
Erfgoedloket

Over het Erfgoedloket 

Het Erfgoedloket is een initiatief van IOED Haspengouw West, 
een samenwerking tussen de gemeenten Alken, Borgloon, 

Gingelom, Heers, Kortessem en Wellen. 
Woon je in een van deze gemeenten, neem dan 

contact op met het Erfgoedloket voor vrijblijvend advies: 
erfgoedloket@rlhv.be

T 011 24 91 59 

Met vragen over kleine, al dan niet historische 
landschapselementen, zoals hoogstamfruitbomen, 

bijzondere bomen, houtkanten of poelen, 
kan je terecht bij het Landschapsloket. 

Zij kunnen je ook verder helpen als je een vraag 
hebt rond klein historisch erfgoed: 

landschapsloket@rlhv.be
T 011 31 38 98 

De gemeenten Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren 
maken deel uit van de IOED Oost Haspengouw & Voeren. 

Woon je in een van deze gemeenten? Contacteer hen dan via:  
ioed@ioedoost.be

T 012 44 03 00 

Met vragen over roerend erfgoed kan je terecht 
bij de Erfgoedcel Haspengouw: 
info@erfgoedhaspengouw.be 

T 011 70 18 30 

Financieel advies
Erfgoed bezitten of in een historisch pand wonen brengt bepaalde 
verantwoordelijkheden met zich mee. Regelmatig onderhoud is nodig en soms 
dringt een grondige restauratie zich op. Dit komt uiteraard met een prijskaartje. 
Gelukkig zijn er heel wat mogelijkheden voor financiering. 

Wij bekijken graag samen met jou of je recht hebt op een tegemoetkoming. 
Deze kan verschillende vormen aannemen, zoals premies voor het laten uitvoeren 
van onderzoek, tegemoetkomingen bij onderhoud of restauratie, vergoedingen 
voor het organiseren van een publieksactiviteit of fiscale voordelen. 

Hoeve de Canadawinning (Wellen)

Grotten Vechmaal (Heers) Kuttekoven (Borgloon)

Bakoven Kortessem Poort Zammelen (Kortessem)

Sint-Joriskapel (Alken)
Dreef kapel van de 
Houten Lieve Heer (Heers)



Erfgoedloket
Veel particulieren komen met erfgoed in aanraking en niet enkel tijdens een wandel- 
of fietstochtje. Misschien woon je wel in een historisch pand of wil je onroerend 
erfgoed kopen, openstellen of een nieuwe bestemming geven? Of hoop je op een 
financiële vergoeding voor het uitvoeren van onderhoudswerken of een verregaande 
restauratie? Of staat er een speciale boom op jouw eigendom of beschik je over een 
historische tuin? In al deze gevallen kan je terecht bij het Erfgoedloket. 

We geven vrijblijvend ADVIES rond:

• vergunningen
• kopen en verkopen 
• ontsluiting, openstelling voor het publiek en herbestemming 
• onderhoud en restauratie van historische gebouwen, tuinen of landschappen
• ondersteuning bij (ver)bouwen in het kader van archeologie (nota’s opmaken) 
• het opmaken van beheerplannen 
• mogelijkheden voor financiering
• (archeologische) toevalsvondsten

Haspengouw is een prachtige streek met een rijk verleden. 
Deze boeiende geschiedenis liet heel wat tastbare sporen achter. 
Van kastelen met parken, kerken en Romeinse grafheuvels tot 
boomkapelletjes, historische hoeves, tuinen en hoogstam-
boomgaarden met prachtige, smeedijzeren poorten.

Om welk erfgoed gaat het? 
Het Erfgoedloket houdt zich enkel bezig met onroerend erfgoed. 
Het kan hierbij gaan om bouwkundig, archeologisch of landschappelijk erfgoed. 
IOED Haspengouw west zet vooral in op deze vier thema’s: 

• Gallo-Romeins erfgoed
• burchten en kastelen 
• fruit- en landbouwgeschiedenis
• religieus erfgoed

Denk bijvoorbeeld aan: 

• kasteelparken 
• historische huizen of boerderijen, vierkant- of vakwerkhoeves 
• de omgeving, de tuin of het park van een historisch gebouw, hoeve of kasteel 
• (water)molens 
• een abdij, kluis, begijnhof, kerk, orgel of kerkinterieur 
• (boom)kapelletjes  
• (veld)kruisen 
• (kassei)dreven en dorpsgezichten 
• bakovens, waterputten, bronnen, hekwerken  
• Gallo-Romeinse vondsten, grafheuvels en het tracé van Romeinse wegen 

Pastorie Sint-Jan-de-Doper Kuttekoven Sint-Laurentiuskapel Opheers

Dorpsmolen Alken Tumuli Gingelom Printhagendreef Kortessem

Kapel Oetersloven (Wellen)

Kapel Helshoven (Borgloon)Romeinse weg Borgloon

Oorlogsmonument 
Gingelom


