provincie: limburg.be
Lancering e-book
“Naar een nieuwe invulling voor leegstaand
landbouwpatrimonium”
Persmoment: Vrijdag 18 maart 2016 – 12u00 – De Kleine Graaf Tongeren

Vrijdag 18 maart 2016 lanceren Inge Moors, gedeputeerde van landbouw en
platteland, en Stebo het e-book: “Naar een nieuwe invulling voor leegstaand
landbouwpatrimonium”. Ter gelegenheid van deze voorstelling organiseren wij een
persmoment om 12u00 in de Kleine Graaf in ’s Herenelderen (Tongeren).
Hoeves, stallen en schuren zijn kenmerkend voor Haspengouw. Een groot deel van dit
landbouwpatrimonium dreigt in de nabije toekomst leeg te staan door het wegvallen van
landbouwactiviteiten. Theoretisch gezien hebben veel van deze gebouwen voldoende
mogelijkheden om een nieuwe invulling of nevenbestemming te krijgen.
Eind 2014 gaf gedeputeerde Inge Moors de opdracht aan vzw Stebo om te zoeken naar
nieuwe mogelijkheden voor het toekomstige gebruik van dit landbouwerfgoed.
“De Haspengouwse hoeves behoren tot ons landbouwpatrimonium en zijn belangrijk voor de
identiteit en de aantrekkelijkheid van het landschap en het platteland. Een kwaliteitsvolle
herbestemming zoeken voor de leegstaande hoeves is een uitdaging. En dit omwille van hun
grootte maar ook op vlak van juridische en stedenbouwkundige regelgeving. Met het behoud
van de hoeves versterken we de leefbaarheid en de eigenheid van de dorpen,” aldus
gedeputeerde Inge Moors.
Derdejaarsstudenten Interieurarchitectuur van de UHasselt bestudeerden drie Haspengouwse
hoeves en zochten naar een creatieve, nieuwe invulling. Daarnaast werden workshops
georganiseerd in de drie dorpen met belanghebbenden en stakeholders rond de hoeves.
Er werd een stuurgroep opgericht met vertegenwoordigers uit de provinciale diensten
(Plattelandsloket, PCCE, Ruimte), gewestelijke diensten (Onroerend Erfgoed, Wonen, Ruimte
en Landbouw), de betrokken gemeenten (Gingelom, Riemst en Voeren) en andere betrokken
actoren (Zolad+, Erfgoedcel Haspengouw, UHasselt, Arck en Stebo).
Dit traject leidden tot nieuwe invalshoeken. De resultaten van het project, de mogelijke
programma’s voor de verschillende panden, de beleidscontexten en ook voorbeelden van
goede realisaties, werden gebundeld in een e-book.
Het e-book wil betrokkenen en geïnteresseerden inspireren die het landbouwpatrimonium een
nieuwe of vernieuwde toekomst willen geven. En dit met respect voor de geschiedenis van de
hoeves.
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