendaagse noden. De leefbaar-
heid van het dorp wordt vergroot door het aanbod van basisproducten. Door de minimale ingrepen 
in het bestaande volume wordt het bestaande gebouw met respect herbestemd. 

De voorziene parkeerplaatsen zijn geen optimale oplossingen. De invulling van de binnenkoer kan 
sterker betrokken worden bij de voorziene functies in de gebouwen. 
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Naar een 
nieuwe invulling 
voor leegstaand 

landbouwpatrimonium

Locatie
Gesloten hoeve in Gingelom

Ontwerper
Saskia Ilsbroux en Jana Haesen

Ontwerp
Slapen tussen de schapen

Programma 
In het leegstaande gedeelte van de hoeve wor-
den 7 vakantiewoningen ondergebracht voor 
een bezetting van 4 tot 10 personen. In de klei-
ne schuur bevindt zich een brasserie met op de 
verdieping een vakantieverblijf voor groepen.
Bezoekers kunnen fietsen huren, maar ook ter 
plaatse aan andere activiteiten voor jong en 
oud deelnemen.  

Stedenbouwkundige en architecturale ingrepen
Door de schuren heen zijn drie doorgangen 
gecreëerd, die kunnen afgesloten worden met 
grote poorten aan de binnen- en buitenzijde 
van het gebouw. Het dak boven 2 poortdoor-
gangen wordt voorzien van glazen dakpannen 
zodat er voldoende lichtinval is. Er worden als 
het ware 2 snedes gemaakt in het volume. 

Interieur
Op de gelijkvloerse verdieping is de boerde-
rij behouden en zijn stallen voorzien voor de 
dieren. Gasten kunnen de dieren helpen ver-
zorgen. Boven de stallen zijn volumes voor-
zien waarin de vakantiewoningen zijn onder-
gebracht. Vanuit de vakantiewoningen is er 
uitzicht op de centrale doorgangen. Via deze 
openingen wordt er natuurlijk licht gecreëerd. 
Op de tweede verdieping van de volumes be-
vinden zich de slaapruimtes, geïnspireerd op 
de vroegere alkoof.
In de brasserie kunnen bezoekers vers ijs en ka-
zen proeven die op de boerderij zelf geprodu-
ceerd worden. De ligging van de hoeve vlakbij 
het fiets- en wandelroutenetwerk is een troef 
voor de brasserie. 
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Naar een nieuwe 
invulling voor 
leegstaand 
landbouwpatrimonium

Feedback vanuit de stuurgroep

De combinatie van verblijf en schapen is een interessante invalshoek. De schuur blijft als volume 
nog sterk afleesbaar. 

De binnenkoer moet sterker betrokken te worden in het ontwerp. De opslag van mest en voer mag 
niet over het hoofd gezien worden. Het zou beter zijn om de relatie met het dorp te versterken. 
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Naar een 
nieuwe invulling 
voor leegstaand 

landbouwpatrimonium

Locatie
gesloten hoeve in Gingelom

Ontwerper
Vicky Vangeneugden en Renate Spreuwers

Ontwerp
Sammy’s boerderij

Programma 
In de schuren van de hoeve wordt een kinder-
boerderij ondergebracht met de mogelijkheid 
om te verblijven met maximaal groepen van 15 
kinderen tussen 6 en 12 jaar plus twee bege-
leiders (maximale capaciteit van 60 kinderen 
in 4 units). Tijdens het weekend is de site voor 
iedereen toegankelijk met de mogelijkheid om 
iets te drinken in de cafetaria. 

Stedenbouwkundige en architecturale ingrepen
De bestaande poortopening van de schuur 
wordt herhaald in de binnen- en de buitenge-
vel. Er wordt een nieuw dak voorzien op de be-
staande spanten van de schuur. In het dak wor-
den verschillende openingen voorzien om licht 
in de slaapruimte en gang te creëren.

Interieur
In de schuren worden 4 units geplaatst, waar 
de functies slapen en wassen worden onderge-
bracht. De units zijn als aparte blokken in het 
gebouw omhooggetild en bevinden zich tus-
sen de spanten en de buitenmuren. In de mid-
delste muur van de schuur worden openingen 
gecreëerd. Het behoud van de bestaande vloer 
wordt nagestreefd, tenzij de staat van de vloer 
te wensen overlaat. Dan wordt er geopteerd 
voor een betonvloer.
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Naar een nieuwe 
invulling voor 
leegstaand 
landbouwpatrimonium

Feedback vanuit de stuurgroep

De volumes onder het dak zijn een sterk ruimtelijk idee. De functie kinderboerderij is mogelijk in 
een hoeve. 

Het zou beter zijn om de nieuwe openingen in de binnenkoergevel te laten contrasteren met de 
bestaande openingen. Het betrekken van het landschap in het ontwerp wordt gemist.
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Naar een 
nieuwe invulling 
voor leegstaand 

landbouwpatrimonium

Locatie
gesloten hoeve in Gingelom

Ontwerper
Melissa Algarrada, Stefanie Baeten en Zoë Janssen

Ontwerp
K U N S T W E R K

Programma 
De ontwerpers voorzien enkele flexibele ate-
liers voor creatievelingen en kunstenaars in de 
hoeve. De kunstenaars kunnen er werken en 
verblijven. Daarnaast is er ruimte voorzien om 
hun werk tentoon te stellen, maar ook om een 
horecazaak onder te brengen. 

Stedenbouwkundige en architecturale ingrepen
Aan de noordzijde van de schuren wordt een 
grote raampartij in het dak voorzien. De ateliers 
worden op die manier voorzien van licht. 
De gevels worden voorzien van begroeiing.

Interieur
De ateliers zijn heel flexibel en vrij in te richten 
door iedere kunstenaar. In de ateliers worden 
metalen constructies geplaatst, waarin houten 
bakken of werkbladen passen. De werkbladen 
en bakken zijn verplaatsbaar binnen de con-
structie. 
De verblijfsfunctie is heel compact ontworpen 
en verplaatsbaar, geïnspireerd op een camper. 
De verplaatsbare woonvolumes kunnen met 5 
verschillende materialen afgewerkt worden. De 
kunstenaars krijgen een grote vrijheid door de 
verplaatsbaarheid van het woonvolume en de 
keuze in afwerkingsmateriaal. 
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Naar een nieuwe 
invulling voor 
leegstaand 
landbouwpatrimonium

Feedback vanuit de stuurgroep

Het programma is multifunctioneel en dus multi-inzetbaar. De achterliggende landbouwgrond 
wordt gerespecteerd en niet benut. 

De insnijdingen in het dak kunnen subtieler ontworpen worden, rekening houdend met de geslo-
tenheid van de hoeve. Het zou beter zijn om de verblijven te linken met de omgeving.



52

Naar een 
nieuwe invulling 
voor leegstaand 

landbouwpatrimonium

Locatie
gesloten hoeve in Riemst

Ontwerper
Elene Vernijns & Lize Vanhoof

Ontwerp
Kleuterschool (2,5 tot 6 jarigen)

Programma 
De hoeve wordt herbestemd tot een kleuter-
school. Het programma bestaat uit vier kleuter-
klassen en een kinderopvang, die voor- en na-
schoolse opvang biedt aan kleuters die naar de 
school gaan. Er bevindt zich ook een secretari-
aat, een leraarskamer, een opbergplaats, sanitai-
re voorzieningen, en een eetruimte. Het duifhuis 
wordt ingericht als een gezellige ruimte waar 
verhalen kunnen verteld worden. Daarnaast is 
er ook een grote hal waar verschillende activitei-
ten kunnen plaatsvinden. Zoals turnlessen voor 
kleuters, theatervoorstellingen, eetfestijnen, ac-
tiviteiten voor jeugdbewegingen, enzovoort. De 
binnenkoer van de hoeve wordt voornamelijk 
gebruikt als verbinding tussen de verschillende 
gebouwen. De buitenkoer wordt gebruikt als 
speelplaats voor de kinderen, waar zowel een 
groen als een verhard gedeelte aanwezig is. Een 
deel van de speelplaats is overdekt. 

Stedenbouwkundige en architecturale ingrepen
Het woongedeelte aan de hoeve wordt wegens 
de slechte toestand afgebroken en vervangen 
door een nieuwbouw. De nieuwbouw wordt 
opgetrokken met een lichte, beige steen. Het 
nieuwe gedeelte is aan twee zijdes voorzien van 
claustra’s uit prefabbeton. De vormgeving van 
de claustra’s is afgeleid van het patroon van de 
vloer in het afgebroken huis. Deze geven een 
mooi lichtspel in de kleuterklassen. Onder de 
claustra’s bevindt zich een lange raampartij op 
ooghoogte van de kleuters. De bestaande mer-
gelmuren worden opnieuw geverfd in gebroken 
wit. De daken worden vervangen rekening hou-

dend met de originele kleur en vorm. De origi-
nele, afgebrokkelde muren worden behouden, 
maar moeten worden verankerd aan de muren 
van de nieuwe opgetrokken gebouwen.
Op de grote buitenkoer wordt een grote over-
dekking voorzien. Deze bestaat uit een houten 
constructie en polycarbonaatplaten, die gedeel-
telijk lichtdoorlaatbaar zijn. Daarnaast wordt de 
speelplaats voorzien van groene heuvels ge-
combineerd met houten plateaus om een speels 
landschap te creëren voor de kinderen.

Interieur
De aanwezige spanten in het bewaarde deel 
worden vervangen. Een kleine ruimte wordt in-
gericht als secretariaat en spreekruimte, boven 
elkaar gelegen. In de hal komt een grote trap en 
een hydraulische lift, die leiden naar een passe-
relle. Deze verbindt de klasjes in de nieuwbouw 
met het secretariaat. Het bestaande duifhuis 
wordt ingericht als vertelzolder. Het interieur 
wordt omgetoverd tot een gezellige ruimte met 
een poppenkast, zitzakken en kussens. 
In het volledige gebouw worden de illustraties 
van het boek “Ik wil mijn hoed terug” van Jon 
Klassen als muurschilderingen gebruikt. Zo wordt 
er ingespeeld op de beleving van de kleuters en 
maken herkenbare figuren de kleuters wegwijs. 
Voor de interieurbekleding is er gekozen voor de 
zachte combinatie van eikenhout (vloer en meu-
bels) en pastelkleuren. De meubels in de kleuter-
klassen zijn vrij laag gehouden opdat de kleuters 
hun overzicht over de hele klas niet verliezen. De 
glazen wanden in de gang aan de kleuterklassen 
worden gedeeltelijk van gekleurd glas gemaakt 
om het speelser te maken voor de kleuters. Elke 
klas of elke ruimte in de school kan een andere 
kleur krijgen. 
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Naar een nieuwe 
invulling voor 
leegstaand 
landbouwpatrimonium

Feedback vanuit de stuurgroep

Het gebruik van het gebouw door zowel de school als dorpsverenigingen zorgt voor een optimale 
benutting tijdens weekdagen en weekends. Het ontwerp is een goede aanzet om school en erf-
goed te verenigen. 

De uitbreiding mag kleinschaliger en op schaal van de bestaande gebouwen. De binnenkoer is 
versnipperd. Het zou beter zijn om de koer een geheel te laten vormen met de gebouwen. De 
leesbaarheid van de ontsluiting en de toegang van de school kunnen verbeterd worden.
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Naar een 
nieuwe invulling 
voor leegstaand 

landbouwpatrimonium

Locatie
gesloten hoeve in Riemst

Ontwerper
Mich Mermans, Bram Neuteleers en Lotte Vandebroek

Ontwerp
‘T heater

Programma 
In de hoeve wordt een cultureel centrum voor 
jongeren ondergebracht.  De jeugdbeweging 
en het jeugdhuis kunnen hier hun stekje vin-
den. Daarnaast kunnen ze  een instrument leren 
bespelen, leren dansen en leren acteren. In de 
voorziene feestzaal kan er opgetreden worden 
en kunnen er feestjes georganiseerd worden 
door de jeugdbeweging.  

Stedenbouwkundige en architecturale ingrepen
De buitengevel aan de straatzijde zal behouden 
blijven. Ter hoogte van de gevels aan de bin-
nenkoerzijde zal een grote buitentrap geplaatst 
worden. Op de plaats van het ontmantelde ge-
deelte wordt een nieuwbouw met feestzaal op-
getrokken.   Het dak van de nieuwbouw sluit aan 
op de andere daken zodat het nieuwe gedeelte 
mooi past in het straatbeeld. De gevel van de 
nieuwbouw aan de binnenkoer wordt een kleuri-
ge gevel bestaande uit Rodeca-panelen. 
Het duifhuis wordt verbonden met de hoeve 
door een overkapping in strekmetaal.

Interieur
De bestaande hoevegebouwen worden behou-
den, maar met kleine ingrepen aan de binnen-
muren. Door het gebruik van gekleurde stoelen 
wordt er speelsheid gebracht in de jeugdloka-
len. 
Op de verdieping van het jeugdhuis, onderge-
bracht in het behouden gedeelte, is een glazen 
wand voorzien om verbinding te maken met het 
gelijkvloerse niveau. 
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Naar een nieuwe 
invulling voor 
leegstaand 
landbouwpatrimonium

Feedback vanuit de stuurgroep

De binnenkoer wordt in het ontwerp sterk betrokken. Er is een sterke relatie van de koer met de om-
liggende gebouwen. De bundeling van verschillende functies zorgt ervoor dat het gebouw optimaal 
kan gebruikt worden.

De omvang van het project is té groot voor het kleinschalige dorp. De verbinding van het hoofdge-
bouw met het duifhuis is overbodig. Het zou beter zijn om functies met nood aan veel ruimte onder 
te brengen in de schuur. 
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Naar een 
nieuwe invulling 
voor leegstaand 

landbouwpatrimonium

Locatie
dwarsschuur in Voeren

Ontwerper
Mariam Dghaich, Gaëlle Hardy en Shana Vliegen

Ontwerp
Pastry it

Programma
De schuur wordt omgevormd tot winkel, waar 
banket gemaakt en verkocht wordt. Daarnaast 
kunnen er workshops banketbakken gevolgd 
worden. De bakkerij speelt in op het toeris-
me in Voeren en is toegankelijk voor iedereen, 
ook voor mindervaliden. De deelnemers van 
de workshops hebben de mogelijkheid om ter 
plaatse te verblijven.  

Stedenbouwkundige en architecturale ingrepen
Er wordt een bijbouw voorzien, waar de deelne-
mers aan de workshops kunnen verblijven. De 
bijbouw wordt verbonden met de schuur. 
Aan de linkerzijde van de schuur zijn 2 raamope-
ningen bijgemaakt. Ook aan de achterzijde 
wordt er een raamopening voorzien. De 3 be-
staande ramen aan de rechterzijde werden dicht 
gemetseld.

Interieur
In de schuur werd de tussenverdieping verwij-
derd en een nieuw zwevend platform aange-
bracht. De benedenverdieping wordt volledig 
in beslag genomen door het workshopgedeelte 
en de winkel. In het workshopgedeelte bevin-
den zich kasten voor opslag en kookeilanden. 
De winkel wordt vooral ingenomen door dis-
playmeubilair tegen de muren en een koeltoog 
in het midden.
In de bijbouw bevinden zich hoofdzakelijk de 
verblijven. Er zijn een trappenhal en lift voorzien, 
die het zwevende platform in de schuur toegan-
kelijk maken voor iedereen.
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Naar een nieuwe 
invulling voor 
leegstaand 
landbouwpatrimonium

Feedback vanuit de stuurgroep

Het volume van de schuur wordt gerespecteerd. 

Vanuit juridisch standpunt zijn nieuwe constructies niet toegestaan. Deze denkoefening moet als een 
hypothese beschouwd worden. Het zou beter zijn om de bakkerij te koppelen aan bestaande verblijf-
plaatsen in de omgeving. De haalbaarheid van de functie-invulling wordt in vraag gesteld door de 
moeilijke toegankelijkheid en bereikbaarheid van het gebouw. 
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Naar een 
nieuwe invulling 
voor leegstaand 

landbouwpatrimonium

Locatie
dwarsschuur in Voeren

Ontwerper
Annelien Swennen en Dieter Vernijns

Ontwerp
Time-outboerderij “De Meulen”

Programma 
De ontwerpers vormen de schuur om tot een 
time-outcentrum voor probleemjongeren tus-
sen 15 en 26 jaar oud. De verschillende functies 
worden ondergebracht in nieuwe paviljoenen en 
de schuur: een onthaalruimte, een winkel, een 
workshopruimte, een ontspanningsruimte en 
slaapvertrekken.   

Stedenbouwkundige en architecturale ingrepen
Achter de schuur worden 3 paviljoenen bijge-
bouwd, ingeschoven in het hellende landschap. 
De slaapvertrekken en een ontspanningsruimte 
worden hierin ondergebracht.
De schuur zelf wordt aangepast aan zijn nieuwe 
functie, namelijk een onthaalruimte, een winkel-
ruimte en een ruimte voor workshops. Door het 
toevoegen van 2 nieuwe niveaus op verschillen-
de hoogtes wordt er ruimtelijkheid gecreëerd. 
Er worden 2 deuren bijgeplaatst in de buiten-
gevels en een groot raam in het dak voorzien. 
Bestaande raamopeningen worden terug dicht-
gemaakt. In de poort wordt een glazen toe-
gangsdeur voorzien. 
Aan de schuur is een terras voorzien, horende bij 
de winkel en de workshopruimte.

Interieur
De schuur wordt sober ingericht met een be-
perkt aantal meubels. Er worden een balie en 
2 verplaatsbare winkelrekken geplaatst. Op het 
gelijkvloerse niveau van de schuur is een min-
dervalidentoilet.
Op de hoger gelegen niveaus doen de nieuwe 
bergkasten dienst als balustrade. 
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Naar een nieuwe 
invulling voor 
leegstaand 
landbouwpatrimonium

Feedback vanuit de stuurgroep

De nieuwe toevoegingen zijn geïntegreerd in het landschap en met respect voor de schuur. Met 
summiere ingrepen wordt de schuur omgevormd tot een nieuwe functie. De buitenruimte wordt 
zinvol en mooi benut. 

Vanuit juridisch standpunt zijn nieuwe constructies niet toegestaan. Deze denkoefening moet als een hy-
pothese beschouwd worden. De schuur zou sterker betrokken kunnen worden bij de andere gebouwen. 
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Naar een 
nieuwe invulling 
voor leegstaand 

landbouwpatrimonium

Locatie
dwarsschuur in Voeren

Ontwerper
Axelle Strackx en Charlotte Vermeulen

Ontwerp
kookatelier met streekproducten in combinatie met 
verblijfsaccommodatie

Programma 
De schuur wordt herbestemd tot kookatelier, 
waar kookworkshops kunnen gevolgd worden. 
Tijdens de workshops wordt er vooral gewerkt 
met streekproducten. Gasten van de workshops 
kunnen logeren in de bijgebouwde accommo-
datie achter de schuur.  

Stedenbouwkundige en architecturale ingrepen
In de schuur werd een plateau geplaatst op de 
bestaande balken. Er wordt een ‘box ’naast de 
schuur gebouwd, waarin de verdiepingsvloer 
van de schuur doorloopt. 
In de helling achter de schuur zit het nieuwe vo-
lume voor verblijfsaccommodatie verscholen. De 
schuur en het verblijf worden met elkaar verbon-
den door middel van verschillende hellingen.

Interieur
Op het gelijkvloerse niveau is de ontvangstruim-
te, met los meubilair. Op het lage muurtje staat 
een barmeubel dat kan gebruikt worden bij ont-
vangst van gasten. Dit meubel kan ook gebruikt 
worden om degustaties met streekproducten te 
geven.
De verdiepingsvloer wordt losgetrokken van 
de schuur. Op dit niveau vinden de workshops 
plaats. 
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Feedback vanuit de stuurgroep

Het kookatelier is een haalbare en realistische invulling op deze plaats.
De bestaande openingen van de schuur werden gerespecteerd. 

Vanuit juridisch standpunt zijn nieuwe constructies niet toegestaan. Deze denkoefening moet als een 
hypothese beschouwd worden. Het zou beter zijn om een link te maken met de andere gebouwen van 
de oude molen.  Het kookatelier kan evengoed functioneren zonder verblijven. De voorziene paden 
moeten meer rekening houden met het landschap.
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Andere inspirerende programma-invullingen
Gesloten hoeve in Gingelom

Ontwerper:  Inez Nijs
Ontwerp: Animalé
Programma
De ontwerper vormt de hoeve om tot een totaalconcept voor huisdie-
ren. Je kunt er terecht voor medische zorgen, maar eveneens voor leu-
ke spullen voor huisdieren. Honden kunnen een wasbeurt krijgen in de 
“selfdogwash”.

Ontwerper: Valerie Spreuwers en Amal Hallouss
Ontwerp:  woon- en activiteitencentrum 
Programma
De linkervleugel en de eerste verdieping van de grote schuur worden 
herbestemd tot woningen. Op de gelijkvloerse verdieping van de grote 
schuur zijn een cafetaria en workshopruimtes gelegen.

Gesloten hoeve in Riemst

VOORAANZICHT

VOORAANZICHT

Ontwerper: Rachel Baerten en Stefanie Aubroeck
Ontwerp: ’t Duyfhuys: Denken aan morgen
Programma
De hoeve omvat assistentiewoningen voor 60-plussers uit de omgeving 
van Riemst. Er is ruimte voorzien voor assistentiewoningen, een eetzaal 
en ruimte voor het personeel. De inwoners kunnen zich op verschillende 
manieren ontspannen in de voorziene zithoeken, de fitnessruimte, de  
grote tuin met terrassen, de recreatieruimte e.d.

Ontwerper:  Hanne Ceunen, Elke Dekort en Annebel Thijs
Ontwerp: cohousing in combinatie met medische praktijken
Programma
In het bestaande gedeelte van de vierkantshoeve is een cohousingpro-
ject ondergebracht. Er wordt een nieuw volume opgetrokken t.h.v. het 
ingestorte gedeelte. Daar kunnen zich 2 dokters, een kinesist en een 
apotheek vestigen.

Ontwerper:  Jeroen Mattheus
Ontwerp: Freinetschool
Programma
De ontwerper voorziet een kleuter- en lagere school volgens het Frei-
netprincipe. Er worden 5 graadsklassen, waarvan 2 kleuterklassen en 
3 lagere schoolklassen, met ongeveer 20 leerlingen per klas onderge-
bracht. Naast klaslokalen wordt een multifunctionele ruimte voorzien, 
die gebruikt kan worden als turnzaal, vergaderruimte of feestzaal bij 
evenementen. De zaal kan eventueel verhuurd worden aan externen.
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Ontwerper: Ilse Van den Broeck
Ontwerp: Freinetschool Het Duyfhuis
Programma
De hoeve wordt omgevormd tot een Freinetschool met 5 graadsklassen 
voor kleuters en lagereschoolkinderen. De turnzaal van de tegenover-
liggende school wordt gedeeld. De school heeft een polyvalente zaal 
en stelt die ter beschikking van de dorpsgenoten. Zo werkt ze aan het 
concept “brede school”.

Ontwerper: Jodi Cartuyvels en Leen Biesmans
Ontwerp: Refix
Programma
De hoeve wordt herbestemd naar 9 woningen voor actieve 60-plussers 
volgens het cohousingprincipe. Daarnaast is er een reparatiecafé met 
werkruimte. Hier kunnen herstellingswerken worden uitgevoerd voor 
buurtbewoners. 

Dwarsschuur in Voeren

10
0

33
0

Snede C_FE&EV

Ontwerpers: Eveline Follon en Valérie Eens
Ontwerp: ijssalon met hoeve-ijs
Programma
In de schuur wordt een ijssalon ondergebracht, dat ambachtelijk ijs van 
schapenmelk produceert en verkoopt. Op deze manier is deze plaats 
niet enkel een ontmoetingsplaats voor de bewoners, maar ook voor de 
talrijke toeristen.

Ontwerpers: Michelle Clerix, Jana Ottenburgs en Eliana Van Heel
Ontwerp:Artist in residence
Programma
De schuur wordt uitgebreid met enkele paviljoenen en een woonhuis in 
het golvende landschap. Hier kunnen kunstenaars verblijven en werken 
te midden van de natuur. De Art Gallery wordt ondergebracht in de 
schuur, waar kunstenaars hun werk kunnen tentoonstellen. Daarnaast 
kunnen er ook lezingen en recepties gehouden worden. 
Wandelende en fietsende toeristen kunnen via een wandelpad tussen 
de paviljoenen de geëtaleerde kunstwerken gaan bekijken. 

Ontwerper: Bo Cloot, Femke Spelmans en Frank Valkeners
Ontwerp: De Molentak
Programma
De Molentak is een plaats waar sport en ontspanning samenkomen. 
In de schuur is een afhaalpunt voor picknickmanden voorzien, gecom-
bineerd met een vaste tentoonstelling over de geschiedenis van de 
streek. Tevens is de schuur het vertrekpunt voor begeleide wandelingen 
in groep, waarbij er na afloop genoten kan worden van een barbecue in 
het paviljoen. Er is ruimte voorzien om optredens te houden.
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Het creëren van een lokaal draagvlak
Een nieuwe toekomst herbergen in het leeg-
staande landbouwpatrimonium, is om velerlei 
redenen niet meer te reduceren tot een één-
persoonsaangelegenheid van de eigenaar.  De 
gebouwen zijn meestal groot, waardoor reno-
vatiekosten of instandhoudingswerken (onge-
acht de toekomstige invulling) hoog oplopen 
en de mogelijkheden van een eigenaar vaak 
overstijgen.

De ervaring leert ons dat het inblazen van 
nieuw leven in   leegstaand landbouwpatrimo-
nium  zeer nauw verbonden kan zijn met actuele 
maatschappelijke noden en wensen.  Net daar-
om is de verruiming van de groep van “pro-
grammabedenkers” zeer belangrijk.  Naast de 
eigenaars zijn de lokale besturen en zeker ook 
de omwonenden en lokale actoren belangrijke 
partners  in de ontwikkeling van toekomstidee-
en voor deze gebouwen.  De betrokkenheid en 
inbreng van diverse stakeholders  leidt naar een 
breed draagvlak, waardoor nieuwe of gewens-
te sporen resulteren in gezamenlijke toekomst-
beelden en deze beter beklijven.  De hoeve 
wordt in een breder  perspectief geplaatst dan 
haar functie tot op heden en wenkt naar een 
versterkingsspoor voor de landelijke dorpen.

Samen toekomstbeelden ontwikkelen werkt in-
spirerend en verbindt ogenschijnlijk op zichzelf 

staande  actoren.  Een multi-actorperspectief sti-
muleert een gezamenlijk creatieproces en wekt 
energie op voor verdere  engagementen en een 
gezamenlijk draagvlak. Het durven afstappen 
van vertrouwde communicatiefora ten voorde-
le van nieuwe gesprekstafels levert nieuwe en 
onbevangen ideeën en brengt vaak gezamenlij-
ke bekommernissen samen. Uit   cross-overge-
sprekken springen veelal de gemeenschappelij-
ke bezorgdheden in het oog dan de verschillen.

Het leegstaand landbouwpatrimonium biedt 
infrastructureel en ruimtelijk veel mogelijkhe-
den om een antwoord te bieden op actuele 
maatschappelijke behoeften.  Voor veel door 
de hedendaagse landbouw verlaten gebouwen 
dreigt leegstand en verval.  Om het kwaliteits-
verlies van deze gebouwen tegen te gaan en 
stop te zetten, is er een hoge urgentie om te 
onderzoeken op welke wijze we in deze gebou-
wen een nieuw maatschappelijk leven kunnen 
creëren . 

Vanuit deze invalshoeken werden er  binnen het 
project workshops georganiseerd in de dorpen 
waar de drie geselecteerde hoeves gelegen zijn 
… de start van cocreatie. Immers enkel als alle 
partijen betrokken worden, krijgt men duurza-
me invullingen voor leegstaand landbouwpatri-
monium en wordt de leefbaarheid versterkt. 
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3 workshops in 3 dorpen
Veel hoeves nemen   een prominente plaats in 
de dorpen in en zijn ook zeer betekenisvol voor 
de lokale gemeenschap. Zij blijven verbonden 
met hun vroegere activiteiten en herbergen 
hiervan vaak ook nog diverse sporen. 

Het was daarom van belang om bij verschillen-
de betrokkenen te peilen naar hun ideeën en 
suggesties rond mogelijke toekomstige func-
ties voor de geselecteerde gebouwen. 

Voor deze oefening werden lokale workshops 
rond de 3 sites georganiseerd om de sterk-
ten en troeven van het lokale dorp in kaart te 
brengen en na te denken over zinvolle functies 
voor het landbouwpatrimonium. Relevante sta-
keholders in en rond deze gebouwen werden 
uitgenodigd op deze workshops. Eigenaars, lo-
kale inwoners, erfgoedzorgers, heemkundigen, 
dorpsverenigingen en lokale besturen woon-
den de bijeenkomsten bij. 

Doel van deze bijeenkomst was het verzame-
len van meningen en ideeën van belangheb-
benden en stakeholders over de toekomst van 
hoeves in de verschillende gemeentes. Er werd
gepeild naar de betekenis van de hoeve in het 
dorp in het verleden. Tegelijkertijd werd er voor-
uitgekeken naar de toekomst van de hoeve en 
het dorp. Dit genereerde nieuwe ideeën voor 
de toekomst van deze hoeves, maar tegelijk 
ook voor andere hoeves in dezelfde gemeente, 
die dreigen leeg te komen staan. 
Deze participatieve aanpak zorgde voor een 
grotere betrokkenheid van bewoners. De work-
shops creëerden ook een lokaal draagvlak om 
samen toekomstgericht naar de gebouwen te 
kijken. De programma-ideeën besloegen ver-
schillende maatschappelijke invullingen. De 
output van deze workshops werd overgebracht 
aan de studenten, zodat zij in hun ontwerpen 
konden inspelen op de lokale ideeën, zonder 
zich hierin te laten beperken. 
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Toekomstbeelden voor de hoeves
De toekomstbeelden voor de hoeves werden gebundeld in een overzicht. De programma’s die ook 
aan bod kwamen bij de studentenoefening werden vetgedrukt.

Resultaten van de workshops in 3 dorpen
Gemeenschappe-
lijke invullingen

Wonen

Onderwijs

Natuur en edu-
catie

Zorg en opvang

Toerisme en 
horeca

Landbouw

Gemeenschaps-
voorzieningen

Andere

Hoeve in  
Gingelom

Mix van verschillen-
de woonvormen, 
meegroeiwonen: 
kleine woningen 
voor senioren en 
jonge gezinnen 
met gemeenschap-
pelijke delen.

Betaalbaar rusthuis

Inschakelen van de 
vakschool

Academie (mu-
ziek, kunst,...) - nu 
verspreid over ver-
schillende dorpen

Plattelandsklassen

Interactief na-
tuurcentrum

Zorgboerderij

Privépraktijk zorg 
(kine, dokter, ...)

Kinderopvang

Opslagplaats land-
bouwwerktuigen

Cultureel centrum

Combinatie van 
verschillende 
functies

Afbreken van 
hoeves zonder 
oplossing

Functie opentrek-
ken naar de rest 
van Gingelom

Hoeve in Riemst

Cohousing met 
activiteiten voor 
lokale gemeen-
schap

Kleine woningen 
cfr. Hoeve Henrotte

Mix van huur- en 
koopwoningen

(Methode)school 
(Freinet/Steiner)

Ontmoetings-
plaats cfr. vroeger

Nieuwe vleugel/
volume met respect 
voor erfgoed

Financiële construc-
ties (vzw, coöpera-
tieven)

Rechtszekerheid

Schuur in Voeren

Wonen

Dagbesteding voor 
ouderen en kinderen 
(extern en lokaal) 
rond natuur en dieren

Workshop kunst 
en cultuur

Archeologisch mu-
seum met vondsten 
van zeegeles uit 
groeves

Gîte d’étape/trek-
kershut
Jeugdverblijf
Ijssalon (te voet 
toegankelijk)
Picknickplek

Bloemenwinkel

Uitzicht en omge-
ving bewaren

Uitbreiding aan 
schuur = contrast

Hoeves in het alge-
meen

Hoeves omvormen 
naar ‘woonerf’

Cohousing in hoe-
ves

Boeren kunnen 
uitbating verderzet-
ten - bewaren van 
traditionele veeteelt 
en fruitteelt

Gemeenschapsvoor-
ziening: bundeling 
van alle voorzienin-
gen
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In dialoog over de 
toekomstige invulling 
van ons leegstaand 
landbouw- 
patrimonium
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In dialoog over de toekomstige invulling van 
ons leegstaand landbouwpatrimonium
Op 25 juni 2015 werd een publieksmoment ge-
organiseerd voor eigenaars van historisch land-
bouwpatrimonium, lokale besturen, plattelands-
actoren  en verantwoordelijken in de Ruimtelijke 
Ordening en Onroerend Erfgoed. Het doel van 
deze namiddag was om de verschillende sta-
keholders te inspireren en sporen aan te reiken 
door met elkaar in dialoog te treden.

De namiddag werd ingeleid door verschillende 
gastsprekers, waaronder gedeputeerde Inge 
Moors, docenten van de UHasselt en medewer-
kers van Stebo Wonen. Zij namen de aanpak en 
totstandkoming van het onderzoek voor hun 

rekening. Daarnaast sprak de eigenaar van de 
Herkenrodehoeve in Opheers, waar het evene-
ment tevens plaatsvond, over zijn herbestem-
mingstraject. Dit herbestemmingsverhaal vindt u 
in hoofdstuk 9.

Een tiental ontwerpideeën van studenten werd 
voorgesteld en beluisterd door een 100-tal aan-
wezigen. Bij de deelnemers werd gepolst naar 
hun bevindingen en reflecties over de voorge-
stelde programma-invullingen voor de hoeves. 

Op basis van de reflecties van deze namiddag 
zette de stuurgroep haar werkzaamheden voort.
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“
Laat deze oefening geen eindpunt 

zijn, maar net een beginpunt. De 

Haspengouwse gemeentes staan 

immers voor een gigantische uit-

daging voor de invulling van al hun 

landbouwpatrimonium.” 

“
De aandacht bij de eindresultaten 

lag op de functie-invulling van de 

gebouwen. Maar er was minder 

aandacht voor de interactie en in-

tegratie van het landgebruik. We 

spreken immers over landbouw-

patrimonium, waar het gebruik van 

het land centraal stond.”

“
Vandaag zijn er nog redelijk wat am-

bachten in de dorpen. Para-agrari-

sche activiteiten horen niet thuis in 

kmo-zones of grote industrieterrei-

nen. Deze activiteiten horen thuis op 

het platteland, maar het is zeer moei-

lijk om vergunningen te verkrijgen en 

het is niet evident om te voldoen aan 

de huidige regelgevingen.”
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“
Een mooie uitdaging zou zijn om 

studenten vanuit verschillende de-

partementen samen te laten wer-

ken aan deze oefening. Dan kan 

ook de economische haalbaarheid 

onderzocht worden van deze pro-

jecten. Voor dergelijke projecten 

zijn immers veel financiële midde-

len nodig.” 

“
Er zijn goede simulaties voorge-

steld met aandacht voor zowel 

woonfuncties als publieke functies. 

Het draagvlak van de buurt en de 

omgeving zijn bij het zoeken naar 

nieuwe invullingen heel belang-

rijk.”

“
Door te kiezen voor zeer specifie-

ke invullingen en volumes zijn de 

studenten erin geslaagd om de ar-

chitecturale erfgoedwaarde van de 

hoevegebouwen te behouden. Dit 

is zeker een meerwaarde van deze 

oefening.”
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Herbestemmen: een 
toekomst voor het 
landbouwpatrimonium
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Herbestemmen: een toekomst voor het 
landbouwpatrimonium
Het bepalen van een kwaliteitsvolle herbestem-
ming van een leegstaande hoeve  is een com-
plexe opdracht. Immers, niet eender welke hoe-
ve is geschikt voor eender welke bestemming. 
Ook moet er rekening gehouden worden met 
de regelgeving van de ruimtelijke ordening, de 
draagkracht van zowel het gebouw zelf als zijn 
omgeving, de erfgoedwaarde en de beeldwaar-
de en impact van de bestemming op de omge-
ving. Een goede beslissing vraagt dus vooraf 
heel wat onderzoek en delicate afwegingen. Er 
bestaan geen standaardoplossingen: iedere hoe-
ve en elke site is immers uniek.

De keuze van de bestemming

“
Bij een herbestemming wordt vaak 

het omliggende landschap mee ver-

parkt’’. De uitdaging is juist om de 

binnenkoer te betrekken en in te 

vullen, vooraleer naar het omliggen-

de landschap te gaan. De typologie 

van vierkantshoeves moet zoveel als 

mogelijk gerespecteerd worden.” 

(Landbouw Vlaanderen)

Een hoeve is gebouwd voor landbouwactiviteit  
en alle gebouwonderdelen zijn hierop afge-
stemd en voor die functie ontworpen. Dit geeft 
elk gebouw van het complex zijn eigen beteke-
nis. Een geschikte nieuwe bestemming vinden 
zonder deze betekenissen geweld aan te doen 
is niet altijd voor de hand liggend. Bestemmin-
gen, die al te grote aanpassingen vergen en 
daarmee de beeldwaarde en de karakteristieke 
eigenschappen van het gebouw zozeer  aantas-
ten dat sporen van het verleden en betekenis-
sen moeten verdwijnen, zijn meestal geen goed 
idee. Beter is het om te vertrekken vanuit de 

kwaliteiten en eigenheid van het gebouw en de 
site en bestemmingen te zoeken die juist gebruik-
maken van deze eigenschappen en aan de nieu-
we bestemming een meerwaarde toevoegen.  

Een nieuwe bestemming heeft ook impact op 
de omgeving van de hoeve. De draagkracht van 
de omgeving is hier bepalend. Sommige activi-
teiten kunnen veel bezoekers aantrekken, met 
mogelijke gevolgen voor veiligheid, geluids-
overlast, verkeer en parkeerdruk in het dorp. Bij 
afgelegen boerderijen kan een nieuwe bestem-
ming druk op het landbouwgebied meebren-
gen.  Naast de mogelijke mobiliteitstoename, 
vergt de nieuwe activiteit soms omliggende 
ruimte, zoals parkeerruimte en tuinen of ander 
niet-landbouwgebruik, die ten koste gaan van 
de landbouwoppervlakte. In sommige streken 
is zelfs sprake van “vertuining” en “verpaar-
ding” van het landschap.

De keuze van de bestemming heeft juridische 
beperkingen. De gewestplannen leggen de 
mogelijkheden voor het gebruik vast. Dorps-
boerderijen zijn veelal  in een woonzone ge-
legen  en laten naast (meergezins-)wonen de 
meeste mogelijkheden toe, in zoverre ze geen 
overlast voor de omgeving meebrengen of 
voorbehouden zijn voor andere bestemmings-
zones. De vergunningverlener zal onderzoeken 
of de draagkracht van de omgeving niet wordt 
overschreden. Bestemmingsmogelijkheden 
in het landbouwgebied zijn wel zeer beperkt 
voor zover de gebouwen niet op de Inventaris 
van het Bouwkundig erfgoed staan of effectief 
beschermd zijn. Alle niet-landbouwgebonden 
activiteiten zijn immers zonevreemd. Zo wordt 
onder meer het vergroten van het aantal zone- 
vreemde woongelegenheden niet toegelaten  
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en blijft er maar één woning toegelaten op het 
erf, terwijl de overige gebouwen geen woonbe-
stemming mogen krijgen. Een ruimtelijk uitvoe-
ringsplan (RUP) kan afwijkingen toestaan.

Voor sommige zonevreemde activiteiten kan 
een vergunning verkregen worden. Voor be-
schermde en geïnventariseerde hoeves worden 
uitzonderingen gemaakt, zolang de verschillen-
de instanties zich hierin kunnen vinden. 

Omgaan met erfgoed
Haspengouw ligt bezaaid met tal van boerde-
rijen, vaak honderden jaren oud. Zij geven de 
streek haar unieke karakter en domineren de 
dorpsgezichten. Vaak zijn zij de beeldbepalende 
elementen die het dorp zijn identiteit verlenen. 
Dit geeft de eigenaars een zware verantwoorde-
lijkheid: het karakter en identiteit van de streek 
zijn immers publiek bezit. Zij moeten erover wa-
ken dat met de sporen, die het verhaal van het 
gebouw  en daarmee dat van de dorpsgemeen-
schap vertellen, zorgvuldig wordt omgegaan.

Waken over erfgoed is allang niet meer een 
kwestie van conserveren, laat staan van pogen 
om het oorspronkelijke te herstellen en te be-
vriezen. Een nieuw leven, met een nieuwe be-
stemming is de enige manier om het voortbe-
staan van het patrimonium te garanderen. Een 
nieuwe bestemming is echter niet het stopzet-
ten van het oude verhaal  en opnieuw beginnen.  
Het is het schrijven van een nieuw hoofdstuk 
aan het bestaande verhaal, met respect van alle 
plotwendingen die zich in het verleden hebben 
voorgedaan.

Dit nieuwe hoofdstuk moet worden geschre-
ven met de taal van vandaag: wijzigingen en 
toevoegingen zijn een expressie van eigentijd-
se architectuur, met eigentijdse materialen en 
technieken, net zoals alle vroegere ingrepen 
op eigentijdse wijze zijn gebeurd. Samen met 
de sporen van vroegere ingrepen wordt de ge-
schiedenis van het gebouw leesbaar. Historise-
ren is eigenlijk liegen en het negeren van de 
nieuwe betekenissen die het nieuwe gebruik 
aan het gebouw geeft.
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Werken aan erfgoed

“
Materiaalgebruik en gevelopbouw 

bepalen mee het welslagen van de 

ingreep. Een doordacht grondplan 

draagt bij tot geslaagde nieuwe in-

grepen in de gevel. De keuze van 

een goede (interieur)architect speelt 

een belangrijke rol hierin.”(Directie 

Ruimte, provincie Limburg)

Een nieuwe bestemming geven aan gebouwen 
gaat onvermijdelijk gepaard met ingrepen, ver-
bouwingen, uitbreidingen. Belangrijk is hier dat 
de karakteristieke  kwaliteiten van het gebouw, 
die het gebouw betekenis geven,   worden ge-
respecteerd. 
Een voorbeeld. Typisch aan de Haspengouwse 
vierkantshoeven is de massieve geslotenheid, 
slechts doorbroken door de ingangspoort. De 
betekenis hiervan is de verdedigingsfunctie tegen 
roversbenden. Het aanbrengen van openingen in 
deze buitenmuren is een delicate ingreep. Het 
vergt enig ontwerptalent om voor de nieuwe 
functie noodzakelijke raam- of deuropeningen zo 
in te passen dat het gevoel van deze besloten-
heid niet wordt aangetast. Dit geldt ook voor de 
poort, die de geslotenheid nog benadrukt.
De graanschuur wordt gekenmerkt door de gro-
te, hoge open ruimte, vaak met indrukwekkende 
spanten die de grote overspanningen van het dak 
torsen. De keuze van de herbestemming zou van 
deze ruimtelijke kwaliteit moeten gebruikmaken, 
liever dan de ruimte op te delen met wanden en 
schotten en zo het gebouwkarakter te negeren. 
Zo wordt de betekenis van de voormalige schuur 
behouden, terwijl de multifunctionele kwaliteit 
van deze unieke ruimten de nieuwe bestemming 
een extra dimensie verleent.
Overgebleven elementen uit het landbouwverle-
den, zijn ook betekenisvolle sporen: de centrale 
mestvaalt, een pomp, een bakoven, de drinkbak-
ken, … Natuurlijk moeten deze niet  als dusdanig 
worden hergebruikt. Vaak kunnen ze een nieuwe 
functie krijgen na de herbestemming, eerder dan 
ze als nostalgische relieken te laten liggen. Voorts 

zijn er jaartalstenen, oude sporen van vroegere 
raamopeningen en oude bestratingen die bij-
dragen aan het historische karakter en de lees-
baarheid van het complex. Een uitzondering kan 
gemaakt worden voor recente koterijen en on-
zorgvuldig gekozen materialen die afbreuk doen 
aan de intrinsieke kwaliteiten van het gebouw. 
Deze dragen immers niets kwalitatiefs bij aan het 
verhaal van de hoeve.
Hedendaagse toevoegingen vragen om heden-
daagse vormgeving en kwaliteitsmaterialen, met 
respect voor het bestaande gebouwkarakter en de 
historische sporen. Natuurlijk moet rekening ge-
houden worden met het aanbrengen van heden-
daagse technieken en ingrepen (zoals isolatie) die 
noodzakelijk zijn voor het comfort, de bruikbaar-
heid en de duurzaamheid van de nieuwe bestem-
ming. Soms zullen er onvermijdelijke compromis-
sen moeten gesloten worden tussen oud en nieuw. 
Een goed doordacht ontwerp zal deze mogelijke 
conflicten zoveel als mogelijk vermijden.
Voor elke hoeve moet dus vooraf enig onderzoek   
worden uitgevoerd, alvorens beslissingen te ne-
men  over een herbestemming. Dit onderzoek 
is eerst en vooral technisch,om de bouwfysische 
toestand   te kunnen inschatten, om te weten 
welke renovatie- en aanpassingswerken er zullen 
nodig zijn  en welke kosten deze zullen meebren-
gen.  Een opmetingsplan met aanduiding van his-
torisch belangrijke elementen is hiervoor noodza-
kelijk. Een cultuurhistorisch onderzoek, waarbij 
ook de bewoners of dorpsgenoten betrokken 
worden, geeft gegevens over de bouwgeschie-
denis en de verhalen die aan het gebouw kleven  
en de waardevolle sporen die terug te vinden zijn. 
Deze gegevens leveren een beeld van de beteke-
nissen die het gebouw in zich draagt  en welke de 
unieke kwaliteiten zijn die met zorg moeten wor-
den bewaard. Een omgevingsonderzoek levert 
elementen die de draagkracht van het dorp of de 
omliggende ruimte duiden. Dan kan pas worden 
afgewogen voor welke bestemming dit gebouw 
kan in aanmerking komen en in hoeverre daar al 
of niet zware wijzigingen voor vereist zijn.
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Enkele inspirerende realisaties onder de loep
Om de aandachtspunten vanuit de verschillen-
de beleidsdomeinen rond herbestemmen van 
historisch landbouwpatrimonium te illustreren, 
worden in deze uitgave ook enkele goede rea-
lisaties van herbestemd landbouwpatrimonium 
beschreven. Het is de bedoeling om kwalitatie-
ve voorbeelden aan te reiken, die ook inspiratie 
bieden naar aanpak en programma-invulling. Het 
afgelegde herbestemmingstraject, dat vaak een 
complex proces is, werd beperkt weergegeven. 

De stuurgroep stelde een lijst samen van en-
kele geslaagde realisaties van herbestemde 
hoeves. Naast de kwaliteit en diversiteit van de 

projecten, werden de herbestemmingen getoetst 
aan de regelgeving van erfgoed, stedenbouw en 
landbouw. 

De nieuwe functie-invullingen van deze hoeves 
variëren van doorgedreven herbestemmingen 
van de volledige site tot een gedeeltelijke her-
bestemming binnen een actief landbouwbedrijf. 

Deze herbestemde landbouwgebouwen wer-
den door de verschillende beleidsdomeinen als 
“good practices” ervaren. Eventuele kantteke-
ningen zijn we niet uit de weg gegaan en werden 
eveneens benoemd.



Naar een 
nieuwe invulling 
voor leegstaand 

landbouwpatrimonium

86

Hoeve De Ezelsbeek in Rutten

Ligging: Rutten, Tongeren

Ruimtelijke bestemming gewestplan: 
woongebied met landelijk karakter

Cultuurhistorische waarde: 
beschermd monument 

Link naar de inventaris: 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/37563 

Typologie: 
gesloten hoeve met vakwerkschuur

Huidige bestemming: 
woonhuis met 6 gastenkamers in de voormalige stallen 
en een multifunctionele zaal in de vakwerkschuur

Website: 
www.ezelsbeek.be 

In 2007 werden Suzanne en Rense Woets ei-
genaars van deze karakteristieke 17de-eeuwse 
hoeve in Rutten. Samen met hun 4 kinderen 
verlieten ze Maastricht om in te trekken in de te 
restaureren hoeve. De ligging van de vroegere 
boerderij binnen de dorpskern schepte moge-
lijkheden naar herbestemming. 

De nieuwe eigenaars gingen op zoek naar een 
architect, die samen met hen plannen uitwerkte 
voor de restauratie en herbestemming van de 
volledige site. 

Met beperkte ingrepen en met respect voor de 
karakteristieken van de hoeve wordt de site in 
fases gerestaureerd en omgevormd naar zijn 
nieuwe bestemming. De vakwerkschuur en de 
woning werden al aangepakt. Naargelang de 
financiële middelen van de eigenaars worden 
de stallen in een volgende fase verbouwd naar 
gastenkamers.
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Het oorspronkelijke woonhuis van de hoeve 
werd als eerste gerestaureerd en aangepakt, 
sterk rekening houdend met het karakter van 
de woning. Voornamelijk het interieur werd ver-
bouwd en aangepast aan de hedendaagse no-
den. Het uitzicht van de woning werd bewaard. 
De vakwerkschuur werd herbestemd naar een 
multifunctionele zaal, die gebruikt wordt voor 
workshops, trainingen, maar ook voor feesten. 
Het vrije grondplan en de grote, open ruimte 
van de schuur gaven mee vorm aan deze nieu-
we functie-invulling. 

De bouwvallige en sterk verbouwde schuur werd 
volledig ontmanteld om het gebouw te onder- 
kelderen. De ontmantelde houten constructie 
werd in tussentijd geconserveerd in een loods, 
zodat het vakwerk niet verder kon verweren. 

De schuur werd hersteld in zijn oorspronkelijke 
staat met leemwerk, rekening houdend met de 
huidige energienormen. In de poortopeningen 
werden glazen raampartijen geplaatst, die kun-
nen afgesloten worden met de oorspronkelijke 
poorten. Vanuit de gerestaureerde schuur zijn 
mooie uitzichten gecreëerd op de bijbehoren-
de boomgaard, die gaaf is bewaard en geher-
waardeerd.

In de kelder werden functionele ruimtes onder-
gebracht zoals sanitair en keuken. 

Achter de schuur wordt innovatief omgegaan 
met het aflopende terrein om parkeerplaatsen 
en terras boven elkaar te voorzien. Dit wordt 
momenteel nog uitgevoerd.
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De binnenkoer zal gemeenschappelijk gebruikt 
worden voor de gastenkamers en de zaal  en 
ook als toegang tot de woning.

Innoverend aan deze herbestemming is dat 
creatief werd omgegaan met de financiering 
van het project. Aangezien de hoeve een be-
schermd monument is, konden de eigenaars 
rekenen op de toenmalige restauratiepremie, 
goed voor 40 % van de restauratiekosten. 
Naast de restauratiepremie werden de overi-

ge middelen verzameld via crowdfunding. On-
dernemers, die moeilijk toegang krijgen tot de 
traditionele financieringskanalen, zamelen een 
eerste deel van de benodigde financiering on-
line in bij geïnteresseerden of “believers” om 
vervolgens eventueel aan te kloppen bij de 
professionele investeerders. Via crowdfunding 
en met steun van de overheid kon de vakwerk-
schuur gerestaureerd worden. De eigenaars 
hopen via deze weg ook de volgende fases te 
realiseren.
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Herkenrodehoeve Opheers

Ligging:  
Opheers, Heers

Ruimtelijke bestemming gewestplan:  
landschappelijk waardevol gebied

Cultuurhistorische waarde: 
beschermd monument 

Link naar de inventaris: 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/32181 

Typologie: 
ruime vierkantshoeve met tiendschuur

Huidge bestemming: 3 wooneenheden, kantoorruimte 
voor interieurarchitecten, tentoonstellingsruimte, schuur 
voor culturele activiteiten, bakoven met bijhorende 
ruimtes voor workshops, paardenstallen, garage en 
opslagruimte

Website: 
www.herkenrodehoeve.be  
 

De Herkenrodehoeve van Opheers is een uniek 
historisch erfgoed en één van de grootste en 
best bewaarde vierkantshoeven in Vlaanderen. 

De hoeve en omgeving werden in de jaren ’70 
beschermd als monument, maar ook als dorps-
gezicht.
VDF ontwerpbureau kocht dit historisch land-
bouwpatrimonium in 1989 en bracht in de vroe-
gere stallingen zijn kantoren en toonzaal onder. 
Ontwerper Frans Vandueren en zijn kinderen 
vestigden zich in het woonhuis van de hoeve. In 
het woonhuis werden 3 wooneenheden voor-
zien, enkel bestemd voor familieleden tot twee-
degraadsverwantschap. 

Het oorspronkelijke karakter en de authentici-
teit van de volledige site werden bewaard. Ook 
het interieur werd met respect voor de erfgoed-
waarde en met summiere ingrepen aangepakt.  

De familie Vandueren zette zich de afgelopen 
jaren sterk in voor de restauratie van de tiend-
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schuur, waarvan uiteindelijk nog de muren en 
dikke kolommen overeind bleven. Het ontman-
telen van het dak door één van de vorige ei-
genaars had de schuur sterk doen verweren. 
De schuur werd minutieus gerestaureerd met 
respect voor de ruimtelijkheid van het gebouw. 
Tijdens de renovatieperiode werden omwonen-
den en geïnteresseerden sterk betrokken bij 
het restauratieproces door de organisatie van 
openwerfdagen. 

De schuur werd herbestemd naar een polyva-
lente zaal waar seminaries, studiedagen, the-
mabeurzen, seizoensgebonden evenementen, 
culturele activiteiten en productvoorstellingen 
tot workshops en allerlei feesten kunnen geor-
ganiseerd worden.

De naastliggende weide werd omgevormd tot 
een groenparkeerplaats bedoeld voor de geor-
ganiseerde evenementen in de schuur. De eige-
naars hebben de weide semi-verhard, zodat de 
parkeerplaats zijn natuurlijk uitzicht behoudt. 
Voor de eigenaars is dit een praktische oplos-
sing bij druk bijgewoonde activiteiten met het 
oog op een vlotte en veilige verkeersstroom in 
het dorp. Echter het inpalmen van dergelijke 
landbouwoppervlakte voor permanente par-
keerruimte kan in agrarisch gebied volgens de 
regelgeving niet. Het is bijgevolg niet evident 
om solitair gelegen hoeves in agrarisch gebied 
te voorzien van een functie die veel mobiliteit 
en bezoekers genereert, tenzij de historisch 
aanwezige verharding hiervoor een oplossing 
kan bieden.
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Op de site worden paarden gehouden in de 
oorspronkelijke paardenstallen, die kunnen gra-
zen op de nabijgelegen weides.

De omsloten binnenkoer wordt gemeenschap-
pelijk gebruikt. Op de koer is een permanente 
tentoonstelling van beeldhouwwerken aanwe-
zig, die op bepaalde dagen vrij toegankelijk 
is. Om de binnenkoer te vrijwaren van auto’s is 
er een garage voorzien in de stallen naast de 
tiendschuur. 

De huisvesting én tewerkstelling van de bewo-
ners-eigenaars op deze site maakt van de res-
tauratie van de hoeve een duurzaam project. 
De investeringskosten zijn financieel dragelijk en 
rendabel door de combinatie van wonen en wer-
ken op dezelfde plaats. Wat uitgespaard wordt 
op wonen, kan geïnvesteerd worden in de rest 
van de hoeve. De aanwezigheid van verschillen-
de generaties geeft meer kansen op een voort-
zetting en vrijwaring van de toekomst van de 
hoeve.
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Brouwerij Wilderen

Ligging: 
Wilderen, Sint-Truiden

Ruimtelijke bestemming gewestplan: 
woongebied met landelijk karakter

Cultuurhistorische waarde: 
beschermd monument 

Link naar de inventaris: 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/23103 

Typologie: 
gesloten hoeve met alcoholstokerij

Huidge bestemming: 
woning, brouwerij, stokerij, horeca en museum

Website: 
www.brouwerijwilderen.be    
 

Deze vierkantshoeve bezet een centrale plaats 
in de dorpskern sinds de 17de eeuw. De vak-
werkschuur van de hoeve is de grootste be-
waard gebleven vakwerkconstructie in Has-
pengouw. In 1908 werd achter de hoeve een 
alcoholstokerij gebouwd bestaande uit vijf ni-
veaus en een indrukwekkende stookinstallatie. 
In 2007 werden Mike Janssen en zijn vrouw 
Roniek Van Bree eigenaar van deze bijzondere 
hoeve in Wilderen. Met een achtergrond in de 
brouwerijsector zagen zij de opportuniteiten en 
kansen van deze site, die jarenlang leeg stond. 

De gebouwen werden volledig gerestaureerd 
en uitgebreid met een moderne brouwerij. In 
een zijvleugel van de historische stokerij werd 
een compacte moderne distilleerinstallatie on-
dergebracht. De bezoeker kan zo kennisma-
ken met de bier- en alcoholproductie in een 
moderne én in een historische vorm. De vak-
werkschuur is herbestemd naar proefcafé, waar 
de gebrouwen en gestookte producten geser-
veerd worden.
Door de ligging op het fietsroutenetwerk trekt 
de brouwerij heel wat toeristen aan.
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De historische stokerij werd minimaal gerestau-
reerd en geconserveerd zodat de authenticiteit 
van het gebouw kan beleefd worden door de 
bezoeker. Het gebouw wordt op bepaalde da-
gen opengesteld voor publiek.

De nieuwe brouwerij is ondergebracht in een 
nieuw volume op de plaats van een verdwenen 
bijgebouw naast de oude stokerij. Op die ma-
nier wordt een boeiend contrast tussen erfgoed 
en nieuwbouw gecreëerd. 
De noordelijke stallingen van de vierkantshoeve 
werden gerestaureerd. De ingestorte, zuidelij-
ke stallen werden in hedendaagse vormgeving 
heropgebouwd om de originele typologie van 

de gesloten hoeve te herstellen. Beide vleugels 
doen dienst als magazijn. 

Van de reusachtige vakwerkschuur bleef bijna 
niets meer over, buiten een zwaar gehavend 
geraamte. Het vakwerk werd volledig hersteld 
en opnieuw met leem bekleed. De karakterië-
le open ruimte van de schuur werd behouden 
met een toevoeging van losse volumes waar 
sanitair, keuken en technische ruimten werden 
ondergebracht. 

Ook het materiaalgebruik werd doordacht 
bepaald. In het gehele project van brouwe-
rij, stokerij, schuur en magazijnen is het aantal 
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gebruikte materialen beperkt gehouden: één 
soort baksteen en pan, glas, staal en hout. 

Aan de straatzijde, de Wilderenlaan, bevindt 
zich de oorspronkelijke woning, die zonder gro-
te ingrepen werd gerestaureerd als woning voor 
de eigenaars. De toegang via de poort aan de 
straatzijde wordt voorlopig enkel gebruikt voor 
leveringen, waardoor de verbinding met het 
dorp momenteel ontbreekt. 

Het openstellen van de poort voor de bezoekers 
zou de oorspronkelijke functie van de binnen-
koer kunnen doen opleven. Voor de eigenaars 
was dit een praktische keuze die samenhangt 
met het onderbrengen van de magazijnen in de 
voormalige stallen.

De herbestemming naar brouwerij en stokerij 
doet de oorspronkelijke functie terug herleven. 
De gebouwen werden met respect voor het ka-
rakter, maar bovenal de ziel van de hoeve en de 
stokerij gerestaureerd. 
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Kasteelhoeve De Tornaco

Ligging: 
Voort, Borgloon

Ruimtelijke bestemming gewestplan: 
parkgebied met semi-agrarische functie

Cultuurhistorische waarde: 
Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Link naar de inventaris: 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/32024 

Typologie: 
gesloten kasteelhoeve

Huidge bestemming: 
woning, 5 gastenkamers met ontbijtruimte, huifkartoe-
risme, kleine feestzaal, paardenpension

Website: 
www.detornaco.be    
 

De gesloten kasteelhoeve hoorde bij het 
18de-eeuwse kasteel De Tornaco, dat gedeel-
telijk werd verwoest tijdens de Tweede We-
reldoorlog. De resten van het kasteel en de 
hoeve zijn gelegen in een zeer mooi park, dat 
zonder harde begrenzingen overloopt in het 
agrarische landschap. 

Na de beëindiging van de pachtovereenkomst 
met de laatste boer zocht de eigenaar nieuwe 
huurders voor de hoevegebouwen en bijbeho-
rende woning. Ronny Guffens en Ivo Vanme-
chelen konden de kasteelheer overtuigen om 
een deel van de gebouwen om te vormen naar 
gastenkamers. De toenmalige provinciale sub-
sidie voor gastenkamers kon de eigenaar over 
de streep halen om de nodige investeringen 
te doen.

Ronny en Ivo ontvangen al ruim 10 jaar hun 
gasten in de kasteelhoeve. Ze combineren dit 
met huifkartochten, die ook afzonderlijk kun-
nen geboekt worden. De tochten worden op 
maat gemaakt en uitgestippeld. 
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Het woonhuis konden Ronny en Ivo meteen 
bewonen, maar de stallen en het knechtenhuis 
waren aan renovatie toe.
Het vroegere knechtenhuis werd herbestemd 
tot 5 gastenkamers met ontbijtruimte. Aan het 
uitzicht van het gebouw werd weinig gewij-
zigd. Het interieur werd aangepast aan de he-
dendaagse noden voor verblijfsaccommodatie 
met minimale ingrepen. 

De stallen werden gerestaureerd voor een 
14-tal paarden op pension. Het houden van 
de paarden vangt de rustige toeristische sei-
zoenen op. De paarden kunnen grazen in de 
omliggende weilanden, behorende tot het 
kasteeldomein. De weides zijn voorzien van 
meidoornhaag als natuurlijke afsluiting.
De oude koeienstal werd omgevormd tot 
kleine feestzaal voor verschillende festivitei-
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ten zoals communiefeesten, kleine bruiloften, 
vergaderingen, enzovoort. Vaak wordt de zaal 
gereserveerd door verenigingen in combinatie 
met een huifkartocht.
Deze nieuwe bestemming kon zeer goed in-
gepast worden in de bestaande volumes van 

de hoeve zonder grote ingrepen. De afgele-
gen ligging in het typerende Haspengouwse 
landschap en de combinatie van landbouw en 
toerisme maken van dit project een goed func-
tionerende en rendabele herbestemming.
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Gesloten hoeve Mechelen-Boveningen

Ligging: 
Mechelen-Bovelingen, Heers

Ruimtelijke bestemming gewestplan: 
woongebied met landelijk karakter

Cultuurhistorische waarde: 
beschermd monument

Link naar de inventaris: 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/32156 

Typologie: 
gesloten hoeve

Huidige bestemming:  
woning met actief fruitteeltbedrijf, huisvesting 
seizoenarbeiders    
 

De huidige eigenaars, Dominique Libert en 
Veronique Monard, kregen de kans om het 
geboortehuis van de grootmoeder van Domi-
nique over te nemen. De 18de-eeuwse hoeve 
was vroeger een betekenisvol landbouwbedrijf 
binnen Mechelen-Bovelingen en werd in 2005 
geklasseerd als beschermd monument. Door 
de jaren heen werd het familiebedrijf omge-
vormd tot fruitbedrijf. 

In 2007 verhuisde het gezin naar de hoeve. 
De nieuwe eigenaars wilden eerst een beeld 
krijgen van de sterktes en knelpunten van de 
oorspronkelijke woning, vooraleer de restaura-
tieplannen   te starten. 
Na enkele jaren werd een architect aangesteld 
met ervaring in restauraties van dergelijke pan-
den. Door een regelmatige afstemming met 
het agentschap Onroerend Erfgoed werd er 
snel een consensus bereikt over de plannen.  

Naast de oorspronkelijke woning werden de 
voormalige stallen herbestemd naar huisves-
ting voor seizoenarbeiders. Deze wijziging 
speelt in op de hedendaagse noden binnen 
de landbouwsector. 
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De verblijven voor 26 seizoenarbeiders vol-
doen aan de nodige kwaliteitsnormen. 

De volledige hoeve werd gerestaureerd met 
respect voor de aanwezige sporen uit het ver-
leden. De oorspronkelijke ramen en poorten 
kregen hun originele kleur. Nieuwe toevoe-
gingen of nieuwe ingrepen zijn duidelijk te 
onderscheiden. Zo werden nieuwe gecreëerde 
raamopeningen voorzien van een grijze kleur. 

Het gesloten en massieve karakter van de 
stallen vroeg om goed overwogen raamope-
ningen. Zo konden de woonruimtes voor de 
seizoenarbeiders van voldoende natuurlijk 
licht   voorzien worden. De plaatsing onder de 
dakgoot en de beperkte hoogte van de ramen 
bewaren de geslotenheid van deze gevel. De 
keuze om de raamopeningen in de buitenge-
vel te plaatsen vrijwaart bovendien de privacy 
van de binnenkoer. 
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De koer vormt via de grote poort de toegang 
tot de woning en de kamers voor de seizoenar-
beiders. Er werden terug kasseien aangelegd 
alsook nieuwe beplanting op de plaats van de 
vroegere mesthoop. 
Het gaat hier weliswaar om een bestemmings-
wijziging die kadert binnen het landbouwge-
beuren. Maar het inspelen op hedendaagse 
noden vanuit de landbouwsector maakt deze 

gedeeltelijke herbestemming heel actueel. De 
vraag naar huisvesting voor seizoenarbeiders 
wordt binnen het bestaande volume van de 
hoeve opgevangen. Een uitbreiding naar de 
omliggende gronden wordt hiermee verme-
den. De ruimtes voor de seizoenarbeiders zijn 
daarbij multifunctioneel en kunnen later even-
tueel gemakkelijk omgevormd worden naar va-
kantiewoningen. 
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Slotwoord door Stebo
Binnen het projectbestek werden verschillende 
sporen bewandeld en onderzocht die perspectief 
zouden bieden voor de realisatie van een goede 
nieuwe invulling voor het landbouwpatrimonium.  
De belangrijkste insteek was om na de afname 
van activiteit in de gebouwen, na te denken over 
een nieuw leven in en voor deze gebouwen. 

Door  de jaren heen hebben de hoeves groten-
deels hun relatie met de omgeving verloren. Niet 
enkel het omgaan met de typologieën, maar ook 
de juridische aspecten, de eigendomsstructuren, 
enz. moeten bekeken worden. Het hoofddoel 
van het project was inspiratie aan te reiken voor 
nieuw gebruik van het historische landbouw-
patrimonium. In tweede instantie wilden we de 

verschillende beleidsperspectieven samenbren-
gen die elk vanuit hun adviserende of beoorde-
lende rol in de praktijk betrokken zijn bij deze 
gebouwen. 

Wanneer we de ervaringen van eigenaars, ont-
werpers of anderen beluisteren, hoorden we vaak 
ergernis over de appreciatie of beoordeling van 
elke instantie apart  en ook over tegenstrijdighe-
den in hun respectieve visies. Tijdens het traject 
dat met de projectstuurgroep is afgelegd, werd 
duidelijk welke principes elk beleidsdomein hul-
digt. Het werd duidelijk dat er vooral veel “eens-
gezindheid” is over renovatie-, herstellings- of 
restauratiewerken. Zolang er binnen het bestek 
van de diverse regelgeving respectvol met het 
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gebouw wordt omgegaan, het verleden en de 
ziel van het gebouw niet worden verloochend, is 
er veel mogelijk. Het bleek geen kwestie tussen 
absolute conservatie en hypermoderne vorm-
geving. Een goede herbestemming brengt een 
duurzame en nieuwe harmonie.
Een gegeven waar in de praktijk vaak aan voorbij 
wordt gegaan, is de inname van landbouwgrond 
ten voordele van parkeermogelijkheden, tuinen, 
en parken. Enerzijds gebeurt dit om de veiligheid 
en de mobiliteit in de dorpen te sparen, ander-
zijds willen de investeerders in deze gebouwen 
vaak een groter woongenot en privacy. Het is een 
aandachtspunt bij herbestemmingsprojecten om 
hierin een aanvaardbaar evenwicht te vinden.

Gedurende het traject, zowel bij de studenten, 
de stuurgroepleden, de deelnemers aan de 
workshops en het dialoogmoment, kwam de 
behoefte of de hunker naar wonen in het land-
bouwpatrimonium vaak aan bod.  Hoewel de re-
gelgeving dit momenteel niet overal toelaat, kan 
in een hoeve zowel compact als ruim worden ge-
woond.  Voor jonge starters op de woningmarkt 
of gezonde en mobiele senioren, die hun grote 
woning graag willen verlaten voor een kleine wo-

ning in hun vertrouwde omgeving, bieden deze 
gebouwen kansen.  Ook voor formules van co-
housing en groepswonen bieden ze mogelijkhe-
den en hangen nauw samen met de behoeften 
aan ontmoeten en sociaal contact.

Tijdens de looptijd van het project werd duidelijk 
dat dit thema her en der leeft. 
In het jaar 2006 werd het IPO (Interbestuurlijk 
PlattelandsOverleg)  gestart tussen verschillende 
sectoren en beleidsniveaus. In dit overleg stond 
het toekomstig gebruik van landbouwpatrimoni-
um op de agenda . 
Minister Schauvliege startte in 2015 in de regio’s 
Meetjesland en Pajottenland een proefproject   
om leegstaande hoeves makkelijker te herbe-
stemmen voor niet-agrarische doeleinden en 
creëerde daartoe een regelluwe omgeving.  

De Vlaamse Bouwmeester lanceerde in hetzelf-
de jaar een oproep naar ontwerpteams voor Pi-
lootprojecten Productief Landschap, waarin ook 
enkele hoeves het voorwerp van onderzoek zijn. 
Gemeenten maken soms RUP’s op per gebouw 
om meer mogelijkheden te creëren naar de her-
bestemming van de hoeves. 
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Binnen de provinciale studie rond het  Geïnte-
greerd Gebiedsgericht Strategisch Project Has-
pengouw (GGSP) is de leefbaarheid op het plat-
teland eveneens onderwerp van onderzoek. Een 
ruimtelijk kader, waarbinnen herbestemmingen 
van historisch waardevolle hoeves kunnen ge-
beuren, wordt onderzocht.

Het doctoraat van Anna Verhoeve over de inna-
me van landbouwgebouwen en landbouwgrond 
door niet-agrarische economische activiteiten 
kreeg heel wat persaandacht. 

Er beweegt momenteel veel.  Het lijkt ons ze-
ker een kwestie om een goede afstemming en 
een goed overleg tussen de betrokken actoren 
voor ogen te houden. Het samenbrengen van 
het multi-actorperspectief lijkt ons een belang-
rijke stap om te evolueren naar een gedeeld en 
gedragen toekomstperspectief voor de hoeves.   
Uiteraard zal er creativiteit nodig zijn op het vlak 
van wetgeving. Er zal een evenwicht moeten 
gezocht worden tussen de verschillende be-
leidsniveaus en toenadering gecreëerd worden 
tussen de verschillende beleidsdomeinen (erf-

goed, ruimtelijke ordening, plattelandsbeleid, 
landbouw, toerisme, …)
Onroerend Erfgoed werkt momenteel zelf ook 
aan een “afwegingskader voor actieve land-
bouwbedrijven in agrarisch erfgoed” zodat het 
historische agrarische karakter van een hoeve 
en haar omliggende landschap niet noodzakelijk 
moet plaats ruimen voor zonevreemde herbe-
stemmingen.

Gedurende het traject bleek één leemte om de 
verzamelde inspiratie ook richting uitvoering en 
realisatie te brengen, namelijk de financiële verta-
ling van de programma-ideeën. Wat is de kostprijs 
voor de herbestemming?  Welke subsidiekanalen 
kunnen worden aangesproken?  Hoe wordt omge-
gaan met de eigendomsstructuren en hoe kan dit 
juridisch geregeld worden? Wie kan trekker zijn? 
Hoe weten we met voldoende zekerheid of het 
herbestemmingsidee zal slagen? … 
Deze vragen blijven inderdaad nog open. 

We hopen met deze uitgave alvast een aanzet te 
geven om een nieuwe toekomst te ontwikkelen 
voor ons waardevol landbouwpatrimonium.
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Andere publicaties

Een toekomst voor onze kerken, 2014
De Universiteit Hasselt ging samen met Stebo en met de steun van de provincie Limburg de uitdaging 
aan om via een ontwerpoefening op zoek te gaan naar sterke en bruikbare programma’s voor dit reli-
gieus erfgoed. De uitkomst hiervan is gebundeld in een e-book.

Woningopsplitsing, 2010
Woningopsplitsing zit in de lift. Veel mensen zien er heil in om hun te grote woningen of kavels op te 
splitsen aangezien de kinderen het huis uit zijn. De bovenverdieping of een groot gedeelte van de 
woning staat leeg en wordt niet meer benut.

Mijn Cité, 2010
Met de uitgave “Mijn-Cité’” gaat Stebo terug naar het ontstaan van de oude mijnwerkerswijken van 
de zeven verschillende steenkoolmijnen die Limburg rijk was. Deze beeldrijke uitgave is echter niet 
zomaar de zoveelste historische beschouwing over dit merkwaardige erfgoed, maar wil vooral ingaan 
op het heden en de toekomst.

Renoveren in Haspengouw, 2006
In deze beeldrijke brochure wordt uitgebreid ingegaan op alle aspecten van renovatie van panden 
in het buitengebied, op de sterke kwaliteiten die Haspengouw zijn unieke karakter geven, en hoe 
daar mee kan worden omgegaan om dit karakter voor de toekomst te verzekeren.
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         is wonen
      

Met dank aan:   de studenten 3de Bachelor Interieurarchitectuur 2014-2015, Luc Verhaegen (Co-
housing Limburg), familie Paternoster, familie Coenegrachts, Nellie Klasen, familie 
Woets, familie Vandueren, Dominique Libert en Veronique Monard, Ronny Guffens 
en Ivo Vanmechelen, Mike Janssen en Roniek Van Bree en de stuurgroepleden.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de auteur (Stebo 
vzw) geheel of gedeeltelijk en op enigerlei wijze, in schriftelijke vorm, digitaal of in welke andere 
vorm dan ook worden verveelvoudigd, verspreid, overgenomen of opgeslagen op datadragers.
Deze uitgave is ook digitaal beschikbaar op http://herbestemminghoeves.stebo.be
Voor meer informatie kunt u terecht bij Stebo vzw (wonen@stebo.be) 
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