Datum opzoeking: 13/03/2018

Vastgestelde archeologische zones: Historische stadskern van Hamont
Het onroerend goedmaakt deel uit van een geheel dat is opgenomen in van de inventaris van vastgestelde archeologische zone, vastgesteld bij ministerieel
besluit van 19-02-2016. De rechtsgevolgen bepaald in hoofdstuk 4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn hierop van toepassing.

Vastgestelde archeologische zones: Historische stadskern van Hamont
Het onroerend goedmaakt deel uit van een geheel dat is opgenomen in van de inventaris van vastgestelde archeologische zone, vastgesteld bij ministerieel
besluit van 19-02-2016. De rechtsgevolgen bepaald in hoofdstuk 4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn hierop van toepassing.

Vastgesteld bouwkundig erfgoed: Ursulinenklooster Stalleken van Bethlehem
Het onroerend goed is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, vastgesteld bij ministerieel besluit van 16-01-2018. De rechtsgevolgen
bepaald in hoofdstuk 4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn hierop van toepassing.

Vastgestelde archeologische zones: Historische stadskern van Hamont
Het onroerend goedmaakt deel uit van een geheel dat is opgenomen in van de inventaris van vastgestelde archeologische zone, vastgesteld bij ministerieel
besluit van 19-02-2016. De rechtsgevolgen bepaald in hoofdstuk 4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn hierop van toepassing.
Vastgesteld bouwkundig erfgoed: Ursulinenklooster Stalleken van Bethlehem, Leerwerkhuis voor meisjes, Kleuterschool
Het onroerend goed is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, vastgesteld bij ministerieel besluit van 16-01-2018. De rechtsgevolgen
bepaald in hoofdstuk 4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn hierop van toepassing.
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Ministerieel besluit tot vaststelling van de historische stadskern van
Hamont als archeologische zone
DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED
Gelet op het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 4.1.1, 2°, laatst gewijzigd
bij het decreet van 4 april 2014;
Gelet op het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, artikel 4 .1.6;
Gelet op het ministerieel besluit van 17 juli 2015 tot vaststelling
inventarismethodologie voor de inventaris van archeologische zones;

van

de

Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden is van 17 augustus tot en met 15 oktober
2015 en waarbij voor de historische stadskern van Hament geen bezwaren of opmerkingen
zijn ingediend;
Gelet op het gunstig advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, gegeven op 12
november 2015, waarvan de behandeling als bijlage bij dit besluit is gevoegd;
BESLUIT:

En ig artike l. De 'Historische stadskern van Hamont', met de in dit artikel vermelde
erfgoedkenmerken en afgebakend zoals op het plan in bijlage, wordt bij dit besluit
vastgesteld als archeologische ~ene.
Deze archeologische zone wordt vastgesteld met:
1° de erfgoedkenmerken :
- Typologie: stadsomwallingen, steden
- Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd
2° de beschrijving op basis van de erfgoedkenmerken:
De historische stadskern is een immense en complexe archeologische zone die het
resultaat is van een eeuwenlange intense bewoning binnen de stedelijke grenzen,
meestal een omwalling . De stadsplattegrond kent een cumulatief karakter en
verschillende fasen, met een oude nederzettingskern die soms teruggaat op een
vroeg- of pre-middeleeuwse aanwezigheid. Voor de afbakening is in eerste instantie
gekeken naar het 19de-eeuwse gereduceerde kadaster omdat dit de eerste
nauwkeurige kadasterkaart is die nog een tijdsbeeld geeft van voor de
industrialisering.
Brussel,

1 9 FEB 2016
De Vlaamse min1ster van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Geert BOURGEOIS
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https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/18473

Kleuterschool
Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 18473
URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/18473
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Locatie
Provincie

Limburg

Gemeente

Hamont-Achel

Deelgemeente

Hamont

Straat

Wal

Locatie

Wal 14-22 (Hamont-Achel)

Administratieve gegevens
Andere nummers

Besluiten
BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS BOUWKUNDIG ERFGOED IN
DE PROVINCIE LIMBURG
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten
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ID : 14564

Is de (gedeeltelijke) vaststelling van
Kleuterschool
Wal 14-22, Hamont-Achel (Limburg)
Sinds 1968 autonome kleuterschool. Voormalige boerderij van het
ursulinenklooster, met aan straatzijde klaslokalen en aan erfzijde parallel
aansluitende vleugel, heden vooral eetzaal.

Beknopte karakterisering
Typologie

hoeven, kleuterscholen

Datering

derde kwart 19de eeuw, vóór WO I

Beschrijving
Sinds 1968 autonome kleuterschool. Voormalige boerderij van het ursulinenklooster, met aan
straatzijde klaslokalen en aan erfzijde parallel aansluitende vleugel, heden vooral eetzaal.

Waarden
historische waarde
architecturale waarde
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Leerwerkhuis voor meisjes
Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 18940
URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/18940
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Locatie
Provincie

Limburg

Gemeente

Hamont-Achel

Deelgemeente

Hamont

Straat

Wal

Locatie

Wal 14-22 (Hamont-Achel)

Administratieve gegevens
Andere nummers

Besluiten
BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS BOUWKUNDIG ERFGOED IN
DE PROVINCIE LIMBURG
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten
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Is de (gedeeltelijke) vaststelling van
Leerwerkhuis voor meisjes
Wal 14-22, Hamont-Achel (Limburg)
Voormalig zogenaamd Leerwerkhuis voor meisjes, alias de vakschool van de
ursulinen, thans lokalen De Wal, sinds 1995 deels in erfpacht genomen door
de stad, zetel van de heemkundige kring.

Beknopte karakterisering
Typologie

Mariabeelden, gebouwen voor secundair onderwijs, heiligenbeelden

Datering

interbellum

Beschrijving
Voormalig zogenaamd Leerwerkhuis voor meisjes, alias de vakschool van de ursulinen, thans lokalen
De Wal, sinds 1995 deels in erfpacht genomen door de stad, zetel van de heemkundige kring.

Waarden
historische waarde
architecturale waarde
artistieke waarde
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Ursulinenklooster Stalleken van Bethlehem
Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 01-02-2018 tot heden
ID: 20614
URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/20614
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Locatie
Provincie

Limburg

Gemeente

Hamont-Achel

Deelgemeente

Hamont

Straat

Kloosterstraat

Locatie

Kloosterstraat 2-6 (Hamont-Achel)

Administratieve gegevens
Andere nummers

Besluiten
BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE INVENTARIS BOUWKUNDIG ERFGOED IN
DE PROVINCIE LIMBURG
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten
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Is de (gedeeltelijke) vaststelling van
Ursulinenklooster Stalleken van Bethlehem
Kloosterstraat 2-6, Hamont-Achel (Limburg)
Stalleken van Bethlehem, in 1838 opgericht net buiten de wallen van de
oude stad. Op 1 mei van dat jaar, eerstesteenlegging door deken H.A.
Meuwissen.

Is de omvattende vaststelling van
Kapel van het ursulinenklooster
Kloosterstraat zonder nummer, Hamont-Achel (Limburg)
Derde laatste werk van P.J.H. Cuypers. Zuidwest-noordoost georiënteerd
neogotisch bedehuis, gelegen op de tweede bouwlaag van het eclectische
klooster met overwegend neogotische inslag.

Kleuterschool
Wal 14-22, Hamont-Achel (Limburg)
Sinds 1968 autonome kleuterschool. Voormalige boerderij van het
ursulinenklooster, met aan straatzijde klaslokalen en aan erfzijde parallel
aansluitende vleugel, heden vooral eetzaal.

Leerwerkhuis voor meisjes
Wal 14-22, Hamont-Achel (Limburg)
Voormalig zogenaamd Leerwerkhuis voor meisjes, alias de vakschool van de
ursulinen, thans lokalen De Wal, sinds 1995 deels in erfpacht genomen door
de stad, zetel van de heemkundige kring.

Schoolgebouw en klooster
Kloosterstraat 2-6, Hamont-Achel (Limburg)
Gesubsidieerde Vrije Lagere School, sinds 1993 zogenaamd De Buitinge,
daar ze buiten de wallen ligt; deel uitmakend van het gebouwencomplex van
het ursulinenklooster.

Beknopte karakterisering
Typologie

Mariagrotten, bakkerijen, calvariebergen, gebouwen voor secundair
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onderwijs, hoeven, internaten, kapellen (gebouwen en structuren),
kerkhoven, kleuterscholen, kloosters, lagere scholen, stallen, washuizen
Stijl

eclecticisme

Datering

tweede helft 19de eeuw, tweede kwart 19de eeuw, vóór WO I

Betrokken
personen

Bogaerts, M. (Ontwerper)
Bolsius, J. (Ontwerper)
Cuypers, Pierre (Ontwerper)
Jorna, J.A. (Ontwerper)

Beschrijving
Stalleken van Bethlehem, in 1838 opgericht net buiten de wallen van de oude stad. Op 1 mei van dat
jaar, eerstesteenlegging door deken H.A. Meuwissen.

Waarden
historische waarde
architecturale waarde
volkskundige waarde
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